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RESUMO

A revolução copernicana de Immanuel Kant é um marco na filosofia moderna, 

sobretudo na teoria do conhecimento. Tal revolução é uma resposta ao antagonismo 

presente nas proposições elaboradas pelos racionalistas, que são analíticas a priori, e nas 

elaboradas pelos empiristas, sintéticas a posteriori. Com o juízo sintético a priori, Kant 

desloca o sujeito da periferia do conhecimento para colocá-lo em seu lugar: o centro. É 

esse deslocamento que o filósofo denominará de revolução copernicana que permitiu o 

nascimento das ciências e os seus fundamentos. Essa revolução está presente em uma 

das principais obras de Kant, a Crítica da razão pura, em que o filósofo aborda a 

fundamentação das ciências, em especial a possibilidade de a metafísica ser considerada 

como tal. Também essa obra abre o período crítico da produção kantiana, 

fundamentando o idealismo transcendental, que é a centralidade do sujeito dentro do 

conhecimento. Com essa nova teoria, Kant abre outro caminho para a possibilidade do 

conhecer, contrapondo-se ao realismo tão impregnado em sua época. Filósofo do 

movimento iluminista alemão, Kant dá primazia à razão e à luz que esta deveria dar às 

trevas que envolviam a vida do homem. Com a razão iluminadora, o homem teria a 

capacidade de sair de sua minoridade e caminhar por seus próprios pensamentos. Kant, 

ao evidenciar o sujeito, não cai, necessariamente, no subjetivismo ou no relativismo, 

pois sua filosofia transcendental evidencia aquela estrutura presente em todos os 

sujeitos cognoscentes. A Crítica da razão pura e a revolução copernicana de Kant 

levam-nos a valorizar mais a capacidade que nossa razão tem, sem menosprezar a 

experiência e o objeto do conhecimento.

Palavras-chave: conhecimento, criticismo, razão pura, transcendental, idealismo 
transcendental, juízo sintético a priori, revolução copernicana, estética transcendental, 
analítica transcendental, dialética transcendental, idéias puras, Crítica da razão pura.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho monográfico aborda a teoria do conhecimento do filósofo 

Immanuel Kant, destacando o que ele chama de revolução copernicana. Tal revolução 

proposta por ele é interessante dentro do enfoque gnosiológico e da compreensão da 

relação entre sujeito e objeto. Desse novo modo de saber, Kant fundará tendências do 

pensamento como o idealismo e o criticismo. Esse novo modelo de pensar não se deu de 

forma imediata, mas num processo continuado.

O tema da revolução copernicana de Kant traz-nos algumas problemáticas: em 

que esse assunto influenciou e influencia na forma de saber? O que Kant quis propor 

com a revolução copernicana, quais seus significados e como ela se situa em sua 

filosofia?

Kant observa que, na física, aconteceu uma revolução realizada no modo de 

pensar anterior, tornando-a uma ciência. A proposta dessa revolução é deslocar o 

baricentro da pesquisa física para a razão humana. Já não é mais o sujeito que gira em 

torno do objeto, mas o objeto que gira em torno do sujeito. Kant formula sua metáfora 

da revolução copernicana baseando-se na revolução de Copérnico dada na astronomia, 

que inverteu o modelo tradicional de cosmos, em que se concebia a Terra como centro 

do Universo e que tinha o Sol e os demais planetas a girar em seu entorno. Nesta linha 

podemos dizer que a revolução copernicana do conhecimento é a inversão da questão 

tradicional do conhecimento, atribuindo ao sujeito a centralidade e não a periferia, o que 

representou para a filosofia uma revolução comparável à de Copérnico. Muitos dos 

princípios que consideramos objetivos são, na realidade, subjetivos, isto é, só abrangem 

condições sob as quais concebemos ou compreendemos o objeto.

As justificativas para tais problemáticas nasceram durante as aulas de História 

da filosofia moderna e de Teoria do conhecimento. Isso leva-nos a interessar-se na 

descoberta e aprofundamento da filosofia kantiana e seu criticismo, principalmente a 

obra Crítica da razão pura. O assunto deve interessar à comunidade acadêmica porque 

Kant, sua concepção filosófica e seu criticismo são muito importantes para a história da 

filosofia e do pensamento ocidental. Além do fato de que os conhecimentos deixados 

por Kant devem despertar nossa veemência e levar-nos a buscar respostas para 

enriquecer nossos conhecimentos.

O objetivo deste trabalho é compreender a revolução copernicana de Kant, sua 

importância, a obra Crítica da razão pura e o idealismo transcendental fundado por 
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nosso filósofo. Portanto, o trabalho divide-se em cinco capítulos. O primeiro aborda 

todo o contexto histórico e filosófico ao qual esteve inserido Immanuel Kant. O segundo 

aborda a Teoria do conhecimento de forma abrangente, mostrando a essência e a origem 

do conhecimento. O terceiro capítulo aborda a vida e as obras de Kant em seus devidos 

períodos. O quarto capítulo apresenta a concepção filosófica de Kant presente nas 

demais obras críticas dele, que vieram depois da Crítica da razão pura. Por fim, o 

quinto capítulo aborda a obra Crítica da razão pura, a revolução copernicana e o 

idealismo transcendental que nasce desta revolução e muda o enfoque do conhecimento 

para a história do pensamento ocidental.



I – CONTEXTO HIST�RICO-FILOS�FICO

Todo fil�sofo est� influenciado pelo contexto hist�rico e filos�fico a que se 

desenvolve seu pensamento. Tanto o contexto hist�rico quanto o filos�fico influenciaram 

bastante no pensamento de Kant, seja de forma gnosiol�gica, �tica ou jur�dica. Ao lan�ar 

nosso olhar sobre esses contextos, buscamos as inspira��es e influ�ncias, as experi�ncias e 

raz�es que levaram Kant a propor algo de novo para a teoria do conhecimento e para o 

restante do pensamento humano ocidental.

1 CONTEXTO HIST�RICO

A forma��o do povo germ�nico � marcada por diversas batalhas e lutas. Isso 

influenciou de forma bastante contundente a forma��o do pr�prio Kant. Analisar este 

contexto, a hist�ria do povo germ�nico, � verificar a trajet�ria da especula��o filos�fica de 

nosso fil�sofo.

1.1 HIST�RIA DA ALEMANHA

Immanuel Kant nasceu na Prússia, um dos Estados que futuramente se tornaria a 

Alemanha. A hist�ria da Alemanha come�a aproximadamente nos dec�nios do ano 2300 a.C. 

com a chegada de n�mades indo-europeus, antepassados dos germ�nicos. Essas tribos 

instalaram-se no norte e no centro do que hoje conhecemos como Alemanha. Ao sul do 

mesmo territ�rio instalaram-se os povos bálticos, eslavos e celtas. Estes, os celtas, 

progrediram na arte do metal e configuraram v�rias culturas que se difundiram pela Europa.1

J� no s�culo III a.C., a maioria das tribos isoladas desapareceu. Em seu lugar 

apareceram comunidades de fortes unidades pol�ticas e maiores, como os saxões, os francos e 

os alamanos (su�bios). Essas tr�s tornaram-se amea�as para Roma, juntamente com os godos

que atacaram em 238 a.C. a fronteira do Imp�rio no rio Dan�bio.2 V�rios imperadores 

romanos tentaram impedir as investidas dos godos, at� que Cláudio II derrotou-os em 269 

a.C.

Com a entrada dos s�culos IV e V d.C., os hunos, origin�rios da �sia, assolaram o 

territ�rio. Clóvis I, chefe dos francos, derrotou os romanos no final do s�culo V e estabeleceu 

um reino que englobava a maior parte da Gália (hoje Fran�a) e o sudoeste da atual Alemanha. 

1 Cf. ARRUDA, Jos� Jobson. História moderna e contemporânea, p. 171.
2 Cf. BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental, p. 242, v. 1.
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Esse domínio estendeu-se até o século VIII d. C., através de Carlos Magno, que também 

anexou o sul da Alemanha aos domínios do Império Carolíngio.3

1.1.1 O SACRO IMPÉRIO ROMANO GERMÂNICO

Iniciado nos anos 800 d.C., o Sacro Império Romano Germânico (chamado 

historicamente de I Reich) estendeu-se até 1806. Foi uma tentativa de se reviver o Império

Romano do Ocidente, do qual a estrutura política caíra durante os séculos V e VI, sendo 

substituída por reinos independentes. A dinastia carolíngia extinguiu-se em 911 quando 

morreu Luís I.4 A partir do Tratado de Verdun o monarca passa a ser eleito pelos duques. Os 

alemães, dessa forma, voltam à prática de eleger seu rei.5

O ato de Leão III em coroar Carlos Magno como imperador dos romanos criou e 

estabeleceu uma estrutura política que estava destinada a representar um papel decisivo nos 

assuntos da Europa Central. Com isso, estabeleceu-se a pretensão papal de eleger, coroar e 

depor imperadores. Tal direito fez-se valer por quase 700 anos.

Oto I, que imperou de 962-973, depois de reprimir uma sublevação da nobreza 

liderada por seu irmão, consolidou seu reino concedendo ducados a familiares leais e a seus 

partidários e apoiando-se no único poder que reconheciam todos os senhores nobres: a Igreja. 

Deteve uma invasão turca no ano 955, transformando-se no paladino do cristianismo. Com 

Oto I, o território franco foi re-dividido em diversos feudos, que uniam tanto a proteção 

política quanto militar às terras dominadas.6 Esse propósito visava preservar a Europa 

medieval da desintegração em diversos domínios independentes.

1.1.2 A REFORMA PROTESTANTE

A Reforma Protestante deu-se por diversas causas. Destas, grande número referia-se a 

condições políticas e econômicas da época. Desse modo, as inquietações espirituais de 

Martinho Lutero uniram-se às ambições seculares dos príncipes alemães para produzir a 

Reforma Protestante propondo a liberdade religiosa.

Esse movimento quebrou a hegemonia secular da Igreja Católica e, com isso, a 

autoridade papal na maioria dos países do norte europeu.7 Em 1525, uma revolta camponesa 

3 Cf. MORAES, José Geraldo Vinci de. Caminhos das civilizações, p. 77.
4 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 289.
5 Cf. BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental, p. 284, v. 1.
6 Ibidem, p. 292.
7 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 409.
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espalhou-se por quase toda a Alemanha. Ela invocava o princ�pio luterano da liberdade dos 

crist�os e, assim, os camponeses passaram a destruir abadias e solares senhoriais.

As lutas religiosas intensificaram ainda mais os conflitos europeus durante 100 anos. 

Em 1555, a Paz de Augsburgo reconheceu o luteranismo como religi�o. O vasto Sacro 

Imp�rio Romano Germ�nico torna-se dividido com a abdica��o de Carlos V em 1556. A 

tens�o gerada entre as duas doutrinas (cat�lica e luterana) culminou na Guerra dos trinta 

anos.

A publica��o das 95 teses de Lutero, em 1517, marca o come�o da Reforma. Em 

princ�pio, Lutero atacou a venda indiscriminada de indulg�ncias para financiar a constru��o 

da basílica de São Pedro, em Roma. Mas, deparou-se com forte oposi��o e, recusando-se a 

rever suas posi��es, Lutero negou a autoridade de Roma e foi excomungado. Suas id�ias, no 

entanto, estenderam-se por toda a Alemanha e, mais tarde, por toda a Europa.

1.1.3 A GUERRA DOS TRINTA ANOS

A Guerra dos trinta anos caracteriza-se como uma s�rie de conflitos que se deram na 

Europa durante os anos de 1618 a 1648. Desses conflitos participaram a maioria das na��es 

Europa Ocidental. Iniciada com o antagonismo religioso entre cat�licos e luteranos, � medida 

que iam ganhando impulso, as inten��es da Guerra dos trinta anos foram se modificando. As 

rivalidades dos pr�ncipes alem�es e a determina��o de alguns pa�ses (como Su�cia e Fran�a) 

em deter o poder o Sacro Imp�rio Romano Germ�nico acabou por iniciar a guerra que entrou 

para a hist�ria da Europa como uma das mais sangrentas. A Guerra dos trinta anos apresenta-

se em quatro fases.8

1� fase: Guerra da Boêmia (1618-1625) – As tens�es religiosas nos principados 

alem�es foram agravadas com o reinado de Rodolfo II de Habsburgo (1576-1612). Com a 

cria��o da União Evangélica (1608), alian�a para defesa dos pr�ncipes e cidades protestantes, 

e da Santa Liga Alemã (1609), organiza��o similar formada por cat�licos, a crise tornou-se 

inevit�vel. A fac��o bo�mia da Uni�o Evang�lica lan�ou o primeiro ataque. Os rebeldes 

protestantes alcan�aram um grande �xito inicial e a revolta estendeu-se para outras partes do 

Imp�rio. Os bo�mios concederam a coroa a Frederico V, eleitor do Palatinado, regi�o 

hist�rica da Alemanha no vale do Reno. Aproveitando as dissens�es protestantes e a invas�o 

espanhola do Palatinado, o imperador Frederico II de Habsburgo assumiu a ofensiva. Em fins 

de 1624, o Palatinado voltou para m�os cat�licas.

8 Cf. BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental, p. 537, v. 1.
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2� fase: Guerra da Baixa Sax�nia-Dinamarca e Pol�nia-Su�cia (1625-1629) – A 

segunda fase da guerra adquiriu dimens�o internacional. Fran�a e Inglaterra n�o intervieram 

devido a dificuldades internas. Entretanto, Cristiano IV, rei da Dinamarca e da Noruega, 

apoiou os protestantes alem�es por raz�es diversas. A vit�ria para a causa imperial ocorreu 

em seis de mar�o de 1629, quando Fernando II promulgou o Edito da Restitui��o, documento 

que anulava todos os t�tulos protestantes sobre as propriedades cat�licas expropriadas desde a 

Paz de Augsburgo.

3� fase: Guerra Sueca (1630-1634) – As vit�rias de Fernando II exacerbaram o 

sentimento contra os Habsburgo do Cardeal Richelieu, primeiro ministro de Luiz XIII da 

Fran�a. Richelieu n�o p�de intervir diretamente na Alemanha, mas Gustavo II da Su�cia 

entrou no conflito. Enquanto isso, Tilly, comandante das for�as imperiais de Fernando II 

recebeu o comando do ex�rcito de Wallenstein. Os ex�rcitos imperiais impuseram uma 

devastadora derrota ao duque Bernardo, em N�rdlinger (Baviera), fato que levou os l�deres da 

coaliz�o protestante a abandonarem a luta. A paz de Praga, em 1635, fez certas concess�es 

aos luteranos-sax�es, modificando quest�es b�sicas do Edito da Restitui��o.

4� fase: Guerra Franco-Sueca (1634-1648) – Em sua fase final, a guerra converteu-se 

em um conflito pela hegemonia entre os Habsburgo e a Fran�a. Iniciou-se em maio de 1635, 

quando a Fran�a declarou guerra � Espanha, que apoiava de forma decisiva o imperador. Os 

franceses, sob ordem dos generais La Tour d’Auvergne e Lu�s I de Bourbon, quarto pr�ncipe 

de Cond�, tiveram �xito na maioria de seus empreendimentos. Cond� derrotou o ex�rcito 

espanhol em Rocroi (Fran�a) aos 19 de maio de 1643. Ent�o, o imperador Fernando III foi 

obrigado a ceder �s condi��es de paz dos vencedores. Era a Paz de Vestf�lia.

1.1.4 A PAZ DE VESTF�LIA

“A maioria dos resultados da Guerra dos Trinta Anos foram positivos males”.9 A Paz 

de Vestf�lia confirmou a posse da Als�cia e dos bispados de Mertz, Toul e Verdun para 

Fran�a e a Su�cia tamb�m recebeu territ�rios da Alemanha. Reconheceu-se a independ�ncia 

da Holanda e da Su��a e o Sacro Imp�rio reduziu-se a uma mera fic��o.

Os pr�ncipes alem�es foram reconhecidos como soberanos, podendo, assim, guerrear, 

firmar a paz e governar seus estados como bem entendessem. A maior parte dessas mudan�as, 

no entanto, lan�ou bases para disputas internacionais futuras. E a guerra causou uma 

verdadeira devasta��o na Europa Central.

9 BURNS, Edward McNall. Hist�ria da civiliza��o ocidental, p. 538, v. 2.
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Contudo, a Paz de Vestf�lia n�o p�s fim �s rivalidades entre os Bourbons e os 

Habsburgos, mas reconheceu a soberania e independ�ncia de cada um dos Estados do Sacro 

Imp�rio Romano Germ�nico e a religi�o seria determinada pelo pr�ncipe de cada Estado. Para 

as propriedades dos Habsburgos, bem como o sul e o oeste da Alemanha continuavam 

cat�licos e os protestantes poderiam manter as propriedades adquiridas. A Fran�a, mesmo 

tendo obtido not�veis lucros, possu�a sob sua soberania diversos territ�rios que pertenciam ao 

inimigo.

1.2 A FORMA��O DA PR�SSIA

Em 1525, Alberto de Brandeburgo, gr�o-mestre da Ordem Teutônica – ordem 

religiosa e militar fundada por cruzados alem�es entre os anos de 1190 e 1191 –, aderiu � 

Reforma Protestante. Com isso, apossou-se dos bens da Ordem (que foi extinta) e declarou-se 

duque herdeiro dos territ�rios que passaram a ser denominados de Prússia.10

Frederico Guilherme de Hohenzollern, o Grande Eleitor (descendente de Alberto de 

Brandesburgo), reinou de 1640 a 1688. Foi fundador do governo absoluto na Pr�ssia e criador 

de um ex�rcito permanente. Em 1701, seu filho Frederico I comprou o t�tulo de rei.11

1.2.1 IN�CIOS DA MONARQUIA ABSOLUTA NA PR�SSIA

O Estado Prussiano cresceu rapidamente no s�culo XVIII. Seus limites n�o foram 

tra�ados de maneira natural. Foi uma idéia realizada pela fam�lia Hohenzollern e por um 

ex�rcito. A Pr�ssia n�o possu�a defesas naturais, por isso necessitava de um ex�rcito, de uma 

organiza��o quanto � coloniza��o das regi�es despovoadas, do estabelecimento de uma 

unidade administrativa e de uma unidade territorial.12

1.2.2 FREDERICO GUILHERME I (1713-1740)

Frederico Guilherme I era neto de Frederico Guilherme de Hohenzollern. Foi o 

fundador do Estado Prussiano e tinha como principais interesses desenvolver a burocracia e o 

ex�rcito prussianos. Era de f�sico robusto, temperamento col�rico e de intelig�ncia limitada. 

Quando subiu ao trono em 1713, reinou de forma absoluta. Fechou a Academia de Ciências e 

sua pol�tica econ�mica foi seguir a de seus antecessores, recuperando p�ntanos para a 

10 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 445.
11 Cf. KROCKOW, Christian Graf von. Prússia: Um balanço, p. 15.
12 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 446.
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agricultura; aliviando impostos das ind�strias, entretanto estendendo-os aos agricultores, 

fossem eles nobres ou n�o.13

Com os recursos financeiros que conseguira, Frederico, que tamb�m era conhecido 

com Rei Sargento, dedicou-se na prepara��o de tropas, da� a justificativa de seu apelido. 

Manteve o servi�o militar obrigat�rio e uma enorme reserva.14 Economicamente, a Pr�ssia, no 

tempo do Rei Sargento, era administrada com extrema efici�ncia. Tinha despesas t�o 

pequenas que a Pr�ssia tornou-se o �nico Estado do s�culo XVIII a apresentar superávit 

or�ament�rio. E o ex�rcito prussiano, verdadeira paix�o de Frederico Guilherme I, funcionava 

com a efici�ncia de uma verdadeira m�quina.

N�o podendo quase contar com volunt�rios, implantou a conscri��o, complementada 

por recrutas seq�estrados nos territ�rios vizinhos. Trocava m�sicos e cavalos de ra�a por 

soldados especiais de mais de 1,80 metro de altura. Passava a maior parte do tempo fazendo 

com que seus gigantes desfilassem em torno de seu pal�cio.

1.2.3 FREDERICO II, O GRANDE (1740-1786)

Filho de Frederico Guilherme II, o Rei Sargento, Frederico II foi h�bil administrador e 

guerreiro. Foi o mais not�vel soberano do s�culo XVIII e um dos mais importantes 

representantes do despotismo esclarecido. Conquistou a Silésia, atual sudoeste da Pol�nia, 

ap�s tr�s guerras contra a Áustria.15

Frederico II assumiu o trono no ano de 1740 e “[...] fez da Pr�ssia o Estado mais bem 

governado da Europa. Aboliu a tortura. Fundou escolas prim�rias e instituiu o ensino 

obrigat�rio”.16 Tamb�m incrementou a agricultura, o que atraiu um n�mero grande de 

imigrantes, instalados em terras abandonadas. Forneceu aos camponeses gado e sementes, 

gratuitamente, melhorando o cultivo. Mandou dessecar p�ntanos; n�o chegou a abolir a 

escravid�o, mas reduziu o trabalho gratuito imposto pelo senhor feudal.17

Ao estimular a ind�stria, aumentou as rendas do Estado. Ao suprimir taxas 

alfandeg�rias internas e ao abrir novas rotas atr�s de canais que mandou construir, Frederico 

estimulou e favoreceu o com�rcio. Conseguiu dobrar o territ�rio da Pr�ssia de 120 mil km2 

para 200 mil km2. Com isso, a popula��o foi dos dois milh�es e meio para seis milh�es de 

13 Cf. Enciclop�dia BARSA, p. 358, v. 6.
14 Cf. PETTA, Nicolina Luiza; OJEDA, Eduardo Aparecido Baez. História: uma abordagem integrada, p. 83.
15 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 446.
16 BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 446.
17 Cf. PAZZINATO, Alceu Luiz; SENISE, Maria Helena Valente. História moderna e contemporânea, p. 78.



19

habitantes. O ex�rcito de 80 mil homens, da �poca do Rei Sargento, passou para 160 mil 

homens e era considerado o melhor da Europa.18

Como homem de cultura, aceitou id�ias iluministas dos enciclopedistas franceses. 

Entretanto, n�o renunciou ao absolutismo. Atraiu para sua resid�ncia diversos s�bios e 

fil�sofos, entre eles Voltaire. Gostava de ser chamado de rei fil�sofo, deixando um grande 

n�mero de escritos. Entrou para a hist�ria como sendo um dos maiores d�spotas 

esclarecidos.19

Antes de assumir o trono da Pr�ssia, Frederico II passou por diversos cargos 

subalternos tanto na administra��o do Reino quanto do ex�rcito. Isso deu a ele o 

conhecimento das necessidades da Pr�ssia, o que fez com que ao subir ao trono protegesse as 

finan�as, da� nasceu o Banco de Berlim, que tinha uma estrutura t�cnica igual ao Banco da 

Inglaterra. Entretanto, era Frederico quem controlava todo o sistema de cr�ditos prussianos e 

o capital de seu banco era fornecido pelo Tesouro Real.

Ao conter as despesas da Corte, Frederico II conseguiu economizar os gastos do fundo 

do Tesouro Real. “Se por um lado, reconhecia a ascens�o da burguesia, jamais perdeu a 

prerrogativa do controle estatal sobre a economia, n�o aceitando o lema da livre-iniciativa”.20

O rei fil�sofo desenvolveu o com�rcio mar�timo e mandou construir canais de navega��o que 

ligassem os rios da Pr�ssia e abriu canais de irriga��o.

Frederico II, embora governando com extremo vigor, concedeu plena liberdade de 

pensamento. Isso influenciou em muito Immanuel Kant, que at� lhe dedicou a obra Hist�ria 

natural do c�u (1755) e inspirou o fil�sofo a escrever o famoso Aufkl�rung – resposta � 

pergunta: o que � esclarecimento? (1784).21 Foi um per�odo muito fecundo para a cultura 

intelectual da nascente Alemanha.

Era claro em Frederico II sua preocupa��o com a quest�o da defesa, o que o levou a 

manter em perfeita organiza��o seu ex�rcito. Animou e incentivou ind�strias na Vestf�lia e na 

Pr�ssia, aumentando a produ��o de tecidos de l�, algod�o, seda, linho e da ind�stria 

metal�rgica. Entrou em contendas com a �ustria pela posse da rica Sil�sia, atacou a Bo�mia, 

tomando Praga e, na Guerra dos sete anos (1756-1763), lutou contra a coliga��o de �ustria, 

Fran�a, R�ssia e Su�cia. Reorganizou os Estados enfraquecidos e aliou-se � �ustria e � 

R�ssia na partilha da Pol�nia em 1772, aumentando seus dom�nios. Morreu no ano de 1786, 

deixando � Pr�ssia uma grande proje��o frente �s demais na��es centro-europ�ias. Foi 

18 Cf. BECKER, Idel. Pequena hist�ria da civiliza��o ocidental, p. 446.
19 Cf. KROCKOW, Christian Graf von. Pr�ssia: um balan�o, p. 22.
20 MAGNOLI, Dem�trio; BARBOSA, Elaine Senise. Forma��o do Estado Nacional, p. 63.
21 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 31.
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Frederico II quem lan�ou bases para a unifica��o da Alemanha, que aconteceria no s�culo 

seguinte.

1.2.4 FREDERICO GUILHERME II (1786-1797)

Se Frederico II foi um déspota esclarecido, que governou a Pr�ssia com mão-de-ferro, 

mas que incentivou e fez com que crescesse a cultura e a economia prussiana, o mesmo n�o se 

deu com o sobrinho Frederico Guilherme II, seu sucessor. Homem libertino e de car�ter d�bil, 

tinha tend�ncias a um misticismo fan�tico, o que o fez rejeitar os id�ias da vigente Revolução 

Francesa (1789-1799) e entregar a liberdade de pensamento instaurada por Frederico II �s 

m�os do clero. “A liberdade de pensamento tornou-se rigorosa e implac�vel”.22

Dentre seus feitos est� a supress�o de monop�lios (caf� e tabaco), a fomenta��o da 

instru��o p�blica e a publica��o do c�digo de leis prussianas preparado por seu antecessor.23

Al�m disso, perseguiu a Igreja e suprimiu a liberdade de imprensa. Tomou parte nas coaliz�es 

que os governos europeus realizaram contra a Fran�a revolucion�ria. Entretanto, para a 

mesma teve que entregar a margem esquerda do rio Reno, conforme a Paz de Basiléia. Fez 

uma alian�a com Leopoldo II para apoiar o monarca franc�s, Luís XIV, durante a Revolu��o

Francesa. Sua inefic�cia e a de seus ministros levaram a Pr�ssia � bancarrota.24

1.3 A UNIFICA��O DA ALEMANHA

A forma��o dos Estados nacionais ocorreu ao longo da Idade Moderna (s�culos XV –

XVIII). No caso da Alemanha estendeu-se at� o s�culo XIX. Nesse per�odo, o territ�rio 

permaneceu feudalizado, fragmentado em ducados aut�nomos. Com a Reforma Luterana, a 

dispers�o germ�nica acentuou-se e os pr�ncipes do norte aderiram ao protestantismo, 

enquanto que os do sul permaneceram fi�is a Roma. Esse atraso no processo de centraliza��o 

da pol�tica transformou-se em uma duradoura cicatriz na na��o alem�.25

Coube a Bismarck a tarefa de unificar a Alemanha. Essa unifica��o realizou-se em tr�s 

etapas: 1. Guerra dos ducados (contra a Dinamarca e em alian�a com a �ustria em 1864); 2. 

Guerra da Prússia e da Itália (contra a �ustria em 1866); 3. Guerra Franco-prussiana (1870-

1871).

A Guerra Franco-prussiana foi provocada por Bismarck. “Al�m de vencer a Fran�a e 

destruir o Segundo Imp�rio (Napole�o III), o chanceler prussiano conseguiu a unifica��o dos 

22 GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 31.
23 Cf. MORAES, Jos� Geraldo Vinci de. Caminhos das civilizações, p. 158.
24 Cf. BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 446.
25 Cf. MAGNOLI, Dem�trio. BARBOSA, Elaine Senise. Formação do Estado Nacional, p. 65.
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pa�ses alem�es”.26 Em 1781, na Galeria dos Espelhos do Castelo de Versalhes, Guilherme I 

foi proclamado imperador da Alemanha. Era o II Reich, depois do Sacro Imp�rio Romano 

Germ�nico.

Uma vez unificados os diversos Estados alem�es sob o Imp�rio dirigido pela Pr�ssia, 

Bismarck fez uma s�rie de alian�as para proteger a Alemanha de qualquer agress�o externa. 

No interior, fomentou a Revolução Industrial. Bismarck considerou que a Igreja cat�lica 

amea�ava a supremacia do Estado alem�o, iniciando assim a Kulturkampf (luta cultural), 

durante a qual suprimiu diversas ordens religiosas.27

O Imp�rio n�o funcionava de forma democr�tica. Bismarck dirigiu a persegui��o ao 

Partido Socialista, precursor do Partido Social-Democrata Alemão, e se preparava para 

suprimir a Constituição. Entretanto, o novo imperador, Guilherme II da Prússia, que 

governou de 1888 a 1918, o destituiu por querer governar o Imp�rio de forma pessoal.

Contudo, a forma��o do Estado alem�o realizou-se como opera��o das elites, que 

forjaram uma base de unidade nas guerras contra os inimigos externos, tanto Dinamarca como 

�ustria e Fran�a. “Esse percurso contrasta com a trajet�ria francesa, profundamente marcada 

pela revolu��o popular de 1789”.28

2 CONTEXTO FILOS�FICO

O contexto filos�fico ao qual se insere Immanuel Kant � o do Iluminismo alem�o. O 

fil�sofo sofreu influ�ncias desse movimento intelectual. Seus principais influenciadores s�o 

Leibniz, Wolff, Locke e Hume. Neste momento, abordaremos a influ�ncia desse per�odo na 

forma��o do pensamento kantiano.

2.1 O QUE � AUFKL�RUNG (ESCLARECIMENTO)?

Immanuel Kant viveu o Iluminismo. Dentre os fil�sofos alem�es � o maior 

representante desse movimento. Foi ele quem escreveu Resposta à pergunta: o que é 

Esclarecimento (Aufklärung)? (1784). Nesse texto Kant disserta sobre a sa�da do homem 

moderno da Idade das Trevas, ou de sua minoridade intelectual. O que produz a menoridade � 

o pr�prio homem ao n�o conseguir sair de sua condi��o med�ocre e tomar coragem de servir-

se de si mesmo sem necessitar da ajuda de alheios. A menoridade do homem o afeta em todos 

26 BECKER, Idel. Pequena história da civilização ocidental, p. 529.
27 Cf. BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental, p. 733, v. 2.
28 MAGNOLI, Dem�trio; BARBOSA, Elaine Senise. Formação do Estado Nacional, p. 69.
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os campos: pol�tica, sociedade, trabalho, etc. e o processo para se sair desse estado est� no 

autocontrole e na liberdade que cada indiv�duo deve cultivar.29

Somos convidados a n�o nos acomodar, a sair em busca do saber. Por isso, Kant se 

utiliza do termo latino: sapere aude!, ou seja, ouse saber. Somente atrav�s da ousadia do 

saber � que podemos sair de nossa condi��o. Essa ousadia implica a “[...] coragem de fazer 

uso de teu pr�prio entendimento” 30, que � como um slogan para o esclarecimento.

As causas do impedimento do homem em ousar saber est�o em seu comodismo, em 

sua pregui�a, sua covardia. Essas causas fazem com que o ser humano esteja preso � 

menoridade, �s trevas. Para pessoas acostumadas a receberem as coisas nas m�os, e Kant 

in�mera alguns: 1. Ter um livro que faz as vezes de nosso entendimento; 2. Um diretor 

espiritual que tem consci�ncia em nosso lugar; 3. Um m�todo que decida nossa dieta31, torna-

se dif�cil e perigoso renunciar sua menoridade, pois a pessoa se apega cada vez mais ao que � 

c�modo. Isso est� t�o enraizado em sua vida, em seu cotidiano, em seus trabalhos, que se 

torna natural. Por isso � que os homens n�o sabem como lidar com a liberdade quando a t�m, 

o que os impede de utilizar seu entendimento. Mas, para tanto, sempre h� uma primeira 

tentativa, e essa � a exorta��o de Kant em sua resposta � pergunta proposta.
As luzes do s�culo XVIII revestem-se de particularidades que as distinguem da 
met�fora da luz utilizada em outras �pocas. Elas trazem consigo um poder cr�tico e 
pol�mico, podendo ser descrito como uma esp�cie de coragem, uma aud�cia 
contra a persegui��o (de n�o querer ver) e a covardia, mantenedora dos homens 
sob o jugo do obscurantismo. O tempo � que mostra a noite na qual peregrinaram 
os covarde, como algo pesado e que traz para a humanidade os seus piores males, 
a saber, a supersti��o, o argumento da autoridade, a estupidez dogm�tica, a 
intoler�ncia e o despotismo, fi�is companheiros das institui��es e das f�rmulas 
intelectuais anteriores.32

Kant apresenta o processo de ilustra��o da raz�o fazendo com que o homem tome 

consci�ncia por si mesmo de sua raz�o, o que fundamenta o agir humano. O ser humano � 

dotado de raz�o e liberdade. Por isso, a inten��o de Kant com o Aufkl�rung � “[...] sintetizar o 

otimismo iluminista em rela��o � possibilidade de o homem se deixar guiar por sua pr�pria 

raz�o, sem se deixar enganar pelas cren�as, tradi��es e opini�es alheias”.33

A raz�o cr�tica deve funcionar como ant�doto contra o dogmatismo, levando nossa

raz�o � cr�tica. Esta mesma raz�o n�o pode ser vetada de sua liberdade. Nada, por mais 

sagrado e importante que seja, deve escapar do exame profundo da raz�o. 

29 Cf. COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia, p. 174.
30 KANT, Immanuel. Resposta � pergunta: o que � esclarecimento (Aufkl�rung)?, p. 115.
31 Cf. KANT, Immanuel. Resposta � pergunta: o que � esclarecimento (Aufkl�rung)?, p. 115.
32 MENEZES, Edmilson. Hist�ria e esperan�a em Kant, p. 131.
33 COPLESTON, Frederick. Historia de la filosofia, p. 122, v. VI (tradu��o nossa).
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Este campo aberto � liberdade n�o pode ser encerrado em certezas: para a hist�ria 
n�o valem leis divinas ou cient�ficas. [...] Portanto, � preciso que a educa��o esteja 
de acordo com uma filosofia da hist�ria aberta, na qual ela permane�a, entre idéias 
coordenadoras, fazendo parte de um plano para o progresso da humanidade.34

O Iluminismo � uma tend�ncia que se prop�e a esclarecer com as luzes da razão toda a 

realidade. Tem como objetivo a luta contra qualquer resqu�cio de obscuridade medieval. 

Tanto que � dentro do per�odo iluminista que se cunha o termo Idade Média para todo per�odo 

hist�rico situado desde a desintegra��o do Império Romano do Ocidente (s�culo V) at� o 

s�culo XV. A Idade M�dia, chamada tamb�m de Idade das Trevas, passou a significar toda a 

tradi��o cega, r�gida, cheia de costumes e de autoridade opressiva e tamb�m de privil�gio 

hist�rico: dogmas, abusos, pr�-ju�zos e id�ias prontas.35

A d�vida cr�tica de Descartes e os c�nones met�dicos de Bacon tinham assinalado no 

pensamento novos caminhos e novas metas. Os sangrentos conflitos pol�tico-religiosos que se 

seguiram � Reforma Luterana reavivaram e difundiram a consci�ncia de certos direitos 

inerentes � natureza humana.36 “O Iluminismo � o fruto mais maduro desta obra de cr�tica 

demolidora do passado; � a express�o mais ampla [...] de uma otimista confian�a na pot�ncia 

renovadora da raz�o”.37

2.1.1 OS INSPIRADORES DO ILUMINISMO

Uma das inspira��es do Iluminismo est� no racionalismo de Descartes; no entanto, os 

verdadeiros inspiradores do movimento foram Isaac Newton (1642-1727) e John Locke 

(1632-1704).38 Iluminismo � uma filosofia da burguesia em ascens�o, que se empenha e 

trabalha pelo progresso. E a raz�o iluminista encontra justamente seu modelo na f�sica de 

Newton, que n�o aponta para ess�ncias, tamb�m n�o formula hip�teses nem se perde em 

ju�zos a respeito da natureza �ltima das coisas, mas, partindo do dado emp�rico e em cont�nuo 

contato com a experi�ncia, “[...] procura as leis de seu funcionamento e as submete � 

prova”.39

A concep��o medieval de um universo regido por uma finalidade ben�vola era, ent�o, 

descartada. Os homens passaram a habitar num mundo em que a sucess�o dos acontecimentos 

era t�o autom�tica como o tique-taque de um rel�gio. A filosofia de Newton n�o exclu�a a 

34 MENEZES, Edmilson. História e esperança em Kant, p. 178 (grifos do autor).
35 Cf. LAMANNA, Paolo E. Historia de la filosofia, p. 282, v. III.
36 Cf. CASSIRER, Ernest. El problema del conoscimiento en la filosofia y en la ciencia moderna, p. 58.
37 LAMANNA, Paolo E. Historia de la filosofia, p. 282 (tradu��o nossa).
38 Cf. LAMANNA, Paolo E. Historia de la filosofia, p. 549.
39 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 222, v. 4 (grifo dos autores).
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idéia de Deus. Entretanto, desapropriava-lhe o poder de guiar as estrelas em suas órbitas, ou 

fazer parar o sol.40

A influência de Locke foi bastante diferente à de Newton, mas não menos importante. 

Pai de uma nova teoria do conhecimento, Locke deu a nota fundamental da filosofia 

iluminista, rejeitando a doutrina cartesiana das idéias inatas e afirmando que todo o 

conhecimento humano deriva da percepção sensorial.41 Os iluministas têm confiança na razão, 

e nisso são herdeiros de Descartes, Leibniz ou Spinoza. Contudo, adversos das concepções 

desses filósofos, a razão iluminista é a do empirista Locke, que analisa as idéias e as reduz 

todas à experiência.42 Para os iluministas, a filosofia verdadeira é aquela cujo método 

corresponde àquele que Newton introduziu no conhecimento da natureza com resultados tão 

fecundos.

2.1.2 A DIFUSÃO DAS LUZES

O movimento iluminista começou como movimento da burguesia ascendente. Não 

penetrou, dessa forma, nas camadas populares, que permaneceram alheias às idéias 

iluministas, enquanto estas eram difundidas pelos intelectuais da sociedade, interessando 

cultural e politicamente nações diversas entre si, desde a Inglaterra até a Itália, de Portugal à 

Prússia e da França à Rússia.

Os pensadores iluministas (os philosophes, como eram chamados) não tiveram 

grandes idéias ou mesmo criaram algum grande sistema teórico. Mas, ainda assim, se 

consideravam grandes sábios, pois eram conselheiros de grandes monarcas e guias da classe 

média emergente. Acabaram utilizando-se de alguns meios para acelerar e fazer circular as 

idéias iluministas: as academias, que proporcionavam maior espaço para as ciências naturais, 

físicas e matemáticas; a maçonaria, pois foi veículo eficaz do iluminismo por desenvolver-se 

em bases iluministas de uma fé não dogmática em um Deus único; os salões, lugares de 

encontros das pessoas significativas da sociedade, sendo lugares propícios para trocas de 

idéias; as cartas, que constituíam um modo pessoal e imediato de difundir os ideais dos 

iluministas; os ensaios, representando poderoso instrumento de divulgação, trazendo ares 

polêmicos, muitas vezes, e transformando-se em panfletos irônicos e sarcásticos; a 

40 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 45.
41 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 327, v. II.
42 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 222, v. 4.
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enciclopédia, resumindo todo o saber iluminista e que foi um estrondo editorial, formid�vel 

instrumento do pensamento iluminista.43

2.2 O ILUMINISMO ALEM�O

Dentre os pensadores alem�es que come�aram a levar os ideais do Iluminismo adiante 

se destacam, num primeiro momento, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, Samuel Pufendorf 

e Christian Thomasius. At� meados do s�culo XVII, a Alemanha, comprometida e agitada por 

grandes guerras de religi�o, ficou quase que por completo alheia ao movimento especulativo 

europeu.44 O Iluminismo alem�o deve sua originalidade mais que a novos problemas ou 

mesmo temas especulativos, mas � forma l�gica que cujos temas e problemas s�o 

apresentados e validados. “A primeira fase da ilustra��o (Aufkl�rung) na Alemanha foi 

representada por acaso do melhor modo por Christian Thomasius (1665-1728), filho de Jakob 

Thomasius que foi um dos mestres de Leibniz”.45 Desde jovem, Christian j� insistia na 

superioridade dos franceses em termos de especula��o filos�fica. Os alem�es t�m uma 

inclina��o �s abstra��es metaf�sicas, da qual n�o promovem o bem comum e nem a felicidade 

individual.

A id�ia da filosofia expressa por Thomasius, como aparece em sua Introdução à 

doutrina da razão e no Exercício da doutrina da razão, ambas de 1691, � express�o de um 

ponto de vista empirista. Alguns historiadores tamb�m o relacionam com certos 

desenvolvimentos sociais e com a concep��o geral da Reforma Protestante. H�, em 

Thomasius, claras tend�ncias iluministas, pois ele mesmo afirma que a filosofia se 

fundamenta na raz�o e tem como prop�sito somente o bem-estar terreno dos homens. � claro 

e radical em seu pensamento a independ�ncia da esfera do direito da teol�gica.46

No entanto, o maior representante do Iluminismo alem�o, antes de Kant, � Christian 

Wolff (1679-1754). Sua concep��o � muito diferente da de Christian Thomasius. Wolff n�o 

traz a hostilidade � metaf�sica como o outro e combina-a com o pietismo, corrente do 

protestantismo da qual o pr�prio Kant conviver�.

2.2.1 O PIETISMO E SUA RELA��O COM O ILUMINISMO

Discorrer sobre o Iluminismo alem�o sem citar o movimento religioso pietista � deixar 

um vazio no contexto hist�rico e filos�fico da Alemanha e, conseq�entemente, do pr�prio 

43 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 226-227, v. 4.
44 Cf. LAMANNA, Paolo E. Historia de la filosofia, p. 335, v. III.
45 COPLESTON, Frederick. História de la filosofia, p. 105, v. VI (tradu��o nossa).
46 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 467, v. II.
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Kant. O pietismo foi um movimento surgido no final do século XVII dentro do Luteranismo, 

como oposição à negligência da ortodoxia luterana para com a dimensão pessoal da religião. 

O pietismo influenciou o surgimento de movimentos religiosos independentes de inspiração 

protestante tais como o pentecostalismo, o neopentecostalismo e o carismatismo, todos de 

caráter Anabatista. O pietismo combinava o Luteranismo do tempo da reforma (como o 

Calvinismo) e o Puritanismo, enfatizando a piedade do indivíduo e uma vigorosa vida cristã.

A origem do pietismo é atribuída a Philipp Jakob Spencer. Nascido em Rappoltsweiler 

na Alsácia em 13 de janeiro de 1635, treinado por uma madrinha devota que se utilizava de 

livros de devoção como Arndt's True Christianity, Spencer foi convencido da necessidade de 

uma reforma moral e religiosa no Luteranismo germânico. Ele estudou teologia em 

Strasbourg, onde os professores da época (especialmente Sebastian Schmidt) tinham 

inclinação para o Cristianismo prático ao invés da disputa teológica. Ele posteriormente 

passou um ano em Genebra, e foi poderosamente influenciado pela rígida disciplina 

eclesiástica e pela vida moral estrita aí prevalecente, e também pela pregação e piedade do 

professor Antoine Leger e do pregador jesuíta, convertido ao protestantismo, Jean de 

Labadie.47 O pietismo apresentava, em suas origens, algumas propostas para melhor restaurar 

a vida na Igreja:

1. Sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, em ecclesiola in

ecclesia (igrejas dentro da Igreja);

2. O Cristianismo sendo o sacerdócio universal, os leigos devem partilhar no 

governo espiritual da Igreja;

3. O conhecimento do Cristianismo deve ser alcançado através da prática;

4. Ao invés de ataques aos incrédulos e heterodoxos, dar um tratamento simpático 

e gentil a eles;

5. Uma reorganização da formação teológica das universidades, dando maior 

destaque à vida devocional;

6. Um estilo diferente de pregação, ou seja, no lugar de retórica agradável, a 

implantação do cristianismo, no interior ou novo homem, que é a alma da fé, 

devendo trazer frutos para a vida.

O tema central do pietismo é a experiência do crente com Deus, sua condição de 

pecador e o caminho para sua salvação. Sublinhava-se a necessidade da conversão individual 

e do nascer de uma nova conduta no crente, desapegada do mundo material e firmada no 

47 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 467, v. II.
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apoio mútuo da comunidade reunida em culto ao redor do estudo da Bíblia. Ao enfatizar a 

dimensão experiencial e a prática da fé, os pietistas, por um lado, desenvolveram uma 

moralidade ascética por vezes áspera, especialmente no que tange à alimentação, à vestimenta 

e ao lazer; por outro lado, enfatizaram um sentimento de responsabilidade para com o mundo, 

do qual se desdobraram atividades de missão e caridade. Além disso, dada a ênfase no contato 

direto da pessoa com Deus, as diferenciações entre clero e laicato foram amainadas e o 

sentimento de pertença eclesiástica arrefecido nas experiências de pequenos grupos 

(ecclesiola in ecclesiae): os collegia pietatis.48

Defendia uma experiência vitalista da fé, pela demonstração e comprovação desta 

numa piedade prática, através da rejeição do espírito mundano e pela participação ativa dos 

leigos em reuniões ou conventículos de cristãos convertidos. O pietismo prático foi 

promovido pela nova universidade pietista de Halle (Saale). Um pietismo intimamente ligado 

a um organização eclesial surgiu em Württemberg. Mais tarde, o conde August Hermann von 

Zinderdorf fundou uma comunidade dos irmãos de Hurrnhut.

Depois de ter manifestado a sua oposição à intransigente ortodoxia calvinista, o 

pietismo revolta-se também contra o racionalismo. As aspirações escatológicas, a 

interpretação subjetiva, mística e entusiástica da piedade, unidas muitas vezes a um rigorismo 

de tipo legalista, levaram à dissolução do pietismo em diversos segmentos cristãos. O 

pietismo desprezava a jurisdição eclesiástica, considerando apenas a teologia mística e a 

contemplação espiritual. Atacava com veemência a imoralidade que imperava desde a Guerra 

dos Trinta Anos. 49

48 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 319-320, v. 4.
49 Cf. LAMANNA, Paolo E. Historia de la filosofia, p. 338, v. III.



II – TEORIA DO CONHECIMENTO

Para o processo final da gnosiologia de Immanuel Kant, expressada na Crítica da 

Razão Pura, faz-nos necess�rio a compreens�o dos conceitos para o conhecimento anterior ao 

nosso fil�sofo no tocante a este tema: a teoria do conhecimento. Dentre as concep��es 

anteriores a respeito do conhecimento est�o a problem�tica de duas linhas antag�nicas em 

rela��o � origem: o racionalismo e o empirismo. Contudo, antes abordaremos a possibilidade 

do conhecimento em sua ess�ncia: objetivismo e subjetivismo, realismo e idealismo. Dessas 

vertentes, destacam-se alguns fil�sofos importantes na forma��o da teoria do conhecimento 

kantiana e a virada gnosiol�gica que ela trouxe. 

1 A QUEST�O DO CONHECIMENTO

A hist�ria do conhecimento humano ocidental testemunha a aten��o que as 

especula��es filos�ficas concentraram em determinados temas.1 Durante todos os per�odos da 

hist�ria humana estes temas estiveram presentes e dentre tais problemas, o que merece um 

destaque de nossa parte � aquele que diz respeito ao conhecimento, ou gnosiologia (teoria do 

conhecimento). Tal intuito � para demonstrar que o homem tem a capacidade de entendimento 

e de conhecimento, inquieta��es que nos acompanham desde a Antig�idade grega at� a nossa 

contemporaneidade.2

Todo o problema do conhecimento gira em torno de algumas quest�es chaves: o que é 

conhecimento? O que é verdade? Como atingir os fatos? Como formular e resolver os 

problemas?3 Atrav�s da raz�o somos capazes de criar, com a mente, explica��es para as 

coisas e, conseq�entemente, procurar respostas a todas essas perguntas. Tudo aquilo que n�o 

nos remete a uma explica��o, apresenta-se como um absurdo, ou seja, irracional. E, como 

dissera Arist�teles, a dificuldade nos espanta e impele o desejo do conhecer. Entretanto, o 

homem n�o come�ou filosofando, como o homem que vivia na Idade M�dia n�o podia fazer 

ci�ncia nos moldes como a temos hoje. Essa falta de explica��es a respeito das coisas da 

natureza, para o homem medieval, era um est�mulo para buscar as resposta de uma natureza 

t�o desconhecida.4

Dentro de toda a concep��o gnosiol�gica, encontramos uma s�rie de problemas, pois o

conhecimento est� atrelado a uma s�rie de especula��es. O primeiro grande tema que 

1 Cf. COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia, p. 57.
2 Ibidem.
3 Cf. RAEYMAEKER, Luis de. Introdução à filosofia, p. 42.
4 Cf. ZANLORENZI, Ivo. Lições de filosofia, p. 64.
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abordaremos dentro da teoria do conhecimento � no que diz respeito da essência do 

conhecimento. Por fim, analisaremos as implica��es concernentes � origem do conhecimento.

A especula��o filos�fica da teoria do conhecimento nos lan�a, neste primeiro 

momento, a problem�tica das seguintes perguntas: o conhecimento é possível? Somos capazes 

de conhecer? Quais as possibilidades de o homem conhecer? As respostas a estas perguntas 

nos levam a uma s�rie de correntes gnosiol�gicas. Algumas antag�nicas entre si e outras com 

propostas totalmente diferentes uma da outra.5

1.1 A ESS�NCIA DO CONHECIMENTO

A teoria do conhecimento, no seu todo, parte de uma rela��o estabelecida entre sujeito 

e objeto. Dentro da hist�ria da gnosiologia, a grande quest�o sempre coube � seguinte 

especula��o: quem determina o conhecimento humano é o sujeito ou o objeto? Durante a 

caminhada do homem em busca do conhecimento, pelo menos tr�s tipos de caminhos foram 

apostados: as soluções pré-metafísicas, as soluções metafísicas e as soluções teológicas. Para 

nosso trabalho, apenas as duas primeiras bastam.

1.1.1 SOLU��ES PR�-METAF�SICAS

As solu��es pr�-metaf�sicas a respeito do conhecimento t�m sua centralidade na 

resposta das quest�es gnosiol�gicas que n�o reportam a um car�ter ontol�gico do sujeito e do 

objeto. Os tipos de solu��es pré-metafísicas resultam ou a favor do objeto ou a favor do 

sujeito. Quando recai para o objeto, � o que chamamos de objetivismo; quando para o sujeito, 

chamamos de subjetivismo.6

1.1.1.1 O OBJETIVISMO

O objetivismo � “[...] qualquer doutrina que admita a exist�ncia de objetos 

(significados, conceitos, verdades, valores, normas, etc.) v�lidos independentemente das 

cren�as e das opini�es dos diferentes sujeitos”.7 Dentro dessa doutrina, � o objeto quem 

determina o conhecimento do sujeito, que � regido pelo objeto. O objetivismo indica a 

tend�ncia de interpretar toda a realidade em fun��o do objeto, fazendo desse suporte a base da 

solu��o do problema gnosiol�gico.
O sujeito toma sobre si, de certo modo, as propriedades do objeto, reproduzindo-as. 
Isto sup�e que o objeto enfrenta como algo acabado, algo j� definido, a consci�ncia

5 Cf. COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia, p. 59-61.
6 Ibidem, p. 87.
7 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, p. 721.
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cognoscente. � nisto que reside justamente a id�ia central do objetivismo. Segundo 
ele, os objetos s�o algo dado, algo que representa uma estrutura totalmente definida, 
estrutura que � reconstru�da, digamos assim, pela consci�ncia cognoscente.8

O objetivismo, contudo, pressup�e uma gnosiologia realista, fundamentada na 

admiss�o de uma realidade em si, de tudo aquilo que � exterior e pr�-constru�do ao sujeito. 

Nesse caso, os valores espirituais ser�o objetivos pela ades�o de seus modelos vistos na 

realidade da qual refletem. S� assim a consci�ncia ser� verdadeira enquanto transcri��o 

mental de exist�ncias reais, o que significa, para n�s, que o realismo � um objetivismo.9

1.1.1.2 O SUBJETIVISMO

Na rela��o gnosiol�gica entre sujeito e objeto, segundo o subjetivismo, a determina��o 

do conhecimento � dada pelo sujeito cognoscente. A rela��o cognitiva se baseia em atos ou 

estados que o sujeito apresenta, pois este � marco referencial do qual depende a veracidade do 

conhecimento.10 Desse modo, podemos dizer que o idealismo (cuja defini��o abordaremos 

mais adiante) � subjetivista, pois reduz a realidade a estados do sujeito como as percepções ou 

representações.

“Fala-se de subjetivismo moral e subjetivismo est�tico quando o bem, o mal, o belo ou 

o feio s�o reduzidos �s prefer�ncias individuais”.11 O que leva o emprego do subjetivismo

ganhar uma conota��o voltada a inten��es pol�micas e dar-lhe um significado impreciso. 

Esses significados, quando empregados pejorativamente, recaem em diversos �mbitos: �

metafísica, que evoca o idealismo absoluto; � lógica, que nega a diferen�a entre o verdadeiro 

e o falso em vista do objeto; � moral, � estética e � psicologia.12 Essas perspectivas acabam 

por individualizar os significados e torn�-los dependentes de prefer�ncias pessoais. Desse 

modo, o subjetivismo acaba por cair em um relativismo, deixando a verdade do conhecimento 

condicionada aos julgamentos e axiomas do sujeito que analisa determinada realidade.

1.1.2 SOLU��ES METAF�SICAS

Quando o conhecimento se det�m em responder quest�es do car�ter ontológico do 

objeto, distinguem-se duas solu��es: o realismo e o idealismo. O primeiro admite uma 

posi��o de que existam objetos reais independentes do pensamento. O outro admite a 

exist�ncia de um ser ideal, mental, em todos os objetos

8 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 88-89.
9 Cf. SANSONI, G. C. Dizionario delle idee, p. 798.
10 Cf. COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia, p. 58.
11 ABAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, p. 922.
12 Cf. DUROZOI, G�rard; ROUSSEL, Andr�. Dicionário de filosofia, p. 453.
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1.1.2.1 O REALISMO

Em sentido amplo, o realismo � uma atitude do pensamento que se encontra no 

cotidiano e na atividade do pensar. Delineia como uma afirma��o aderente � realidade, oposta 

� idealidade (assimilada � abstra��o). Assim, o realismo professa a realidade do mundo 

exterior, ou seja, um universo distinto do ser cognoscente.13

A tese plat�nica que afirma que as id�ias s�o mais reais que as coisas sens�veis (c�pias 

degredadas) recebem o nome de realismo ing�nuo, pois n�o apresenta uma reflex�o cr�tica. O 

problema do sujeito e do objeto � inexistente. As coisas s�o dadas em si mesmas 

imediatamente, somente como conte�dos da percep��o: s�o como as percebemos.14

Na Idade Moderna, o termo realismo foi retomado por Kant na Cr�tica da raz�o pura, 

com a inten��o de indicar a doutrina que defendia o espa�o e o tempo como sendo 

independentes da sensibilidade humana. J� o realismo natural est� influenciado por reflex�es 

cr�ticas a respeito do conhecimento. H� uma distin��o entre o objeto e o sujeito que conhece. 

Entretanto, os objetos correspondem �quilo que a percep��o nos revela, e que correspondem 

ao objeto em si.15

H� ainda uma terceira forma de realismo: o cr�tico, cuja doutrina n�o acredita na 

conven��o de que os objetos carregam em si as propriedades inseridas no conte�do da 

percep��o. Contr�rio a esse pensamento, o realismo cr�tico diz que “[...] todas as propriedades 

ou qualidades das coisas que apreendemos por um sentido, como as cores, os sons, os odores 

[...] existem unicamente na nossa consci�ncia”.16 Tais propriedades surgem na determina��o 

que fazemos dos est�mulos, atuando nos �rg�os do sentido.

1.1.2.2 O IDEALISMO

Oposta ao realismo, essa doutrina exclui a teoria de que existam coisas sem o 

pensamento. Desse modo, afirma a iman�ncia de todo o mundo emp�rico na atividade criadora 

do sujeito pensante. “N�o h� coisas reais, independentes da consci�ncia”17, restando duas 

classes de objetos: os de consci�ncia – representa��es, sentimentos –, chamado de idealismo 

subjetivo (ou psicol�gico) e os ideais – objetos da l�gica e da matem�tica – chamado de 

idealismo objetivo (ou l�gico).

13 Cf. JOLIVET, R�gis. Curso de filosofia, p. 259-260.
14 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 93.
15 Ibidem, p. 94.
16 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 94 (grifo do autor).
17 Ibidem, p. 102.



32

Para o idealismo subjetivo a realidade se encerra toda na consci�ncia do sujeito que 

conhece, ou seja, s�o conte�dos da consci�ncia. Berkeley dizia que ser é ser percebido: o ser 

das coisas consiste na sua apercepção dos conte�dos presentes na consci�ncia. O fen�meno 

s�o as simples representa��es relativas aos meios de conhecimento que temos.

O idealismo objetivo tem como centralidade de sua especula��o a consciência objetiva

da ci�ncia, que transcende ao indiv�duo. “A id�ia n�o � objeto, mas � meio de 

conhecimento”18, pois para o idealismo a idéia é o que se conhece, objeto direto e imediato do 

conhecimento. Por isso, a id�ia não pode ser primeiramente o que � conhecido, mas o porquê

e o em que � uma coisa conhecida.

O �nico problema que podemos compreender consiste no saber se o que existe fora do 

sujeito que conhece est� em conformidade com a id�ia que dele se tem: o que � conhecido 

deve estar no pensamento. Se um objeto distingue-se do pensamento, ele n�o est� no 

pensamento e n�o pode ser conhecido.19 O idealismo objetivo, portanto, n�o reduz o ser � 

apercepção, como o faz o idealismo subjetivo. Distingue aquilo que � percep��o dos dados 

dela mesma. A realidade se reduz a elementos l�gicos, pois n�o existe nada psicologicamente 

real, apenas logicamente ideal.

1.2 A ORIGEM DO CONHECIMENTO

Quando admitimos a possibilidade do conhecimento, resta uma pergunta: de onde se 

originam os conhecimentos, as id�ias, os conceitos, as representa��es? Dependendo da 

resposta, destacam-se grandes correntes da teoria do conhecimento: apriorismo, 

intelectualismo, racionalismo e empirismo. Para n�s, bastam as duas �ltimas como objetos de 

nosso estudo.

1.2.1 O RACIONALISMO

Esse movimento gnosiol�gico v� no pensamento a fonte principal de todo o 

conhecimento. Um conhecimento s� pode ser considerado como tal se for logicamente 

necessário e universalmente válido. “Quando nossa raz�o julga o que uma coisa tem que ser 

assim e n�o pode ser de outro modo [...], sempre e em todas as partes, ent�o, [...] nos 

encontramos ante um verdadeiro conhecimento”.20

18 JOLIVET, R�gis. Curso de filosofia, p. 257.
19 Cf. JOLIVET, R�gis. Curso de filosofia., p. 258.
20 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 60-61.
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Dentro do racionalismo, o conhecimento procede de princípios a priori, de idéias 

inatas.21 Um conhecimento se apresenta quando formulamos juízos como o todo é maior que 

a parte ou todos os corpos são extensos. A evidência recai nesses tipos de argumentos e a 

razão não pode contradizer a si própria e sustentar o contrário. Por isso, esses juízos possuem 

necessidade lógica e validade universal.22

René Descartes (1596-1650), fundador do racionalismo moderno, não deixa lugar 

algum à experiência. Leibniz chama os escritos cartesianos de porta de entrada para a 

verdadeira filosofia, pois foi quem mais se aproximou de seu núcleo íntimo. Descartes 

assinalou uma verdadeira reviravolta na história do conhecimento humano por ter submetido 

uma crítica sistemática a toda herança cultural, filosófica e científica de sua época, o que 

edificou um tipo de saber que não trazia mais como centro o ser ou Deus, mas a racionalidade 

humana.23

Descartes serviu-se de uma forma determinada para criar um modelo interpretativo 

racionalista do conhecimento: a matemática. O conhecimento matemático é 

predominantemente conceitual e dedutivo. Para a geometria, por exemplo, os conhecimentos 

derivam de conceitos e axiomas supremos. O pensamento dessa forma domina com absoluta 

independência de toda e qualquer experiência, seguindo suas próprias leis. Com isso, os juízos 

que a geometria formula distinguem-se por suas características de necessidade lógica e 

validade universal.24

O termo idéia, em Descartes, é impreciso. Ele próprio no prefácio de suas Meditações

Metafísicas diz que a idéia possui um caráter equívoco, já que pode ser tomado como 

operação ou representação do entendimento. 25 Assim, Descartes elenca três tipos de idéias:

a) Inatas: que não derivam da experiência, mas se encontram no indivíduo desde seu 

nascimento (exemplo: as idéias de infinito, de perfeição etc.);

b) Adventícias (ou empíricas): formadas a partir da experiência e dependentes da 

percepção sensível. Estão sujeitas à dúvida;

c) Fictícias (ou da imaginação): formadas na mente a partir de elementos da 

experiência, como por exemplo a idéia de unicórnio como resultado das idéias de 

cavalo e a de chifre.

21 Cf. DUROZOI, Gérard; ROUSSEL, André. Dicionário de filosofia, p. 398.
22 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 61.
23 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 283, v. 3.
24 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 62.
25 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 170.
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O racionalismo tem seus méritos ao defender o significado do fator racional no 

conhecimento humano. Entretanto, o racionalismo recebe uma crítica por seu aspecto 

exclusivista, pois torna o pensamento a única fonte do conhecimento. Esse aspecto colabora 

para aproximar o racionalismo do dogmatismo, julgando poder penetrar na esfera metafísica 

através do pensamento puramente conceitual.26 Será contra este aspecto que Kant 

fundamentará seu idealismo transcendental. 

Dentre os racionalistas destacam-se Leibniz, Spinoza, Malebranche, Wolff. Sobre os 

aspectos racionalistas de Leibniz e Wolff é que Kant se debruçará para elaborar a síntese entre 

racionalismo e empirismo. Analisemos por hora as idéias desses dois influenciadores de Kant 

dentro do campo do racionalismo.

1.2.1.1 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

Racionalista bastante peculiar, Leibniz (1646-1716) foi crítico de Descartes, Spinoza e 

dos empiristas, sobretudo John Locke. Leibniz afasta-se do subjetivismo que dava 

característica ao pensamento moderno em suas origens. Mas, ainda assim, é um metafísico 

que dá mais valor à lógica como fundamentação das ciências do que à epistemologia. Leibniz 

com suas concepções teóricas dentro dos campos lógicos e lingüísticos, antecipa, em muitos 

aspectos, o desenvolvimento da lógica matemática e da filosofia da linguagem no pensamento 

contemporâneo.27

Nasceu em Leipzig, na Alemanha, e foi um menino muito precoce. Aprendeu sozinho 

o latim e conseguiu dar soluções pessoais aos problemas aos quais se debatiam na escola. 

Podemos, contudo, descrever a filosofia de Leibniz como uma doutrina da ordem livre do 

mundo, contrapondo-se a Spinoza cuja doutrina dizia da ordem necessária do mundo.28

1.2.1.1.1 A DOUTRINA DO CONHECIMENTO

O forte racionalismo leibniziano se expressa na sua concepção de que todo 

conhecimento é a priori. A percepção e o pensamento se distinguem apenas quanto a graus 

de clareza e distinção. As verdades todas são analíticas e a finitude da mente humana nos 

impede de considerá-las como tais. Contudo, uma linguagem universal seria capaz de 

exprimir qualquer pensamento e testar a validade de qualquer dedução através do cálculo.

26 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 67-68.
27 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 192.
28 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 290, v. II.
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A máxima trazida da tradição aristotélica de que nada há no intelecto que não tenha 

passado pelos sentidos ganha com Leibniz um acréscimo: exceto o próprio intelecto. Isso 

significa que a alma é inata a si mesma e que o intelecto e sua atividade existem a priori, o 

que precede a experiência. Leibniz antecipa o conceito de transcendental que Kant também 

utilizará, entretanto, em novas bases.

O ideal do conhecimento é o conhecimento necessário. A razão suficiente, levada às 

últimas conseqüências, deve chegar à razão necessária, que não precisa de explicação. Assim, 

esse ideal é a pura racionalidade, que tem por objetivo converter o conhecimento de fato em 

conhecimento necessário, pressupondo a continuidade entre a verdade de fato e a razão.29

A alma, conforme Leibniz, traz em si o ser, o uno, o idêntico, a coisa, a percepção, o 

raciocínio e diversas outras noções que os sentidos não podem fornecer. Leibniz, desse modo, 

pensa tratar-se não de um inatismo concreto, mas de um inatismo virtual, cujas idéias se 

apresentam em nós através de inclinações e disposições como virtualidades naturais. 

Reconhece, assim, como princípio inato a identidade que é base das verdades das coisas, 

obrigando-nos a admitir um inatismo para as verdades de fato e para todas as idéias. 

Segundo Leibniz, há uma fundamentação no mito platônico da reminiscência, pois a alma 

conhece tudo virtualmente. Assim, a teoria de Leibniz dá um novo sentido à doutrina de 

Platão.30

Christian Wolff dará uma nova interpretação da filosofia de Leibniz com sua 

formulação teórica de um racionalismo que Kant considerará fortemente dogmático. O 

sistema Leibniz-Wolff, como será conhecido, terá sucesso muito grande nos meios acadêmicos 

alemães dos meados do século XVIII. Esse sistema será até mesmo considerado como uma 

filosofia oficial nas academias de toda a Alemanha da época, a ponto de influenciar o próprio 

Kant.31

1.2.1.2 CHRISTIAN WOLFF

O Iluminismo alemão deve sua originalidade ao francês e ao inglês, à forma lógica dos 

quais os temas e problemas são apresentados e validados. O ideal de uma razão que tenha o 

direito de investir com suas dúvidas e seus problemas se transforma, no Iluminismo alemão, 

em um método de análises racionais.32 Christian Wolff (1679-1754) é a figura mais 

emblemática do Iluminismo alemão. Sua direção metodológico-silogística elimina 

29 Cf. CASSIRER, Ernst. El problema del conoscimiento en la filosofia y en la ciencia, p. 183.
30 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 58-59, v. 4.
31 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 194.
32 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 460, v. II.
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importantes aspectos formais da lógica leibniziana e domina o Iluminismo na Alemanha. A 

eficácia mais duradoura da obra wolffiana, contudo, dá-se no domínio da linguagem 

filosófica.

1.2.1.2.1 A ENCICLOPÉDIA DO SABER

Com Wolff, a filosofia de Leibniz se superficializa. Em sua filosofia certa e útil, 

considera os problemas como resolvidos demonstrativamente. Quando Kant trata de 

metafísica, de cosmologia racional, psicologia racional e da questão natural de Deus, 

sobretudo a respeito das provas de sua existência, sofre influência direta da filosofia de Wolff.
Quando, por exemplo, Kant considera a teologia como a ciência natural de Deus, 
por si mesma e não como uma dependência da ontologia, isto lhe é sugerido por 
Wolff, que separou a ontologia da metafísica. Com isso ainda Kant se põe em 
contraposição com Wolff, apesar de muitas vezes a lei da ação ser regulada 
exatamente pela metafísica da escola, de que ele se separava. [...] Através de Wolff, 
lhe permanece fiel a ela e, por ela, à continuidade da metafísica ocidental.33

Wolff foi uma verdadeira febre cultural na Alemanha do século XVII e XVIII. Muitos 

de seus discípulos foram docentes em universidades da Alemanha, além de escolas superiores. 

Dentre seus discípulos estão Martin Knutzen (1713-1751) e Franz Albert Schultz (1692-

1763), que influenciarão na formação de Kant.34

Wolff nasceu em Breslau e em Jena estudou matemática e aprofundou-se na filosofia 

cartesiana. Em Leipzig, doutorou-se com a dissertação intitulada De philosophia practica 

universali methodo mathematico conscripta. Nesse período é que Wolff troca cartas com 

Leibniz que durou até a morte deste. Com a ajuda de Leibniz é que Wolff conseguiu a cátedra 

de matemática em Halles, onde mais tarde também deu aulas de filosofia. 

A opinião de Wolff quanto a um procedimento científico mais rigoroso consistia numa 

analise apriorística dos conceitos. Contudo, sustentava que as observações e a experiência 

também estavam em condições de fundamentar doutrinas científicas. Dessa forma, Wolff 

concebe dois tipos de ciências: as ciências racionais e as ciências empíricas.35

De outro modo, Wolff faz também uma distinção entre teoria e prática, entre 

conhecer e fazer. Por isso dois tipos de ciências: teóricas e práticas. Na distinção desses dois 

critérios Wolff fundamenta a sua enciclopédia do saber.

Entre as ciências racionais teóricas estão a ontologia, a cosmologia, a psicologia 

racional e a teologia natural. As ciências racionais práticas são a filosofia prática, o direito 

33 HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia moderna, p. 266.
34 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 320, v. 4.
35 Ibidem, p. 321.
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natural, a política e a economia. Entre as ciências empíricas teóricas estão a psicologia 

empírica, a teleologia e a física dogmática. E, finalmente, as ciências empíricas práticas eram 

as disciplinas técnicas e a física experimental. Para a lógica, Wolff reservava-lhe o status de 

disciplina propedêutica de todo o sistema das ciências. Esse sistema lógico baseava-se no 

princípio da não-contradição para todo pensamento racional e no princípio da razão 

suficiente para o pensamento empírico.

Com Wolff, a ontologia torna-se a ciência do ser possível. Na dimensão da teodicéia, 

afirma a validade do argumento cosmológico de Deus como uma inteligência suprema, 

justificando a ordem do mundo e pondo de lado o argumento ontológico e o teleológico. Alma 

e corpo são, então, reguladas pela harmonia preestabelecida, conforme o pensamento 

leibniziano.

Por fim, o objetivo da filosofia, em Wolff, está na felicidade humana. Essa felicidade 

humana, bem como o progresso humano, não pode ser separada do conhecimento. O 

conhecimento, por sua vez, não pode ser alcançado sem a liberdade filosófica, ou seja, sem a 

liberdade de pensamento.36

1.2.2 O EMPIRISMO

Outra vertente da origem do conhecimento sobre a qual Kant se debruçou é o 

empirismo. Corrente contrária ao racionalismo, prega que a única fonte do conhecimento é a 

experiência. Não há, para os empiristas, qualquer herança a priori da razão. Aquele que 

conhece, não tira os conteúdos do conhecimento da razão, mas, exclusivamente, da 

experiência. John Locke diz que o espírito humano está, por natureza, vazio: é uma tábua 

rasa, como uma folha em branco. A experiência é que preenche a tábua e escreve na folha em 

branco.37

Já na Antiguidade grega, o empirismo era sustentado pelos sofistas (como Górgias e 

Protágoras) e pelos epicuristas. O empirismo geralmente caracteriza-se:

a) Pela negação do caráter absoluto da verdade ou do acesso do homem à verdade;

b) Pelo reconhecimento de que toda verdade pode e deve ser posta à prova, podendo 

ser modificada, corrigida ou abandonada.

Portanto, o empirismo não se opõe à razão nem a nega, exceto quando esta pretende 

estabelecer verdades necessárias e universais. Assim Sexto Empírico caracterizou essa 

36 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 322, v. 4.
37 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 68.
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vertente reconhecendo sua aproxima��o com o ceticismo. Tais caracter�sticas continuaram 

sendo fundamentais para as doutrinas emp�ricas posteriores.38

O conhecimento emp�rico “[...] se desenvolveu a partir da constata��o de uma 

eventual contig�idade ou similaridade entre eventos e objetos”.39 A cr�tica que se faz ao 

empirismo se d� no erro de sustentar que nada cont�m o conhecimento que n�o seja de 

natureza sens�vel. A m�xima do nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos 

encontra seu contr�rio no que diz a raz�o naturalmente capaz de apreender dos dados 

sens�veis os aspectos intelig�veis do que � real e que os sentidos n�o distinguem.40

Enquanto os racionalistas procedem de uma tradi��o matemática, os empiristas 

procedem, quase sempre, das ciências naturais. Nestas a experi�ncia representa papel 

decisivo e buscam comprovar, com exatid�o, os fatos atrav�s de uma minuciosa observa��o. 

Enquanto os fil�sofos racionalistas conseguem facilmente considerar o pensamento como 

fonte �nica do conhecimento, os empiristas tendem a considerar a experi�ncia como fonte 

basilar de todo o conhecimento humano.41

Apesar de as teorias emp�ricas j� se apresentarem na Antiguidade, seu 

desenvolvimento sistem�tico � obra da Idade Moderna. Nesta corrente do conhecimento 

destacam-se os fil�sofos ingleses Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Para nosso estudo, 

� importante abordarmos principalmente as teorias lockeana e humeana, que combatem as 

idéias inatas, conceito amplamente utilizado pelos racionalistas.

1.2.2.1 JOHN LOCKE

Considerado por muitos como fundador do empirismo cr�tico, John Locke (1632-

1704) estudou na Universidade de Oxford, onde, depois, ensinou grego e ret�rica. O 

empirismo, que em Bacon e Hobbes apresenta um componente essencial, assume, com Locke, 

sua primeira formula��o paradigm�tica, metodol�gica e cr�tica. Locke torna pr�prio o 

programa gnosiol�gico de Bacon, introduzindo uma melhor utiliza��o do intelecto dentro do 

campo cient�fico. Sua principal obra de gnosiologia, Ensaio sobre o entendimento humano 

(1690), “[...] foi elaborada ao longo de vinte anos [...] a partir de discuss�es com os cientistas 

membros da Royal Society, � qual era profundamente ligado”.42

38 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, p. 362.
39 GARCIA, Francisco Luiz. Introdução crítica ao conhecimento, p. 69.
40 Cf. JOLIVET, R�gis. Curso de filosofia, p. 253-254.
41 Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento, p. 69-70.
42 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 179-180 (grifo nosso).



39

Embora adotando a teoria cartesiana das idéias, Locke afirma que todas as nossas 

representa��es do real s�o derivadas de percepções sensíveis, sem que exista outra fonte de 

conhecimento. As idéias inatas n�o existem, o que nos denota que o conhecimento n�o � inato 

e a mente � como uma tábua rasa, na qual a experi�ncia deixa suas marcas. Contudo, as id�ias 

representam as coisas presentes na mente humana.43

Para Locke, h� dois tipos de qualidades para as id�ias: primárias e secundárias. As 

qualidades prim�rias – por exemplo, volume, extensão, forma – s�o propriedades do pr�prio 

objeto. J� as cores, odores, texturas – secund�rias – s�o resultado do modo como percebemos

as ess�ncias das coisas. Temos, quando tratamos de mundo natural, apenas cren�as ou mesmo 

opini�es; nunca um conhecimento verdadeiro.
Locke quis mostrar que tudo aquilo que entendemos (toda id�ia) entendido em 
virtude de sua liga��o com a experi�ncia. O conte�do de toda id�ia � revelado
quando a remontarmos � experi�ncia. [...] Leibniz estava [...] muito interessado em 
se opor a tal ascens�o, bem como � sua formula��o equivocada em termos 
gen�ticos. [...] Essa controv�rsia n�o seria esclarecida at� Kant formular sua 
doutrina da verdade sint�tica a priori.44

O novo empirismo de Locke tem como pressuposto a tradi��o empirista inglesa. Para 

tal tradi��o, a experi�ncia � um limite intranspon�vel de todo conhecimento poss�vel. A id�ia � 

entendida como conte�do da mente humana e �nico objeto do pensamento humano. Locke, 

assim, nega todo tipo de inatismo, pois nem todos os homens s�o conscientes do princípio de 

identidade e de não-contradição.45

1.2.2.1.1 A INTERPRETA��O DO CONHECIMENTO

Locke concebe dois tipos de experi�ncia: a externa, da qual derivam as idéias simples 

de sensação (como extens�o, figura, movimento etc.). e a interna, da qual derivam as idéias 

de reflexão (como o prazer, a dor etc.). Locke chama de qualidade o poder que as coisas 

possuem em produzir as id�ias em n�s, e opera a distin��o entre as qualidades primárias e 

reais dos corpos (extens�o numero, movimento), das quais as id�ias correspondentes que se 

produzem em n�s s�o copias exatas, e as qualidades secundárias, que constituem os poderes 

de combina��o das primarias (cores, sabores etc.) que s�o, em parte, subjetivas.46

O conhecimento, em Locke, consiste na percepção da conexão e do acordo ou do 

desacordo e do contraste entre as id�ias. Esse tipo de acordo ou de desacordo pode ser 

percebido em tr�s modos diferentes:

43 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 327, v. III.
44 SCRUTON, Roger. Introdução à história da filosofia, p. 90-91 (grifos do autor).
45 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 93, v. 4.
46 Ibidem, p. 98, v. 4.
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1. Por intuição, ou evid�ncia imediata, tornando, desse modo, o conhecimento o mais 

claro e certo, captando, inclusive, nossa exist�ncia;

2. Por demonstração, ou por meio da interven��o de outras id�ias concatenadas 

logicamente, como, por exemplo, captar Deus pelo modo de raciocinar;

3. Por sensação, que � o tipo de conhecimento tido como o menos claro e certo, e que 

se refere � exist�ncia das coisas externas.

H�, em Locke, uma id�ia geral de substância, que � obtida pela abstra��o e que n�o 

nega a exist�ncia de substancias, mas a capacidade da mente humana de ter idéias claras e 

distintas. Nesse caso, a essência real das coisas seria a pr�pria estrutura das coisas, mas n�s 

conhecemos apenas a essência nominal, conjunto de qualidades que uma coisa deve ter para 

ser chamada com determinado nome.

Por fim, o sentido de abstração, que nas metaf�sicas cl�ssicas era o processo 

fundamental para captar a ess�ncia, �, para Locke, uma parcialização de outras idéias mais 

complexas, ou seja, o geral e o universal, que n�o pertencem � exist�ncia real das coisas. Sai 

inven��es do intelecto e se referem apenas aos sinais, sejam palavras, sejam id�ias.47

1.2.2.2 DAVID HUME

O fortalecimento do empirismo deu-se a David Hume (1711-1776). Aos dezoito anos 

teve forte intui��o que veio a lhe revelar um novo cenário do pensamento humano. Foi, em 

diversos aspectos, o mais radical dos empiristas. Kant, em uma de suas obras, chega a citar: 

“[...] a leitura de Hume me despertou de meu sono dogm�tico”.48 A tese de partida de Hume 

est� na defesa de que as idéias que temos a respeito do real se originam de nossa experiência

sensível. A percep��o � um crit�rio de validade das id�ias que, quanto mais n�tida, mais fortes 

s�o. Em contrapartida, quanto mais abstratas e remotas, s�o mais fracas.49

Os conte�dos da mente s�o percepções e, como tais, dividem-se em duas grandes 

classes: 

a) Impressões: que podem ser simples ou complexas, ou seja, percep��es origin�rias 

que se apresentam com mais for�a (sensações, paixões e emoções);

b) Idéias: que podem tamb�m ser simples ou complexas, que s�o imagens 

enfraquecidas que a memória produz das impress�es (pensar).

47 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 100-102, v. 4.
48 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda metafísica futura que queira se apresentar como ciência, p. 11.
49 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 181-182.
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As idéias complexas são cópias das impressões complexas, ou, ainda, fruto de 

combinações múltiplas que derivam da imaginação, ou, então, são agregados pelo princípio 

de associação, que podem se originar das seguintes propriedades:

1) Semelhança;

2) Contigüidade (de espaço e tempo);

3) Causa e efeito.

Ao ser levado a limites tão extremos, o empirismo de Hume apresenta limites 

intransponíveis em sua lógica intrínseca. Caberá a Kant o trabalho de abrir novos caminhos 

que evitem os extremismos irracionais e céticos dos empiristas. Para isso, o filósofo de 

Königsberg se embaterá tanto com esse irracionalismo cético quanto com o extremismo 

dogmatista dos racionalistas.50

1.2.2.2.1 CAUSA E EFEITO, CRENÇA E HÁBITO

As relações de causa e efeito e de hábito e crença são princípios primordiais da 

filosofia de David Hume. Primeiramente, as idéias de causa e efeito são distintas entre si, 

quando do sentido que não existe análise alguma da idéia de causa que possa fazer com que 

descubramos, a priori, o efeito que dela provém. 51

Quando vejo [...] uma bola de bilhar mover-se para outra em linha reta, mesmo 
supondo-se que o movimento da segunda bola me viesse casualmente ao 
pensamento, não poderia eu conceber uma centena de outras ocorrências a originar-
se dessa causa? Não seria possível que ambas as bolas ficassem em absoluto 
repouso? Não poderia a primeira bola voltar em linha reta ou ressaltar da segunda 
em qualquer linha ou direção? Todas essas suposições são coerentes e concebíveis. 
Por que, então, dar preferência a uma delas, que não é mais coerente e concebível 
que o resto? Todos os nossos raciocínios a priori jamais nos poderão apontar uma 
razão para essa referência.52

O fato de experienciarmos sempre que uma certa causa propõe um determinado efeito, 

não necessariamente nos deve levar a deduzir que toda vez que nos depararmos com tal 

situação ela acontecerá como já a vimos anteriormente. O que nos faz pensar nessa opção, é o 

fato de estarmos habituados a deduzir que certos eventos deverão ser acompanhados de certos 

efeitos análogos aos que estamos acostumados a presenciar. Então, entra, aqui, a segunda 

crítica de Hume: a relação de hábito e crença.53

50 Cf. HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia moderna, p. 240.
51 Cf. SALLES, Fernão de Oliveira. Causa e efeito, hábito e crença: a imaginação na análise de Hume sobre a 

causalidade. In: Mente, cérebro e filosofia: a experiência contesta a razão, p. 66, n. 2.
52 HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano, p. 143.
53 Cf. SALLES, Fernão de Oliveira, Causa e efeito, hábito e crença: a imaginação na análise de Hume sobre a 

causalidade. In: Mente, cérebro e filosofia: a experiência contesta a razão, p. 69, n. 2.
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Inferimos um efeito de uma causa pelo fato de experimentarmos uma conexão 

constante, o que nos leva a contrair o hábito, tornando-se este algo natural. Por isso, dada uma 

causa, esperamos um efeito. O hábito nos faz sair do que está imediatamente presente na 

experiência e forma, em nós, a crença, que é o que nos dá a impressão de que estamos diante 

de uma conexão necessária, incutindo a convicção de que uma causa vem antes de um efeito. 

Portanto, para Hume, a chave para solucionar o problema está na crença, que não passa de um 

sentimento. O fundamento da causalidade torna-se algo emotivo e arracional, saindo de uma 

esfera objetiva para outra subjetiva.



III – VIDA E OBRAS

Considerado por muitos o pensador mais influente da Idade Moderna, Immanuel Kant 

tem, como pedra angular de sua filosofia, a Crítica da razão pura. A vida de Kant teria 

passado despercebida e n�o seria lembrada futuramente se n�o fosse sua proposta de s�ntese 

do conhecimento, unindo o ju�zo anal�tico dos racionalistas e o ju�zo sint�tico dos empiristas. 

Al�m de tratados de filosofia, Kant escreveu in�meros outros sobre as mais diversas mat�rias 

cient�ficas. 

1 A VIDA

Immanuel Kant nasceu, cresceu e morreu em Königsberg, hoje Kaliningrado 

(territ�rio russo)1, na antiga Pr�ssia. “Poucos fil�sofos tiveram uma vida t�o despida dos 

elementos que geralmente se encontram nas biografias das grandes personalidades quanto 

Immanuel Kant”.2 K�nigsberg era, nos tempos de Kant, uma cidade aberta aos ares do 

mundo. Possu�a um desenvolvimento intelectual e comercial marcante dentro da sociedade 

europ�ia daquela �poca. Nos c�rculos aristocr�ticos, mercantis, universit�rios e liter�rios se 

cultivava uma vida social muito ativa.

Desse modo, K�nigsberg “[...] era ent�o uma importante sede da prov�ncia n�o s� pelo 

n�mero de almas que a habitava, mas, sobretudo porque era centro de tr�fegos costeiros e de 

terra firme”.3 A posi��o geogr�fica da cidade, localizada em uma estreita faixa de terra, fazia 

com que se encontrasse como que isolada de toda a tumultuosa vida da Europa Central, 

devido �s dificuldades dos meios de comunica��o da �poca. Hoje, Kaliningrado conta com 

aproximadamente 406 mil habitantes e � ainda um importante centro comercial e industrial da 

regi�o, contando com plataformas industriais especializadas nos setores navais, de 

maquinaria, qu�mico e de papel. Foi fundada em 1255 por cavaleiros teut�nicos com objetivo 

de ser fortaleza. A partir de 1946 passou a ser chamada de Kaliningrado.

A data de nascimento de Kant � de 22 de abril de 1724. Era o quarto filho de uma 

fam�lia de onze. Seu pai, Johann George, exercia a profiss�o de seleiro e era filho de 

escoceses que fugiram da persegui��o religiosa intensificada contra os protestantes.4 Era um 

homem honesto e trabalhador e tinha horror � mentira. Entretanto, foi sua m�e, Anna Regina 

Reuter, a grande contribuinte na constru��o do car�ter de Immanuel. Uma mulher 

1 Cf. KEINERT, Maur�cio Cardoso. Kant: O ap�stolo da raz�o pura e da cr�tica sistem�tica. In: Mente, Cérebro e 
Filosofia: A constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 7, n. 3.

2 CHAU�, Marilena. Vida e obra. In: Kant, p. 5 (cole��o Os Pensadores).
3 GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 26.
4 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 26.
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profundamente religiosa, respons�vel pela profunda educa��o moral do fil�sofo. Educa��o 

que repercutiria nos tratados de moral do fil�sofo de K�nigsberg.5

Anna matriculou Kant no Collegium Fridericianum, que era dirigido por Francisco 

Alberto Schultz, fervoroso adepto do pietismo, a corrente rigorista e radical do protestantismo. 

A inten��o de Anna ao colocar Immanuel em tal col�gio foi o de dar-lhe uma educa��o s�lida 

e marcada no rigor e na severidade. Kant permaneceria nesse col�gio por nove anos, de 1732 

a 1740.6

“Minha m�e” – ele costumava repetir – “... com seus piedosos ensinamentos e com 
o exemplo de vida virtuosa, guiou seus filhos para o temor de Deus. Muitas vezes 
me conduzia para fora da cidade e me fazia observar as obras de Deus [...] e 
imprimiu no meu cora��o o mais profundo respeito ao Criador de todas as coisas. 
[...] Fez germinar em mim a primeira semente do bem. [...] Excitou e alargou 
minhas id�ias, e as suas li��es exerceram sempre uma influ�ncia salutar e 
persistente sobre minha vida”.7

Kant, no Fredericianum, destacava-se dos colegas. Quando deixa o col�gio em 1740, 

aos 16 anos, est� inteiramente imbu�do de boa cultura latina e o pr�prio diretor o encaminha 

para a Universidade de Königsberg, onde inicia nos cursos de teologia, mudando, mais tarde, 

para a filosofia quando lhe ocorre assistir as aulas de Martin Knutzen, pietista e disc�pulo de 

Wolff. Knutzen � quem inicia Kant a uma vis�o mais criticista do wolffismo.8

Com toda essa influ�ncia e familiarizado com as ci�ncias matem�ticas de Newton, o 

fil�sofo de K�nigsberg, aos 22 anos de idade, escreve sua primeira obra: Reflexões sobre a 

verdadeira apreciação das forças físicas (1746). Este escrito relata o problema em �mbito das 

id�ias de Descartes, das de Newton e das de Leibniz. Portanto, nota-se o que Kant intu�a a 

respeito do sentido de sua pr�pria vida.9

A partir de 1747, Kant come�ou a trabalhar como preceptor, profiss�o da qual n�o 

possu�a muita inclina��o. At� 1754, o fil�sofo viveu um per�odo de mis�ria, o que justifica o 

fato dos funerais de seus pais terem sido realizados � custa de dinheiro p�blico. Em 1755 

escreve Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, obtendo o t�tulo 

de livre-docência pela Universidade de K�nigsberg. A partir de ent�o, desenvolve, por quinze 

anos, na mesma universidade, diversas disciplinas livres. Somente em 1770 � nomeado 

professor de l�gica e de metaf�sica.10

5 Cf. PASCAL, George. Compreender Kant, p. 13.
6 Cf. LEITE, Flamarion Tavares. 10 lições sobre Kant, p. 23.
7 GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 26.
8 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 27.
9 Cf. JASPER, Karl. Los grandes filosofos: Kant, p. 201.
10 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 478, v. III.
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Durante os quinze anos de doc�ncia, Kant escreveu uma s�rie de obras e artigos. Seu 

ensino acad�mico era composto por aulas de geografia e f�sica, que eram as que mais 

chamavam a aten��o dos estudantes universit�rios. Devido n�o somente � clareza de suas 

imposta��es, mas, principalmente, pela evid�ncia das suas descri��es de pa�ses e costumes, 

mesmo nunca tendo sa�do de K�nigsberg. Adquiriu conhecimento t�o profundo do mundo e 

da vida que muitos moradores da pequena cidade prussiana o estimavam como cientista e 

recorriam a ele para resolver muitas quest�es �ntimas e passionais.11 O fim do per�odo de 

livre-doc�ncia se d� com a publica��o da obra De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 

principis (1770), com a qual, al�m de conseguir a c�tedra de l�gica e de metaf�sica, inaugura 

o que muitos estudiosos de Kant chamam de período crítico.12

Entre os anos de 1770 e 1781 Kant come�a a formar e fundamentar seu sistema.13

Nesse per�odo recebe diversos convites sedutores que, no entanto, s�o recusados para 

continuar na Universidade que o tornara ilustre.14 Ap�s nove anos de medita��o, o filosofo de 

K�nigsberg publica, em 1781, a primeira de suas Críticas. A Crítica da razão pura marca o 

in�cio de uma intensa atividade que culminar� nas outras duas Cr�ticas e em suas demais 

obras.

“Foi, sucessivamente, membro do senado universit�rio (1780), reitor (1786-1788), 

decano da Faculdade de Filosofia e de toda a Academia (1792). A Academia de Berlim 

elegeu-o s�cio em 1786, a de S�o Petersburgo em 1794 e a de Viena em 1798”.15 Ap�s a 

Crítica da razão pura, Kant publicaria a Crítica da razão prática (1788) e a Crítica do juízo 

(1790), fechando a trilogia de cr�ticas que expressam o pensamento mais maduro de nosso 

fil�sofo.

A Crítica da razão pura foi recebida com muito pouco entusiasmo e foi defendida por 

Kant no escrito Prolegômenos a toda metafísica futura que queira se apresentar como 

ciência. O baixo entusiasmo quanto � recep��o de sua principal Cr�tica, deu-se, em parte, pelo 

uso de termos revelados um tanto quanto inseguros diante de um pensamento t�o gigantesco. 

A defesa e explica��o dos Proleg�menos geraram no p�blico um interesse novo. Com isso, 

Kant lan�a em 1787 a segunda edi��o de sua primeira Cr�tica.

Seus �ltimos anos foram perturbados. Intimado, em 1794, a n�o insistir nas id�ias 

expressas sobre a religi�o, em sua obra A religião nos limites da pura razão (1793), por 

11 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 28.
12 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 478, v. III.
13 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 349, v. 4.
14 Cf. PASCAL, George. Compreender Kant, p. 15.
15 PASCAL, George. Compreender Kant, p. 15.
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Frederico Guilherme II, Immanuel calou-se, mas sem retratar-se de suas id�ias, sustentando 

ser esse seu dever de s�dito.16 Em 1796, Kant renunciou ao magist�rio devido o decl�nio de 

suas for�as. No entanto, continuou escrevendo, mesmo apresentando crescente dificuldade, o 

que o fez diminuir suas publica��es.17

Seus anos de velhice foram cru�is. Ficou quase cego, perdeu a mem�ria e a lucidez 

intelectual. Faleceu aos 12 de fevereiro de 1804, deixando um riqu�ssimo anedot�rio sobre sua 

figura. Extremamente met�dico, cheio de escr�pulos e apegad�ssimo aos h�bitos, nunca se 

afastou das proximidades de K�nigsberg. Despertava todos os dias �s cinco da manh� e 

mantinha sempre o mesmo hor�rio para seu passeio vespertino. Sua fixa��o pela pontualidade 

influenciava a pr�pria popula��o de sua cidade que acertava seus rel�gios de acordo com o 

hor�rio em que Kant passava para seus passeios.18

2 AS OBRAS

As obras de Immanuel Kant costumam ser divididas em dois grandes per�odos: pré-

crítico e crítico. Sua evolu��o filos�fica �, sob muitos aspectos, surpreendente. Todos os 

escritos pr�-cr�ticos de Kant est�o carregados de influ�ncias racionalistas por um lado e de 

influ�ncias empiristas de outro. Nesse per�odo, nosso fil�sofo tenta reconciliar as teorias 

cartesianas e leibnizianas. Entretanto, descontente com o trabalho, toma o caminho do 

empirismo.

2.1 OS ESCRITOS PR�-CR�TICOS

Na fase pr�-cr�tica, Kant escreve dos mais diversos assuntos, pois apresentava uma 

mentalidade cheia de formas, o que lhe facilitava poder apresentar as mais diversas exig�ncias 

concomitantes. Isso tudo acaba por influenciar na pr�pria interpreta��o quanto aos pontos de 

vista apresentados por ele nesses escritos e as diverg�ncias dos cr�ticos para a exegese dos 

textos de Kant. A fase pr�-cr�tica de Kant, que vai de 1746 a 1770, apresenta os seguintes 

escritos:19 1746 – Pensamento sobre a verdadeira avaliação das forças vivas; 1755 –

História natural universal e teoria do Céu; De ignes (disserta��o de doutorado); 

Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova delucidatio (tese de doc�ncia 

universit�ria); 1756 – Os terremotos; Teoria dos ventos; Monadologia física; 1757 – Projetos 

de colégio de geografia física; 1759 – Sobre o otimismo; 1762 – A falsa sutileza das quatro 

16 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 349, v. 4.
17 Cf. PASCAL, George. Compreender Kant, p. 15.
18 Cf. LEITE, Flamarion Tavares. 10 lições sobre Kant, p. 25.
19 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 350, v. 4.



47

figuras silogísticas; 1763 – O único argumento possível para demonstrar a evidência de 

Deus; Ensaio para introduzir em metafísica o conceito de grandezas negativas; 1764 –

Observações sobre o sentimento do belo e do sublime; Pesquisa sobre a evidência dos 

princípios da teologia natural e da moral; 1766 – Sonhos de um visionário esclarecido com 

os sonhos da metafísica; 1770 – De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis.

Muitos dos escritos pr�-cr�ticos de Kant ajudam a compreender a fase de lat�ncia � 

qual estava submetida a grande intuição que o levaria a fundamentar sua filosofia crítica, t�o 

cheia de descobertas te�ricas.20 Partindo da teoria filos�fica vigente nas escolas da �poca, a 

wolffiana, que procurava dar um rigor matem�tico em suas exposi��es, muitos conceitos 

acabavam ficando obscuros. Mas havia a nova ci�ncia galileano-newtoniana, por outro lado, 

que conseguia prever os fen�menos e formulava leis verificadas pela experi�ncia. Na 

compara��o de Kant, a nova f�sica parece realizar muito melhor o ideal cient�fico que a 

pr�pria metaf�sica tradicional, caracter�stica presente principalmente nos escritos dentre os 

anos de 1760 a 64.21

2.2 OS ESCRITOS CR�TICOS

Os escritos cr�ticos, inaugurados com a Crítica da razão pura, s�o a fase que apresenta 

um Immanuel Kant mais amadurecido em sua filosofia. Ap�s essa obra, pode-se dizer que 

Kant finalmente teria se encontrado. Se nosso fil�sofo tivesse parado na d�cada de 1760, ou 

na De mundi sensibilis de 1770, n�o teria marcado a hist�ria da filosofia e nem a hist�ria da 

humanidade. A lembran�a de seu pensamento apenas se daria de uma forma pequena, � 

margem de toda hist�ria do pensamento humano. Contudo, ainda nos escritos pr�-cr�ticos, n�o 

vemos de sua parte sequer uma postura de qual seria a sua concep��o mais fiel, j� que oscila 

entre a linha racionalista e a linha empirista.22

O criticismo kantiano e a fase cr�tica de Kant d�o-se por completos com a publica��o 

das outras duas obras importantes na filosofia kantiana: a Crítica da razão prática, que cuida 

da fundamenta��o da moralidade, e a Crítica do juízo, que estabelece o terreno intermedi�rio 

entre o entendimento e a raz�o. Esses escritos cr�ticos deram abertura para uma outra fase dos 

escritos do final da vida de Kant, publicados aos cuidados de seus disc�pulos.

20 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 350, v. 4.
21 Cf. ROVIGHI, Sofia Vanni. História da filosofia moderna, p. 537.
22 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia, p. 486-487, v. II.
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Dentre os escritos da fase cr�tica est�o:23 1781 – Crítica da razão pura; 1783 –

Prolegômenos a toda metafísica futura que queira se apresentar como ciência; 1784 – Idéia 

de uma história universal do ponto de vista cosmopolita; Resposta à pergunta: o que é 

esclarecimento (Aufklärung)?; 1785 – Fundamentação da metafísica dos costumes; 1786 –

Princípios metafísicos da ciência da natureza; 1788 – Crítica da razão prática; 1790 –

Crítica do juízo; 1793 – A religião nos limites da pura razão; 1795 – Pela paz perpétua; 

1797 – A metafísica dos costumes; 1798 – O conflito das faculdades; 1802 – Geografia 

física; 1803 – A pedagogia.

23 Cf. LEITE, Flamarion Tavares. 10 lições sobre Kant, p. 30-31.



IV – A FILOSOFIA KANTIANA

Immanuel Kant teve uma vida mon�tona; n�o se casou, tampouco teve filhos e nunca 

saiu de sua cidade natal: K�nigsberg. Em sua vida n�o se destaca nada de extraordin�rio. �, 

entretanto, o primeiro dos grandes fil�sofos a lecionar numa universidade.1 Contudo, poucos 

fil�sofos tiveram uma vida sem elementos fabulosos que geralmente s�o encontrados nas 

biografias das grandes personalidades.

A obra filos�fica de Kant � marcante na hist�ria da filosofia moderna. Na fase pr�-

cr�tica podemos considerar Kant como um t�pico representante do racionalismo dogmático. 

Isso fortemente se constata por causa de sua influ�ncia de Leibniz e Wolff, sobretudo no 

contexto alem�o de sua �poca. O trabalho de despert�-lo do dogmatismo coube � leitura de 

David Hume. O ceticismo humeano abalou Kant que tentava uma defesa do racionalismo 

contra o empirismo c�tico. Dessa forma, Immanuel Kant notou que as quest�es levantadas 

pelos empiristas levaram-no a elaborar o seu racionalismo crítico (ou criticismo) na inten��o 

de superar a rivalidade existente entre o racionalismo e o empirismo.2

1 O CRITICISMO KANTIANO

A id�ia cr�tica de Kant s� aparece em 1781, conforme j� explicitado, com a Crítica da 

razão pura. Sua filosofia � fruto de um longo processo de elabora��o e o que o conduziu a 

essa id�ia n�o foi, entretanto, as rejei��es � metaf�sica cl�ssica, mas o fato de possuir a 

consci�ncia da incerteza dessas conclus�es e a fraqueza dos argumentos ao qual a metaf�sica 

estava embasada. Fazendo a leitura de Hume, Kant compreendeu, ent�o, que era necess�rio 

repensar a metaf�sica.3

O empirismo c�tico de Hume, particularmente sua cr�tica � causa e efeito, deixou as 

posi��es racionalistas infundadas. Segundo o pensamento humeano, a raz�o � incapaz de 

pensar a priori, e atrav�s de conceitos, qualquer rela��o necess�ria como o nexo de causa e 

efeito. S� a experi�ncia pode gerar a no��o de causa e Hume conclui, ent�o, que a raz�o n�o 

possui faculdades de pensar rela��es de causa.

O criticismo de Kant �, ent�o, a s�ntese das duas correntes fundamentais do 

conhecimento: o racionalismo dogmático e o empirismo cético. Al�m de despertar Kant do 

sono dogmático, o ceticismo de Hume concedeu �s investiga��es filos�ficas de Kant uma 

orienta��o totalmente diversa, fazendo com que indagasse sobre o conhecimento, enquanto 

1 Cf. HUISMAN, Denis. Dicionário dos filósofos, p. 552.
2 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 207.
3 Cf. PASCAL, George. Compreender Kant, p. 29.
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suas condições e limites. Desse modo, Kant diferencia filosofia e ciências, afirmando que o 

objeto próprio de cada uma é diverso. A filosofia tem como objeto o conhecimento, o que 

leva o criticismo a concluir que o conhecimento é resultado de uma síntese da sensibilidade e

do entendimento.4

A teoria criticista de Kant desdobra-se na trilogia da Crítica da razão pura, da Crítica 

da razão prática e da Crítica do juízo. Kant percebeu a importância tanto das questões 

levantadas pelos empiristas quanto as levantadas pelos racionalistas. Com isso, acabou 

elaborando a superação entre as duas correntes. Mas, é significativo que Kant, inserido no 

contexto do racionalismo alemão, tenha dedicado sua Crítica da razão pura a Bacon, o 

iniciador do empirismo.5

1.1 A CRÍTICA DA RAZÃO PURA

Essa obra exigiu doze anos de meditação, sendo concluída no ano de 1781. Não 

apresenta apenas um ponto de curvatura na obra de nosso filósofo, mas foi, também, uma 

grande mudança produzida na filosofia moderna. Podemos dizer que seu objetivo principal é 

a investigação da possibilidade de a metafísica ser considerada uma ciência nos limites da 

razão humana.6 Com isso, a metafísica torna-se um objeto de investigação crítica da razão. A 

obra apresentada após anos de intenso trabalho, não pode ser considerada uma metafísica aos 

moldes do sistema de Leibniz ou de Wolff, mas uma ciência propedêutica que precederia, 

segundo Kant, à sua própria metafísica.

A Crítica da razão pura, por essas características de uma metafísica diversa, tornou-se 

estranha mesmo aos amigos e discípulos de Kant, que esperavam uma metafísica dentro dos 

moldes tradicionais. Por não ter sido compreendida, Kant publicaria, em 1783, a obra 

Prolegômenos a toda metafísica futura que queira se apresentar como ciência, com o 

objetivo de esclarecer, com uma exposição mais popular, a recepção da sua obra crítica, 

considerada árida e de difícil compreensão.7 E em 1787, Kant publicaria a segunda edição 

desta Crítica, trazendo algumas explicações importantes.

O projeto de uma ciência propedêutica necessária para uma metafísica tornar-se o 

próprio objeto da investigação filosófica de Immanuel Kant passa cada vez mais pela idéia de 

elaboração de um sistema crítico da razão do que um sistema metafísico. Partindo dessa idéia, 

a preocupação maior de Kant foi a de fundamentar esse sistema que percebemos compor-se 

4 Cf. LEITE, Flamarion Tavares. 10 lições sobre Kant, p. 37-38.
5 Cf. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 207.
6 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 64.
7 Cf. HUISMAN, Denis. Dicionário de obras filosóficas, p. 456.
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de duas partes: teoria – preocupada com os fundamentos do conhecimento – e prática –

preocupada com os fundamentos da lei moral.8

Portanto, tanto para as leis do conhecimento quanto para as leis da liberdade tornam-se 

objetos primordiais da raz�o te�rica e da raz�o pr�tica. Para a Crítica da razão pura, buscou-

se deduzir as primeiras; para a Crítica da razão prática, buscou-se determinar as segundas. E 

a Crítica do juízo, por sua vez, fechando o projeto do criticismo kantiano, buscou-se encontrar 

um v�nculo entre as duas ordens heterog�neas.

Aquilo que mais interessou ao nosso fil�sofo, o conceito de crítica, foi fundamental 

para que o pensamento moderno pudesse se desenvolver e se certificar dos temas que 

passaram a ser t�o modernos quanto ele mesmo. N�o � toa, Kant insiste em falar de uma 

�poca cr�tica. �poca essa em que tudo (ci�ncia, religi�o, pol�tica) tem que passar pelo crivo da 

cr�tica.9

1.2 A CR�TICA DA RAZ�O PR�TICA

A proposta encontrada na Crítica da razão prática (1788) � a tarefa de dissuadir a 

raz�o da pretens�o de fornecer, sozinha, o fundamento exclusivo de determina��o da vontade. 

Na Crítica da razão pura, Kant busca limitar a raz�o cognoscitiva � experi�ncia; na Crítica 

da razão prática sua preocupa��o centraliza-se na esfera numênica, que se apresenta, na 

teoria, inacess�vel e se torna, na pr�tica, acess�vel. O homem, dotado de vontade pura, se 

revelar� como causa numênica e o imperativo moral se revelar� como síntese a priori, n�o 

baseada na intui��o sens�vel nem na experi�ncia, ou seja, n�o de tipo fenomênico, mas

num�nico.10

1.2.1 A LIBERDADE

A liberdade � um postulado da moralidade. Enquanto a raz�o pura a confina em um 

mundo incognosc�vel do númeno (a coisa-em-si), a raz�o pr�tica n�o pode deixar de admitir 

que a liberdade seja condi��o necess�ria da lei moral. Dessa forma, n�o haveria vontade 

aut�noma se o homem fosse um ser natural como os outros, que se sujeitam � necessidade 

mec�nica dos eventos f�sicos presentes no mundo.11

8 Cf. KEINERT, Mauricio. Kant: ap�stolo da raz�o pura e da cr�tica sistem�tica. In: Mente, cérebro e filosofia: a 
constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 12, n. 3.

9 Ibidem, p. 13.
10 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 378, v. 4.
11 Cf. SCIACCA, Michelle Federico. História da filosofia, p. 198, v. II.
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A existência da lei moral, o imperativo categórico, não tem necessidade de ser 

provada nem justificada. Ela se opõe à consciência, apresentando-se como fato da razão, que 

pode ser explicado ao admitir-se a liberdade. Ter consciência da lei moral não deriva, por 

exemplo, da consciência de liberdade. Adquirimos consciência da liberdade porque temos, 

antes de tudo, consciência do dever.

Quando Kant estabelece uma ligação entre razão, liberdade e autonomia, busca 

focalizar o problema do livre-arbítrio. Com isso, inicia uma retratação parcial em suas críticas 

à metafísica especulativa. Nossa liberdade demonstra requerer que pensemos que somos os 

responsáveis pela origem de nossas ações, situando-nos fora do curso da natureza.12

Portanto, liberdade é um conceito essencial na filosofia de Kant. Ela se faz presente 

tanto na razão pura quanto na razão prática. Apresenta duas qualidades significativas:13

a) Liberdade independente ou liberdade de;

b) Liberdade para ou poder que o sujeito tem em legislar para si próprio.

O objetivo, ainda que implícito, da filosofia crítica é realizar o equilíbrio entre os dois

aspectos, pois, na Crítica da razão pura a liberdade se apresenta como espontaneidade, 

enquanto que na Crítica da razão prática como autonomia que se contrasta com a 

heteronomia.14

1.2.2 O CONCEITO DE VONTADE

Há quem diga que ser livre é fazer o que se quer, o que nos dá um indício do fato de 

que a liberdade começa por não seguirmos determinada regra. É fazer o que se bem entende, 

sem se preocupar com as leis. Entretanto, a filosofia moral de Kant afirma que, para podermos 

pensar em liberdade como idéia universal, é preciso buscar sua fundamentação nos limites da 

razão humana, encontrando uma lei própria à razão que torne possível determinar se uma ação 

é livre ou não.

Mas é na obra Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), escrita antes da 

Crítica da razão prática, que Kant coloca o conceito de vontade em foco. O filósofo investiga 

o limite do entendimento da vontade de forma negativa, ou seja, de tal modo que ela não seja 

influenciada por inclinações sensíveis, ou se há uma lei transcendental da razão que a 

determine (um sentido positivo). O procedimento crítico do qual Kant se vale é o de 

12 Cf. SCRUTON, Roger. Introdução à filosofia moderna, p. 155.
13 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 382, v. 4.
14 Cf. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant, p. 216.
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desvincular-se do conceito comum do que seja uma boa vontade. Para ele, a temperança, a 

coragem, a decisão, a constância, entre outras, são qualidades indubitavelmente boas, que, 

contudo, por si só não definem o conceito de uma boa vontade. Em contrapartida, a fortuna, o 

poder, a riqueza, a felicidade não dispõem da capacidade de definir o conceito de uma boa 

vontade.15

A razão é por si só capaz de mover a vontade, pois, apenas no caso de não existirem os 

impulsos sensíveis, podem existir princípios morais válidos sem exceção para todos os 

homens: leis morais de valor universal. Entre os princípios práticos (as regras gerais que 

determinam a vontade), apenas os imperativos categóricos formam as leis práticas que valem 

incondicionalmente para o ser racional. Eles determinam a vontade simplesmente como 

vontade, prescindindo da obtenção de determinado efeito desejado.16

1.2.3 AUTONOMIA MORAL E VONTADE LEGISLADORA

Todo ser racional deve submeter-se à lei moral, ou seja, obedecer à razão e seu 

mandamento objetivo. Porém, o homem não é apenas o destinatário da lei; é também seu 

legislador, o que o faz participante da legislação universal da razão. Com isso, é necessário 

ampliar o conceito de dever, já que o homem é obrigado a respeitar a lei racional porque 

também a formulou. Uma ação só pode ser livre porque é autônoma e seu princípio permite 

que a ação seja compreendida como uma autodeterminação do homem. A vontade não está 

submetida à lei, mas tem que ser considerada como legisladora ela mesma para ser submetida 

à lei.

Conforme se pressupõe, a totalidade dos homens para se pensar a ação, esse critério de 

universalidade da filosofia prática kantiana pode ser considerado uma fundamentação para a 

concepção que Kant faz da idéia de justiça. Essa fundamentação amplia ainda mais o conceito 

de autonomia para além do campo estrito da moral. E nosso filósofo sabia disso, tanto que 

procurou dar a seus escritos sobre direito, política e história os novos contornos necessários a 

esse conceito tão importante.17

15 Cf. KEINERT, Maurício. Lei moral e autonomia. In: Mente, cérebro e filosofia: a construção da noção de 
sujeito no Iluminismo, p. 34-36, n. 3.

16 Cf. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant, p. 319.
17 Cf. KEINERT, Maurício. Lei moral e autonomia. In: Mente, cérebro e filosofia: a construção da noção de 

sujeito no Iluminismo, p. 39, n. 3.
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1.2.4 A EXISTÊNCIA DE DEUS

A virtude, exercício e concretização do dever, é bem supremo. Mas ela ainda não é o 

bem completo e íntegro. É apenas uma virtude à qual se acrescenta a felicidade que lhe 

compete por sua própria natureza de virtude.

A virtude e a felicidade constituem o sumo bem. A busca da felicidade não pode gerar 

a virtude, assim como a busca da virtude não gera a felicidade. Mas a busca da virtude torna-

nos dignos de possuir a felicidade. Assim, a idéia de que somos dignos da felicidade, mas não 

somos felizes torna-se absurdo. Para sair desse absurdo, é preciso postular um mundo 

inteligível e um Deus onisciente e onipotente que adéqua a felicidade aos méritos e aos graus 

de virtude. Isso quer dizer que a lei moral ordena-nos ser virtuosos. Portanto, postular sobre a 

existência de Deus coincide com a felicidade e seus méritos e graus de virtude.18

1.2.5 IMPERATIVOS HIPOTÉTICOS

Conforme constataremos mais adiante, o imperativo categórico será um processo de 

universalização da moral, o que faz com que Kant empreendesse um deslocamento em relação 

à tradição filosófica. A ação só pode ser considerada moral se for livre e só pode ser vista 

como livre no momento em que passa pelo critério de avaliação fornecido pela própria razão, 

universalizada na sua máxima através do imperativo. Portanto, a razão é que determina a 

condição moral de uma ação.

A ação moral, desse modo, não pode ser definida por meio de uma virtude ou da 

felicidade por dois motivos. O primeiro deles é que dá a Kant uma preocupação para com a 

condição da universalização da liberdade. Tal condição pressupõe sua validade para todos os 

homens. O segundo motivo leva nosso filósofo a pensar a universalidade de uma certa ação 

baseada em fatores empíricos, o que se torna um problema.19 Como pensar uma regra 

universal no momento em que cada pessoa tem uma regra própria para a felicidade ou para a 

virtude?

Kant procura distinguir dois tipos de imperativos: os hipotéticos e os categóricos. Os 

imperativos hipotéticos caracterizam-se por regras de destreza conselho de prudência, ou seja, 

são imperativos técnicos que representam a necessidade de uma ação possível como meio de 

18 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 387, v. 4.
19 Cf. KEINERT, Maurício. Lei moral e autonomia. In: Mente, cérebro e filosofia: a construção da noção de 

sujeito no Iluminismo, p. 37, n. 3.
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alcan�ar um fim qualquer. A busca pela felicidade, as regras de prud�ncia ou mesmo uma 

prescri��o m�dica s�o imperativos que pressup�em o c�lculo da rela��o entre meio e fim.20

Uma a��o que se baseia nos imperativos hipot�ticos faz-se boa em rela��o a qualquer 

outra coisa. Ela depende da consolida��o e de sua conseq��ncia, da qual conclu�mos que ela 

n�o � em si mesma. Por fim, o que distingue o imperativo categ�rico dos imperativos 

hipot�ticos est� na impossibilidade destes em permitirem a universaliza��o da m�xima, uma 

vez que dependem das conseq��ncias da a��o (do objeto, do querer) e do contexto que s�o 

utilizados.

1.2.6 O IMPERATIVO CATEG�RICO

O imperativo categ�rico “[...] deve implicar a liberdade da vontade e prende-se a dois 

postulados: a realidade da alma imortal e a de Deus”21 (legislador e remunerador supremo). 

Esse imperativo categ�rico expressa seu significado na m�xima kantiana: “[...] devo agir 

sempre de modo que possa querer tamb�m que minha m�xima se converta em lei universal”.22

A raz�o pr�tica, apoiada no imperativo moral, consegue ultrapassar o universo do fenômeno e 

afirma a exist�ncia no mundo numênico, que possui realidades com as quais a raz�o te�rica 

pode sonhar, mas que � incapaz de dizer o que �.

Toda a��o exige a antecipa��o de um fim, e o homem deve agir como se tal fim fosse 

realiz�vel. “[...] da� a acusa��o de formalismo ético freq�entemente lan�ada contra Kant, j� 

que este princ�pio n�o estabelece o que se deve fazer”.23 Mas, estabelece, contudo, um crit�rio 

geral para o agir �tico, objetivo real de Kant.

Portanto, imperativo categ�rico � o que determina a vontade sem ter em vista a 

obten��o de um determinado resultado. Prescinde, como vontade, dos efeitos a serem obtidos. 

“O imperativo categ�rico [...] n�o diz se queres... deves, mas sim deves porque deves, ou 

deves e pronto. Os imperativos categ�ricos s�o leis práticas que valem incondicionalmente 

para o ser racional”.24

1.3 A CR�TICA DO JU�ZO

Completando as disposi��es arquitet�nicas das duas primeiras Cr�ticas, a Crítica do 

juízo (1790) busca fazer um exame da faculdade de julgar, o que estabelece um terreno 

20 Cf. KEINERT, Maur�cio. Lei moral e autonomia. In: Mente, cérebro e filosofia: a constru��o da no��o de 
sujeito no Iluminismo, p. 38 n. 3.

21 RAEYMAEKER, Lu�s de. Introdução à filosofia, p. 132. 
22 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 29.
23 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, p. 213 (grifo do autor).
24 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 380, v. 4 (grifos nossos).
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intermedi�rio no qual Kant promoveu a interven��o de um elemento inovador de 

argumenta��o. Kant tenta, desse modo, mediar dois mundos: o fenomênico e o numênico, 

captando sua unidade e seu fundamento. Entretanto, afirma que tal media��o “[...] n�o poder� 

ser de car�ter cognoscitivo e teórico”.25 Seu fundamento � uma terceira faculdade, 

identificada entre o intelecto (faculdade cognoscitiva) e a razão (faculdade pr�tica), que o 

fil�sofo chama de faculdade do juízo. Essa faculdade se revela vinculada ao sentimento 

puro.26

Da mesma forma que o sentimento de prazer se coloca entre a faculdade de conhecer e 

a de desejar, o ju�zo pode ser considerado como meio termo entre o entendimento e a raz�o. A 

apreens�o da forma de um objeto de intui��o instaura um ju�zo conforme regras, n�o 

conforme conceitos. Os ju�zos tratados na Crítica do juízo apresentam-se como sendo juízo 

estético e juízo teleológico.

O ju�zo em geral � a faculdade de assumir o particular no universal: a faculdade de 

pensar o particular no universal e que se apresenta sob dois aspectos: 

a) Pode se dar tanto no particular quanto no universal, o que leva o ju�zo a operar 

uma ado��o do particular, j� dado pelo universal tamb�m dado.

Portanto, esse primeiro ju�zo � chamado determinante, presente em toda Crítica da 

razão pura, que possui ju�zos dados tanto pelo particular como pelo universal (categorias e 

princípios a priori).

b) Pode ser dado unicamente o particular, o que faz com que o universal tenha q ser 

procurado.

Assim, o ju�zo � chamado de reflexivo, pois o universal a ser encontrado n�o � uma lei 

a priori do intelecto, mas fruto de um princ�pio de reflexão sobre objetos para os quais faltam, 

obviamente, uma lei em absoluto. Para Kant, reflex�o significa comparar e conjugar 

representa��es entre si, colocando-as em rela��o com as faculdades do conhecimento.27

1.3.1 O SENSO COMUM

Partindo do princ�pio de prazer e desprazer, presente na faculdade de julgar, Kant 

resolve um dos enigmas mais intrigantes de sua �poca:

Como � poss�vel que os homens, tendo sentimentos t�o diferentes uns dos outros 

acerca das mesmas coisas, possam se p�r numa esp�cie de acordo e dizerem todos, ou quase 

25 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 391, v. 4 (grifos nossos).
26 Cf. HUISMAN, Denis. Dicionário de obras filosóficas, p. 102.
27 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 391, v. 4.
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todos, frases como, “Homero � o maior poeta de todos os tempos”, “Shakespeare � maior que 

Malowe”, “Racine � mais refinado que Milton”?28

A concord�ncia que os homens expressam em seus ju�zos a despeito das diferentes 

experi�ncias que os motivam explica-se pela ambi��o de universalidade inscrita nos 

sentimentos de cada um. Isso porque o sentimento � mera paix�o e est� acima de qualquer 

sensa��o irrefletida que podemos nos referir �quilo que sentimos tal como se os outros 

pudessem concordar conosco. O que de fato importa � a capacidade de sentir, n�o o 

sentimento particular. N�o � preciso que o indiv�duo se reconhe�a no conte�do de um outro 

ju�zo como mera forma de garantia de que, juntamente com outro indiv�duo, possa 

compartilhar de uma mesma humanidade.

1.3.2 A ARTE EST�TICA

Kant escreve: “Se a arte, adequada ao conhecimento de um objeto poss�vel, executa, 

meramente para torn�-lo efetivo, as a��es requeridas para isso, ela � mec�nica; se, por�m, tem 

o sentimento de prazer como prop�sito imediato, chama-se estética”.29 As artes mec�nicas s�o 

aquelas nas quais o profundo feito tem em vista um fim espec�fico que orienta sua produ��o. 

Fazer uma cadeira, por exemplo, determina-se pela finalidade para qual ela serve que � ser um 

assento. As regras da produ��o, segundo nosso fil�sofo, caracterizam-se pela adequa��o que 

se faz do produto � id�ia que lhe serve de base.

O conceito de bela-arte para Kant apresenta-se paradoxalmente no princ�pio daquilo 

que deve parecer natureza. A bela-arte, aos olhos de quem a produz e daqueles que a 

contemplam, tem que ter algo que a aproxime de natureza. Sua proximidade com o mundo 

natural se d� no fato de ser livre das regras arbitr�rias e parecer um efeito, apesar de ser uma 

obra. N�o existe para a arte um fim espec�fico, apenas uma intenção muito imprecisa, j� que 

n�o existem normas fixas para se chegar a tal objetivo. A beleza de uma arte se expressa no 

como se fosse natural, o que faz com que reflitamos a naturalidade de um produto que n�o 

prov�m da natureza.30

28 PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Raz�o e sensibilidade. In: Mente, cérebro e filosofia: a constru��o da no��o 
de sujeito no Iluminismo, p. 45, n. 3.

29 KANT, Immanuel. Cr�tica do Ju�zo, p. 244 apud NASCIMENTO, Lu�s F. S. Gosto e imagina��o. In: Mente, 
cérebro e filosofia: a constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 52, n. 3 (grifo nosso).

30 Cf. Lu�s F. S. Gosto e imagina��o. In: Mente, cérebro e filosofia: a constru��o da no��o de sujeito no 
Iluminismo, p. 48, n. 3.
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1.3.3 O JUÍZO ESTÉTICO

A existência de juízos estéticos é evidente por si só. Entretanto, frente à existência do 

juízo estético, encontramos dois problemas: 1) estabelecer o que é belo propriamente e que se 

manifesta nele; 2) remontar o fundamento que o torna possível. Assim, qual seria a solução 

que Kant deve apresentar para esses problemas?

Kant diz que o belo não pode ser propriedade objetiva das coisas, pois é algo nascido 

da relação entre o objeto e o sujeito, também nascido da relação dos objetos comparados com 

os sentimentos de prazer do sujeito, atribuídos aos próprios objetos. A imagem do objeto 

refere-se ao sentimento de prazer e é comparada a este e avaliada por este, dando lugar ao 

juízo de gosto. Portanto, o belo é aquilo que agrada segundo o juízo de gosto, implicando em 

quatro características deduzidas das quatro classes de categorias: quantidade, qualidade, 

relação e modalidade.31

O segundo problema se resolve na fundamentação do juízo estético no jogo livre e na 

harmonia das faculdades espirituais que temos e que o objeto em nós produz. O efeito desse 

jogo livre das faculdades é o juízo do gosto. Portanto, esse juízo puramente objetivo precede o 

prazer pelo objeto, fundamentando-o pela harmonia das faculdades de conhecer. Entretanto, 

tal validação subjetiva universal do prazer, ligada ao objeto pelo conceito de belo, só se 

fundamenta na universalidade das condições subjetivas do juízo dos objetos.32

Juntamente com o belo vem o sublime que também é aquilo que agrada por si mesmo. 

A diferença entre belo e sublime se dá no fato de que o primeiro se relaciona à forma do 

objeto, caracterizada pela limitação (ou delimitação). O sublime diz respeito àquilo que é 

informe, o que implica a representação do que é ilimitado. O belo produz um prazer positivo, 

o sublime um prazer negativo.33

O sublime não está nas coisas, mas no homem. Apresenta-se sob duas formas: 

matemático e dinâmico. Matemático quando dado pelo infinitamente grande (oceano, céu 

etc.). Dinâmico quando dado pelo infinitamente poderoso (terremotos, vulcões etc.). Diante 

dos dois o homem se descobre pequeno e esmagado, mas descobre que é superior ao 

imensamente grande ou o imensamente poderoso, pois carrega em si as idéias da razão (da 

totalidade absoluta) que superam aquilo que parecia superar o próprio homem.

31 Cf. PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Kant e a revolução copernicana. In: Mente, cérebro e filosofia: a 
construção da noção de sujeito no Iluminismo, p. 46, n. 3.

32 Cf. BENDA, Julien. O pensamento vivo de Kant, p. 159.
33 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História a filosofia, p. 393, v. 4.
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1.3.4 O JUÍZO TELEOLÓGICO

O juízo estético possui uma finalidade subjetiva. O juízo teleológico, em contrapartida, 

apresenta uma finalidade que depende da natureza. É a mais complicada parte da Crítica do 

juízo, pois muitas considerações tendem a levar o filósofo à metafísica, repelida em seus 

preconceitos desde a primeira Crítica.

Não há possibilidade de saber como a natureza é em si mesma, mas há uma tendência 

irrefreável de considerar que ela possua uma finalidade última da natureza sobre a terra.

Todas as outras coisas naturais são como que um sistema finalizado para o homem. A Crítica 

do juízo foi a obra de Kant que mais influenciou em seus contemporâneos e também nas 

gerações futuras.34

A conclusão da Crítica do juízo se justifica na realização do fim moral do homem, 

centrado no objetivo da natureza. Conforme os princípios da razão, há motivos suficientes 

para que o homem seja considerado como objetivo último da natureza sobre a terra. Assim, a 

relação das coisas naturais com o homem constitui um sistema de fins.35

Para Kant, finalidade é o acordo entre a existência de uma coisa e seu material 

possível. Não é, por isso, uma propriedade do objeto, mas do conceito a priori que tem 

origem no juízo reflexivo apenas. Segundo a estrutura particular da faculdade cognoscitiva, 

podemos julgar possível um fim intencional da natureza pensando numa causa que se 

apresente intencionalmente em ação. Portanto, podemos pensar em um ser que produz 

analogamente sua causalidade do intelecto, ou seja, um princípio subjetivo que serve para um 

juízo reflexivo e que, em particular, é o juízo teleológico.

34 Cf. COPLESTON, Frederick. Historia de la filosofia, p. 203, v. VI.
35 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 179.



V – CR�TICA DA RAZ�O PURA

A Cr�tica da raz�o pura abre a chamada filosofia transcendental de nosso fil�sofo. Tal 

filosofia se p�e a uma investiga��o que “[...] se ocupa n�o tanto com objetos, mas com nosso 

modo de conhecimento de objetos na medida em que este deve ser poss�vel a priori”.1 A 

filosofia transcendental de Kant faz uma analise das condi��es das possibilidades do 

conhecimento, procurando fazer a s�ntese entre os ju�zos anal�ticos a priori dos racionalistas 

com os ju�zos sint�ticos a posteriori dos empiristas. J� no pref�cio de sua obra, Kant formula 

sua chamada revolu��o copernicana, que desloca o sujeito no centro da especula��o 

gnosiol�gica e fundamenta, assim, o idealismo transcendental.

1 OS JU�ZOS QUE FUNDAMENTAM O CONHECIMENTO

Dentre os ju�zos que fundamentam o conhecimento humano, havia, no tempo de Kant, 

pelo menos dois: os ju�zos anal�ticos a priori e os ju�zos sint�ticos a posteriori. O 

conhecimento cient�fico, que � o verdadeiro conhecimento, consta de proposi��es (ou ju�zos) 

que s�o necess�rios e universais. Um ju�zo, por sua vez, consiste na conex�o de dois 

conceitos em que um desempenha a fun��o de sujeito, enquanto outro a fun��o de predicado.

O conceito que funciona como predicado pode estar contido no conceito que funciona 

como sujeito. Isso nos leva a dizer que o predicado pode ser extra�do atrav�s de uma pura 

an�lise do sujeito. Se tal ju�zo se d� pela an�lise, ent�o o ju�zo � anal�tico. No exemplo que o 

pr�prio Kant se utiliza, ao dizer que “todos os corpos s�o extensos”2, explica que o conceito 

de extenso � sin�nimo para corpo. Ou seja, quando fazemos tal afirma��o, fazemos uma 

explica��o do que entendemos por corpo.

1.1 JU�ZOS ANAL�TICOS A PRIORI

O ju�zo anal�tico n�o necessita de recorrer � exist�ncia, pois expressamos de modo 

diferente o mesmo conceito que expressamos no sujeito. Esse tipo de ju�zo � universal e 

necess�rio, contudo, n�o amplia o conhecer. A ci�ncia se vale desses conceitos para esclarecer 

e explicar muitas coisas, mas n�o se baseia neles quando amplia seu pr�prio conhecimento. 

Para a ci�ncia, o ju�zo t�pico da elabora��o do conhecimento n�o pode ser o anal�tico a priori.3

1 KANT, Immanuel. Cr�tica da raz�o pura, p. 65.
2Ibidem, p. 58.
3 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 52.
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1.2 JU�ZOS SINT�TICOS A POSTERIORI

S�o os ju�zos respons�veis por ampliar nosso conhecimento, sempre que dizem algo 

de novo ao sujeito contido nele. Os ju�zos sint�ticos s�o os que formulamos atrav�s da 

experi�ncia. Esses ju�zos experimentais s�o sintéticos e ampliadores do conhecimento. 

Conforme Kant, no entanto, tamb�m a ci�ncia n�o pode se basear nesse tipo de conhecimento, 

pois, essencialmente, depende da experi�ncia, sendo a posteriori, o que n�o lhe d� o car�ter 

de universal e necessário. Desses ju�zos a posteriori podemos, quando muito, extrair 

generalizações, nunca uma universalidade e uma necessidade.4

1.3 JU�ZOS SINT�TICOS A PRIORI

S�o os ju�zos formulados por Kant em sua teoria do conhecimento. Seu pressuposto 

parte da especula��o de que se nem os ju�zos anal�ticos nem os sint�ticos s�o meios seguros 

de chegarmos a um conhecimento seguro. Qual seria, ent�o, a sa�da kantiana para tal 

problema? Kant elabora uma s�ntese com os dois tipos de ju�zos. O tipo de ju�zo que Kant 

traz, inovando a hist�ria da filosofia e da teoria do conhecimento, � um tipo de ju�zo que deve 

unir, de uma s� vez, o a priori dos ju�zos anal�ticos – que garantem a universalidade e a 

necessidade – com o sintético – que garante a fecundidade. Os exemplos utilizados por Kant 

para explicar esse tipo de ju�zo s�o os da opera��o aritm�tica. A proposi��o de que 5 + 7 = 12 

n�o pode ser anal�tica, mas sint�tica. Recorremos, no entanto, a alguns recursos para fazermos 

esta opera��o, seja contando os dedos, ou no �baco, ou na ponta do l�pis. A isso Kant chama 

de intuição, com a qual vemos aparecer de maneira sint�tica o n�mero que corresponde � 

soma.5

E Kant se avan�a mais, afirmando que a mesma proposi��o sint�tica (5+7=12) vale 

para a geometria. Ele escreve “[...] que a linha reta seja a mais curta entre dois pontos, � uma 

proposi��o sint�tica, pois meu conceito de reto n�o contem nada de quantidade, mas s� uma 

qualidade”.6 O conceito de mais curta � acrescentado, pois n�o pode ser extra�do por 

nenhuma an�lise do conceito de linha reta. Mas, neste caso, temos que recorrer � intui��o, 

sendo, desse modo, poss�vel a s�ntese. Portanto, a ci�ncia s� progride no conhecimento pelos 

ju�zos sint�ticos a priori.

4 Cf. CHAU�, Marilena. Vida e obras. In: Kant, p. 8 (Os Pensadores).
5 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 60.
6 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 61.
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1.4 O CONCEITO DE TRANSCENDENTAL

Al�m da caracter�stica dos ju�zos, a teoria do conhecimento de Kant baseia-se no 

conceito dos transcendentais. Para que os ju�zos sint�ticos a priori possam existir, deve haver 

uma estrutura transcendental que una os ju�zos anal�ticos presentes no intelecto e os ju�zos 

sint�ticos provenientes da experiência. Kant, na introdu��o de sua obra, escreve: “[...] 

denomino transcendental todo conhecimento que em geral se ocupa n�o tanto com os objetos, 

mas com nosso modo de conhecimento de objetos na medida em que este deve ser poss�vel a 

priori”.7

O termo transcendental refere-se �s estruturas aprior�sticas da sensibilidade e do 

intelecto humanos, e representam condi��es sem as quais n�o � poss�vel nenhuma experi�ncia 

de nenhum objeto. Transcendental �, portanto, a condi��o do conhecer (da intui��o e do 

pensamento) dos objetos. � o que o sujeito identifica nas coisas no ato de conhecer.8 Portanto, 

quando Kant trata de transcend�ncia, trata de uma estrutura que est� presente em todos os 

seres cognoscentes, para, assim, n�o cair em um relativismo.

2 CR�TICA DA RAZ�O PURA

Al�m do pref�cio escrito em 1787, no qual, sucintamente, Kant aborda o objetivo a 

que pretende chegar e faz uma introdu��o, em sete t�picos, analisando, entre outros, a 

distin��o entre conhecimento puro (ou a priori) e empírico (a posteriori). Conseq�entemente, 

faz a distin��o entre os juízos analíticos e os sintéticos, al�m de apresentar o problema geral 

da raz�o pura e elaborar seu conceito de transcendental. Depois do pref�cio e da introdu��o, a 

obra apresenta duas grandes partes: a Doutrina Transcendental dos Elementos e a Doutrina 

Transcendental do Método.

2.1 DOUTRINA TRANSCENDENTAL DOS ELEMENTOS

A Crítica da razão pura � uma an�lise sistem�tica das formas apriorísticas do sujeito 

que conhece. O ato de conhecer se fundamenta em duas fontes: a sensibilidade e o 

entendimento. Se a experi�ncia � origem do ato de conhecer, n�o podemos concluir, como 

queriam os empiristas, que o conhecimento reduz-se t�o somente aos atos da percep��o. O 

objeto dá-se � sensibilidade sob a forma de intuições sensíveis, mas, contudo, é pensado pelo 

entendimento sob forma de conceitos. A Doutrina Transcendental dos Elementos apresenta-se 

7 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 65 (grifo nosso).
8 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 67.
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em duas partes: a Estética Transcendental, e nela Kant aborda a sensibilidade e as intui��es 

sens�veis; e a Lógica Transcendental, em que aborda o entendimento e os conceitos.

2.1.1 EST�TICA TRANSCENDENTAL

A sensibilidade � a faculdade das intui��es sens�veis. Por intui��o, Kant entende a 

visão imediata e direta de um objeto de pensamento, sejam quais forem as maneiras pelas 

quais um conhecimento pode relacionar-se imediatamente a elas. Portanto, n�o pode haver 

intui��o sem um objeto dado e n�o h� objetos dados ao homem que n�o sejam os que lhe 

afetam o entendimento.9

O termo estética utilizado por Kant remete ao sentido etimol�gico grego de aisthesis, 

que quer dizer sensação e percepção. Por isso, estética transcendental � “[...] uma ci�ncia de 

todos os princ�pios da sensibilidade a priori”.10 Esses princ�pios s�o as estruturas ou modos de 

funcionamento da sensibilidade.

Dentro da est�tica transcendental, alguns conceitos s�o chaves para o entendimento da 

filosofia de Immanuel Kant. S�o eles a sensibilidade, que � a capacidade que temos em “[...] 

obter representa��es mediante o modo como somos afetados pelos objetos”11 e que nos 

fornece as intuições; a sensação, que � o efeito de um objeto sobre a capacidade de 

representa��o, na medida em que somos afetados pelo mesmo. Entretanto, um dos termos 

mais importantes e utilizados por Kant � o conceito de fenômeno.

O fen�meno, partindo do grego phainomenon, significa apari��o ou manifesta��o e � 

objeto da intuição sensível.12 Ao conhecer, atrav�s dos sentidos, n�o captamos o objeto em si 

mesmo, mas como ele nos aparece. Isso porque o objeto exerce uma modifica��o sobre o 

sujeito que conhece. Kant distingue no fen�meno uma mat�ria e uma forma. A mat�ria se d� 

pelas sensa��es ou modifica��es nela produzidas, sendo a posteriori. Por exemplo, n�o 

podemos dizer que sentimos alguma coisa (frio, azedo, amargo etc.) desvinculados da 

experi�ncia. J� a forma, ao contr�rio, ser� encontrada a priori na mente e � o modo de 

funcionamento da sensibilidade.13

Retomando o conceito de intui��o, Kant distingue dois tipos: a intuição empírica e a 

intuição pura. A primeira est� presente na sensibilidade e � o que o fil�sofo chama de 

9 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 49.
10 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 72.
11 Ibidem, p. 71.
12 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant., p. 68.
13 Cf. KANT. Crítica da razão pura, p. 72.
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conhecimento sens�vel. Dois tipos apresentam-se como intui��es puras: espaço e tempo, que 

s�o estruturas, ou formas da sensibilidade.

2.1.1.1 A INTUI��O PURA DE ESPA�O

Espa�o n�o � um conceito emp�rico que prov�m de experi�ncias externas. A 

representa��o de espa�o tem que estar, a priori, subjacente para certas sensa��es se referirem 

a algo fora do sujeito. Tamb�m a representa��o de espa�o n�o pode ser tomada emprestada, 

atrav�s da experi�ncia, de rela��es do fen�meno externo, mas a pr�pria experi�ncia � 

poss�vel, primeiramente, mediante a representa��o de espa�o.
O espa�o � uma representa��o a priori necess�ria que subjaz a todas as intui��es 
externas. Jamais � poss�vel fazer-se uma representa��o de que n�o haja espa�o 
algum, embora se possa muito bem pensar que n�o se encontre objeto nenhum nele. 
Ele �, portanto, considerado a condi��o da possibilidade dos fen�menos e n�o uma 
determina��o dependente destes; � uma representa��o a priori que subjaz 
necessariamente aos fen�menos externos.14

Tanto espa�o quanto tempo s�o modos e fun��es pr�prios do sujeito. Para Kant, 

espa�o � a forma (modo de funcionamento) do sentido externo. Isso significa que � a condi��o 

� qual deve se sujeitar a representa��o sens�vel de objetos externos. O espa�o � 

essencialmente uno, sem ser um conceito discursivo ou universal de rela��es das coisas em 

geral, mas como uma intui��o pura. A representa��o origin�ria do espa�o �, portanto, uma 

intui��o a priori, n�o um conceito.15

2.1.1.2 A INTUI��O PURA DE TEMPO

Tamb�m “[...] o tempo n�o � um conceito emp�rico abstrato de qualquer 

experi�ncia”.16 Nossa percep��o n�o consegue sequer identificar ou perceber a apresenta��o 

que a simultaneidade e a sucess�o demonstram se n�o fosse a estrutura a priori que temos. S� 

podemos representar alguma coisa que esteja num mesmo (simult�neo) ou em tempos 

diversos (sucessivo).

O tempo se faz com representa��o b�sica subentendida a todas as intui��es que 

carregamos. O fen�meno n�o pode suprimir o tempo, mas o tempo pode suprimir o fen�meno. 

Com essa elucubra��o, Kant chega � conclus�o que tamb�m o tempo � uma estrutura 

aprior�stica que trazemos, pois somente nele � que a realidade dos fen�menos pode ser 

14 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 74.
15 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 74.
16 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 77.
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formada. Os fen�menos podem desaparecer, entretanto, o tempo, que � condi��o universal da 

possibilidade dos fen�menos, n�o pode ser eliminado.

A intui��o pura de espa�o abarca as coisas que aparecem exteriormente ao sujeito, 

enquanto que o tempo abarca as coisas que lhe aparecem interiormente. Kant, com isso, 

contraria-se com vigor a qualquer pretens�o que diga que o espa�o e o tempo possam valer 

como realidades absolutas. Outros animais podem captar as coisas n�o na espacialidade nem 

na temporalidade determinadas, pois quem possui essa sensibilidade configurada � o homem. 

Ent�o, nosso fil�sofo trata da realidade empírica e da idealidade transcendental do espa�o e 

do tempo, que possuem a realidade emp�rica pelo fato de que nenhum objeto pode ser dado 

aos sentidos humanos sem se submeter �s intui��es puras, e a idealidade transcendental por 

n�o serem inerentes �s coisas, mas como formas da intui��o sens�vel, n�o do objeto, mas do 

sujeito.17

2.1.2 L�GICA TRANSCENDENTAL

A segunda parte da Doutrina Transcendental dos Elementos � a Lógica

Transcendental. Kant inicia esta parte dizendo que o conhecimento nosso nasce de duas 

fontes principais da mente: uma faculdade que recebe as representações (que ele chama de 

receptividade das impress�es); e outra que tem a capacidade de conhecer um objeto pelas 

representa��es recebidas (a espontaneidade dos conceitos).

O objetivo da L�gica Transcendental � de ser “uma ci�ncia tal [...] que s� se ocupa 

com as leis do entendimento e da raz�o”.18 Portanto, enquanto a estética transcendental

ocupa-se das quest�es do conhecimento sens�vel, a lógica transcendental abordar� o 

conhecimento intelectivo, dividindo-se em analítica transcendental e dialética 

transcendental.

2.1.2.1 ANAL�TICA TRANSCENDENTAL

A “[...] anal�tica � a decomposi��o do nosso inteiro conhecimento a priori nos 

elementos do conhecimento puro do entendimento”.19 E, para todo conhecimento, exige-se 

que os conceitos tornem-se sens�veis, juntando-lhes o objeto dado na intui��o, e as intui��es 

se tornem intelig�veis, submetendo-as a conceitos. Sensibilidade e entendimento s�o 

igualmente necess�rios e insepar�veis, pois “[...] sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria 

17 Cf. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant, p. 123.
18 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 95.
19 Ibidem, p. 99.
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dado, e, sem o entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conte�dos s�o vazios; 

intui��es sem conceitos s�o cegas”.20 Dessa forma, Kant divide a Analítica transcendental em 

dois livros: a analítica dos conceitos e a analítica dos princípios.

2.1.2.1.1 ANAL�TICA DOS CONCEITOS

A anal�tica dos conceitos n�o � uma an�lise pura dos conceitos como tal, muito menos 

uma corriqueira investiga��o filos�fica. Para Kant, anal�tica dos conceitos � a “[...] ainda n�o 

tentada decomposição da pr�pria faculdade do entendimento, para investigar a possibilidade 

dos conceitos a priori mediante a sua procura unicamente no entendimento”.21 A anal�tica dos 

conceitos trata da organiza��o de uma tabela completa dos conceitos puros. Essa organiza��o 

n�o pode limitar-se a uma simples enumera��o sem ordem e independente de toda vis�o 

sistem�tica.22

Mas, para poder descobrir a totalidade dos conceitos puros do entendimento, � 

necess�rio que haja um fio condutor. Este fio se d� nas diferentes maneiras pelas quais se 

realiza a unidade dos ju�zos. Portanto, todos os atos do entendimento se reduzem a ju�zos, que 

s�o fun��es de unidade em nossas representa��es.23

A unidade descoberta nos ju�zos pela an�lise sup�e uma unidade sint�tica que � 

introduzida pelo entendimento nas intui��es. Se h� ju�zos singulares, � porque se deve ao fato 

de que certo conceito aprior�stico do entendimento determinou tal forma l�gica. A 

multiplicidade dada no espa�o e no tempo n�o � poss�vel de ser pensada sem que o 

entendimento opere, dentro da multiplicidade, rela��es que fa�am da multiplicidade uma 

unidade. As rela��es se referem �s categorias, que Kant apresenta da seguinte maneira:

a) Da quantidade: Unidade – Pluralidade – Totalidade

b) Da qualidade: Realidade – Nega��o – Limita��o

c) Da relação: Iner�ncia e Substancia – Causalidade e Depend�ncia – Comunidade

(a��o rec�proca entre agente e paciente).

d) Da modalidade: Possibilidade / Impossibilidade – Exist�ncia / N�o-exist�ncia –

Necessidade / Conting�ncia

“Este [...] � o elenco de todos os conceitos puros origin�rios da s�ntese que o 

entendimento contem em si a priori e somente devido aos quais ele � [...] um entendimento 

20 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 99.
21 Ibidem (grifos do autor).
22 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 63.
23 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 102.
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puro”.24 Desses conceitos origin�rios extra�mos os conceitos derivados, que s�o igualmente 

puros e que podem ser decurados em um sistema completo da filosofia transcendental e torna 

a possibilidade de tra�ar uma arvore genealógica do entendimento puro. Desse modo, por 

exemplo, da categoria da causalidade nascem os conceitos de força, de ação, de paixão etc.

As categorias s�o id�ias subjetivas do pensamento. Seriamos incapazes de pensar 

(julgar) sem impor aos dados da intui��o sens�vel suas formas a priori. A intui��o, por sua 

vez, aceita tais formas pela dedução transcendental, que estabelece que os objetos conhecidos 

na experi�ncia s�o necessariamente conformes �s formas aprior�sticas. N�o foi dif�cil para 

Kant chegar � dedu��o transcendental do espa�o de do tempo, j� que nenhum objeto aparece 

sem ser apercebido no espa�o e no tempo. Entretanto, os conceitos puros do entendimento 

tornam-se mais dif�ceis de deduzir.25 Mas, “[...] o �nico modo admitido de uma poss�vel 

dedu��o do conhecimento puro a priori seja o transcendental”.26

A unidade transcendental origin�ria e suprema da autoconsci�ncia, comandada pelas 

doze categorias, � o que Kant chama de apercepção transcendental ou eu penso.27 A 

apercep��o transcendental � a autoconsci�ncia que constitui a possibilidade do conhecimento 

a priori que deriva do eu penso, princ�pio da unidade sint�tica, ou seja, � a pr�pria forma do 

intelecto.

Essa s�ntese da apercep��o transcendental � o resultado conclusivo que leva Kant � sua 

revolução copernicana. Com este conceito, a fundamenta��o do objeto est� no sujeito e n�o 

nele mesmo, como outrora pensavam as correntes da teoria do conhecimento. Descarta-se a 

teoria tradicional de que o objeto se op�e ao sujeito. Kant assume a posi��o de que o sujeito 

sup�e, estruturalmente, o objeto.28 O sujeito, ao pensar, introduz na natureza a ordem e a 

regularidade. � compreens�vel que Kant introduza os conceitos de apercepção transcendental 

e de eu penso, pois, como as doze categorias, � evidente que eles sup�em uma unidade 

origin�ria e suprema da autoconsciência.

Obtemos, ent�o, a resposta conclusiva dos ju�zos sint�ticos a priori. Eles se d�o pelo 

fato de que as formas puras da intui��o de espa�o e de tempo a priori e, tamb�m, pelo motivo 

de que nosso pensamento � a atividade unificante e sistematizadora, explicada atrav�s das 

doze categorias, culminando na apercep��o origin�ria. O sujeito transcendental (eu penso) de 

Kant � concebido como fun��o. Por isso, nosso fil�sofo procurou mant�-lo no horizonte 

24 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 109.
25 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 83.
26 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 115 (grifo do autor).
27 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 121.
28 Cf. CHAU�, Marilena. Vida e obra. In: Kant, p. 10 (cole��o Os Pensadores).
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cr�tico. Os rom�nticos � que levar�o, mais tarde, a fun��o do sujeito transcendental para a 

constru��o de uma metaf�sica do sujeito, opondo-se � metaf�sica cl�ssica do objeto.29

2.1.2.1.2 ANAL�TICA DOS PRINC�PIOS

A analítica dos princípios tem, como objetivo, mostrar como os princ�pios do 

entendimento s�o aplicados � experi�ncia; por isso, Kant tamb�m chama de doutrina 

transcendental da capacidade de julgar. A anal�tica dos princ�pios � a explica��o do trabalho 

de constitui��o do real, desempenhado continuamente pelo entendimento. Na introdu��o desta 

segunda parte da L�gica Transcendental, Kant escreve:
A analítica dos princípios ser�, portanto, somente um c�none para a capacidade de 
julgar, instruindo-a a aplicar aos fen�menos os conceitos do entendimento que 
cont�m a condi��o para regras a priori. Por causa disso, ao tomar como tema os 
princípios do entendimento propriamente ditos servir-me-ei da denomina��o de 
doutrina da capacidade de julgar, pela qual � designada esta tarefa com maior 
precis�o. [...] Se o entendimento em geral � definido como a faculdade das regras, 
ent�o capacidade de julgar � a faculdade de subsumir sob regras [...], de distinguir se 
algo est� sob uma regra dada [...] ou n�o.30

Esta doutrina do julgar consta de dois cap�tulos. O primeiro trata da condi��o sens�vel 

que permite empregar conceitos puros do entendimento, ou seja, do esquematismo do 

entendimento puro. J� o segundo aborda os ju�zos sint�ticos que emanam, a priori, de 

conceitos puros do entendimento.31

Se a convic��o kantiana � a de que as intui��es s�o somente sens�veis e que o intelecto 

n�o tem a capacidade de intuir, abre-se aqui o problema da media��o entre a intui��o e os 

conceitos primeiros. O pr�prio Kant indaga o seguinte: “[...] como � poss�vel a subsunção das 

intui��es aos conceitos, por conseguinte a aplicação da categoria a fen�menos, j� que 

ningu�m dir� que esta [...] possa ser tamb�m intu�da pelos sentidos e esteja contida no 

fen�meno?”.32 � necess�rio, portanto, “[...] um terceiro elemento que seja homog�neo, de um 

lado, com a categoria e, de outro, com o fen�meno, tornando poss�vel a aplica��o da primeira 

ao �ltimo”.33

A representa��o mediadora deve ser pura, sem nada de emp�rico, tanto do lado do 

conhecimento intelectivo quanto do conhecimento sens�vel. � o que Kant chama de 

esquematismo transcendental, que � em si mesmo s� um produto da capacidade de 

29 Cf. JASPER, Karl. Los grandes filosofos: los fundadores del filosofar, p. 436.
30 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 142.
31 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 144.
32 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 144.
33 Ibidem, p. 145.
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imaginação. Contudo, à medida que a síntese desta imaginação não possua por objetivo uma 

intuição singular, o esquema distingue-se da imagem.34

Os princípios exprimem o que o entendimento requer da intuição para que, mediante 

as categorias, assegure a unidade objetiva da consciência em si. Para tal, Kant apresenta a 

seguinte tábua dos princípios: a) axiomas da intuição; b) antecipação da percepção; c) 

analogias da experiência; d) postulados do pensamento empírico em geral.35 Para cada 

indivíduo, Kant apresenta sua conceituação e suas provas.

Para os axiomas da intuição, o filósofo apresenta que seu princípio é o de que todas as 

intuições são quantidades extensivas. As antecipações da percepção têm, como princípio, o 

conceito de que, em todos os fenômenos, o real, que é um objeto da sensação, possui 

quantidade intensiva (um grau). O princípio das analogias da experiência é o de que a 

experiência só é possível mediante a representação de uma conexão necessária das 

percepções. Por fim, os postulados do pensamento empírico em geral têm como princípios as 

concordâncias das condições formais da experiência como possibilidade, a interconexão do 

real determinada pelas condições gerais da experiência como algo necessário.

As conclusões a que chega Immanuel Kant na analítica são claras: o conhecimento 

científico é, de fato, universal e necessário, entretanto fenomênico. A ciência é universal e 

necessário, já que o elemento de universalidade e necessidade vem do sujeito tão somente e 

das suas estruturas apriorísticas. O fenômeno nada mais é que um âmbito restrito e está 

circundado por um âmbito mais vasto que nos escapa. Se o fenômeno é a coisa tal como nos 

aparece, evidente é pressupor, então, que haja a coisa em si (númeno), visto que nosso 

filósofo não pensou em reduzir realidade tão somente ao fenômenos, em sentido global, muito 

menos em negar a existência de uma realidade metafenomênica. Com isso, se houvesse o 

númeno, não haveriam pressupostos para sustentar a filosofia transcendental.36

O númeno pode ser entendido sob dois aspectos: ou negativo, ou positivo. Sob o 

aspecto negativo quando o númeno é a coisa como ela é em si, abstraindo-se de modo que 

temos de intuí-la, de como possa ser pensada sem a relação com o modo de intuir. Sob o 

aspecto positivo quando vem a ser um objeto da intuição intelectiva. Precisamente, é no 

sentido negativo que Kant pensa a respeito do númeno, pois sua teoria da sensibilidade é, ao 

mesmo tempo, uma teoria dos númenos em sentido negativo. Isso nos leva a pensar que, no 

34 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 146.
35 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 80.
36 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 367, v. 4. 



70

momento em que se afirma que a intui��o humana � fenomenizante, admite-se um substrato 

num�nico.37

Contudo, a anal�tica do entendimento puro arru�na a orgulhosa ontologia. Entretanto, 

essa ru�na n�o leva, precisamente, o homem �s trevas da caverna de Plat�o. Na parte da 

Dialética Transcendental, � que Kant aborda o que acontece quando sa�mos da seguran�a do 

fenômeno e nos aventuramos no mar do númeno.

2.1.2.2 DIAL�TICA TRANSCENDENTAL

O termo dialética � usado desde a Antiguidade e possui v�rias defini��es, tanto 

positivos quanto negativos.38 Nesta parte � que a Crítica kantiana alcan�a seu mais completo 

desenvolvimento, evidenciando a fal�cia do sistema leibniziano-wolffiano e demonstrando 

como err�neas as tr�s ci�ncias da metaf�sica tradicional: psicologia racional, cosmologia 

racional e teologia racional. A Estética transcendental j� tratava das formas puras e a priori 

da sensibilidade. J� na Analítica transcendental, o fil�sofo pesquisou a esfera do intelecto, 

para descobrir as regras v�lidas a priori para efetuar a subsun��o das intui��es sens�veis sob 

os conceitos puros. A Dialética transcendental est� reservada � esfera da raz�o, concernente � 

lógica da aparência, em contrapartida com a analítica, concernente � lógica da verdade.39

Dentro das defini��es de dial�tica, Kant se at�m ao seu significado negativo. 

Entretanto, ao falar de dial�tica, o fil�sofo usa o termo num sentido pr�prio e novo, ligado � 

sua revolu��o copernicana.40 Enquanto na anal�tica a an�lise � a de que o homem possui 

formas ou conceitos puros do intelecto que se antecipam � experi�ncia, que s� valem, 

contudo, somente quando considerados como condi��es da experi�ncia poss�vel. Desse modo, 

n�o podemos ultrapassar os limites da experi�ncia real, sen�o ca�mos no “[...] erro e numa 

s�rie de ilus�es n�o casuais, por�m necess�rias”.41

Os erros aos quais a raz�o cai quando ultrapassa a experi�ncia “[...] n�o s�o ilus�es 

volunt�rias, mas involunt�rias”42, portanto s�o ilusões transcendentais. A ilus�o permanece 

por se tratar de uma ilus�o natural. N�s, contudo, podemos nos defender dela, mas n�o afast�-

la em sentido de estrutura transcendental. O objetivo da dial�tica transcendental, dentro da 

Crítica da razão pura, � estudar quais e quantos s�o os erros e o porqu� delas acontecerem, 

com o intuito de disciplinar a raz�o e seus excessos.

37 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 211.
38 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 91.
39 Ibidem.
40 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 368, v. 4.
41 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 229.
42 Ibidem, p. 230.
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2.1.2.2.1 AS ID�IAS PURAS KANTIANAS

Antes de discorrermos sobre as id�ias puras kantianas, conv�m buscarmos o que Kant 

entende por idéia. No Livro Primeiro da Dialética Transcendental, Kant aborda o conceito de 

id�ias em �mbito geral e em �mbito transcendental. No �mbito geral, ele destaca a riqueza das 

l�nguas e a confus�o que o pensador se encontra quando procura uma express�o que se adapte 

exatamente ao conceito e, na falta da qual, n�o pode se fazer entender corretamente nem a 

outros e nem mesmo a si pr�prio.
Plat�o serviu-se da express�o idéia de modo tal, que se via bem que por ela 
entendeu algo que n�o somente � jamais tomado emprestado dos sentidos, mas que 
ultrapassa de longe os pr�prios conceitos do entendimento com os quais Arist�teles 
se ocupava, na medida em que na experi�ncia n�o � encontrado nada congruente 
com ela. Para Plat�o as id�ias s�o arqu�tipos das pr�prias coisas e n�o como as 
categorias meramente chaves para experi�ncias poss�veis. Na sua opini�o, elas 
emanaram da raz�o suprema, desde a qual tornaram-se part�cipes da raz�o humana, 
a qual [...] n�o mais se encontra no seu estado origin�rio mas com esfor�o tem que 
reevocar [...] as antigas id�ias agora muito obscurecidas.43

Para Kant, a observa��o de Plat�o a respeito da capacidade cognoscitiva que temos � 

muito bem feita. Essa capacidade que temos sente uma necessidade elevada do que 

simplesmente soletrar fen�menos conforme a unidade sint�tica de se poder l�-los como se 

fossem experi�ncias. Nossa raz�o eleva-se naturalmente a conhecimentos que transcendem de 

muito a capacidade de um objeto qualquer. Em tudo que era pr�tico Plat�o encontrava suas 

id�ias, tornando-as fundamento da liberdade que se faz por parte de conhecimentos que s�o 

um produto peculiar da raz�o.44

Desse modo, Kant elucida que a id�ia plat�nica � uma representação geral, um 

g�nero. Esta representa��o geral est� sob a representa��o com consciência, ou percep��o. 

Uma percep��o, no entanto, que se refere t�o unicamente ao sujeito enquanto modifica��o do 

seu estado � chamada de sensação. J� a percep��o objetiva � o conhecimento, que � ou 

intuição ou � conceito. Enquanto intui��o, o conhecimento refere-se imediatamente ao objeto 

diretamente e � singular. J� o conceito refere-se mediatamente ao objeto, mediante um tra�o 

que pode ser comum a mais outros objetos.

J� as idéias transcendentais � o que Kant chama de “[...] conceitos puros da raz�o [...] 

e que determinar�o segundo princ�pios o uso do entendimento na totalidade da experi�ncia”.45

Essas id�ias transcendentais t�m por fun��o a universaliza��o do conhecimento atrav�s dos 

conceitos. Assim, o pr�prio conceito de transcendental da raz�o sempre faz refer�ncias 

somente � totalidade absoluta da s�ntese nas condi��es e n�o termina no absolutamente 

43 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 240-241 (grifo do autor).
44 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 241.
45 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 244-245.
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incondicionado. A raz�o pura deixa todo o encargo do entendimento � sua s�ntese na 

capacidade de imagina��o. Portanto, Kant esclarece:
Por id�ia entendo um conceito necess�rio da raz�o ao qual n�o se pode ser dado nos 
sentidos nenhum objeto congruente. Portanto, os nossos conceitos racionais puros 
[...] s�o idéias transcendentais. Eles s�o conceitos da raz�o pura, pois consideram 
todo o conhecimento emp�rico como determinado por uma absoluta totalidade das 
condi��es. N�o s�o inventados arbitrariamente, mas propostos pela natureza da 
raz�o mesma, relacionando-se por isso necessariamente ao uso total do 
entendimento. [...] ultrapassam os limites de toda experi�ncia, na qual [...] n�o 
poder� jamais apresentar-se um objeto que seja adequado � id�ia transcendental.46

Por sua vez, as id�ias, para Kant, compreendem grupos ou classes especiais. No caso 

do pensamento kantiano, as id�ias se agrupam em tr�s esp�cies: o das id�ias em sua rela��o 

com o sujeito pensante; o das id�ias com o m�ltiplo do objeto e do fen�meno; e das id�ias 

com todas as coisas em geral. Para o primeiro grupo, Kant d� o nome de psicologia 

transcendental, para o segundo grupo, d� o nome de cosmologia transcendental e, por fim, 

para o terceiro grupo o nome de teologia transcendental.47

A raz�o pura, assim, fornece a id�ia para uma doutrina transcendental da alma 

(psychologia rationalis), para uma ciência transcendental do mundo (cosmologia rationalis) e 

para um conhecimento transcendental de Deus (theologia transcendentalis). “Mesmo o 

simples projeto de uma ou de outra dessas ci�ncias n�o prov�m absolutamente do 

entendimento, ainda que ele estivesse ligado ao uso l�gico supremo da raz�o”.48 S�o essas tr�s 

esp�cies de id�ias que Kant chama de Sistema das idéias transcendentais, e que abordaremos 

a seguir.

2.1.2.2.2 PSICOLOGIA RACIONAL

A primeira das id�ias da raz�o � a da alma. A psicologia racional tenta encontrar o 

principio incondicionado, cujo sujeito absoluto � a fonte da qual derivam os fen�menos 

ps�quicos internos. A ilusão transcendental em que cai a raz�o, tentando construir uma 

pretensa ci�ncia, constitui um paralogismo, que s�o silogismos defeituosos, cujo termo m�dio 

� usado com dois significados diferentes.
O eu penso � [...] o �nico texto da psicologia racional a partir da qual ela deve 
desenvolver a sua sabedoria. [...] Tal pensamento, se deve ser referido a um objeto 
(a mim mesmo) n�o pode conter nenhuma outra coisa a n�o ser predicados 
transcendentais do mesmo, o m�nimo predicado emp�rico perverteria a pureza 
racional e a independ�ncia da ci�ncia de toda a experi�ncia.49

46 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 247.
47 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 251.
48 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 251.
49 Ibidem, p. 257.
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A partida que a psicologia racional faz do eu penso e da autoconsciência transforma-

os em uma unidade ontol�gica substancial. Evidentemente, a subst�ncia – que � uma categoria 

– pode aplicar-se aos dados da intui��o, n�o ao eu penso, que � pura atividade formal, da qual 

dependem as pr�prias categorias. Portanto, � sujeito e n�o objeto das categorias. Temos 

consci�ncia de n�s mesmos como seres pensantes, mas n�o podemos conhecer o substrato 

num�nico de nosso eu, que conhecemos somente como fen�meno espacial e temporariamente 

determinado.50

2.1.2.2.3 COSMOLOGIA RACIONAL

O mundo � entendido n�o s� como conjunto de fenômenos, mas como totalidade 

ontológica em suas causas num�nicas �ltimas.51 As ilus�es transcendentais em que cai a raz�o 

a esse respeito e seus erros estruturais d�o lugar a uma s�rie de antinomias das quais teses e 

antíteses se anulam reciprocamente. Tanto uma como a outra s�o defens�veis em n�vel da 

pura raz�o e nem uma nem a outra podem ser confirmadas ou desmentidas pela experi�ncia.

A cosmologia racional “[...] pretende alcan�ar um princ�pio incondicionado capaz de 

representar a totalidade dos fen�menos e das condi��es que determina”.52 � de tal pretens�o 

que as antinomias se originam. As antinomias s�o conflitos insol�veis da raz�o pura; 

insol�veis porque em cada antinomia a proposi��o que se afirma como tese � justific�vel com 

o mesmo direito a ela atribu�do � proposi��o que a ela se op�e como ant�tese.

Kant utiliza o termo antinomia na dial�tica das tr�s criticas num sentido de 

contradição estrutural.53 Esse car�ter de insolubilidade estrutural � o que mostra a ilus�o 

transcendental da cosmologia. A cosmologia racional considera o absoluto cosmol�gico sob 

quatro aspectos, correspondentes �s quatro categorias de quantidade, qualidade, rela��o e 

modalidade.

Assim, surgem quatro indaga��es54:

1. O mundo deve ser pensado metafisicamente como finito ou infinito?

2. O mundo se decompõe em partes simples e indivisíveis ou não?

3. Suas causas últimas são todas de tipo mecanicista e, portanto, necessárias, ou 

existem nele (no mundo) também causas livres?

50 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 95.
51 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 275.
52 GALEFFI, Romano. Crítica da razão pura, p. 99.
53 Cf. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant, p. 28.
54 Cf. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 371, v. 4
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4. O mundo supõe uma causa última incondicionada e absolutamente necessária ou 

não?

S�o precisamente as antinomias as respostas para as quatro indaga��es. Respostas 

afirmativas, que s�o teses, e quatro negativas, que s�o ant�teses. Elas se anulam 

reciprocamente.

A primeira antinomia apresenta, como tese, que “[...] o mundo tem um in�cio no tempo 

e � tamb�m quanto ao espa�o encerrado dentro de limites”.55 Sua ant�tese se d� no princ�pio 

de que “[...] o mundo n�o possui um in�cio nem limites no espa�o, mas � infinito tanto com 

respeito ao tempo quanto com respeito ao espa�o”.56 Na segunda antinomia, Kant apresenta a 

tese de que toda subst�ncia composta que se apresenta no mundo consta de partes simples, e 

n�o existe em nenhum lugar a n�o ser o simples, ou aquilo que dele � composto. Sua ant�tese  

� que nenhuma coisa composta que se encontra no mundo consta de partes simples; e nele n�o 

existe nada de simples.

A tese da terceira antinomia � a causalidade segundo as leis da natureza como n�o 

sendo �nica da qual possam ter derivado todos os fen�menos do mundo, o que torna 

necess�rio admitir, para a explica��o deles, tamb�m uma causa livre. Sua ant�tese se d� na 

inexist�ncia de liberdade alguma, mas tudo no mundo acontece unicamente conforme as leis 

da natureza. A quarta antinomia tem como tese a inexist�ncia, no mundo, de algo que, ou 

como sua parte ou como sua causa, � um ser absolutamente necess�rio.

Consideradas em si mesmas, as teses t�m uma vantagem pr�tica, j� que beneficiam a 

�tica e a religi�o. Por isso, s�o mais populares, pois refletem as convic��es da maioria, 

revestindo-se de maior interesse especulativo porque satisfazem mais as evid�ncias da raz�o. 

As ant�teses, por sua vez, apresentam-se em sintonia com a atitude do esp�rito cient�fico.57

Com efeito, a tese e a ant�tese das antinomias matem�ticas podem ser ambas falsas porque se 

referem a um objeto insubsistente, tratando da id�ia de um todo que est� completamente fora 

de toda experi�ncia poss�vel, ao inv�s, como nas antinomias din�micas, as solu��es podem ser 

verdadeiras, tanto as que afirmam como as que negam.58

2.1.2.2.4 TEOLOGIA TRANSCENDENTAL

A teologia transcendental de Kant pretende demonstrar a exist�ncia de um Ente

supremo e originário. Esse Ente supremo � o fundamento de todas as coisas, ou seja, Deus. 

55 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 285.
56 Ibidem, p. 286.
57 Cf. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant, p. 100.
58 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 354-355.
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Para tanto, Kant apresenta tr�s provas da exist�ncia de Deus: prova ontológica a priori; prova 

cosmológica; prova físico-teológica. Essas provas baseiam-se na metaf�sica cl�ssica.59

A prova ontol�gica da exist�ncia de Deus, que parte do puro conceito de que Deus � 

perfei��o absoluta, recebe uma prova de sua impossibilidade quando Kant observa que “[...] o 

erro se d� na troca do predicado l�gico pelo real”.60 O conceito de Ente perfeitíssimo n�o s� 

pode ser alcan�ado pela raz�o, como � necess�rio � raz�o. Sua exist�ncia real, entretanto, n�o 

pode ser extra�da desse conceito ou dessa id�ia, uma vez que a proposi��o que afirma a 

exist�ncia de uma coisa n�o se d� de forma anal�tica, mas sint�tica.

� na prova cosmol�gica que Kant encontra o maior n�mero de erros transcendentais. 

Um deles � o princ�pio da dedu��o de uma causa do contingente da exist�ncia de Deus. Esse 

princ�pio “[...] s� tem significado no mundo sens�vel, mas fora dele n�o tem nenhum 

sentido”.61 Tal proposi��o se deve ao fato de que seu princ�pio de causa-efeito em que se 

baseia a experi�ncia s� pode dar lugar a uma proposi��o sint�tica.

A prova f�sico-teleol�gica (ou f�sico-teol�gica) � a mais popular das provas de Deus 

que Kant faz, evocando-a com respeito. Sua formula��o se d� na constata��o que fazemos, 

nas coisas, a ordem e a harmonia, que n�o s�o encontradas as causas delas em si pr�prias. � 

necess�rio concluir que exista um Ente ordenador e sapient�ssimo.62 Com a prova teol�gica, 

diz Kant que, quando muito, “[...] ela poderia demonstrar um arquiteto do mundo, que seria 

sempre mais limitado pela capacidade da mat�ria por ele elaborada, mas n�o um criador do 

mundo, a cuja id�ia tudo se submete”.63

2.2 DOUTRINA TRANSCENDENTAL DO M�TODO

Com a Doutrina transcendental dos elementos, Kant avaliou os materiais e afirmou 

sua doutrina com as mais diversas provas, divididas em tr�s principais partes de sua obra: 

estética, analítica e dialética transcendental. Como Doutrina transcendental do método Kant 

compreende a “[...] determina��o das condi��es formais de um sistema completo da raz�o 

pura”.64 Para desempenhar tal objetivo, Kant busca o que ele chama de cânon da razão pura. 

Desse modo, ele tenta realizar na estrutura transcendental uma lógica prática.

Para explicar melhor sua doutrina transcendental do m�todo, Kant a divide em quatro 

cap�tulos. No primeiro, aborda o problema da disciplina da razão pura. O segundo cap�tulo a 

59 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 368.
60 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 374.
61 Ibidem, p. 376.
62 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 108.
63 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 384.
64 Ibidem, p. 427.
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abordagem se faz sobre o cânone da razão pura. Para o terceiro Kant reserva a quest�o da 

arquitetônica da razão pura. Por fim, no quarto cap�tulo, aborda a história da razão pura.

2.2.1 A DISCIPLINA DA RAZ�O PURA

Os ju�zos negativos n�o s�o s� negativos quanto sua mera forma l�gica, mas tamb�m 

quanto ao seu conte�do.65 Eles, dessa forma, n�o desfrutam de muita considera��o por parte 

da �nsia humana de saber. Eles s�o at� encarados como inimigos invejosos de nosso impulso 

que aspira uma incessante amplia��o do conhecimento. Assim, torna-se necess�rio uma

apologia para que esses ju�zos sejam t�o somente tolerados, para conquistar o favor e a auto-

estima.

Entretanto, o uso da raz�o possui tantas semelhan�as n�o obstante o objeto sobre qual 

incida, mas ao mesmo tempo tamb�m � – na medida em que adquira uma caracter�stica 

transcendental – diverso dos demais. Sem a doutrina negativa e admoestadora de uma 

disciplina voltada para tal, seria imposs�vel evitar os erros que necessariamente se originam 

do fato de perseguirem, inconvenientemente, tais m�todos. Ainda que estes estejam adaptados 

� raz�o em outros setores que n�o sejam transcendentais.

2.2.2 C�NONE DA RAZ�O PURA

Kant diz que “[...] � humilhante para a raz�o humana que nada consiga em seu uso 

puro, e que at� necessite ainda de uma disciplina para redimir os seus excessos e guard�-la

contra as ilus�es que disto resultam”.66 Por outro lado, a raz�o tamb�m � enaltecida, 

recobrando sua autoconfian�a pelo fato de que ela tamb�m pode e tem, por si mesma, que 

exercer esta disciplina sem admitir uma outra inst�ncia que lhe seja superior. O maior e talvez 

�nico proveito de toda a filosofia da raz�o pura (transcendental) �, contudo, t�o somente 

negativo, servindo n�o como uma esp�cie de organon para a amplia��o, mas como disciplina 

para a determina��o de limites.

2.2.3 A ARQUITET�NICA DA RAZ�O PURA

A arquitetônica da razão pura � aquilo que Kant chama de arte dos sistemas.67 � o 

que primeiramente torna o conhecimento comum uma ci�ncia, ou seja, faz um sistema a partir 

de um mero agregado de tais conhecimentos. A arquitet�nica da raz�o pura constitui, desse 

65 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 428.
66 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 473.
67 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 492.



77

modo, a doutrina do elemento cient�fico em nosso conhecimento em geral. Portanto, pertence 

necessariamente � doutrina do m�todo.

2.2.4 A HIST�RIA DA RAZ�O PURA

Para quest�es a serem respondidas posteriormente, no futuro, Kant abre este cap�tulo 

com a inten��o de que ele seja preenchido. Atrav�s de um ponto de vista puramente 

transcendental, Kant contenta-se em “[...] lan�ar r�pida olhada sobre a totalidade dos 

trabalhos precedentes neste setor”.68 Sua pretens�o n�o � distinguir �pocas, ou seja, contar a 

hist�ria das mudan�as da metaf�sica, mas limitar-se na exposi��o de um r�pido esquema das 

diferen�as de id�ias que desencadearam as principais revolu��es.

3 A REVOLU��O COPERNICANA DE KANT

Immanuel Kant se pauta em duas ci�ncias para determinar os termos poss�veis que 

dariam � metaf�sica um car�ter de ci�ncia: a matemática e a física.69 Podemos dizer que a 

matem�tica � um verdadeiro modelo para a filosofia moderna, pois oferece, no caso de Kant, 

os princ�pios e procedimentos que tornar�o poss�vel a constru��o de um edif�cio s�lido e a 

obten��o de um m�todo rigoroso de investiga��o. Ao longo de toda a obra da Crítica, � 

inequ�voco a admira��o kantiana pela matem�tica, pois ela revela quanto o conhecimento � 

capaz de progredir sem o aux�lio da experi�ncia. O m�todo kantiano pode ser denominado de 

reflexivo, pois ao refletirmos sobre os conhecimentos racionais que possu�mos � que 

obteremos id�ia precisa da pr�pria natureza da raz�o. A reflex�o � o movimento que o sujeito, 

atrav�s de suas pr�prias opera��es se volta sobre si mesmo, ligada, portanto, � id�ia cr�tica.70

O problema que Kant tinha a resolver, presente na Crítica da Razão Pura, dizia 

respeito � seguinte quest�o: como posso obter um conhecimento seguro e verdadeiro sobre as 

coisas do mundo? A resposta de Kant iria mudar o rumo da filosofia.

Conforme Kant tanto no caso dos empiristas quanto no dos racionalistas existem 

obst�culos quanto suas concep��es acerca do modo como conceber o conhecimento. A raz�o 

especulativa do racionalismo, na medida em que deixa de validar suas investiga��es em testes 

pr�ticos, tornava-se dogm�tica. Por sua vez, o empirismo encontra oposi��o no ceticismo, que 

68 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 502
69 Cf. PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Kant e a revolu��o copernicana. In: Mente, cérebro e filosofia: A 

constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 16, n. 3.
70 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 33.
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argumenta que a natureza é o reino do contingente e, portanto, não pode ser fonte de 

conhecimento universal.71

David Hume colocou sob suspeita o princípio de causalidade, que determina que, 

dado uma causa x, tem-se um efeito y. Por exemplo, tenho uma pedra em minha mão e a solto 

de certa altura (causa), tendo como conseqüência sua queda no chão (efeito). Para Hume, 

portanto, não existe nada na causa (solto a pedra da mão) que contenha a relação objetiva de 

seu efeito (a queda no solo). Por mais vezes que se repita uma experiência, nada no mundo me 

dará a certeza de que a pedra cairá e não levitará, por exemplo. A conclusão de Hume é, 

portanto, a de que a causalidade não está no mundo. Ela é produto de nossos hábitos, ou seja, 

de tantas vezes ver a pedra cair ao ser solta, acreditamos que haja uma relação causal nos 

objetos, quando não passa de uma espécie de condicionamento psicológico.

A teoria do conhecimento de Kant volta-se para o sujeito em consonância com o

ceticismo de Hume, entretanto, ele reveste esse sujeito de um caráter lógico e transcendental,

e não psicológico. Na própria Critica da razão pura, Kant expressa que todos os juízos da 

experiência são sintéticos, uma vez que, para obter-se um juízo analítico, não é preciso sair do 

próprio conceito, recorrer à experiência.

3.1 O SUJEITO TRANSCENDENTAL

Quando Kant nos fala do sujeito transcendental, quer especificar que o sujeito possui 

as condições de possibilidade de conhecer qualquer coisa. No sujeito é que estão as regras 

pela quais os objetos podem ser reconhecidos. A busca dessas regras nas coisas exteriores é 

infrutífera e faz que voltemos a repetir o erro de Hume. Só encontramos sentido no mundo 

porque somos nós que lhe damos sentido através dos dados apreendidos nas intuições 

empíricas, passados pelas intuições puras de espaço e tempo, formando o fenômeno. Esse 

fenômeno, que ainda não é o conhecimento, também passa pelas categorias, que são estruturas 

a priori do sujeito. O mundo não tem sentido a não ser que o homem dê algum sentido a ele. 

O que conhecemos é profundamente marcado pela maneira pela qual conhecemos.72

Ao voltar o foco para o sujeito que conhece, que constrói o mundo, há uma sensação 

de bloqueio de qualquer pretenso acesso à essência dos objetos do mundo. Só temos acesso às 

coisas enquanto fenômenos para uma consciência. O que a realidade é em si mesma, ou a 

71 Cf. PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Kant e a revolução copernicana. In: Mente, cérebro e filosofia: A 
construção da noção de sujeito no Iluminismo, p. 16, n. 3.

72 Ibidem.
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coisa-em-si, ou o que Kant chama de númeno, n�o � mat�ria de conhecimento humano, sendo, 

portanto, incognosc�vel.

A filosofia cr�tica de Kant consiste em impor � raz�o os limites da experi�ncia 

poss�vel. Kant quer, assim, fornecer um rigor metodol�gico � metaf�sica, livrando-a de seu 

car�ter dogm�tico e trazendo-a para o rumo seguro da ci�ncia. Este m�todo que analisa as 

possibilidades do conhecimento a priori do sujeito, dentro dos limites da experi�ncia, � 

chamado de transcendental.

3.2 A REVOLU��O QUE PERMITIU O NASCIMENTO DAS CI�NCIAS

Parece haver algo de promissor na especula��o kantiana sobre o conhecimento. Kant 

interessa-se nos princ�pios do conhecimento que n�o s�o oferecidos na experi�ncia sens�vel. A 

matem�tica, contudo, evidencia para n�s que a raz�o consegue elaborar conhecimentos sem o 

aux�lio da experi�ncia, ainda que, em �ltima inst�ncia, venha a remeter a ela.73 Por meio de 

tentativas incertas, “[...] a Matem�tica desde os tempos mais remotos alcan�ados pela hist�ria 

da raz�o humana [...] j� encetou o caminho seguro de uma ci�ncia”.74 Al�m disso teve 

tamb�m que realizar uma transforma��o definitiva, atribu�da a uma revolução muito mais 

importante que a descoberta do Cabo da Boa Esperança.

A revolu��o se deu mediante o deslocar do baricentro da pesquisa f�sica dos objetos 

para a raz�o humana e com a descoberta de que a raz�o encontra, na natureza, o que nela 

mesmo coloca. A raz�o, sem fantasiar, deve “[...] procurar na natureza, em conformidade com 

aquilo que ela pr�pria nela coloca, aquilo que deve apreender dela”75, o que tamb�m nada 

poderia saber sobre si mesma. A f�sica, assim, pode ser colocada no caminho seguro da 

ci�ncia, pois, durante s�culos, n�o passou de uma simples apalpadela.76

Kant reconhece em sua obra o trabalho do empirismo e seu preceito b�sico de que todo 

conhecimento deriva da experi�ncia e desta depende. As afec��es sens�veis constituem um 

elemento fundamental para o conhecimento da natureza. Mas, tamb�m, a Crítica n�o dispensa 

os pressupostos do racionalismo, como j� dissertamos anteriormente. Kant n�o passaria de 

uma figura banal, entretanto, e sua filosofia de um ecletismo se sua inten��o fosse a de t�o 

somente elaborar uma s�ntese das duas tend�ncias gnosiol�gicas.77

73 Cf. PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Kant e a revolu��o copernicana. In: Mente, cérebro e filosofia: A 
constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 16, n. 3.

74 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 36.
75 Ibidem, p. 40.
76 Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 37.
77 Cf. PIMENTA, Pedro Paulo Garrido. Kant e a revolu��o copernicana. In: Mente, cérebro e filosofia: A 

constru��o da no��o de sujeito no Iluminismo, p. 17, n. 3.
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A inten��o de Kant � muito mais audaciosa. Sua tentativa � descrever o tra�ado da 

esfera em que se situam os princ�pios da raz�o, determinando seus usos, medindo seu alcance 

e desmarcando seus limites. Por�m, na metaf�sica, registra-se que h� um cont�nuo caminhar. 

A metaf�sica permaneceu na fase pr�-cient�fica do conhecimento humano. Mas, at� ent�o, 

erramos o caminho que leve a metaf�sica a se constituir uma ci�ncia. A resposta para a 

problem�tica da metaf�sica como ci�ncia se deu, ent�o, com a chamada revolução 

copernicana do conhecimento.78

Anterior � revolu��o copernicana, o conhecimento era explicado supondo que o sujeito 

deveria girar em torno do objeto. Mas, j� que as coisas permaneciam inexplicadas, Kant 

inverteu os pap�is. O filosofo escreve que
O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, depois das
coisas n�o quererem andar muito bem com a explica��o do movimento dos corpos 
celestes [...], tentou ver se n�o seria mais bem sucedido se deixasse o expectador 
mover-se e [...] os astros em repouso.79

Kant considera que n�o � o sujeito que, ao conhecer, descobre as leis que regem o 

objeto. O objeto, contudo, quando conhecido, que se adapta �s leis do sujeito que o recebe 

dentro do conhecimento. Dessa forma, o fil�sofo abre uma nova p�gina na hist�ria da 

gnosiologia que alcan�aria as mais incalcul�veis conseq��ncias tanto hist�ricas quanto 

te�ricas.
At� agora, admitia-se que todo o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, 
mas todas as tentativas de estabelecer em torno deles alguma coisa a priori, por 
meio de conceitos, com os quais se teria podido ampliar nosso conhecimento, 
assumindo tal pressuposto, n�o conseguiram nada. Portanto, [...] fa�a-se a prova de 
ver se n�o ser�amos mais afortunados nos problemas da Metaf�sica, formulando a 
hip�tese de que os objetos devem se regular pelo nosso conhecimento a priori, que 
estabele�a alguma coisa em rela��o aos objetos antes que eles nos sejam dados.80

A revolu��o copernicana de Kant substitui a hip�tese realista do conhecimento (tanto 

empirista quanto racionalista) por uma hip�tese idealista. Com tal revolu��o, nosso fil�sofo 

concluiu que n�o � nossa intui��o sens�vel que se regula pelas leis da natureza do objeto. Ao 

contr�rio, os objetos se regulam �s leis de nossa faculdade intuitiva. Para tanto, tamb�m o 

intelecto n�o se deve regular pelos objetos. Os objetos, enquanto pensados, se regulam pelo 

intelecto. Portanto, “[...] no conhecimento a priori n�o se pode acrescentar aos objetos nada a 

n�o ser o que o sujeito pensante retira de si mesmo”.81

78 Cf. REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. História da filosofia, p. 358, v. 4.
79 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 39 (grifo do autor).
80 Ibidem, p. 39 (grifos do autor).
81 Ibidem, p. 41.
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3.3 O IDEALISMO TRANSCENDENTAL

E o que Kant fundamenta com a revolu��o copernicana do conhecimento? O chamado 

idealismo transcendental. O idealismo transcendental de Kant representou para a filosofia 

ocidental um ponto de inflex�o compar�vel ao heliocentrismo Cop�rnico. Da� a habitual 

refer�ncia ao sistema de Kant como uma revolução copernicana na hist�ria do pensamento.82

Nosso fil�sofo assim concebeu seu sistema como uma s�ntese e supera��o das duas grandes 

correntes da filosofia da �poca: o racionalismo e o empirismo, al�m de tamb�m pretender 

tornar a filosofia compat�vel com a ci�ncia f�sico-matem�tica.

Para realizar seu intento, ap�s longos anos de intensa reflex�o, Kant elaborou primeiro 

uma teoria do conhecimento – formulada na Crítica da razão pura – cujo objetivo era 

determinar os princ�pios que governam o entendimento humano e os limites de sua aplica��o, 

assentando assim sobre bases seguras o conhecimento cient�fico, que passava ent�o por 

extraordin�rio desenvolvimento. Posteriormente, na Crítica da razão prática e na Crítica do 

juízo, Kant procurou dar fundamento s�lido � convic��o de que existe uma ordem superior, 

capaz de satisfazer �s exig�ncias morais e ideais do ser humano. Tal fundamento se 

encontraria, segundo ele, na lei �tica, aut�noma e independente e, portanto, imune �s cr�ticas 

produzidas dentro do campo restrito da ci�ncia.83

Na hist�ria da filosofia ocidental, o pensamento de Kant � uma etapa decisiva, cuja 

fecundidade est� longe de ter se esgotado. Ele foi o ponto de partida da moderna filosofia 

alem� e marcou pensadores como Fichte, Schelling, Hegel e Schopenhauer. Suas obras s�o 

refer�ncia fundamental para diversas correntes. Os idealistas real�aram o car�ter criativo 

atribu�do por Kant � raz�o humana e os materialistas e positivistas assimilaram a cr�tica 

kantiana da metaf�sica. A problem�tica das rela��es entre sujeito e objeto recebeu do fil�sofo 

de K�nigsberg uma formula��o que revelou m�ltiplos aspectos da realidade.84

Assim, pois, Kant encerra um per�odo da hist�ria da filosofia. Encerra o per�odo que 

come�a com Descartes. E ao encerrar este per�odo d�-nos uma formula��o mais completa, 

concisa e perfeita do idealismo transcendental. Tendo estabelecido Kant um novo sentido do 

ser, que n�o � o ser em si, mas o ser para o conhecimento, o ser no conhecimento, Kant abre 

um novo per�odo para a filosofia, que � o per�odo do desenvolvimento do idealismo 

transcendental que chega at� nossos dias. Ainda hoje existem pensadores como Husserl, que 

chamam a seu pr�prio sistema de idealismo transcendental.

82 Cf. COPLESTON, Frederick. Historia de la filosofia, p. 201, v. IV.
83 Cf. PASCAL, Georges. Compreender Kant, p. 37.
84 Cf. JOLIVET, R�gis. Curso de filosofia, p. 255.
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O idealismo transcendental ou criticismo kantiano representou para a filosofia 

ocidental um ponto de inflexão comparável ao heliocentrismo de Copérnico. Daí a habitual 

referência ao sistema de Kant como uma revolução copernicana na história do conhecimento 

e do pensamento. Kant argumentava que, como Hume, o conhecimento tem origem na 

experiência, isso não significa, no entanto, que dependa unicamente dela. Segundo Kant, a 

realidade física é conhecida a posteriori, ou seja, a partir da experiência, e seria ilegítimo 

atribuir ao mundo sensível princípios universais, como, por exemplo, o da causalidade. Toda 

ciência racional deve possuir igualmente princípios gerais a priori, que são independentes das 

contingências e circunstâncias externas. Assim, os princípios dedutivos são faculdades do 

entendimento humano e é necessário determinar de que maneira intervêm no processo 

cognitivo.

Kant concebeu assim seu sistema como uma síntese e superação das duas grandes 

correntes da filosofia do conhecimento da época: o racionalismo, enfatizando a 

preponderância da razão como forma de conhecer a realidade, e o empirismo, que dava 

primazia à experiência. Além disso, pretendia tornar a filosofia compatível com a ciência 

físico-matemática. Para realizar seu intento, após longos anos de intensa reflexão, Kant 

elaborou primeiro uma teoria do conhecimento, formulada na Crítica da razão pura, cujo 

objetivo era determinar os princípios que governam o entendimento humano e os limites de 

sua aplicação, assentando assim sobre bases seguras o conhecimento científico, que passava

então por extraordinário desenvolvimento.

Defrontando com o desafio de mostrar filosoficamente que o saber racional científico 

(especificamente o da matemática e da física) baseado na experiência poderia aspirar à 

validade universal, Kant formulou sua teoria do conhecimento na Crítica da razão pura. Kant 

propõe com ele uma filosofia alternativa à metafísica dos pensadores racionalistas.

Todo o conhecimento sobre a realidade sensível, afirma Kant, provém originalmente 

da experiência, cujos dados se estruturam graças às intuições da sensibilidade: espaço e 

tempo. Estas não são propriedades das coisas, mas formas mediante as quais o intelecto 

representa para si as dimensões aparentes da realidade, ordenando, assim, os dados da 

experiência. Num segundo momento, as representações proporcionadas pela sensibilidade se 

ordenam segundo as categorias do entendimento ou formas a priori da razão, que funcionam 

como uma moldura ou ordenação ou ordenação lógica das experiências singulares das quais 
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brotam os conceitos emp�ricos. As categorias ou conceitos puros s�o quatro, e a cada uma 

correspondem formas secund�rias: qualidade, quantidade, rela��o e modalidade.

N�o � poss�vel, portanto, alcan�ar a coisa em si (os objetos exteriores tal como s�o), 

mas s� os fen�menos, ou seja, as coisas da maneira como são percebidas (aqui uma 

influencia do empirista Berkeley) e elaboradas pelo entendimento humano. O conhecimento � 

um processo de s�ntese, no entender kantiano, no qual o intelecto proporciona a forma e a 

experi�ncia oferece o conte�do. O nexo entre ambos se estabelece pelas categorias 

apriorísticas, entendida por Kant como faculdade criadora. Quando a raz�o se aplica a 

conceitos que n�o podem provir da experi�ncia – por exemplo a id�ia de Deus, de alma e de 

mundo, que s�o incognosc�veis por meio da sensibilidade – produzem-se as ilusões da razão, 

que s�o meramente especulativas. Da� Kant negar o valor demonstrativo da metaf�sica 

tradicional em rela��o a tais quest�es: � preciso distinguir absolutamente entre o 

conhecimento objetivo do que �, e a cren�a ou certeza subjetiva no que deve ser.

Para que acontecesse sua s�ntese, Kant elaborou sua revolução copernicana, de 

import�ncia impar dentro da hist�ria do pensamento ocidental, inaugurando uma nova 

mentalidade de conhecimento ainda hoje n�o compreendida e n�o entendida pelas pessoas, 

que se prendem ao realismo e t�m dificuldades em pensar como os idealistas. A revolu��o 

copernicana de Kant � importante porque tira o sujeito da periferia do conhecimento e lhe d� 

o devido lugar: o centro da especula��o. Tal pensamento se concatena com a id�ia de 

aufklarung defendida pelo fil�sofo, que professa uma emancipa��o no pensamento, saindo da 

mediocridade do pensamento pronto, finalizado e feito por outros. Na centralidade do sujeito 

cognoscente, somos n�s que apreendemos do objeto apenas as percep��es sens�veis que, ao 

passar pelas intuições puras de espa�o e tempo, gera o fen�meno. Este, ao passar pela 

estrutura das doze categorias, gera a apercepção transcendental ou o eu penso. Tudo significa 

que a verdade � din�mica, entretanto, as leis s�o imut�veis. O que Kant critica, na realidade, � 

o uso dogm�tico da raz�o (ignorando os sentidos) feito pelos racionalistas, o que nos deixa 

com a sensa��o, conforme Kant, de que o assunto acerca do conhecimento n�o se esgota nem 

se acaba.

Se para os pensadores anteriores a Kant (tanto empiristas quanto racionalistas) o 

conhecimento se dava por identifica��o das leis presentes nos objetos, com sua revolu��o, 

Kant deixa claro j� n�o ser mais poss�vel tal identifica��o. Dessa forma, comprava-se que a 

hip�tese kantiana do conhecimento � dada por apresentação. O sujeito, aqui, apresenta as leis 

do objeto, o que nos leva a concluir que sua revolu��o � important�ssima dentro da 

gnosiologia, pois � uma resposta tanto ao uso dogm�tico dos racionalistas quanto ao ceticismo 
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empirista. Portanto, em Kant, o conhecimento é possível, mas não pode ser encerrado, pois, 

para o objeto, podemos apresentar novas leis anteriormente não percebidas.
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