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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a maneira como o filósofo alemão 

Immanuel Kant superou os impasses filosóficos de seu tempo no tocante ao 

problema da metafísica. Para tanto, Kant mudou os termos do problema. Disso 

resultou uma mudança do próprio fazer filosofia. Mas terá isso significado o fim 

da metafísica? A nossa resposta vai na direção de demonstrar que a 

transformação do procedimento da filosofia operada por Kant conferiu ao termo 

metafísica um sentido positivo e outro negativo. 

 

 

Palavras-Chave: Metafísica, Revolução copernicana, Transcendental 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this paper is to present the way the German philosopher Immanuel 

Kant overcame the philosophical impasses of his time regarding the problem of 

metaphysics. To do so, Kant changed the terms of the problem. This resulted in 

a change of doing philosophy. But that meant the end of metaphysics? Our 

response will towards the demonstration that the transformation of the 

philosophical  procedure operated by Kant gave the term metaphysics one 

positive and other negative meaning. 

 

Keywords: Metaphysics, Copernican Revolution, Transcendental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 09 

 

01 - KANT E A COISA-EM-SI 

1.1 Os impasses pré-críticos ........................................................................... 11 

1.2 A revolução filosófica ................................................................................. 15 

 

02 - O CONHECIMENTO COMO PROBLEMA 

2.1 A concepção tradicional ............................................................................. 20 

2.2 Fim da metafísica? ..................................................................................... 23 

 

03 - METAFÍSICA EM KANT 

3.1 A lógica da ilusão ....................................................................................... 28 

3.2 Princípios Regulativos ............................................................................... 33 

 

04 - CONCLUSÃO ........................................................................................... 36 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Uma boa maneira de expor o pensamento de Immanuel Kant é através 

do exame da resolução que ele dá aos impasses de seu tempo. Mas que 

impasses eram esses? Qual era a natureza dos problemas sobre os quais se 

debruçavam os pensadores europeus desse período? À luz da filosofia de 

Kant, tais questionamentos ganham grande relevância como etapas 

fundamentais para a inovação do próprio modo (moderno) de se fazer filosofia. 

Com o objetivo de dar conta dos problemas filosóficos de seu tempo, Kant 

coroa esse processo transformando radicalmente o procedimento filosófico, 

abrindo com isso um novo caminho para o pensamento: a região do 

"transcendental crítico". A importância de sua primeira grande obra na história 

da filosofia, a Crítica da razão pura, é tamanha que os anos que antecederam a 

sua redação, vistos retroativamente, podem ser caracterizados apenas como 

período pré-crítico. Podemos ir ainda mais longe: o que Kant apresentou ao 

mundo através dessa obra constitui um marco a partir do qual toda a filosofia 

pode ser lida. 

 

O nosso fio condutor da análise desse processo que culmina na 

"revolução copernicana" em filosofia será a questão da coisa em si. Por que? 

Porque, como pretendemos mostrar, essa era uma das questões centrais 

daquele século, um dos focos de impasse entre os filósofos1. Era precisamente 

em relação à problemática da coisa em si que os posicionamentos eram 

definidos. Vamos tratar desse problema mostrando como ele foi abordado por 

Kant na Crítica da razão pura de forma original. Trata-se portanto de uma 

trajetória, a da problemática da coisa em si e o que estava em jogo na 

controvérsia em torno dela. 

                                            
1 Sem dúvida que uma afirmação dessa natureza deixa de lado uma série de problemas sobre 
os quais a filosofia do século XVIII se esforçava em pensar, ainda mais que é no prefácio de 
História da filosofia, ideias, doutrinas, vol. 4, organizado por François Chatelet, onde lemos que 
"o século XVIII filosófico é estranho e disparatado" (p.13). Mas, mais adiante na mesma página, 
o autor escreve como sendo uma peculiaridade desse século que os seus pensadores 
"desmascararam a teologia e seu alcance efetivo; deslocaram a questão filosófica substituindo 
a equação Deus/Mundo/Homem pela do sujeito cognoscente/natureza unificada/saber 
universal." Eis, então, o ponto que nos interessa que permitirá melhor compreendermos a 
filosofia de Immanuel Kant. 
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Do nosso ponto de vista, a resolução kantiana não decreta 

sumariamente o fim da metafísica. Antes, a metafísica adquire um outro 

sentido. Na filosofia de Kant a noção de coisa em si se mantém, mas de uma 

maneira radicalmente diversa em relação à filosofia pré-crítica. Kant transforma 

o estatuto da coisa em si e da metafísica. Apresentaremos a distinção entre um 

sentido positivo e um negativo do termo metafísica, distinção que é correlata 

àquela entre o uso legítimo e o ilegítimo da razão no que se refere à dimensão 

noumênica. É disso que os capítulos a seguir vão tratar. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

 

KANT E A COISA EM SI 

 

 

 1.1 Os impasses pré-críticos 

 

 O século XVIII foi marcado por extensos debates entre as correntes do 

racionalismo de Descartes e do empirismo dos ingleses. Mas além dessas 

duas — que, segundo Kant, não progrediam — havia uma corrente intelectual 

que verdadeiramente apresentava um grande progresso: a ciência positiva 

físico-matemática de Newton2. Eis o ambiente intelectual que marcou o século 

em que Kant viveu. No período pré-crítico3 (período que antecede à publicação 

da primeira Crítica em 1781) Kant produziu alguns trabalhos próximos do 

racionalismo leibnitziano, mas à luz das formulações posteriores a que irá 

chegar considerará como problemáticos tanto esse racionalismo que tentara 

levar adiante quanto o seu contraposto, o empirismo: por um lado, este conduz 

a um ceticismo; por outro, aquele redunda em dogmatismo.4 Com relação à 

ciência de Newton, essa era para Kant algo já estabelecido e inabalável – será 

a partir da sua consideração acerca desta ciência como modelo que Kant 

colocará a seguinte questão: como elevar a metafísica ao mesmo grau de 

objetividade que a ciência possui? 

 

 Em pouquíssimas palavras, a démarche racionalista se definia pela 

tentativa de conhecer somente pela via do intelecto o que estaria para além da 

experiência. O seu dogmatismo provém dessa dose de "fé" quanto à 

                                            
2 MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de filosofia. Lições preliminares. Trad. Guilhermo 
de la Cruz Coronado. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1980. p. 219. 
3 BEISER, Frederick. "O desenvolvimento intelectual de Kant: 1746-1781". In: Kant. Trad. 
Cassiano Terra Rodrigues. São Paulo: Ideias & Letras, 2009. O autor irá distinguir quatro fases 
da filosofia de Kant antes do período crítico. A primeira fase compreende os anos entre 1746 e 
1759; a segunda, entre os anos de 1760 e 1766; a terceira, entre os anos de 1766 e 1772; a 
última, entre 1772 e 1780. p. 45 e 46. 
4 HÖFFE, Otfried. Crítica da razão pura. Os fundamentos da filosofia moderna. Trad. Roberto 
Hofmeister Pich. São Paulo: Edições Loyola, 2013. "Uma vez que o ceticismo conta para o 
empirismo, luta na metafísica um racionalismo que é dogmático com um empirismo que se 
torna cético." p. 36. 
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fundamentação que o racionalismo supõe poder mostrar. Acerca da tradição do 

racionalismo, François Châtelet escreve que nas "diversas doutrinas 

metafísicas, de Platão aos cartesianos, perceberemos que a prova produzida, 

com matizes e modalidades diversas, é sempre do estilo de revelação."5 Em 

Otfried Höffe também lemos que Kant considera os partidários do racionalismo 

além de dogmáticos também despóticos, uma vez que eles  

 

 

impõem ao homem determinadas suposições básicas sem 
crítica prévia da razão, por exemplo, que a alma é de natureza 
simples e imortal, que o mundo tem um começo e Deus  
existe.6 

 

 

Não foi Descartes que, depois de abstrair tudo o que lhe apresentavam os 

sentidos, chega por meio de deduções a três substâncias, Deus, Eu e 

Extensão, erigindo sobre elas todo o seu sistema?7 O que faz com que essa 

pretensão de conhecimento dos racionalistas esteja mais no campo do dogma 

do que propriamente no campo da prova é a possibilidade de encontrar para 

cada afirmação racional uma outra contrária igualmente válida, por exemplo, 

que a alma não é de natureza simples e é mortal, que o mundo existe desde 

sempre e que Deus não existe. Como pode ser possível, então, a coexistência 

de afirmações racionais mas mutuamente excludentes? 

 

 Todo o desenvolvimento do pensamento de Kant irá na direção do 

estabelecimento de uma "crítica prévia", alternativa única frente a esses 

impasses a que o pensamento de então a muitos conduzia. Depois de muito 

tatear na busca por soluções que seu desejo por uma metafísica segura lhe 

impunha, eis que Kant levanta com maestria a derradeira questão na sua 

Crítica. Mas isso ocorrerá somente na década de 1780. O que os seus 

trabalhos de maturidade mostram é que a ausência de uma "crítica prévia" é 

que leva a metafísica à "anarquia": sem uma tal crítica, a razão é levada a se 

                                            
5 CHATELET, François. Logos e Praxis. Trad. Roland Corbisier. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1972. p. 115. 
6 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Trad. Christian Viktor Hamm e Valério Rohden. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. p. 35. 
7 MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de filosofia. Lições preliminares. p. 176. 
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confrontar com paradoxos internos, a seguir por uma trilha fadada ao fracasso, 

tornando-se com isso o centro de controvérsias sem fim. 

 

 Em relação ao empirismo, de maneira bastante sucinta, comecemos 

com John Locke. Seu livro Ensaio acerca do entendimento humano rejeita a 

possibilidade de um conhecimento que não seja exclusivamente empírico e 

(contrariamente a Descartes) a existência de ideias inatas. Para ele, o 

conhecimento se constitui somente pela experiência. O segundo na linhagem 

do empirismo inglês é o filósofo o irlandês George Berkeley, que radicaliza 

esse empirismo. Se "Locke tinha respeitado a substância de Descartes na sua 

forma de substância pensante, substância extensa e Deus, (...) Berkeley ataca 

diretamente esse conceito de substância extensa, de matéria,"8 embora a 

substância pensante, o espírito e Deus ainda sejam preservados por ele. David 

Hume, o terceiro deles, com o seu Tratado da natureza humana porá fim à 

possibilidade de todo e qualquer tipo de conhecimento, seja das substâncias ou 

dos fenômenos naturais, uma vez que para ele tais coisas (substância e 

natureza) não existem. Que faz Hume? Ele reduz toda a realidade a 

impressões e ideias. E o que seriam elas? As impressões são fenômenos 

psíquicos atuais, vivências que não extrapolam o instante em que se dão, ao 

passo que as ideias são fenômenos psíquicos que reproduzem tais 

impressões. Em outros termos, as impressões são aquilo que nos é dado 

sempre a cada momento; as ideias, espécie rastros deixados por estas 

mesmas impressões, o que resta destas depois de ocorridas. Para cada ideia 

uma impressão deverá corresponder, ambas diferenciando-se não por natureza 

mas pelo grau de vivacidade.9 

 

 Desse empirismo levado às últimas consequências resulta um ceticismo 

que mina "os fundamentos de todo conhecimento... em uma ignorância artificial 

e liquida sumariamente toda a metafísica."10 Mas houve também seus aspectos 

positivos. Não é conhecido o fato de Kant ter sido acordado de seu "sono 

                                            
8 Idem, p. 183. 
9 HUME, David. Tratado da natureza humana. Trad. Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2012. p. 29. E Resumo de um tratado da natureza humana. Trad. Rachel 
Gutiérrez e José Sotero Caio. Porto Alegre: Editora Paraula, 1995. p. 45. 
10 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. p. 35 e 36. 
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dogmático" depois de ler Hume11? Acompanhando o desenvolvimento do 

pensamento de Kant ao longo de seus trabalhos anteriores à Crítica percebe-

se que já em Dissertação sobre as formas e os princípios do mundo sensível e 

inteligível, de 1770, alguns dos seus ensinamentos mais valiosos e 

revolucionários se encontram presentes, por exemplo 

 

 

a distinção de espécie entre razão e sensibilidade; a teoria do 
espaço e do  tempo como formas a priori da sensibilidade (...); 
e a limitação da metafísica a uma ontologia de conceitos 
puros.12 

 

 

Mas o problema acerca da possibilidade do conhecimento que a Crítica terá de 

resolver virá somente com a publicação dessa obra, problema que pode ser 

explicitado da seguinte maneira: como são possíveis os juízos sintéticos a 

priori? 

 

 É a colocação do problema nestes termos e a virada que Kant fará para 

poder dar conta dele que lançarão as bases de um novo modelo do pensar 

filosófico, modelo em que serão delineados os impasses nos quais as disputas 

filosóficas de seu tempo tropeçavam. Contrariamente às outras ciências, a 

metafísica sempre fracassara, sendo o motivo de tal tropeço o "modo 

tradicional de pensar o objeto da metafísica, o incondicionado, [que] não pode 

ser sem contradição."13 Foi depois de preparar o campo e mudar 

completamente os termos da filosofia fazendo-a pender mais para uma 

epistemologia que Kant irá levantar a derradeira questão quanto à possibilidade 

de um conhecimento metafísico com algum grau de objetividade, questão que 

pode ser expressa da seguinte maneira: são possíveis juízos sintéticos a priori 

na metafísica? Sejam os sistemas filosóficos que apostam na possibilidade de 

conhecer o incondicionado, sejam aqueles que desembocam num ceticismo 

                                            
11 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como 
ciência. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987. p. 17. "Confesso francamente: foi a 
advertência de David Hume que, há muitos anos, interrompeu o meu sono dogmático e deu às 
minhas investigações no campo da filosofia especulativa uma orientação inteiramente diversa." 
12 BEISER, I. Frederick. "O desenvolvimento intelectual de Kant: 1746-1781." In: Kant. p. 78 e 
79. 
13 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. p. 45. 
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porque afirmam não ser possível conhecer o incondicionado, o pressuposto 

comum a ambos é considerar que o conhecimento consiste tão somente em o 

sujeito sair de si próprio e ter acesso às coisas tais como elas são em si 

mesmas. É esse pressuposto acerca do que é o conhecimento que está por 

trás da "trágica situação em que se encontra a razão humana, uma situação 

que exige a sua própria crítica"14. Kant desenvolverá essa crítica e nomeará 

uma tal filosofia de idealismo transcendental. 

 

 

 1.2 A revolução filosófica 

 

 O tipo de investigação que Kant elabora para resolver os problemas 

expostos acima constitui uma verdadeira revolução na história da filosofia. Um 

interessante modo de a compreendermos pode ser através da transformação 

na imagem que o homem terá de si e do mundo, de sua inserção na realidade 

e de sua perspectiva, deslocando a filosofia de um ponto de vista de deus para 

um ponto de vista do homem. Mais exatamente, a natureza dessa 

transformação consiste na inversão entre o infinito e o finito, o absoluto e o 

relativo, no tocante ao limite humano. Antes de Kant, como era pensada a 

limitação do homem? Para o pensamento cartesiano fortemente presente 

desde o século XVII,  

 

 

as limitações que afetam o conhecimento humano são 
pensadas em relação a uma referência absoluta: a ideia de 
uma onisciência da qual se supõe que a divindade seria a 
depositária. É em relação a essa suposta onisciência de Deus 
que o saber humano é limitado. A finitude humana é pensada 
dessa forma, tendo o absoluto como pano de fundo, e a 
existência de Deus, sua infinitude e sua onisciência não 
deixam, por assim dizer, nenhuma dúvida.15 

 

 

 Para o cartesianismo existe a primazia do absoluto, somente vindo 

depois e em relação a ele aquilo que é relativo. O que são os erros, as faltas, a 

                                            
14 Idem, p. 34. 
15 FERRY, Luc. Kant. Trad. Karina Jannini. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 2009. p. 22. 
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ignorância do homem senão índices dessa diferença entre Deus e o homem, 

evidências de que este se encontra aquém de uma realidade infinitamente 

superior, realidade que ultrapassa todas as suas possibilidades cognitivas e 

que se encontra além de toda restrição espaço-temporal? A revolução que 

Kant leva a cabo é uma inversão desse modelo, e ela consiste em que 

pensemos 

 

 

inicialmente a finitude, portanto, a sensibilidade e o corpo 
situados no espaço e no tempo, e somente em seguida o 
Absoluto ou a divisão intemporal. Tal é a razão pela qual a 
primeira parte da Crítica da razão pura chama-se "Estética", do 
grego aisthesis, que significa "sensibilidade". É também por 
isso que ela é inteiramente consagrada à análise dessas duas 
marcas da finitude que são o espaço e o tempo.16 

 

 

 Sendo possível ao homem a apreensão do mundo apenas no interior 

desses limites que são o espaço e o tempo, toda e qualquer tentativa de 

ultrapassá-los para tentar conhecer o que estaria para além desses limites terá 

por resultado não mais que uma "hipótese fictícia". À luz dessa inversão — que 

reconhece que o homem só tem acesso ao que se encontra no interior dessas 

condições — a existência de Deus será posta em questão e reduzida à mera 

ideia. Eis como e porque Kant pensa a partir desse horizonte propriamente 

humano, que é a estrutura de sua própria finitude: o relativo é levado por ele 

em consideração anteriormente a qualquer transcendência. Ao invés de pensar 

a finitude humana a partir de um absoluto divino, Kant lança as bases para 

pensarmos a possibilidade desse absoluto mas a partir das condições finitas e 

limitadas da realidade humana. 

 

 Os pormenores dessa revolução epistêmica que expusemos de forma 

geral através dessa inversão podem ser melhor compreendidos se formos ao 

prefácio da segunda edição da Critica da razão pura, texto onde Kant faz o 

paralelo entre a transformação na maneira de pensar que inaugura e o 

procedimento de Copérnico na física. Na seguinte passagem, Kant nos explica 

                                            
16 Idem, p. 23 e 24. 
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que o que ele pretendeu com sua Crítica foi realizar no campo da metafísica o 

que o físico realizou no campo da natureza onde um conhecimento objetivo 

acerca deste fora verdadeiramente alcançado: 

 

 

Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha que se 
regular pelos objetos; porém, todas as tentativas de mediante 
conceitos estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através 
do que o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob 
esta pressuposição. Por isso tente-se ver uma vez se não 
progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo que os 
objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que já 
concorda melhor com a requerida possibilidade de um 
conhecimento a priori dos mesmos que deve estabelecer algo 
sobre os objetos antes de nos serem dados. O mesmo 
aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico que, 
depois das coisas não quererem andar muito bem com a 
explicação dos movimentos celestes admitindo-se que todo o 
exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se 
não seria mais bem-sucedido se deixasse o espectador mover-
se e, em contrapartida, os astros em repouso. Na Metafísica 
pode-se então tentar algo similar no que diz respeito à intuição 
dos objetos. Se a intuição tivesse que se regular pela natureza 
dos objetos, não vejo como se poderia saber algo a priori a 
respeito da última; se porém o objeto (Gegenstand) (como 
objeto (objekt) dos sentidos) se regula pela natureza de nossa 
faculdade de intuição, posso então representar-me muito bem 
essa possibilidade.17 

 

 

 Em primeiro lugar, nota-se que ocorre um deslocamento do sentido do 

termo metafísica na Crítica.18 Como afirma Otfried Höffe, a Crítica é "uma 

'metafísica da metafísica', uma metafísica de segunda ordem, que reflete sobre 

as possibilidades da metafísica costumeira."19 Ora, pode-se afirmar que essa 

mudança de sentido do termo implica numa transformação do próprio fazer 

filosofia, esta não mais como especulação do que existe em si mas reflexão 

crítica acerca das condições de possibilidade do conhecimento. Para tanto, o 

fundamental que essa conhecida passagem que citamos do prefácio nos 

informa é justamente que não somos nós sujeitos que nos orientamos pelos 

                                            
17 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: 
Editora Nova Cultural Ltda, 2000. p. 39. 
18 Mas adiante neste trabalho iremos expor os outros sentidos do termo metafísica presentes 
na obra de Kant tal como Luc Ferry nos apresenta em seu livro Kant. 
19 HÖFFE, Otfried. Crítica da razão pura. Os fundamentos da filosofia moderna. p. 20. 
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objetos recolhendo destes suas impressões ou deles colhendo aquilo que neles 

existe em si mesmo, mas que são os objetos que "giram" em torno de nós e 

que só conhecemos deles o que neles nós mesmos colocamos. Em outros 

termos, não somos folhas em branco transitando por entre coisas, mas o 

conhecimento só é possível em razão da estrutura apriorística que se origina 

no sujeito,20 e é justamente essa estrutura o objeto da metafísica segundo a 

maneira como Kant a concebe na Crítica da razão pura, a metafísica possível 

que não se confunde com especulação vazia. 

 

 Então, de acordo com a virada kantiana, que são as coisas que temos 

diante de nós? Não são coisas em si mesmas, mas objetos fenomênicos, isto 

é, objetos cuja estrutura provém de um encontro com o sujeito. É 

fundamentalmente nisso que consiste a virada transcendental kantiana 

conhecida pela expressão revolução copernicana e que nos leva à distinção 

entre fenômeno e coisa em si. Temos aqui uma nova concepção de 

conhecimento relacionada a uma nova concepção de objeto, ao mesmo tempo 

que nos são demonstrados os elementos apriorísticos do conhecimento. Toda 

a confusão da metafísica, para Kant, resultava de contradições da razão cuja 

raiz deve ser localizada justamente na confusão entre fenômeno e coisa em 

si.21 Vê-se que o objetivo da Crítica da razão pura de refutação das teorias 

metafísicas passa por mostrar-nos o quanto os objetos do conhecimento se 

regulam pelo modo como nós sujeitos os conhecemos. 

 

 Para terminar este capítulo, não é demais lembrar que a distinção entre 

fenômeno e coisa em si não corresponde à oposição platônica entre aparência 

e essência, uma vez que em Platão a primeira tem um caráter negativo: toda 

aparência é ilusória, sinônimo de erro e de engano. O conceito kantiano de 

fenômeno em hipótese alguma implica ilusão, erro ou engano.22 Muito pelo 

                                            
20 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. p.156. "estrutura apriorística do conhecimento origina-se no 
sujeito". 
21 Idem, p.19. "Não é mais a confusão entre sensibilidade e entendimento, mas a confusão 
entre fenômeno e coisa em si o que constitui a raiz daquelas contradições em que a razão se 
envolve necessariamente." 
22 Cf. a nota dos tradutores na página 229 da Crítica da razão pura: "Kant contrapõe aqui os 
termos Erscheinung, no sentido de fenômeno, e Schein, no sentido de aparência ilusória. 
Ambas as palavras originam-se do verbo scheinen, que significa brilhar em sentido próprio e 
parecer em sentido figurado." 
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contrário, todo conhecimento possível e verdadeiro incide sobre os fenômenos 

(e não sobre as coisas como elas são em si mesmas). Disso decorre uma 

mudança na tradicional noção de verdade. Se para a metafísica clássica a 

verdade consistia na conformidade entre uma coisa existente em si mesma, 

fora do sujeito, e a sua representação mental, à maneira de um espelho que 

reflete o mundo — no sistema kantiano para o qual não existe acesso possível 

à realidade em si, a noção de verdade como conformidade sofrerá um 

deslocamento. Na coletânea de artigos intitulada Kant há um capítulo acerca 

do modo como a Crítica da razão pura foi recebida nos primeiros vinte anos 

seguintes à sua publicação. Nele o autor faz um balanço exatamente desse 

deslocamento que a filosofia de Kant realizou no tocante à noção de verdade. 

Com relação às coisas tal como elas nos aparecem, a sua verdade não 

depende do modo como são fora de mim, mas antes "se as reconstruções 

reflexivas do seu ser feitas pela mente correspondem ao que é efetivamente 

exibido fragmentariamente na sensação."23 Ou seja, o conhecimento objetivo é 

construído, ele resulta da relação da intuição (da experiência imediata) com a 

reflexão (a experiência reconstruída), em outros termos, da atividade do 

intelecto sobre isso que as sensações fornecem para a formação de uma 

unidade da experiência. Com semelhante formulação, a hipótese de que para 

que haja um conhecimento efetivo os limites da experiência devam ser 

ultrapassados se revela absolutamente desnecessária.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 GIOVANNI, George. "Os primeiros vinte anos de crítica: A conexão Espinosa". In: Kant. Trad. 
Cassiano Terra Rodrigues. São Paulo: Ideias & Letras, 2009. p.501. 
24 Da suposição de que é possível um conhecimento acerca do incondicionado - um 
conhecimento direto das coisas como são em si mesmas - para o estabelecimento de um limite 
a essa pretensão através de uma análise crítica desse limite mesmo, essa mudança de 
objetivo da filosofia é o que viabiliza a verdadeira fé e a moralidade, pelo motivo de que ambas 
deixam de se sustentar em noções que remetem à transcendência. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

O CONHECIMENTO COMO PROBLEMA 

 

 

 2.1 A concepção tradicional 

 

 Como dissemos, se à luz da filosofia de Kant a problemática do XVIII 

girava em torno da coisa-em-si25, então o problema do conhecimento naquele 

período não estava à margem das reflexões daqueles pensadores.  À pergunta 

o que se conhece quando se conhece?, as repostas de então — sejam aquelas 

que consideravam possível o conhecimento ou pela razão ou pelos sentidos, 

sejam aquelas que não o consideravam possível em nenhuma hipótese — 

supunham que o conhecimento incidia sobre uma realidade existente em si. 

Façamos então uma descrição do fenômeno do conhecimento tradicionalmente 

concebido, uma descrição da estrutura geral subjacente às formulações 

anteriores a Immanuel Kant com o objetivo de tornar claro porque conceber o 

conhecimento naqueles termos conduz a certos absurdos. 

 

 O que se segue acerca do processo de conhecimento parte do livro 

Teoria do conhecimento, de Johannes Hessen.26 Quais elementos estão 

envolvidos nesse processo? Segundo o autor, são dois: sujeito e objeto. E 

conhecimento é precisamente o nome de um tipo específico de relação entre 

ambos. Dois elementos, dois pontos de vista. Do ponto de vista do sujeito, 

apreender o objeto implica na saída do sujeito de sua esfera para colher as 

determinações do objeto. Produz-se no sujeito, com esse movimento, uma 

modificação, que Hessen chama de figura, que não é outra coisa que a 

imagem do objeto conhecido no sujeito que conhece. A consideração de que "o 

                                            
25 Cf. nota de pé de página 1 na introdução deste trabalho. 
26 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Trad. João Virgílio Gallerani Cuter. São Paulo: 
Ed. Martins Fontes, 2000. p. 21 a 23. 
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conhecimento aparece como um alastramento, no sujeito, das determinações 

do objeto"27 constitui o ponto de vista do objeto. 

 

 Essa concepção de conhecimento aponta para um dualismo: sujeito de 

um lado, objeto do outro; transcendência do objeto em relação ao sujeito e do 

sujeito em relação ao objeto. E quem determina quem? Segundo essa 

concepção tradicional de conhecimento que estamos apresentando aqui, é o 

objeto que determina o sujeito. A figura, isto é, o conteúdo mental que resulta 

do conhecimento, é a marca dessa modificação do sujeito pelo objeto. Vê-se 

que, segundo essa concepção, existe uma predominância do objeto em relação 

ao sujeito, com efeito, passividade deste em relação àquele. Para pensar a 

determinação do objeto pelo sujeito seríamos obrigados a mudar de esfera, a 

sair do campo do conhecimento para entrarmos no da práxis28, já que somente 

a esta última caberia conceber esse tipo de ação, a do sujeito sobre os objetos, 

a possibilidade de uma intervenção  sua nas coisas, de uma modificação do 

mundo e transformações sobre a realidade. 

 

 Mas um dos problemas com os quais nos deparamos ao tomar o 

conhecimento desta maneira é o problema da certeza. A consequência dessa 

predominância do objeto em relação ao sujeito própria a essa concepção de 

conhecimento é que o sujeito é considerado a parte receptiva, aquela que 

meramente apreende os caracteres do objeto para formar a figura desse 

mesmo objeto ao qual ela deverá corresponder. O problema se configura pela 

dúvida quanto à correspondência do objeto exterior com o conteúdo do 

pensamento que se forma no interior do sujeito. Como saber ao certo se a 

imagem que se tem do objeto corresponde ao objeto mesmo? Essa dúvida se 

exprime no problema da certeza. Um questionamento dessa natureza põe em 

xeque a própria possibilidade de conhecimento humano. Enquanto alguns 

autores elaborarão sistemas conceituais complexos para tentar dar uma 

solução positiva a esse problema, outros se encaminharão na direção 

radicalmente oposta. O dogmatismo, o empirismo e o ceticismo, cuja presença 

não foi pequena no século XVIII, como já visto num capítulo anterior, são a 

                                            
27 Idem, p. 20. 
28 Para Kant, ao contrário, o conhecimento é uma práxis (pensemos no método experimental).  
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expressão dessas possíveis posições naquele período frente aos impasses do 

conhecimento entendido como correspondência do pensamento à coisa em si. 

 

 Esse modo de considerar o conhecimento e a concepção de verdade 

que dele resulta tem como pressuposto a transcendência do objeto. Se o objeto 

existe em si, fora do sujeito, conhecer deverá supor a possibilidade de um 

acesso a esse em-si do objeto; quanto à verdade, esta é a correspondência 

entre a imagem e o objeto de que a imagem é imagem. Mas o problema da 

certeza que levanta dúvida acerca dessa correspondência traz dificuldades a 

essa concepção. O acesso do sujeito ao objeto que lhe é exterior está posto 

em xeque e a transparência mesma dessa relação sob suspeita. Como anular 

o efeito de dúvida que o problema da certeza traz à possibilidade de 

conhecimento e fazer coincidirem novamente verdade e certeza? Junto com o 

sujeito, o objeto e a verdade poderíamos ser levados a lançar mão de um outro 

elemento igualmente transcendente como meio de garantir a certeza da 

correspondência entre dois domínios radicalmente diferentes, o da 

exterioridade do objeto e o da interioridade da figura. Trata-se de um sujeito 

imaginário metasituado ocupando o impossível lugar de onde ele poderia intuir 

tanto o objeto existente em si quanto a sua imagem correspondente no interior 

do sujeito. Espécie de consciência com essa dupla capacidade de intuição, 

somente essa consciência efetuaria uma comparação como meio de garantir 

correspondência entre ambos. Mas é obvio que trazer à tona uma tal hipótese 

não tem outra razão senão a de mostrar o absurdo a que somos levados 

quando concebemos o conhecimento no interior do quadro que estamos 

descrevendo. 

 

 Para evitar todo um malabarismo com conceitos, somente um 

pensamento crítico para desmontar o pressuposto fundamental dessa 

concepção clássica de conhecimento, o de que os objetos de conhecimento 

são transcendentes aos sujeitos de conhecimento. Immanuel Kant será quem 

assumirá a tarefa de repensar todo esse processo de modo a não permitir que 

se caia em paradoxos. Tendo chegado à formulação de que conhecer não tem 

a ver com um acesso às coisas em si mesmas, ele resolve os impasses nos 

quais recorrentemente tropeçavam todos. Tais tropeços não tinham a sua 
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razão numa incapacidade intelectual destes, mas na forma mesma de 

colocação do problema. Eis o que a filosofia de Kant nos mostra e por que tem 

grande importância. 

 

 

 2.2 Fim da metafísica? 

 

 Kant, então, soluciona o problema do conhecimento mudando os termos 

do problema. A revolução copernicana acerca da qual falamos no primeiro 

capítulo deste trabalho consistiu nesse esforço. Pela descrição que acabamos 

de fazer do conhecimento tradicionalmente concebido foi possível mostrar que 

nele tanto o dualismo sujeito e objeto quanto a predominância deste sobre 

aquele eram presentes. Mas será a partir de Kant que tais fatores deixarão de 

ser característicos do conhecimento e se revelarão obstáculos para uma 

concepção satisfatória sua. Kant propõe que seria melhor concebermos o 

nosso conhecimento não mais como algo regulado pelos objetos mas estes 

pela estrutura pertencente ao próprio sujeito. Isso pelo motivo de que se fosse 

o nosso conhecimento que se regulasse pelos objetos nenhuma afirmação 

apodítica acerca deles seria possível, isto é, nenhum juízo de caráter 

necessário e universal acerca dos fenômenos poderia ser feito, restando ao 

sujeito nada mais que uma sucessão de impressões contingentes tal como a 

filosofia de Hume descreve. Tendo em vista que Kant reconhece a validade da 

ciência e que esta consiste num corpo de proposições necessárias, ele deverá, 

então, admitir que são os objetos que se regulam pelo nosso conhecimento, 

que uma estrutura apriorística que os antecede que é condição de 

possibilidade para que eles nos sejam dados e organizados em conceitos pelo 

entendimento.29 Em resumo, a defesa que faz do conhecimento que a ciência 

produz acerca da natureza se apóia nessa inversão. 

 

 A partir de Kant a tarefa da filosofia torna-se determinar essa estrutura 

anterior que possibilita toda e qualquer relação entre sujeito e objeto. Tal 

                                            
29 Cf. citação na página 17 deste trabalho: "Se a intuição tivesse que se regular pela natureza 
dos objetos, não vejo como se poderia saber algo a priori a respeito da última; se porém o 
objeto (Gegenstand) (como objeto (objekt) dos sentidos) se regula pela natureza de nossa 
faculdade de intuição, posso então representar-me muito bem essa possibilidade." 
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investigação foi nomeada por ele de filosofia transcendental.30 À citação que 

fizemos do prefácio da Crítica da razão pura podemos acrescentar o que Kant 

nos diz no parágrafo §9 dos Prolegômenos a toda a metafísica futura em que 

ele nos fornece algumas indicações esclarecedoras acerca dessa dimensão da 

transcendentalidade em torno da qual gira a sua filosofia. Se o conhecimento 

não se pauta por uma relação direta com algo em si, a forma da experiência 

sensível constitui esse meio que torna possível a relação do sujeito com o 

objeto. Pensar o contrário disso ou não conceber essa relação nesses termos, 

a explicação para o conhecimento terá de apelar para hipóteses míticas. Eis o 

que Kant nos diz no §9: 

 

 

Se a nossa intuição fosse de natureza a representar coisas 
como elas são em si, não teria lugar nenhuma intuição a priori, 
mas seria sempre empírica. Pois, só posso saber o que está 
contido no objeto em si se ele me estiver presente e me for 
dado. Sem dúvida, é então incompreensível como a intuição de 
uma coisa presente ma deveria dar a conhecer tal como ela é 
em si, visto que as suas propriedades não podem entrar na 
minha faculdade representativa; no entanto, admitida esta 
possibilidade, uma tal intuição não poderia ter lugar a priori, isto 
é, antes mesmo de o objeto me ter sido apresentado; com 
efeito, sem isso, não pode conceber-se nenhuma causa da 
relação da minha representação com o objeto, e deveria 
apoiar-se na inspiração. Por conseguinte, só de uma maneira é 
possível que a minha intuição seja anterior à realidade do 
objeto e se produza como conhecimento a priori, quando nada 
mais contém além da forma da sensibilidade que, no meu 
sujeito, precede todas as impressões reais pelas quais eu sou 
afetado, pelos objetos. Com efeito, posso saber a priori que 
objetos dos sentidos apenas podem ser percebidos segundo 
esta forma da sensibilidade. Segue-se daqui que proposições, 
unicamente respeitantes a esta forma de intuição sensível, 
serão possíveis e válidas para objetos dos sentidos e, 
reciprocamente, que intuições possíveis a priori nunca podem 
concernir a outras coisas, a não ser a objetos dos nossos 
sentidos.31 

  

 

                                            
30 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. 
São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 2000. p. 65. "Denomino transcendental todo 
conhecimento que em geral se ocupa não tanto com objetos, mas com nosso modo de 
conhecimento de objetos na medida em que este deve possível a priori. Um sistema de tais 
conceitos denominar-se-ia filosofia transcendental." 
31 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como 
ciência. p. 49 e 50. 
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 Se o que ocorre é uma reabilitação do objeto mas de acordo com o 

modo mesmo de sua aparição para o sujeito, se não há objetos que não nos 

sejam dados pelas formas (subjetivas) da sensibilidade, se conhecer não é 

uma relação entre sujeito e coisa em si, quererá isso quer dizer que Kant 

abandona a noção de coisa-em-si, eliminando-a de uma vez por todas do 

horizonte da filosofia? E se a partir da análise que Kant faz da nossa 

experiência sensível em que ele nos mostra que é somente no interior das 

formas espaço/temporais subjetivas que qualquer experiência é possível, 

barrando com isso qualquer acesso ao que estaria para além destas formas, 

teria ele condenado toda metafísica ao fracasso, a metafísica, aqui, entendida 

como especulativa, como o esforço humano de conhecer o que estaria para 

além de suas possibilidade sensíveis? No prefácio da Crítica da razão pura, 

como já indicamos, Kant realiza um deslocamento através do qual ele dá um 

novo sentido ao termo metafísica, que não consiste mais no esforço de 

conhecer o que estaria para além das possibilidades de nossa receptividade 

espaço/temporais, mas em pensar as próprias condições que possibilitam a 

experiência e o conhecimento. Mas os sentidos do termo metafísica na obra de 

Kant não se limitam a esses dois, um especulativo e outro transcendental.  Luc 

Ferry em seu livro Kant nos mostra que há quatro sentidos para o termo 

metafísica em Kant: metafísica geral (ou ontologia); metafísica especial; 

metafísica enquanto disposição natural; e metafísica dos costumes. 

Encontramos essa distinção detalhada dos sentidos desse termo no capítulo 

intitulado de A arquitetônica kantista32. Falaremos somente de três desses 

sentidos, uma vez que o quarto extrapolaria o problema do conhecimento que 

nos interessa mais diretamente. O primeiro sentido, a metafísica geral (ou 

ontologia), tem o seu modelo na filosofia de Wolff e Spinoza. Para ele, trata-se 

de um trabalho formal que se efetua somente no plano lógico sem referência 

aos dados fornecidos pelos sentidos. Nas palavras de Ferry, é a "análise dos 

conceitos gerais da ontologia clássica (Ser, substância, atributo, entendimento 

infinito, divino etc.) (...) que não traz nenhum conteúdo realmente novo."33 O 

segundo sentido do termo metafísica, a Metafísica especial, é a investigação 

propriamente "transcendente", isto é, aquela que visa objetos externos à 

                                            
32 FERRY, Luc. Kant. p. 253. 
33 Idem, p. 257. 
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experiência; são "demonstrações dogmáticas que pretendem fundar a priori por 

conceitos o conhecimento da alma, do mundo e de Deus”.34 É esse sentido de 

metafísica que na "Dialética Transcendental" Kant nos irá mostrar que conduz 

à ilusão. Quanto ao terceiro sentido, a metafísica enquanto disposição natural, 

diferentemente do anterior este é positivo. Se a metafísica enquanto uma 

busca pela verdade conduz a ideias ilusórias, esse terceiro sentido do termo 

metafísica é necessário ao próprio conhecimento, embora por si só não possa 

se constituir como um objeto legítimo do conhecimento. Em outras palavras, 

essa terceira maneira de se conceber o termo metafísica tem validade na 

medida em que ela é uma exigência de sentido que servirá de guia ao 

entendimento humano. 

 

 À noção de coisa em si, noção que nos remete à dimensão do 

noumênico35, Kant reserva um lugar no interior de seu sistema. Reconhecer 

isso já nos impossibilita considerar Kant como um precursor do positivismo. À 

primeira vista pode parecer que Kant elimina de seu sistema tudo o que aponte 

para o que estaria para além de toda forma de sensibilidade, das capacidades 

de conhecimento humanas, toda suposta realidade existente em si e 

independente do sujeito, pelo fato de que nenhuma relação com tais supostas 

entidades seja possível. Mas Kant faz uma distinção crucial que nos permite 

responder afirmativamente à pergunta de se ele ainda mantém no horizonte da 

filosofia a noção de coisa em si e a dimensão noumênica. Acreditamos que é 

tendo em vista o terceiro sentido do termo metafísica, o sentido positivo, que 

podemos responder que sim, que a dimensão do noumênico, da coisa em si, 

tem grande importância no interior de seu sistema. Mas o que é fundamental 

que se compreenda é que isso a que a noção de coisa em si se refere não 

pode se constituir por si como objeto de conhecimento. A dimensão do 

noumênico, a partir da crítica às formas de sensibilidade do sujeito, da crítica 

ao conhecimento que ele estabelece em sua obra, não pode ser conhecida. 

 

                                            
34 Idem, p. 258. 
35 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. "Por noumena entendemos uma coisa enquanto não 
é objeto da intuição sensível" p. 208, ou "O conceito de noumenon, isto é, de uma coisa que 
não deve absolutamente ser pensada como objeto dos sentidos, mas como coisa em si 
mesma..." p. 209. 
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 Mas dizer que o noumênico não pode ser conhecido não quer dizer que 

não possa ser pensado. Eis, portanto, o que foi fundamental para que a 

dimensão noumênica não desaparecesse da filosofia: a distinção entre 

conhecer e pensar. Em relação à natureza, isto é, ao que se mostra, isto é, ao 

fenomênico, é possível produzir um conhecimento. Em relação ao que estaria 

para além da natureza, para além do que se mostra para o sujeito, que é a 

dimensão do noumênico, nenhum conhecimento é possível, o que não impede 

que a pensemos. Trata-se, na verdade, de dois níveis distintos de investigação, 

um que lida com os fenômenos, com os objetos fornecidos pelos nossos 

sentidos, outro nível que lida (ou pretende lidar) com o noumênico, com os 

entes existentes em si mesmos independentes das formas de sensibilidade do 

sujeito.36 Mas o que significa dizer que o noumênico pode ser pensado (ao 

invés de conhecido)? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Encontramos uma explanação desta distinção num capítulo da Crítica da razão pura 
intitulado Do fundamento da distinção de todos os objetos em geral em phaenomena e 
noumena. p. 202. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 

 

METAFÍSICA EM KANT 

 

 

 3.1 A lógica da ilusão 

 

 Não basta dizer que o noumênico pode ser pensado. Na verdade, os 

entes noumênicos devem ser pensados. Na última seção da Crítica da razão 

pura intitulada Dialética transcendental Kant irá expor as ilusões e os 

paradoxos a que a razão está fadada quando não faz a distinção entre 

conhecer e pensar, isto é, quando considera poder conhecer aquilo que 

somente pode ser pensado. Kant nomeia de ideias transcendentais isso que só 

pode ser pensado embora não conhecido. Segundo Kant, o sujeito pensa 

nessas ideias pelo motivo de que não tem como não pensá-las. Em outros 

termos, é por uma necessidade estrutural da própria razão (de o entendimento 

entrar em acordo consigo mesmo) que o pensamento deve se ocupar delas. 

Höffe nos esclarece acerca deste problema da seguinte maneira: 

 

 

Segundo Kant, a metafísica não nasce de uma ideia arbitrária e 
menos ainda de uma intenção enganosa. (...) A metafísica se 
funda no interesse da razão em procurar para o condicionado o 
incondicionado. O conhecimento deve à intuição um material 
ainda indeterminado; o entendimento confere ao material a 
unidade determinada mediante os conceitos e os princípios; a 
razão, enfim, tenta levar o conhecimento conceitual à unidade 
suprema. Mas esta unidade suprema é alcançada por uma 
condição que não está mais por sua vez condicionada; é o 
incondicionado. Mediante o incondicionado, que Kant chama 
também de ideia (transcendental), o entendimento entra "em 
acordo completo consigo mesmo" (B 362); o incondicionado 
opera a unidade sistemática de toda a experiência. Por isso a 
procura por ele parece evidente, constituindo até a continuação 
inevitável de todo conhecimento; essa procura é um interesse 
natural da razão.37 

 

                                            
37 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. p. 141, 142. 
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 O impulso de dar um salto por sobre os sentidos e especular acerca da 

realidade que está por trás do que se mostra provém da natureza mesma da 

razão. Para Kant, quais são propriamente os entes metafísicos acerca dos 

quais ele nos mostrou não ser possível conhecimento algum mas que ao 

mesmo tempo não há como não serem pensados, quem são os 

incondicionados que a razão procura que pertencem à dimensão noumênica? 

São essencialmente três: a Alma, o Mundo e Deus, e é no esforço de conhecê-

los que a razão cai em contradições. Alma, Mundo e Deus são ideias puras, 

isto é, são ideias em relação às quais não há intuição possível, e para cada 

uma delas Kant irá desenvolver o tipo de impasse envolvido. No tocante à 

Alma, a contradição na qual a razão desemboca ele chama de paralogismo. A 

contradição da razão ao tentar conhecer o Mundo enquanto uma totalidade 

chama de antinomia. E ideal da razão é a contradição da razão na busca de 

conhecer Deus. Eis o sentido negativo da metafísica. 

 

 É fundamentalmente disso que trata a Dialética transcendental: o que 

acontece com a racionalidade quando ela é impelida pela metafísica 

tradicional? Kant dará conta desse problema através do desenvolvimento de 

uma lógica da ilusão metafísica. Se nas outras duas primeiras seções Kant 

pretendeu dar conta do problema acerca de como são possíveis os juízos 

sintéticos a priori tendo como objetivo mostrar a possibilidade do conhecimento 

da natureza pela física, na Dialética ele pretende abordar o problema de se são 

possíveis os juízos sintéticos a priori mas na metafísica. Em outros termos, é 

possível um conhecimento objetivo que progrida, como ocorre na física, das 

realidades metafísicas? Eis porque a filosofia de Kant constitui uma espécie de 

tribunal em que pretende, de uma vez por todas, separar o autêntico 

conhecimento da mera especulação vazia.38 A separação que ele faz entre 

paralogismos, antinomias e ideal da razão que correspondem aos três objetos 

da metafísica que se supunha poder conhecer é como Kant delineia as três 

ilusões fundamentais com as quais a metafísica sempre se viu às voltas. 

                                            
38 Vale lembrar que o sentido de crítica na Crítica da razão pura origina-se do termo grego 
Krinein, que quer dizer separar, distinguir. 
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Falemos, então, brevemente de cada uma dessas ambiguidades de que a 

razão não se desvencilhava. 

 

 Os paralogismos são as conclusões errôneas em que incorre a razão 

quando supõe capaz de conhecer o sujeito como uma substância. Kant 

apresentará algumas novidades ao fazer a crítica à concepção tradicional 

cartesiana, tão comum em seu tempo, de se pensar o eu. Uma interessante 

forma de se compreender a concepção kantiana de sujeito é tendo como pano 

de fundo o eu da concepção cartesiana (o eu entendido como uma substância). 

Para Descartes, o sujeito é uma res cogitans, isto é, uma coisa, uma 

substância pensante. Já para Kant, o sujeito não é uma res, não é uma 

substância, não é uma coisa, mas uma forma (inteligível e sensível) 

transcendental. E qual é a diferença entre o sujeito pensado como uma 

substância, como o faz Descartes, e o sujeito transcendental kantiano? Não 

cabe aqui nos aprofundarmos muito nos paralogismos porque esse não é 

exatamente o nosso propósito, mas a resposta à pergunta exige que alguns 

pontos importantes sejam esclarecidos. Segundo Kant, o sujeito só poderia ser 

uma substância ou ser considerado uma realidade existente se pudesse ser 

determinado por categorias (as categorias do entendimento de substância e de 

existência). E por que o sujeito não pode ser determinado por categoria 

alguma? Porque, primeiro, somente os objetos fenomênicos são determináveis 

pelas categorias, e para que alguma coisa possa ser considerada um objeto é 

necessário que haja dela uma intuição sensível correspondente: não existe 

uma intuição sensível do "eu penso". É por este motivo que não é possível 

afirmar que o sujeito é mortal ou imortal, pois ele não constitui um objeto de 

conhecimento (afirmar a mortalidade ou a imortalidade do sujeito já implica em 

seu enquadramento por categorias e algum grau de conhecimento seu). Em 

segundo lugar, o sujeito também não é determinável por categorias porque elas 

se originam nele. Sujeito transcendental é justamente o nome que Kant dá a 

esse sujeito que é origem das categorias: "a unidade da consciência é só a 

unidade formal no pensar."39 

 

                                            
39 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. p. 150. 
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 A segunda ilusão de que nos fala Kant é a antinomia, que literalmente 

significa "conflito de leis". Mas, mais que um conflito, é o nome do fracasso da 

razão ao pretender conhecer "o mundo como um todo completo".40 Esse 

impulso de completude proveniente da razão está fadado ao fracasso, sendo 

antinomia o nome da contradição da razão consigo mesma ao seguir essa sua 

tendência natural de totalização absoluta dos fenômenos que compõem o 

mundo. O pressuposto básico dessa contradição em que a razão se envolve 

denominada de antinomia é que ela toma essas idéias cosmológicas como 

realidades existentes em si mesmas e passíveis de serem conhecidas da 

mesma maneira que a natureza física o é. 

 

O ideal da razão é o desenvolvimento da pretensa realidade metafísica 

que constitui o objeto da teologia natural, a saber, o ser absolutamente 

supremo, mais conhecido pelo nome de Deus. Deus enquanto o ideal da razão 

sempre exigiu uma fundamentação consistente. Kant irá reduzir todas as 

tentativas de demonstração de sua existência a exatos três argumentos: o 

argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento físico-

teológico. Se o embaraço em que a razão historicamente sempre se envolveu 

resultava da confusão entre ideias transcendentais e ideias transcendentes, o 

percurso que sua crítica cumpre partirá da distinção crítica, como até agora 

temos visto, entre essas duas espécies de ideia. Mas também não entraremos 

aqui nos pormenores da argumentação de Kant em relação a cada um desses 

argumentos, mas apenas na maneira como Kant desmonta o argumento 

ontológico, porque, segundo Otfried Höffe, é aquele a que todos os outros 

remontam no fim das contas.41 O que é o argumento ontológico? É o 

argumento que infere a existência de Deus a partir de seu próprio conceito. O 

filósofo medieval Anselmo de Cantuária foi o primeiro a propô-lo. A esse tipo de 

argumento Descartes também recorre nas suas Meditações quando parte do 

princípio de que Deus é um ser perfeito, um ser com todas as qualidades 

positivas e desejáveis. Se a existência é um elemento necessário da perfeição, 

conclui ele que "a existência pertence necessariamente a Deus"42. A crítica de 

                                            
40 Idem, p. 151. 
41 Idem, p. 174. 
42 Idem, p. 167. 
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Kant irá na direção de um questionamento dessa suposição de que a 

existência seja uma perfeição. O "é" da proposição Deus é perfeito implica na 

existência deste? Não se considerarmos esse "é" um predicado gramatical. (O 

outro tipo de predicado é o predicado real, aquele que pode ser entendido 

como de existência.) Além de Kant mostrar ser impossível qualquer objetivação 

de Deus, a razão teórica nem sequer tem a possibilidade legítima de perguntar 

pela existência de Deus.43 Como existência é uma categoria, a condição para a 

sua aplicação é que haja uma intuição que lhe corresponda; como não há uma 

intuição de Deus, este não pode ser considerado um objeto passível de ser 

conhecido pela razão. 

 

 Em todos esses casos, para cada uma das ilusões em que a razão se 

envolve quando toma as ideias transcendentais por ideias transcendentes, 

quando  considera ser capaz de conhecer aquilo que somente pode pensar, o 

que ocorre é a razão construindo "pares de proposições que se contradizem 

evidentemente entre si"44 e que podem ser, cada uma, plenamente 

demonstradas sem que se recorra a nenhum jogo de palavras. Apenas como 

exemplo e a título de explicação, Kant agrupa as ideias de que tratam as 

antinomias de acordo com a tábua das categorias do entendimento: 

quantidade, qualidade, relação e modalidade. Para cada uma, tanto o 

empirismo quanto o racionalismo oferecem uma resposta, tese sendo a 

resposta deste e antítese daquele. Quantidade: a tese diz que o mundo é 

limitado segundo tempo e espaço; a antítese, que o mundo é infinito segundo o 

tempo e o espaço. Qualidade: a tese diz que toda substância composta no 

mundo consta de partes simples; a antítese, que nenhuma coisa composta no 

mundo consta de partes simples. Relação: a tese diz que além da causalidade 

segundo leis da natureza, é necessário admitir ainda uma causalidade por 

liberdade para a explicação dos fenômenos; a antítese, não há liberdade 

alguma, mas tudo no mundo acontece meramente segundo leis da natureza. 

Modalidade: a tese diz que pertence ao mundo algo que, ou como sua parte ou 

sua causa, é um ente absolutamente necessário; a antítese, não existe 

nenhum ente absolutamente necessário, nem no mundo nem fora do mundo, 

                                            
43 Idem, p. 164. 
44 Idem, p. 151. 
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como sua causa.45 Se os argumentos da tese e o da antítese, ou seja, do 

racionalismo e do empirismo, são igualmente válidos no tocante a essas 

questões cosmológicas, Kant, obviamente, não poderá tomar partido de 

nenhuma delas. A questão que aparece é: e se a consideração de que só há 

duas possibilidades das quais somente uma deve ser a verdadeira for um 

pressuposto que deve ser desfeito? O que Kant fez foi estabelecer uma terceira 

via, uma terceira possibilidade denominada por ele de idealismo 

transcendental. Será somente através do estabelecimento dessa nova 

dimensão do transcendental que ele viabilizará uma saída do impasse, um 

rumo novo para a filosofia e para a própria metafísica. Essa via é aberta pela 

distinção que faz entre conhecer e pensar. Eis porque essa distinção é tão 

importante. Poder pensar alguma coisa não é o mesmo que conhecer essa 

coisa. Se não é possível tomar partido nem do racionalismo nem do empirismo 

justamente porque as ideias cosmológicas não podem ser conhecidas, isso não 

quer dizer absolutamente que elas não possam ser pensadas. Em termos 

kantianos, embora essas ideias sejam realidades transcendentes, isto é, em si 

mesmas, e como tais tanto não sejam objetos fenomênicos capazes de se 

tornar objetos e serem conhecidos, no entanto elas podem possuir um sentido 

transcendental. 

 

  

 3.2 Princípios Regulativos 

 

 Dizer que as ideias transcendentes podem ter um sentido transcendental 

é dizer que elas podem ter um uso como princípios regulativos. Eis o sentido 

positivo da metafísica em Kant. Se o pensador alemão defende a necessidade 

das ideias transcendentais (e não transcendentes), isto é, se defende a 

possibilidade de se pensar as ideias relativas ao incondicionado, a despeito de 

não poderem ser conhecidas, é porque tais ideias cumprem uma função 

específica no interior de seu sistema: a função regulativa. Mas o que são 

princípios regulativos? São representações necessárias a toda investigação do 

conhecimento científico. Porque essas "realidades" metafísicas carecem de 

                                            
45 Idem, p. 154. 
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uma intuição sensível, quando a razão especula acerca delas é o caso da 

razão ocupando-se consigo mesma. Mas a razão se deixar guiar por 

representações de um todo absoluto, isto é, pelas ideias cosmológicas — como 

ocorre no caso de que tratam as antinomias — é o que permite ao saber a 

efetuação de uma "conexão sistemática do saber em uma ciência",46 pois são 

essas ideias transcendentais que, ao cumprirem essa função regulativa, 

fornecem uma orientação ao conhecimento obtido na experiência rumo ao 

limite ideal de completude. Em resumo, mesmo que não possamos conhecer 

as ideias supra-sensíveis por estarem elas fora de toda objetivação possível, é 

necessário que as pensemos uma vez que são elas que norteiam toda 

investigação da natureza. 

 

 O alvos da crítica de Kant às especulações filosóficas de seu tempo que 

desembocavam em contradições sem fim era essa indistinção entre conhecer e 

pensar. Fundamentalmente, o que a crítica kantiana nos informa é que os 

entes supra-sensíveis não se constituem como objetos. Considerar que tais 

entes são passíveis de serem conhecidos será o caso de a razão ser levada a 

cair em contradições consigo mesma, como já dito. Portanto, acreditamos que 

para uma plena compreensão do pensamento de Kant devemos, ao lado da 

revolução copernicana que ele realiza na filosofia, também levar em 

consideração a distinção entre conhecer e pensar, pois é através dessa 

distinção que ele delimita o campo onde se dá o conhecimento válido sem 

descartar toda e qualquer consideração que se tenha das ideias relativas ao 

supra-sensível. Não poderia ser melhor a metáfora do "ponto de fuga" utilizada 

por Otfried Höffe no intuito de tornar compreensíveis as ideias 

transcendentais.47 Na pintura, o ponto de fuga é aquele ponto em cuja direção 

toda perspectiva se converge, cumprindo dessa forma uma função 

estruturante. Mas que espaço, ou melhor, que lugar exatamente ocupa o ponto 

de fuga? Ora, não está nem dentro do quadro, como um elemento entre outros, 

tampouco está fora, uma vez que ele "não existe". O mesmo se poderia dizer 

das ideias transcendentais enquanto princípios regulativos: nem pertencem à 

realidade fenomênica nem existem em si mesmas num outro plano. Se se 

                                            
46 Idem, p. 175. 
47 Idem, p. 179. 
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admite qualquer uma das duas hipóteses, um conhecimento objetivo no campo 

da metafísica seria possível e a separação entre pensar e conhecer não seria 

mais necessária.  

 

 A distinção transcendental kantiana que separa conhecer de pensar 

estabelece antes uma distinção de pontos de vista do que uma distinção entre 

dois mundos distintos. Não se trata, para a filosofia Crítica de Kant, de um 

mundo que pode ser conhecido, o mundo dos objetos, e outro que só pode ser 

pensado, o das coisas em si. Para escapar de um realismo do supra-sensível é 

preciso que se compreenda que ele é a hipótese disso que resulta quando é 

feita a abstração das condições subjetivas a partir das quais conhecemos 

objetivamente. Os incondicionados como a alma, a totalidade do mundo e 

Deus, enquanto entes que somente podem ser pensados não possuem 

qualquer existência positiva. Por isso é que ao se reconhecer que tais entes 

possam ser pensados não se corre o risco de fugir de um uso legítimo da 

razão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A nossa intenção neste trabalho foi a de apresentar o que propriamente 

a filosofia de Kant viabilizou que se pensasse de novo. No intuito de apresentar 

a originalidade de seu pensamento, esforçamo-nos por mostrar a revolução 

filosófica e a distinção transcendental. Concluímos, então, que foi através da 

dimensão do transcendental a que chegou que permitiu que Kant superasse os 

impasses daquele século pré-crítico em razão do modo como colocavam o 

problema no tocante à questão do conhecimento. Kant substitui a ontologia por 

uma analítica do entendimento (conceitos a priori) e da sensibilidade 

(representações a priori), a ontologia (conhecimento das coisas em si) por uma 

gnosiologia (analítica da transcendentalidade). Eis o que nos esforçamos em 

mostrar. A estrutura do campo do transcendental cuja análise Kant faz não se 

encontra fora do sujeito tampouco em seu interior como algo meramente 

subjetivo ou psicológico. Kant inaugura um novo campo para a filosofia ao 

mesmo tempo que um procedimento de fazer filosofia absolutamente original. 

Para ilustrar a importância que a filosofia transcendental tem nos dias de hoje, 

Slavoj Žižek destaca que o que Kant fez foi ter inaugurado, pela primeira vez 

na história da filosofia, o campo propriamente filosófico. Com a efetuação 

dessa passagem de um saber que pretendia conhecer a transcendência para 

uma filosofia transcendental, Kant permitiu que se pensasse pela primeira vez 

aquilo que não é da alçada da ciência (já que esta se ocupa com os objetos 

submetidos ás leis da natureza) sem no entanto cair em especulações vazias. 

Para o esloveno, a partir de Kant a filosofia tornou-se 

 

 

o trabalho de organizar o horizonte da pré-compreensão 
pressuposto em todo envolvimento com entidades no mundo. É 
somente com Kant (com sua concepção do transcendental) 
que a verdadeira filosofia começa. O que tínhamos antes era 
uma simples ontologia global, o conhecimento sobre Tudo e 
ainda não possuíamos a ideia de horizonte hermenêutico-
transcendental do mundo.48 

                                            
48 ŽIŽEK, Slavoj. Órgãos sem corpos. Deleuze e consequências. Trad. Manuella Assad Gómez. 
Rio de Janeiro: Cia do Freud, 2008. p. 74. 
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 A tarefa de Kant na Crítica da razão pura foi justamente a de apresentar 

uma mudança na maneira de pensar em relação ao procedimento até então 

adotado. Como vimos, a partir de Kant a noção de verdade se difere da que se 

tinha: verdade era a adequação entre a linguagem ou o intelecto às coisas tais 

como elas deviam ser em si mesmas, independentes do que pertence ao 

sujeito. Os sentidos, pela sua parcialidade e falta de precisão, eram 

considerados como fontes de erros. O racionalismo dogmático, ao criar um 

método para o conhecimento seguro, tinha como objetivo driblar tais 

inconvenientes necessariamente ligados aos sentidos. A partir de Kant, se se 

quer conhecer não é preciso forjar um desvio para escapar dos sentidos, mas 

que é através deles — e somente por meio deles — que o conhecimento é 

possível. Essa mudança empreendida por Kant é o que está na base de uma 

nova consideração acerca da verdade: não mais adequação entre linguagem 

ou intelecto às coisas em si mas adequação a objetos, lembrando que o termo 

"objeto", em contraposição ao termo coisa em si, supõe que a sua constituição 

é tributária da estrutura a priori pertencente ao sujeito cognoscente. A hipótese 

segundo a qual conhecer é conhecer as coisas em si mesmas supõe um 

sujeito que conhece como sendo semelhante a uma folha branca que colhe os 

dados das coisas, tal como John Locke pensava. Mas dizer que o sujeito que 

conhece o faz segundo determinadas condições pertencentes a ele é dizer que 

este sujeito não é uma folha em branco. Revolução copernicana foi a 

expressão utilizada por Kant para caracterizar essa mudança no modo de 

compreender o fenômeno do conhecimento: conhecer é conhecer fenômenos, 

isto é, objetos que não são em si mas que obedecem a determinadas 

condições pertencentes ao sujeito cognoscente. A análise transcendental 

levada a cabo por Kant tem por tarefa a explicitação e o esclarecimento dessas 

condições formais subjacentes. Tais condições formais Kant as chama de a 

priori (a priori porque não se dão na experiência mas são condição 

transcendental desta). As leis que a ciência extrai não pertencem ao domínio 

do supra-sensível, mas ao domínio fenomênico. Em outros termos, para que 

haja conhecimento necessário o sujeito deve trazer determinadas condições a 

priori a cujas leis os objetos se regulariam, ou seja, é o sujeito que impõe 
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formas a priori aos objetos, estes se conformando à experiência. O 

conhecimento que incide sobre a natureza Kant entende como o conhecimento 

de fenômenos. Natureza, portanto, não é alguma coisa (em si mesma) anterior 

ao sujeito, mas aquilo que resulta deste, das suas condições formais que 

antecedem à experiência de onde as suas leis derivam. 

 

 O que Kant chama de revolução copernicana é essa virada no modo de 

considerar os objetos, que doravante se regulam pelo sujeito. Tal foi o caminho 

que Kant encontrou para escapar dos impasses de seu tempo. Se antes o 

sujeito transitava entre coisas e delas registrava os seus dados, a partir de 

Kant são as coisas que giram ao redor desse sujeito e a ele se adaptam. O que 

o sujeito conhece nada tem mais a ver com as coisas tais como Deus as veria, 

mas são objetos para o sujeito, objetos estruturados pelas limitações deste. E 

mesmo reconhecendo que são esses limites que condicionam o conhecimento 

que se produz, ainda assim é possível um conhecimento necessário e 

universal. 

 

 Quanto ao segundo tópico acerca do qual nos esforçamos por 

apresentar, o da distinção transcendental, ele se refere não a uma distinção 

entre dois mundos mas a uma distinção de pontos de vista. O fenomênico e o 

noumênico não constituem dois mundos, mas, sim, dois pontos de vista. A 

filosofia de Kant, portanto, mesmo ainda considerando a coisa em si enquanto 

passível de ser pensada, não cai numa teoria dos dois mundos, como se 

existisse um lado as coisas em si e do outro os objetos que aparecem aos 

sujeitos: a distinção transcendental não passa de duas maneiras de considerar 

o mesmo. E ela é importante porque evita a razão cair em contradições (como 

aquelas descritas pelas antinomias, por exemplo). O problema da filosofia até 

Kant foi justamente o de considerar de uma só maneira domínios radicalmente 

diferentes. Kant, ao delimitar um determinado domínio, o domínio onde há 

conhecimento científico, o domínio do fenômeno, limpa o campo para pensar o 

outro domínio, o do supra-sensível. O modo como procede o conhecimento dos 

fenômenos, isto é, o conhecimento científico, em nada serve para pensar esse 

outro domínio do supra-sensível. Não é possível um conhecimento do supra-

sensível, embora seja possível pensá-lo. Não distinguir esses dois modos de 
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considerar leva a contradições que permitem proferir enunciados mutuamente 

excludentes mas igualmente verossímeis. Por exemplo, a pergunta acerca de 

se existe algo que seja incondicionado. Responder a essa questão sem a 

distinção transcendental, isto é, respondê-la da mesma forma que a ciência 

responde aos problemas postos pela natureza, somos levado à resposta de 

que há e de que não há algo que seja incondicionado. Kant, então, delimita os 

domínios. Pensar não é o mesmo que conhecer. Conhece-se fenômenos; 

quanto ao supra-sensível, este só pode ser pensado. Logo, 

conhecimento/fenômeno/objeto de um lado; do outro, supra-sensível/ 

noumeno/coisa em si. 
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