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Resumo 

O objetivo do presente artigo é apresentar sucintamente as concepções sobre o 

ceticismo de alguns importantes pensadores modernos e contemporâneos. 

Palavras-chave: ceticismo – modernidade – conhecimento – história da 

ciência - dogmatismo  

 

Abstract 

The aim of this paper is to present briefly the conceptions about the skepticism 

of some important modern and contemporary thinkers. 
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A redescoberta do ceticismo se deu somente no século XVI em meio à crise do 

fim da Idade Média e o início dos tempos modernos. O desmembramento da unidade da 

Cristandade por meio da Reforma foi, segundo Richard Popkin, um dos mais 

importantes fatores para o renovado interesse no ceticismo antigo.
3
 Não porque os 

céticos procurassem questionar a fé, mas porque a negação protestante da autoridade da 

Igreja latina e da Tradição geraram uma larga discussão acerca do critério da 

interpretação bíblica. Se não há mais o critério milenar da autoridade dos Padres da 

Igreja, do Magistério e dos Concílios e se cada um deve interpretar a Bíblia de acordo 

com a “luz do Espírito Santo” concedida por Deus e se, efetivamente, há diferenças de 

interpretação inconciliáveis, então há que se encontrar algum critério novo para resolver 

essas disputas. 

A temática do critério é cara ao ceticismo antigo e o ambiente de dúvida criado 

pela Reforma era propício para a propagação dos argumentos do cético. Ainda no século 

XVI surgem traduções das obras de Sextus Empiricus, além de novas traduções da obra 

                                                           
1 O presente artigo é baseado em um dos subcapítulos do capítulo terceiro da tese de doutorado do autor, 

“O Problema de Gettier e o Ceticismo”, disponível para consulta e download no endereço: 
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de Sir Karl Popper") e doutorado (2011, "O Problema de Gettier e o Ceticismo") em Filosofia pela PUC-

Rio. É pesquisador de pós-doutorado na UERJ, onde investiga as relações entre metafísica e física na obra 

do físico, filósofo e historiador da ciência Pierre Duhem. 
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Academica de Cícero e da Vida e Obra dos Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio. O 

nome mais conhecido do ceticismo dentro do contexto dessa crise é seguramente o do 

francês Michel de Montaigne. O pensamento fideísta de Montaigne repete 

consistentemente todos os passos e características do ceticismo pirrônico, 

diferenciando-o do dogmatismo negativo dos acadêmicos. 

Mais uma vez surge o tema do conflito indecidível e intransponível entre 

opiniões opostas, a incerteza dos dados dos sentidos, a variedade dos costumes e dos 

hábitos, a susceptibilidade às mudanças de estado corporais e afetivas, a inexistência de 

um critério absoluto que decida entre visões divergentes sobre um mesmo objeto. Para 

Montaigne, diante de tantas dúvidas e incertezas, a única saída seria a suspensão do 

juízo e a adoção não-dogmática dos usos, costumes e crenças da sociedade onde vivia, o 

que para ele significava permanecer católico. Não há outro porto seguro para o homem 

que não os conteúdos revelados diretamente por Deus aos profetas e à Igreja, de modo 

que nenhum sustentáculo racional pode ser dado à fé ou a qualquer pretensão de 

conhecimento.  

Como afirma Richard Popkin, Montaigne distingue claramente entre o ceticismo 

acadêmico, que nega a possibilidade de qualquer conhecimento seguro sobre a natureza 

das coisas, e o pirronismo, que nada afirma, nem mesmo a negação da possibilidade do 

conhecimento, mas suspende o juízo com relação a qualquer assertiva teórica.
4
 O 

filósofo francês não condena sequer as tentativas de racionalização dos conteúdos da fé, 

mas somente adverte para o caráter secundário desses esforços, dada a incapacidade que 

sente de fornecer bases seguras para tal empresa. Dessa forma, principalmente por sua 

consciente distinção entre o pirronismo e o dogmatismo negativo dos acadêmicos e sua 

adoção da regra de vida cética de viver segundo a natureza e os costumes, Montaigne 

pode ser considerado um legítimo representante da escola de Pirro na modernidade. 

Após Montaigne, o cético torna-se presente em diversas obras de filósofos que 

buscaram fornecer novas bases para o conhecimento na qualidade de um adversário 

anônimo e sem características distintivas contra o qual o dogmático deve se medir a fim 

de estabelecer suas conclusões. É dessa forma que o cético se apresenta, por exemplo, 

na obra de René Descartes. Se há a necessidade de refundar as bases do conhecimento, 

estas devem resistir às dúvidas levantadas por um cético hipotético e hiperbólico que 
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duvida até mesmo da existência do mundo externo. Assim, os fundamentos da ciência 

devem ser firmes o suficiente para restarem inabaladas mesmo diante da possibilidade 

cética mais radical, a saber, a de um gênio maligno que desvirtua até mesmo as 

faculdades humanas. 

É difícil saber se o “cético” de Descartes representa realmente algum pensador 

determinado, como Montaigne, ou se é somente um recurso retórico usado para salientar 

uma necessidade ditada pela sua própria metodologia da dúvida ativa. O certo, porém, é 

que o “cético” na obra de Descartes não apresenta as características quer do pirronismo 

clássico como descrito por Sextus Empiricus, quer do ceticismo de Montaigne. Cumpre 

enfatizar que a própria dúvida cartesiana não pode ser considerada uma expressão do 

ceticismo, pois ela está a serviço de uma metodologia que pretende estabelecer verdades 

indubitáveis, claras e distintas. A dúvida é um passo necessário para a certeza, um 

solvente que destrói tudo o que é incerto e deixa intacto aquilo que é absolutamente 

verdadeiro. 

Ao mesmo tempo em que Descartes buscava bases sólidas para o conhecimento 

e travava uma batalha teórica contra um gênero indeterminado de ceticismo, outros 

pensadores da época, diante do desgaste aparentemente irremediável da tradição 

aristotélico-escolástica, da redescoberta do pirronismo e do impressionante sucesso da 

nova física matemático-geométrica de Galileu, tomavam um caminho diverso do 

dogmatismo e propunham um ceticismo moderado acerca da possibilidade do 

conhecimento científico. Segundo Richard Popkin, esses filósofos e cientistas 

formularam uma alternativa teórica que tinha a pretensão de 

aceitar a força total do ataque cético à possibilidade do conhecimento 

humano, no sentido de verdades necessárias sobre a natureza da 

realidade, e no entanto admitir a possibilidade de conhecimento em 

um grau inferior, como verdades convincentes ou prováveis acerca das 

aparências.
5
 

 

 Um dos proponentes dessa via media foi o frade mínimo, filósofo, matemático e 

cientista Marin Mersenne, amigo e correspondente de Descartes, Gassendi e de grande 

parte da nata científica da época. Para ele, a resposta ao desafio cético é simples: a 

ciência, como queriam Aristóteles, Demócrito e os demais antigos, um conhecimento 
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certo da natureza última dos fenômenos, é impossível como mostram os irrefutáveis 

argumentos céticos. Entretanto, um conhecimento hipotético acerca das aparências dos 

fenômenos nos é possível, verificável e útil para nos guiarmos no mundo.
6
 

Pois pode ser dito que apenas vemos a parte externa, a superfície da 

natureza, sem sermos capazes de penetrar no seu interior, e jamais 

possuiremos nenhuma outra ciência além da dos seus efeitos externos, 

sem sermos capazes de encontrar as razões deles, e sem sabermos por 

que agem, até que Deus queira nos livrar de nossa miséria e abrir 

nossos olhos por meio da luz que Ele reserva a Seus autênticos 

admiradores.
7
 

 

A ciência possível aos homens segundo Mersenne, consistindo em dados sobre 

as aparências, hipóteses e previsões sobre a conexão entre eventos e o curso da 

experiência futura, estava em franca oposição às pretensões de conhecimento real tanto 

dos escolásticos quanto dos novos físicos como Galileu e Descartes. Coerente com sua 

posição, o frade mínimo francês, ele mesmo um mecanicista, apresentaria suas teorias 

físicas somente como hipóteses úteis, verificáveis para fins práticos, entretanto 

destituídas de qualquer metafísica e sem pretensões de fornecer um retrato verdadeiro 

do mundo real.  

E para engajar-se numa investigação científica, não é necessário afirmar a 

verdade das teorias dos novos físicos, nem tampouco abandonar suas próprias hipóteses. 

Se estas servem para meramente organizar o conhecimento sem, contudo, pretender 

fornecer um retrato certo e fidedigno de uma suposta estrutura real escondida sob as 

aparências sensíveis, então seu uso é plenamente justificado. Da impossibilidade da 

metafísica não se deriva a impossibilidade da física. 

 Outro pensador, contemporâneo e amigo de Mersenne, o padre, filósofo e 

cientista Pierre Gassendi, também defendeu ideias pertencentes ao movimento que ficou 

conhecido como “ceticismo mitigado” e apresentou suas teorias científicas como a 

melhor explicação do mundo das aparências sem, no entanto, advogar nenhum 

conhecimento da realidade por trás das aparências. Contra as pretensões de Galileu e 

Descartes, Gassendi defendia um ceticismo radical acerca da possibilidade de 

determinação da realidade última dos fenômenos. O único conhecimento possível é 
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aquele que nos dá a experiência do comportamento manifesto dos corpos e que pode ser 

verificado através de suas predições. Se o mundo físico é, em realidade, feito de átomos 

ou não, a ciência jamais poderá averiguá-lo. 

O argumento fornecido por Gassendi para justificar sua posição, desde cedo 

usado em suas polêmicas antiaristotélicas, afirma que as qualidades dos corpos nada 

mais são do que aparências sensíveis. Se o mel me parece doce, só posso disso inferir 

que o mel me parece doce, e não que o mel é doce.
8
 De nossas percepções jamais 

poderemos inferir essências, naturezas ou definições reais dos fenômenos. O que 

Gassendi nega aqui é o poder da abstração aristotélica de conhecer a essência de um 

objeto qualquer. Se há um ceticismo justo, segundo Gassendi, ele deve se restringir à 

dúvida com relação à possibilidade de se encontrar razões necessárias e suficientes para 

o nosso conhecimento dos fenômenos que tornariam impossível o erro. Porém, nada 

pode ser dito contra a pretensão de conhecer as aparências e de construir teorias 

adequadas à observação e à predição e que não tomem para si a tarefa de explicar 

causalmente o que nos é fornecido pelos sentidos.
9
 

A visão defendida por Mersenne e Gassendi já era largamente conhecida na 

astronomia grega antiga. A originalidade desses pensadores está na aplicação dessa 

concepção ao mundo terrestre como uma resposta antirrealista à crise nas ciências 

naturais. Seu ceticismo “mitigado” se liga intimamente ao pirronismo na medida em 

propugna um conhecimento ligado precipuamente às aparências e que não se envolve 

em tentativas de afirmação da natureza última das coisas. E se há termos metafísicos e 

entidades não-observáveis em seus tratados científicos, eles não são mais que ficções 

úteis, apoios para o pensamento, e não desempenham nelas nenhum papel constitutivo. 

O nome mais importante e significativo do ceticismo no século XVIII é sem 

dúvida o do escocês David Hume. Embora sua relação com o pirronismo seja ambígua, 

devido à confusão entre acadêmicos e pirrônicos demonstrada em suas obras, Hume por 

diversas vezes adotou ideias do ceticismo e chegou mesmo a denominar-se como 

“cético relaxado”. No entanto, o seu ceticismo parece ser uma consequência direta de 

sua teoria conhecida como princípio da cópia.  
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Hume afirma que nossas ideias não são mais do que um reflexo menos vivaz das 

impressões dos sentidos. Não obstante, deve haver algum princípio de conexão entre as 

ideias, pois estas nos vêm de forma organizada. Hume defende que existem três 

princípios de conexão: semelhança, contiguidade e causalidade. Na análise da 

causalidade, localizada na seção IV de sua obra Investigação Acerca do Entendimento 

Humano, sugestivamente intitulada como Dúvidas Céticas sobre as Operações do 

Entendimento, aparecerão suas mais famosas páginas céticas.  

 O filósofo divide os objetos da investigação humana em dois gêneros: relações 

de ideias e de fatos. As relações de ideias dizem respeito às matemáticas, à álgebra e à 

geometria, onde a certeza é alcançada de forma intuitiva, por simples operação do 

pensamento, não dependendo de fatos exteriores. As relações de ideias são regidas pela 

necessidade lógica, cuja negação implica em contradição. De modo diverso, as relações 

de fato não são regidas por tal certeza intuitiva e a negação de qualquer fato é 

perfeitamente inteligível. O contrário de um fato é sempre possível, o contrário de algo 

necessário é contraditório, mas a necessidade strictu senso é somente lógico-

matemática. 
 

A questão central da investigação é saber qual a natureza da evidência que nos 

faz inferir o inobservado do observado. Em outros termos, é preciso saber como 

fazemos inferências num domínio do conhecimento onde todo fato é contingente e não 

implica logicamente qualquer outro. O filósofo afirma que os raciocínios acerca de 

questões de fato se baseiam na noção de causa e efeito e é somente através dela que 

podemos ultrapassar o estreito limite de nossa memória e de nossas percepções atuais, 

inferindo o não observado do observado. O fundamento dessa inferência é a 

experiência, pois apenas fundados no conhecimento de um objeto não poderíamos 

jamais saber quais seriam seus efeitos, pois “o espírito nunca pode encontrar pela 

investigação e pelo mais minucioso exame o efeito na suposta causa. Porque o efeito é 

totalmente diferente da causa e, por conseguinte, jamais pode ser descoberto nela”.
10

 

 Nesse momento se insinua na argumentação humana um de seus aspectos céticos 

mais importantes. O filósofo limita o poder da razão no seu conhecimento do mundo. 

Não é o entendimento, mas a experiência que nos ensina sobre as constantes naturais. 

Por conseguinte, a busca das razões últimas dos fenômenos, a busca tradicional da 
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filosofia, está vedada aos homens. Podemos encontrar pela experiência princípios gerais 

sob os quais subsumimos os fatos, mas não podemos encontrar as causas das causas 

mais gerais. Hume limita o conhecimento humano aos fenômenos, “ao que aparece”. 

Entretanto, se a base inferencial da causalidade é a experiência, e esta se refere somente 

a fatos do passado, não se pode estendê-la para o futuro. A esse problema, conhecido 

como o “problema da indução”, Hume oferecerá uma solução cética. 

 No início da seção V, intitulada Solução Cética destas Dúvidas, Hume faz um 

breve elogio aos céticos acadêmicos caracterizando-os como inimigos da arrogância, 

das elevadas pretensões e das especulações que transbordam os estreitos limites da vida 

e da prática cotidianas. O filósofo nos diz que não se deve temer que tal escola, 

inofensiva e inocente, possa solapar com suas dúvidas os raciocínios da vida diária. Isto 

porque a natureza manterá sempre seus direitos, impedindo a inação que seria fruto da 

descrença extrema.
11

 Há um princípio da natureza humana que sempre manterá seus 

direitos a despeito de toda e qualquer dúvida.  

 Tal princípio não é outro senão o costume ou o hábito. Toda vez que 

experimentamos uma repetição contínua e uniforme de algum evento, temos a 

propensão de esperar sua repetição futura. O hábito ou costume não é raciocínio ou 

processo do entendimento, mas um princípio da natureza humana, “universalmente 

reconhecido e bem conhecido por seus efeitos”,
12

 que produz uma propensão 

(racionalmente injustificada) de que o futuro se conformará ao passado. É algo que todo 

ser humano pode conhecer por experiência e o filósofo renuncia a dar a sua razão 

última, a causa dessa causa.  

 Se a inferência dada a nós pelo hábito fosse deixada a cargo dos lentos 

pensamentos e operações da razão humana, não teríamos sobrevivido. Aquilo que é 

conditio sine qua non para a conservação dos seres humanos, nos foi dado na forma de 

instinto e tendências mecânicas. Segundo Hume:  

Do mesmo modo que a natureza nos ensinou a usar nossos membros 

sem esclarecer-nos acerca dos músculos e nervos que os movem, ela 

também implantou em nós um instinto que impulsiona o pensamento 

num processo correspondente ao estabelecido entre os objetos 

externos, embora mantendo-nos ignorantes desses poderes e forças 
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dos quais dependem totalmente o curso regular e a sucessão de 

objetos.
13

 

 
    

 Pode-se, é claro, aperfeiçoar esse mecanismo metodizando-o, mas os 

conhecimentos possíveis ao homem deverão estar baseados na força do instinto 

revelado no raciocínio experimental.  E este se circunscreve ao plano da vida cotidiana, 

como apontava o ceticismo antigo. O instinto fornece as bases, não-racionais, para a 

sobrevivência e conservação da vida e os argumentos céticos mostram que devemos 

permanecer em seus limites.  

 Na Seção XII da Investigação, intitulada Da Filosofia Acadêmica ou Cética, 

Hume se refere erroneamente ao pirrônico como aquele que propugna a suspensão 

universal do juízo e assevera que ninguém jamais encontrou alguém desprovido de 

opiniões e princípios sobre temas referentes à ação ou à especulação. Afirma em seguida 

que um ceticismo antecedente, não compreendido como uma prescrição de duvidar-se 

universalmente do conjunto de nossas opiniões e princípios anteriores para encontrar 

princípios evidentes por si mesmos, mas como uma prescrição do ceticismo, como 

atitude prévia à investigação filosófica, é salutar e útil. 

 Entretanto, há um ceticismo que é consequente à investigação filosófica, no qual 

se chega à conclusão de que todo o entendimento é falho e falso, derivando daí a 

doutrina de que não se pode alcançar princípios seguros e verdadeiros, devendo-se 

portanto suspender o juízo universalmente. Hume examina o argumento “cético” acerca 

da existência do mundo exterior que é considerado por muitos autores contemporâneos 

como o problema central e distintivo do ceticismo moderno. Uma vez que tudo o que 

temos são percepções, há como se garantir a existência independente do mundo externo 

ou mesmo a permanência de uma cadeira quando esta não é percebida, a despeito de 

nossa inclinação instintiva para afirmar sua realidade? 

A resposta que sugere uma pretensa relação causal entre o objeto e a percepção 

deve ser descartada, pois nenhuma experiência pode confirmá-la. Apelar para Deus seria 

tolice, pois se o mundo exterior está em questão, não se poderiam encontrar argumentos 

para defender sua existência. Assim, opinião fundada no instinto é irracional e a opinião 

fundada na filosofia é inconclusiva e sem poder de convencimento. Encontramo-nos 

                                                           
13 Idem, p.92. 



COSTA, R. S. Ensaios Filosóficos, Volume V - abril/2012 

diante de uma diaphonia, ou seja, não há como decidir entre as duas posições e a epoché 

seria a sua consequência. Todavia, a suspensão do juízo acerca da existência do mundo 

externo tornaria impossível a vida cotidiana. A certeza indiscutível da existência do 

mundo é uma das bases principais da conservação dos seres vivos em geral e do homem 

em particular. 

Hume responde salientando que as ocupações e necessidades da vida diária dissipam as 

dúvidas céticas. Os princípios são vencidos pela natureza. Ninguém jamais cairá na 

inação por conta da validade irrefutável das críticas do ceticismo. As dúvidas partirão no 

momento mesmo em que se apresentar para o homem a necessidade básica de sua 

conservação. 

Mas, uma vez que os céticos abandonam as sombras e se defrontam 

com os mais poderosos princípios da nossa natureza – decorrentes da 

presença dos objetos reais – que movem nossas ações e sentimentos, 

seus princípios desvanecem como fumaça e equiparam o mais resoluto 

cético ao mesmo nível dos outros mortais.
14

 

 

 Hume apresenta aqui o que ele chama de ceticismo moderado ou acadêmico. O 

primeiro aspecto deste se revela na humildade e na consciência das limitações 

intrínsecas ao entendimento. O outro aspecto do cético moderado, que advém das 

críticas pirrônicas, é limitar as investigações aos objetos que mais se adaptam à 

capacidade limitada do entendimento humano. Embora a imaginação tenha a tendência 

a perder-se naquilo que é remoto e extraordinário, deve-se trazê-la de volta à vida 

cotidiana através do ceticismo moderado. Devemos ater-nos aos assuntos da prática e 

experiência cotidianas e para chegarmos a tal decisão, “nada pode ser mais útil do que 

nos convencer de vez da força da dúvida pirrônica e da impossibilidade de que algo 

pode libertar-nos dela, exceto o forte poder do instinto natural”.
15 

 

 Evidentemente, a interpretação de Hume do pirronismo é controversa. Ele 

atribui aos pirrônicos um dogmatismo negativo na doutrina de que se deve suspender 

universalmente o juízo. De fato, os pirrônicos não pensavam assim.  O pirrônico podia 

ter crenças, desde que não fossem dogmáticas, ou seja, que não fossem afirmações 

categóricas com respeito ao mundo, mas simples impressões. Além disso, a epoché tem 

seu alcance determinado por questões que causem inquietação ao indivíduo em 

                                                           
14 HUME, 1992, p. 142. 

15 Idem, p. 143. 



Notas curtas sobre o ceticismo moderno e contemporâneo  

particular. Somente a essas questões, não a todas, se aplica a epoché cética. O alcance 

da suspensão, com o objetivo de levá-lo à ataraxia (imperturbabilidade) será 

determinado por aquilo que perturba o indivíduo.  

 Richard Popkin comenta a interpretação humeana do pirronismo: 

A descrição que Hume faz do ceticismo omite qualquer referência à 

base que o pirrônico oferece para se decidir questões práticas quando 

a atitude suspensiva foi adotada. Sextus sustentava que o cético 

poderia aceitar as aparências de forma não-dogmática e viver 

naturalmente. A primeira doutrina significa que se pode assentir, 

reconhecer ou ter opiniões sobre o que parece ser o caso, sem 

abandonar a atitude suspensiva com relação ao que realmente é o caso. 

A segunda doutrina afirma que se pode viver “naturalmente”, sem ser 

obrigado a fazer qualquer julgamento, simplesmente obedecendo-se 

inconscientemente, ou por hábito, às compulsões naturais, e aceitando, 

sem julgar seu valor, os costumes e regulações de um ambiente 

cultural e social.
16

 

 

 Apesar das suas falhas de interpretação do pirronismo, Hume termina por 

rejeitar as pretensões negativas dos acadêmicos, ainda que os identificando com os 

pirrônicos, e defende posturas clássicas do ceticismo antigo como apresentado por 

Sextus Empiricus. O filósofo escocês corrobora a ideia de que o conhecimento humano 

deve restringir-se ao mundo da vida cotidiana, renunciando a proferir asserções 

metafísicas acerca da natureza última das coisas ou mesmo da realidade do mundo 

exterior.  Concomitantemente, Hume afasta o perigo da inação, pois, da mesma forma 

que o pirrônico de Sextus se encontra num estado mental de suspensão do qual não se 

segue a inação devido à força coercitiva das impressões das aparências, o cético 

humeano, o “cético relaxado”, conhece a limitação dos próprios argumentos e sabe que 

todos os homens agem de acordo com os ditames incontornáveis da natureza, ainda que 

os argumentos em contrário sejam irrefutáveis. 

 Por outro lado, Hume faz afirmações muito mais fortes e contundentes sobre a 

impossibilidade e a inutilidade da metafísica do que os pirrônicos. Enquanto estes só 

desejam externar com a suspensão do juízo seu estado de espírito no momento da 

investigação, sem derivar disso qualquer consequência no que diz respeito à 

possibilidade de um conhecimento metafísico certo e infalível, o cético escocês defende 

que os livros de teologia e metafísica escolástica encontrados nas bibliotecas, uma vez 
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que não contenham nenhum ensinamento sobre questões abstratas sobre números e 

quantidades ou sobre questões de fato provenientes da experiência, sejam lançados ao 

fogo, pois “não contém senão sofismas e ilusões”.
17

 A própria regra humeana de ação 

dentro dos limites da vida cotidiana tem um alcance diverso da regra tradicional 

pirrônica de submeter-se aos costumes, crenças e leis do local onde se vive. Ao 

contrário disso, a prática de Hume engloba tanto uma atividade política de verniz crítico 

e liberal, quanto o questionamento das crenças religiosas tradicionais e uma aguerrida 

militância anticlerical. 

 Após a morte de Hume, o ceticismo novamente desapareceu do cenário 

filosófico ocidental e nenhum outro pensador, filósofo ou cientista, parece ter adotado 

publicamente o modo de vida pirrônico. Evidentemente, a influência do pirronismo 

pode ser constatada em diversos autores e correntes de pensamento, mas nenhum deles 

pode ser considerado como legitimamente cético. Em geral, as ideias do ceticismo se 

encontram misturadas com ideias de origens diversas nas doutrinas mais díspares, sem 

que qualquer formulação clara de pirronismo tenha sido feita. A renovação do interesse 

acadêmico sobre o ceticismo antigo só se deu no contexto dos estudos de filosofia e 

história das ciências no século XX, impulsionada principalmente pela obra do filósofo e 

historiador da ciência americano Richard Popkin. 

 Longe de permanecerem na perspectiva histórica de Popkin, alguns pensadores 

contemporâneos abraçaram o pirronismo como uma postura filosófica possível e 

sustentável. O filósofo brasileiro Oswaldo Porchat Pereira é um desses pensadores em 

que o ceticismo se afigurou como o ponto culminante de seu longo trajeto de estudos de 

filosofia. As obras céticas de Porchat são um testemunho de uma vida dedicada à busca 

da verdade e da certeza que se vê confutada pela vertiginosa quantidade de escolas e 

teorias filosóficas rivais e incompatíveis que digladiam entre si afirmando cada uma um 

cabedal de argumentos aparentemente indiscutíveis. Diante de tal conflito, o 

pesquisador honesto é, em meio a resistências e reviravoltas, finalmente conduzido ao 

pirronismo e à suspensão do juízo.  

 Em um de seus artigos céticos mais importantes, Sobre o que aparece
18

, Porchat 

apresenta os temas céticos tradicionais a fim de esclarecer o critério pirrônico de ação 

                                                           
17 HUME, 1992, p. 145. 

18 PORCHAT, 1993, p.166. 
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segundo as “aparências”. A experiência iniciadora do caminho cético é, de novo, a da 

diaphonia, a equipolência que o investigador julga encontrar entre teses opostas 

versando sobre os mesmos problemas ou objetos. A ausência de um critério inequívoco 

(que não seja ele mesmo disputado) para se decidir entre as opções dadas em oposição 

impede que uma decisão seja tomada. Além disso, sobre cada assunto sobre o qual se 

possa debruçar, há sempre a possibilidade de encontrar-se ou formular-se argumentos 

contrários que se anulam mutuamente. E da repetida experiência da discordância das 

opiniões e teorias vai-se aos poucos chegando a um estado de epoché, de suspensão do 

juízo quanto à validade objetiva desses mesmos argumentos. 

É importante também realçar que essa nossa postura cética de agora, 

não a devemos a nenhuma decisão filosófica. Nada estabelecemos 

nem demonstramos, nossa investigação filosófica não tem nenhum 

saldo positivo a oferecer. Nossa epokhé é tão-somente o estado em que 

nos encontramos, quando uma investigação exaustiva empreendida 

com rigor e espírito crítico nos deixa precisamente sem condição para 

escolher ou decidir. Por isso mesmo, ao invés de dizer que praticamos 

uma epokhé, é mais adequado dizer que entramos em epokhé, ou que 

estamos em epokhé.
19

 

 

 Se o investigador honesto não consegue decidir entre as posições filosóficas que 

se lhe apresentam em cada momento, então ele pode ser tentado a aceitar as chamadas 

“verdades do homem comum”, aquele conjunto de crenças e práticas cotidianas que 

constituem o arcabouço da prática e da vida do homem não tocado pelas questões da 

filosofia ou por seu método de raciocínio. Contudo, essa manobra também não obtém o 

resultado intentado, pois o “homem comum” é tão dogmático em suas crenças quanto 

qualquer filósofo e sua pretensão à verdade é inequívoca. Como resultado, ele também 

será atingido pelo ceticismo na medida em que seus discursos são igualmente 

submetidos a polêmicas e discordâncias que, ao fim e ao cabo, são tão indecidíveis 

quanto qualquer intrincada teoria filosófica. Assim, a epoché atinge o discurso 

“filosófico ou não-filosófico, sofisticado ou trivial, acompanhado ou desacompanhado 

de uma pretensa fundamentação, todo e qualquer discurso que nos queira ‘fazer ver’ a 

verdade”.
20

 

 A epoché, por sua vez, nada muda na vida daquele que se encontra sob sua 

influência. Com ela não se nega ou se afirma nada sobre o mundo. Este permanece o 

                                                           
19 PORCHAT, 1993, p. 170. 

20 Idem, p. 173. 
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mesmo e a experiência cotidiana mais imediata resta inalterada. E é essa experiência 

que se torna o critério cético. Nas palavras de Porchat, 

Isso que não podemos rejeitar, que se oferece irrecusavelmente a 

nossa sensibilidade e entendimento – se nos permitimos lançar mão de 

uma terminologia filosófica consagrada –, é o que os céticos 

chamamos de fenômeno (to phaínómenon, o que aparece). O que 

aparece se nos impõe com necessidade, a ele não podemos senão 

assentir,é absolutamente inquestionável em seu aparecer. Que as 

coisas nos apareçam como aparecem independe de nossa deliberação 

ou escolha, não se prende a uma decisão de nossa vontade. O que nos 

aparece não é, enquanto tal, objeto de investigação, precisamente 

porque não pode ser objeto de dúvida. Não há sentido em argumentar 

contra o aparecer do que aparece, tal argumentação seria ineficaz e 

absurda.
21

 

 

Os fenômenos aparecem como sensíveis e inteligíveis e quanto à sua 

constituição última e verdadeira o cético não se põe a questionar. O que aparece dá a 

impressão de que existia antes de ser percebido e de que existirá depois de sua 

percepção pelo pirrônico ou mesmo independentemente da eventualidade de que alguém 

o perceba um dia. A essa impressão, como a qualquer outra que se imponha a ele 

irresistivelmente, o cético dará um assentimento não-dogmático. Da mesma forma, ele 

admitirá o conteúdo teórico presente em toda observação sem, no entanto, compartilhar 

de seu dogmatismo.
22

 

Porchat utiliza o mesmo exemplo de Sextus Empiricus para explicar o caráter 

não assertivo do pirronismo em sua relação com o que aparece: se o cético diz que o 

mel é doce, ele não afirma nada sobre a natureza real do mel, sobre a realidade além das 

aparências, mas somente afirma que o mel lhe aparece como doce. O cético acompanha 

somente a imediata sensação adocicada que ele experimenta quando toma do mel. Para 

ele, o discurso é “mera expressão de nossa experiência, ele diz o seu conteúdo, conta o 

que aparece”.
23

 Da mesma forma que os antigos céticos, o neopirrônico viverá a partir 

de suas crenças, tomadas não como afirmações sobre o mundo ainda carentes de 

justificação, mas como assentimentos impostos irresistível e compulsoriamente pelo 

simples reconhecimento da aparição das aparências. As crenças do neopirrônico 

incluem igualmente aquelas que ditaram a vida prática dos céticos gregos: a aceitação 
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22 Idem, p.178. 

23 Ibidem, p. 181. 
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das aparências dos sentidos e do intelecto, a ação segundo a natureza, a conformação 

aos costumes e leis da sociedade em que se vive e a submissão aos ensinamentos da arte 

a qual se pratica.
24

 

Contra a ideia de que o sucesso preditivo e tecnológico da ciência moderna e 

contemporânea seria um forte argumento contra o neopirronismo, Porchat afirma que 

essa oposição é aparente. Primeiramente porque, segundo ele, o objeto de 

questionamento do ceticismo era a velha epistemê dogmática que pretendia alcançar um 

conhecimento real, certo e verdadeiro da natureza das coisas, daquilo que estava 

escondido sob as aparências do fenônemo. Uma vez que essa postura foi abandonada e 

que foi adotado o modelo empírico de tratamento do mundo natural, em que se 

privilegia a observação das constantes naturais e a consequente predição a partir das 

mesmas, não há mais qualquer constrangimento teórico para o cético. Porchat salienta 

que a observação empírica e a predição nela apoiada são as formas mais características 

do modo de vida do homem comum e que ao cético, “apologista da ciência empírica”
25

, 

basta considerar as teorias científicas de forma não dogmática, sem afirmar ou negar a 

verdade das mesmas.
26

 

O ceticismo pirrônico não pode ser encarado como uma teoria epistemológica 

negativa, pois ele não é uma teoria, mas uma prática filosófica eminentemente 

terapêutica que tem como objetivo curar o ser humano de qualquer dogmatismo 

racionalista ou irracionalista.
27

 Segundo o próprio Porchat, seu neopirronismo não é 

original e nem mesmo pretende sê-lo. O que o filósofo brasileiro pretendeu realizar foi 

um tratamento dos temas modernos da filosofia a partir de uma interpretação que fosse a 

mais fiel possível ao espírito do pirronismo. E sendo assim, tudo o que ele escreve tem a 

                                                           
24 PORCHAT, 1993, p. 193. 

25 Idem, p.209. 

26 Há problemas nessa posição de Porchat quanto à ciência moderna. Ele parece não levar em conta as 

profundas pretensões metafísicas das teorias de Galileu, Descartes e Newton, por exemplo. Nenhum 

desses cientistas teve, e poucos na atualidade têm, algum objetivo diverso do que a verdade última sobre o 

mundo natural. A própria ideia de que o mundo seja feito a partir de caracteres matemático-geométricos 

aponta para uma ontologia do real. Esta, inclusive, nada tem de empírica e a concepção da ciência 

moderna e contemporânea como filha e representante do empirismo é equivocada. A ciência começa e se 

aprofunda cada vez mais no questionamento da experiência cotidiana mais imediata que era a base da 

ciência aristotélica. O mundo empírico é consultado somente na decisão das teorias por meio da 

verificação ou da refutação de suas predições. Por outro lado, o tema cético de circunscrição aos 

fenômenos da vida cotidiana, repetido de Sextus até Hume, impediria o surgimento da ciência moderna, 

caracterizada, antes de tudo, pela defesa de uma suposta ontologia matemática escondida sob as névoas 

confusas da experiência sensível.  

27 Op. Cit. p. 210. 
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marca da suspensão cética que não afirma ser uma verdade além de qualquer dúvida 

nem mesmo o resultado cético de suas investigações. Tudo o que Oswaldo Porchat 

defende é que as coisas lhe aparecem da forma como as descreve.
28

 

O filósofo americano Robert Fogelin é outro pensador contemporâneo que se 

dedica a formular uma filosofia neopirrônica. Para ele, o pirrônico tradicional é, 

claramente, alguém que lança dúvidas acerca das pretensões de conhecimento 

acalentadas pela filosofia. E os argumentos utilizados por ele não vêm de nenhuma 

outra fonte do que a própria filosofia. Nesse sentido, pode-se dizer que a empresa 

pirrônica refuta a si mesma na medida em que tenta demolir as pretensões da filosofia 

através de argumentos filosóficos.
29

  

O caráter contraditório apresentado pela argumentação cética pode ser melhor 

compreendido ao se levar em conta o fato de que o pirrônico utiliza os argumentos 

filosóficos apenas de modo instrumental, ou seja, com vistas a um fim bem 

determinado. Tal fim é a ataraxia, a imperturbabilidade, a quietude. O cético então é 

aquele que usa os argumentos filosóficos para mostrar a inutilidade dos mesmos, sem 

com isso fazer afirmações peremptórias acerca do valor dos argumentos empregados. E, 

uma vez que o objetivo tenha sido alcançado, a ataraxia, os mesmos argumentos 

deverão ser abandonados de maneira análoga a um remédio que elimina a doença e é 

também eliminado pelo organismo já sadio. Fogelin sugere que a aceitação desse caráter 

contraditório é uma característica definidora do pirronismo.
30

 

O cético, como dito acima, utiliza argumentos provenientes da filosofia para 

derrubar as pretensões epistêmicas do filósofo dogmático. A argumentação pirrônica 

visa mostrar que, os próprios padrões e ditames do dogmático exigem dele a suspensão 

do juízo. O cético não se compromete com as teses, os pressupostos ou mesmo com a 

forma de argumentação do filósofo contra quem disputa, mas as utiliza 

instrumentalmente para fazer com que seu adversário seja derrotado por suas próprias 

armas. Para reforçar sua interpretação do pirronismo, Fogelin cita um trecho do texto As 

Crenças do Cético de Michael Frede: 
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29 FOGELIN, 1994, p.3. 

30 Idem, p. 4. 



Notas curtas sobre o ceticismo moderno e contemporâneo  

Uma vez que o cético quer averiguar se seu oponente, segundo os 

próprios padrões ou cânones, tem conhecimento, ele adere em seus 

argumentos a tais padrões. Mas isso não significa que ele está 

comprometido com eles. Ele está ciente do fato, por exemplo, que nós 

não operamos ordinariamente por esses padrões [dogmáticos] e que é 

porque seus oponentes querem mais do que nós temos ordinariamente 

que eles tentam se submeter a tais cânones mais estritos, pois eles 

querem conhecimento “real”, conhecimento certo.
31

 

 

 

 O cético poderá viver passivamente segundo as aparências que se lhe impõem 

irresistivelmente e de acordo com a regra de vida tradicional formulada por Sextus 

Empiricus, furtando-se a afirmar dogmaticamente a verdade das mesmas. Para Fogelin, 

o neopirrônico utilizaria a mesma regra interpretada à luz da virada linguística da 

filosofia contemporânea. Se o cético antigo se sentia à vontade para guiar-se através de 

crenças comuns de forma não-dogmática, o neopirrônico não terá problemas com “os 

modos comuns de expressar essas crenças”.
32

 Da mesma forma que o antigo pirrônico 

tinha como alvo as pretensões de conhecimento além das crenças comuns, o novo cético 

vai rejeitar todas as formas de expressão que ambicionem ultrapassar os modos comuns 

e vai manter-se dentro de seus limites. 

 O neopirrônico pode usar livremente termos tradicionais como “conhecimento”, 

“certeza”, “verdade” e “real”, mas o faz segundo seu significado comum e cotidiano e 

não como fazem os filósofos dogmáticos. Citando Wittgenstein, Fogelin afirma que se 

palavras como “linguagem”, “experiência” e “mundo” têm um uso, ele “deve ser tão 

humilde como aquele das palavras ‘mesa’, ‘lâmpada’, ‘porta’”.
33

 Entretanto, os novos 

céticos não estariam com isso defendendo qualquer privilégio epistêmico da linguagem 

comum ou mesmo uma filosofia do senso comum que, afinal, pode ser tão dogmático 

quanto qualquer doutrina filosófica. Em todas as suas declarações, o cético permanece 

numa postura não-dogmática, não afirmando ser verdade sequer aquilo que se impõe 

irresistivelmente a ele.  

 O cético neopirrônico, para Oswaldo Porchat tanto quanto para Robert Fogelin, 

mantém basicamente os mesmos traços distintivos do adepto do pirronismo antigo como 
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32  FOGELIN, 1994, p. 9. 

33 WITTGENSTEIN apud FOGELIN, 1994, p.10. 
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descrito e defendido por Sextus Empiricus. Se há aproximações com a filosofia 

analítica, principalmente com as teses de Wittgenstein, é somente na medida em que 

estas desafiam e questionam os modos clássicos de investigação filosófica e as 

pretensões tradicionais dos filósofos de ultrapassarem o modo comum de expressão. O 

pirrônico, por seu turno, não subscreve qualquer elevação do senso comum e de suas 

crenças como critério de verdade.  
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