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RESUMO 

 

O presente trabalho visa compreender a crítica de Kant à chamada psicologia 

especulativa ou racional, um dos três ramos da metafísica especial de sua época. Devido 

aos resultados da sua crítica do conhecimento, Kant considera a psicologia racional 

como baseada em falsos raciocínios, a que chama paralogismos. Esses erros não são 

casuais, mas fruto de uma necessidade inerente à natureza da razão, que a leva a 

produzir tais equívocos. Kant realiza a crítica dessas ilusões inevitáveis, através de 

inovações conceituais que o permitem reinterpretar as conclusões da psicologia 

racional. No primeiro capítulo, será traçado o plano geral da filosofia transcendental, o 

significado de “psicologia racional”, a problemática relativa a esse campo de estudo e o 

lugar que a crítica à psicologia racional ocupa na filosofia kantiana. No segundo, será 

explicado como o desenvolvimento peculiar do conceito de “eu” ao longo da Crítica da 

razão pura permitiu a Kant desenvolver as ferramentas conceituais necessárias para 

realização da crítica. No terceiro, serão discutidos alguns problemas relativos ao sucesso 

dessa crítica no âmbito da filosofia crítica. A conclusão aponta para a presença 

simultânea de fortes continuidades e descontinuidades nas conclusões de Kant em 

relação ao modelo de pensamento racionalista que ataca. 

 

Palavras-chave: Kant. Psicologia Racional. Paralogismos da Razão Pura. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The current work aims to understanding Kant's critique of the so-called speculative or 

rational psychology, one of the three branches of the special metaphysics of his time. 

Due to the results of his critique of knowledge, Kant considers rational psychology as 

based on false reasoning, which he calls paralogisms. These errors are not casual, but 

the result of an inherent necessity in the nature of reason, which leads to such mistakes. 

Kant realizes the critique of these inevitable illusions, through conceptual innovations 

that allow him to reinterpret the conclusions of rational psychology. In the first chapter, 

the general plan of transcendental philosophy, the meaning of "rational psychology", the 

problematic of this field of study, and the place of criticism of rational psychology in 

Kantian philosophy will be drawn. In the second, it will be explained how the peculiar 

development of the concept of "I" throughout the Critique of Pure Reason allowed Kant 

to develop the conceptual tools necessary for critical realization. In the third, some 

problems related to the success of this critique in the scope of critical philosophy will be 

discussed. The conclusion points to the simultaneous presence of strong continuities and 

discontinuities in Kant's conclusions in relation to the model of rationalist thinking that 

attacks. 

. 

 

Keywords: Kant. Rational Psychology. Paralogisms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre sujeito, conhecimento e realidade é uma questão central para a 

filosofia desde muito cedo. A investigação desse problema já estava presente no debate 

epistemológico sobre o relativismo que envolveu Sócrates, Platão e os sofistas. Na 

modernidade, Descartes abre um horizonte no qual interioridade e consciência ganharão 

um status privilegiado na determinação dos princípios do conhecimento. O elo entre o 

eu e a substância será enfraquecido pelo empirismo de Hume, que afirmou a 

impossibilidade de estabelecer uma conexão necessária entre a posse de representações 

e a identidade do sujeito. Depois, a própria prioridade da consciência sofre um forte 

abalo, em um movimento de superação da cisão entre sujeito e objeto que pode ser 

encontrada em várias versões: no hegelianismo, na hermenêutica, no marxismo, na 

filosofia analítica da linguagem; versões que abrem a possibilidade de abordagens 

múltiplas sobre o sujeito na filosofia contemporânea. Kant ocupa um lugar muito 

importante nessa história, em vários aspectos. O objetivo deste trabalho é avançar na 

compreensão da sua contribuição através do estudo de sua crítica à psicologia racional. 

Esse tópico é importante na medida em que nele podemos enxergar de forma muito 

nítida o modo como Kant repensa um conceito central para filosofia moderna: o eu. Na 

crítica à psicologia racional é possível encontrar alguns elementos para compreender a 

peculiaridade da posição de Kant, como ele inova e conserva elementos da tradição.  

O objetivo básico do projeto kantiano residia em encontrar as condições de um 

conhecimento que pudesse ser considerado genuinamente universal. Para fazê-lo, foi 

necessário realizar uma verdadeira revolução filosófica, através da distinção radical 

entre as coisas em si mesmas e o conhecimento objetivo que é possível a seres racionais 

finitos. Com o novo paradigma, pôde encontrar não só respostas a um vasto conjunto de 

dificuldades que assolavam a filosofia, mas chegar ainda a conclusões estranhas e 

inquietantes, como a de que a razão é produtora de ilusões tais que fazem parte de sua 

própria constituição. Para lidar com as consequências de sua hipótese de base, Kant 

precisou desenvolver um complexo aparato conceitual. Por isso, a Crítica da razão pura 

é um texto pujante em inovações terminológicas e conceituais. Também se tornou 

necessária uma série de meditações sobre um conjunto de pontos salientes, sem os quais 

a teoria não poderia encontrar sustentação.  

Um dos desafios consistia em explicar a unidade das representações. Na hipótese 

kantiana, a experiência é na possui uma organização originária própria, considerando 
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que o sujeito está submetido à afluência de impressões recebidas pelos sentidos. É só 

através de um conjunto de operações que a experiência se torna articulada e inteligível. 

Kant realizou o que chamou de “dedução transcendental” para justificar como isso é 

possível. O esforço realizado na dedução transcendental derivou no desenvolvimento da 

concepção do sujeito como algo que pode ser compreendido em dois sentidos: um 

lógico e outro real. Por outro lado, o quadro teórico kantiano exigiu que se concebesse o 

eu em pelo menos três acepções: fenomênica, transcendental e numênica, ou seja, o eu 

concebido como objeto empírico, como sujeito formal do conhecimento e como coisa 

em si mesma.  

A compreensão de Kant sobre o conhecimento possível em cada um desses 

sentidos do eu se chocava com os conhecimentos pretendidos por uma disciplina 

influente na sua tradição de formação: a psicologia racional. Ela pretendia possuir um 

conhecimento do eu numênico ao qual Kant negava legitimidade. Do ponto de vista 

transcendental, era indispensável a crítica a essa disciplina. Nessa tarefa, Kant não 

estava desamparado: podia contar com os desenvolvimentos conceituais encontrados já 

na dedução transcendental. Seria possível mostrar a vacuidade dos conhecimentos da 

psicologia racional recorrendo à noção de sujeito lógico: as conclusões da psicologia 

racional diziam respeito a elementos formais do conceito de “eu penso”, e não ao 

conhecimento de uma substância metafísica. Vacuidade, entretanto, não significa 

irracionalidade: a psicologia racional pode ser falsa, mas não é absurda: deriva da 

natureza mesma da razão, sendo fruto de uma ilusão incontornável; a visão de que seria 

uma construção contingente desprovida de interesse universal para a filosofia está 

definitivamente afastada.  

É um lugar-comum certamente redutor a afirmação de que Kant fundiu resultados 

das escolas empirista e racionalista na filosofia crítica. Mas não deixa de ser notável 

como em todos os momentos da argumentação encontram-se elementos oriundos delas: 

a exigência de um componente não-discursivo na formação do conhecimento, a 

separação entre a consciência de representações e a consciência da identidade do 

sujeito, a concepção da razão como dotada de conceitos próprios, etc. A eminente 

natureza sintética da filosofia kantiana é exemplificada aqui mais uma vez. Entretanto, 

mais do que fundir tradições, o passo importante que é dado é a capacidade de pensar de 

forma lógica noções que antes pareciam indissociáveis da ontologia e da psicologia, e 

interligá-las em um quadro teórico sistemático. O sujeito lógico kantiano é uma 

impressionante novidade filosófica, que põe Kant em ligação direta com as filosofias 
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contemporâneas que tratam os problemas sobretudo em termos de sintaxe e semântica 

lógicas. Desse modo, a própria desconstrução da prioridade epistemológica do sujeito, 

tipicamente kantiana, torna-se viável através de Kant. As várias vertentes que tentaram 

superar a divisão entre sujeito e objeto são devedoras diretas da concepção de Kant da 

relação indissociável entre objetividade e subjetividade. Nesse contexto, a crítica à 

psicologia racional contribui para afirmar a posição do sujeito cognoscente como esse 

lugar vazio, no qual não encontramos uma substância que difere em natureza do mundo 

material, mas que supomos como tão somente um centro de estruturas que condicionam 

o conhecimento.  

No primeiro capítulo, intitulado “Da revolução copernicana à crítica à psicologia 

racional”, faremos uma exposição do plano geral da filosofia transcendental, o 

significado de “psicologia racional”, a problemática relativa a esse campo de estudo e o 

lugar que a crítica à psicologia racional ocupa na filosofia kantiana. 

No segundo capítulo, “O conhecimento do eu” estabeleceremos a distinção entre 

sujeito fenomênico, transcendental e numênico e o tipo de conhecimento possível de 

cada um deles nos marcos da filosofia transcendental. Esse passo é importante para 

compreender a especificidade do tratamento da questão do eu na obra de Kant e como o 

redimensionamento que ele realiza desse conceito exige uma crítica do tratamento dado 

pela metafísica moderna clássica.  

O terceiro capítulo trata da crítica em si. Nele, além de uma discussão 

pormenorizada de cada um dos paralogismos, tento responder à questão crucial: quais 

as continuidades e descontinuidades existentes na crítica de Kant à psicologia racional 

em relação à metafísica clássica? Discutiremos algumas questões acerca da crítica 

kantiana, de que modo ela se localiza no interior da tradição e em que aspectos a 

ultrapassa.  
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2 DA REVOLUÇÃO COPERNICANA À CRÍTICA DA PSICOLOGIA  

RACIONAL 

 

 2.1 O projeto da crítica da razão 

 

É grande a relevância histórica da filosofia de Kant. De fato, Kant redimensionou 

os problemas da tradição filosófica de um modo tal que muito da filosofia posterior é 

incompreensível sem a referência a ele. Por sua vez, ele tinha plena consciência do 

impacto de suas ideias sobre o conjunto da tradição, pelo que se tornam compreensíveis 

afirmações de impressionante confiança, como a de que não haveria um só problema da 

metafísica que não teria sido solucionado, ou que pelo menos não tivesse encontrado a 

chave para sua solução, na Crítica da razão pura (CRP A XII), e a caracterização de sua 

abordagem como uma revolução filosófica, segundo o modelo das inspirações geniais 

que estavam na origem do estabelecimento da matemática e da física como ciências 

(CRP B XVI). A Crítica da razão pura é o lócus dessa revolução. Laboriosamente 

elaborada na conhecida “década silenciosa”1, constitui um monumento de rigor e 

sistematicidade, com o qual é difícil se confrontar sem ser levado à “ideia de que ela 

representa algo irrevogavelmente completo, definitivo e incontestável, tanto nas suas 

premissas quanto nas suas conclusões” (HAMM, 2003, p. 62). 

Ao definir o objetivo da Crítica da razão pura, Kant deixa claro que pretende 

realizar uma crítica da razão mesma através da própria razão:  

 
Por uma crítica assim, não entendo uma crítica de livros e de sistemas, 

mas da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os 

conhecimentos a que pode aspirar, independentemente de toda a 

experiência (CRP A XII)2. 

 

A razão é, pois, o centro da investigação, mas também o meio através do qual ela 

se conduz. Nas palavras de Höffe (2013, p. 39), “no tribunal de Kant, a razão assume 

não menos do que cinco papéis. Ela é a acusada, a acusadora e a defensora, sobretudo a 

juíza, promulga além disso as leis, pelas quais ela mesma julga”.  

Como aponta Hanna (2004, p. 35), a primeira Crítica foi tradicionalmente lida de 

duas formas: ou como uma metafísica que tinha como objetivo refletir sobre a natureza, 

                                                             
1 Entre a publicação dos últimos escritos pré-críticos e a Crítica da razão pura transcorreu um período de 

cerca de uma década em que Kant pouco publicou. 
2 Todas as citações da Crítica da razão pura seguem a tradução de Manuela P. dos Santos e Alexandre F. 

Morujão. 
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o âmbito e os limites da ontologia ou como uma austera epistemologia transcendental. 

Mais recentemente, foram amplamente desenvolvidas leituras lógico-semânticas (p.ex. 

Strawson (1966); ou, no Brasil, Loparic (2000)) e também a visão de Kant como um 

psicólogo filosófico (p. ex. Ameriks (2000) ou Kitcher (1990)). Para Hanna, todas essas 

leituras ressaltam de modo válido aspectos da primeira Crítica, pois “a filosofia teórica 

de Kant é ao mesmo tempo absolutamente lógico-semântica e absolutamente 

psicológica” (2004, p. 37) e pode ser lida como “uma teoria geral da representação 

mental objetiva – uma semântica cognitiva geral” (2004, p. 37).  

O esforço de Kant é o de encontrar as condições de possibilidade de um 

conhecimento não-relativo, válido de modo puro, transcultural e trans-histórico, aquilo 

que Höffe (2013, pp. 20-22) chama de “cosmopolitismo epistêmico”. O método consiste 

em extrair do conhecimento dado as condições que o possibilitam. Diante da finitude 

dos seres que analisa e das características que considera indispensáveis para que o 

conhecimento intelectual seja reconhecido como tal, Kant estabelece a obrigatoriedade 

da colaboração de duas condições para a formação do conhecimento: os contributos da 

sensibilidade e do entendimento. Essas são capacidades (“faculdades”) básicas que 

todos os seres finitos devem possuir para que possam ser racionais. Aqui, não se trata de 

uma descrição empírica, mas do estabelecimento de condições transcendentais3, ou 

seja, de requisitos indispensáveis para o conhecimento. Kant não pretende oferecer uma 

exposição das capacidades que permitem a um sujeito cognoscente concreto conhecer, 

mas realizar uma justificação filosófica da possibilidade do conhecimento. A 

sensibilidade é uma capacidade de entrar em contato com objetos e deles receber 

impressões que produzem representações; o entendimento, de organizar as 

representações de modo a torná-las inteligíveis4. 

Kant está preocupado em mostrar como são possíveis representações mentais 

objetivas, seguindo ainda a primeira formulação do problema da fundamentação da 

metafísica que aparece já na famosa carta a seu aluno e divulgador Marcus Herz, de 21 

de fevereiro de 1772 (KANT, 1967, pp. 70-76). Nela, Kant fala de sua frustração com 

os resultados da Dissertação de 1770, em que julga ter passado ao largo do verdadeiro 

                                                             
3 “Chamo transcendental a todo o conhecimento que em geral se ocupa menos dos objetos, que do nosso 

modo de os conhecer, na medida em que este deve ser possível a priori” (CRP A 12).  
4 “O nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do espírito, das quais a primeira consiste 

em receber as representações (a receptividade das impressões) e a segunda é a capacidade de conhecer um 

objeto mediante estas representações (espontaneidade dos conceitos); pela primeira é-nos dado um objeto; 

pela segunda é pensado em relação àquela determinação (como simples determinação do espírito)” (CRP 

A 50/B 74). 
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problema do conhecimento metafísico. Na Dissertação, Kant distingue o mundo 

sensível do inteligível como duas dimensões da realidade acessadas ou pela 

sensibilidade ou pelo entendimento, em uma perspectiva metafísica tradicional, em que 

estas faculdades são tomadas como graus do conhecimento, e não como duas fontes 

distintas de representações que possuem direitos próprios. Percebendo a insuficiência 

dessa posição, ele coloca a questão: como é possível que as representações remetam a 

objetos? Como nosso conhecimento é constituído por representações, elas podem ter 

uma origem empírica ou intelectual. É fácil entender como é possível que as 

representações empíricas se liguem a objetos, visto que a experiência nos coloca em 

contato direto com eles. Já as representações meramente intelectuais causam 

perplexidade: como podem ligar-se a objetos? A resposta da metafísica tradicional, 

como em Leibniz, remetia à criação divina como segurança última da relação entre o 

pensamento e as coisas: sendo Deus o criador de ambos, ele sustenta a ligação. Kant, 

entretanto, considerava esse tipo de resposta filosoficamente inaceitável. Por isso, ele 

procura uma solução alternativa, que seja capaz de mostrar quais são as exigências para 

que um pensamento se relacione com os objetos, prescindindo da experiência. Para 

resolver esse problema ele precisará, antes, explicar a possibilidade do conhecimento 

objetivo ancorado na própria experiência. 

A teoria de Kant é de que o conhecimento objetivo é possível na experiência 

porque se baseia em estruturas cognitivas universalmente compartilhadas pelos seres 

racionais. Seres racionais finitos não podem conhecer as coisas como são em si mesmas, 

apenas como elas aparecem a eles, captadas através da sensibilidade. Mas esse 

aparecimento não é relativo a cada indivíduo: a sensibilidade possui uma estrutura 

formal universal. As representações sensíveis são organizadas e tornam-se inteligíveis 

através da ação do entendimento, que também possui uma estrutura característica. Essas 

estruturas formais explicam não só a objetividade possível do conhecimento empírico, 

mas também a possibilidade de conhecimento a priori5. Podemos ter algum 

                                                             
5 Os conceitos de a priori e a posteriori, junto com os de juízo analítico e juízo sintético, são de uma 

importância fundamental na filosofia kantiana. Por a priori, Kant compreende um conhecimento 

“independente da experiência e todas as impressões dos sentidos” (CRP B 2), enquanto a posteriori é 

aquele conhecimento que tem sua raiz na experiência. Quanto aos juízos, que para Kant são uma relação 

entre sujeito e predicado numa proposição, analíticos e sintéticos se distinguem na medida em que, nos 

analíticos, “o predicado B pertencem ao sujeito A como algo que está contido (implicitamente) nesse 

conceito A”, e nos sintéticos, “B está totalmente fora do conceito de A, embora em ligação com ele” 

(CRP B 10). No pensamento kantiano, a possiblidade da metafísica enquanto ciência está assentada na 

possiblidade de juízos sintéticos a priori, ou seja, em juízos independentes da experiência, mas que sejam 

capazes de expandir nosso conhecimento. 
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conhecimento dos objetos antes da experiência na medida em que somos capazes de 

conhecer as estruturas que os condicionam formalmente. Por outro lado, isso implica 

em uma restrição dos limites do conhecimento ao âmbito da experiência possível: se o 

único vínculo que liga a priori o pensamento aos objetos são as condições 

transcendentais da experiência, então o máximo de conhecimento que se pode obter a 

priori diz respeito ao modo como estas últimas condicionam objetos passíveis de fazer 

parte da experiência. Disso se conclui pela impossibilidade do conhecimento puramente 

intelectual: se só é cognoscível o que pode vir a fazer parte da experiência, então 

somente aquilo pode ser intuído é conteúdo de conhecimento.   

Portanto, se torna compreensível a afirmação de Hanna de que “a filosofia teórica 

de Kant é ao mesmo tempo absolutamente lógico-semântica e absolutamente 

psicológica” (2004, p. 37). Diferente da metafísica racionalista, em que a sensibilidade é 

reduzida a uma forma confusa de intelecção, Kant elabora uma teoria da formação do 

conhecimento na qual colaboram elementos não-discursivos (sensibilidade) e 

discursivos (entendimento). Por isso, Ferry (2012) ressalta como em Kant aparece uma 

grande valorização do corpo e da sensibilidade, ligada ao ponto de vista basilar da 

finitude humana:  

 

[...] a característica principal do conhecimento humano, o fato de ele 

estar ligado à sensibilidade, à intuição, tampouco poderia ser 

relativizada e, como tal, desvalorizada. O conhecimento sensível não é 

menor que o conhecimento de Deus: é o único conhecimento possível, 

e é por essa razão que o conhecimento divino, o do entendimento 

infinito, é reduzido à categoria de uma ideia da razão (FERRY, 2012, 

p. 35).  

 

Em resumo, o esforço de Kant na primeira Crítica é o de encontrar as condições 

de possibilidade de representações mentais objetivas para seres finitos dotados dessa 

capacidade peculiar chamada “razão” – como os seres humanos. A sua investigação, 

entretanto, prescinde de considerações de natureza empírica, ainda que parta do dado de 

que a sensibilidade é indispensável para o conhecimento possível desses seres, devido a 

sua finitude. Ela será baseada na análise das faculdades que possibilitam o 

conhecimento, a partir de uma compreensão do conhecimento como dotado de 

determinadas características (universalidade e necessidade). Como pano de fundo está o 

sujeito, unidade básica que centraliza essas faculdades e que deve necessariamente ser 

pressuposto.  



16 
 

 
 

 

2.2 Revolução copernicana 

 

Com a Crítica da razão pura, Kant buscava fugir de uma situação em que a 

metafísica estava, segundo ele, caída “no dogmatismo arcaico e carcomido e, 

finalmente, no desprestígio” (CRP A X) fruto das “disputas infindáveis” (CRP A VIII) 

de que era palco. Independente do juízo de Kant acerca da própria obra, vivas polêmicas 

dividem os especialistas acerca das continuidades e descontinuidades do pensamento de 

Kant em relação à metafísica tradicional. Alguns consideram que o projeto da filosofia 

crítica de superar a metafísica tradicional falhou, na medida em que Kant acabou por 

manter compromissos subjacentes com a herança de sua formação. Para outros, a 

filosofia crítica não só superou a tradição, como representa uma revolucionária 

refundação da própria filosofia (BIRD, 2006, p. 2). No interior da Crítica da razão 

pura, um momento em que essa difícil problemática ganha um relevo especial é no 

confronto com a psicologia racional, um dos ramos da metafísica clássica analisados por 

Kant na Dialética Transcendental. Conforme a definição do próprio Kant, a psicologia 

racional é uma ciência metafísica que gira em torno do juízo “eu penso”: “o eu penso é, 

pois o único texto da psicologia racional, de onde esta deverá extrair toda sua 

sabedoria” (CRP A 343/ B 401). A partir do eu penso, a psicologia racional chega a um 

conjunto de conclusões a respeito da natureza da alma: que ela “é substância” (CRP A 

344/B 402); qualitativamente “simples” (CRP A 344/B 402); “numericamente idêntica, 

isto é, unidade (não pluralidade) quanto aos diversos tempos em que existe” (CRP A 

344/B 402); e ideal, ou seja, independente “em relação com objectos possíveis no 

espaço” (CRP A 344/B 402). Kant afirma ainda que esta ciência tem como objetivo 

principal provar a imortalidade da alma. A questão da psicologia racional representa um 

ponto privilegiado nessa discussão, considerando que esta disciplina gira em torno de 

variações daquele conceito que é amplamente reconhecido como fundante da filosofia 

moderna. 

Como é de amplo conhecimento, o “eu penso” é um desenvolvimento próprio da 

filosofia cartesiana, também geralmente reconhecido como momento essencial da 

filosofia moderna e noção-chave para a compreensão do sujeito na metafísica naquele 

contexto. Conforme Landim Filho (2004, p. 284), há basicamente duas formas de 

compreender o juízo “eu penso”:  
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ou bem exprime a consciência da mera função lógica da unidade, 

envolvida em todo ato de pensamento, que torna possível a ligação do 

múltiplo de uma intuição empírica, ou bem exprime a consciência que 

o sujeito tem de existir como sujeito na medida em que a consciência 

dessa condição formal de unidade supõe um substrato real (Landim 

Filho, 2004, p.284). 

 

Tradicionalmente, a interpretação de Descartes atribuiu a ele a segunda 

concepção, seguindo a sugestão do texto clássico das Meditações6. Descartes estaria em 

busca de um primeiro princípio indubitável que pudesse servir de fundamento para a 

descoberta de verdades metafísicas. O eu penso seria o primeiro juízo indubitável, pois 

não se pode duvidar da existência de um sujeito pensante, na medida em que se pensa. 

O fato do pensamento leva à conclusão da existência de uma substância, da qual o 

pensamento é atributo. A primeira concepção estaria ligada à Kant. O eu penso não 

expressaria a existência de uma substância que possui como atributo o pensamento 

puro, mas a consciência de uma função lógica de unidade que permite ligar um múltiplo 

sensível em uma única consciência, tornando possível o pensamento. Essa diferença de 

concepção do eu penso determina o trato com a psicologia racional e tem como pano de 

fundo uma divergência epistemológica. Na concepção cartesiana, afirma-se a 

possibilidade de conhecer uma realidade a partir do simples pensamento: o mero fato de 

que se pensa exige que se pressuponha a existência de uma entidade subjacente que 

funciona como suporte do atributo “pensamento”. Portanto, a partir de uma 

consideração meramente analítica, se chega à determinação de uma existência. Segundo 

os fundamentos da filosofia teórica de Kant, isso não é possível.  

Buscando compreender as condições de possibilidade do conhecimento, Kant 

radicalizou a orientação subjetivista da filosofia moderna. O sujeito passa a ser mais do 

que o fundamento do conhecimento: ele se torna, de certa forma, a única realidade 

conhecida, pois coisas em si mesmas são retiradas do âmbito do conhecimento, no qual 

permanecem apenas as representações presentes na consciência. Essa separação radical 

é o que constitui a sua “revolução copernicana”7.  

                                                             
6 Interpretação questionada por intérpretes como Martial Guérolt e Ethel Rocha. Cf. CÔRTES, 2013.  
7 “Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objectos; porém, todas as 

tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos algo que ampliasse nosso conhecimento, 

malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor 

as tarefas da metafísica, admitindo que os objectos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que 

assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori 

desses objectos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados” (CRP B XVI). A analogia entre 

essa “virada” da compreensão da natureza do conhecimento e a revolução de Copérnico na astronomia é 

do próprio Kant.  
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A hipótese de que os objetos devem se regular pela subjetividade é o ponto de 

partida. Entretanto, como diz Deleuze, “o verdadeiro problema da Crítica da Razão pura 

começa para lá dele” (2009, p. 13). De certa forma, é absolutamente óbvio que só 

conhecemos os objetos enquanto condicionados pelas nossas estruturas cognitivas. Por 

sermos seres finitos, devemos travar contato com objetos que nos forneçam conteúdo 

para o pensamento, o que só é possível fazer por meio das capacidades de cognição que 

possuímos. Caso “se quisesse pensar um entendimento que por si próprio intuísse (como 

porventura um entendimento divino, que não representasse objectos dados, mas cuja 

representação daria ou produziria, ao mesmo tempo, os próprios objectos)” (CRP B 

145), seria possível outro tipo de relação. Contudo, não é o nosso caso, e só podemos 

acessar o mundo através de nossas capacidades de recepção dele. Mas Kant quer extrair 

consequências filosóficas mais profundas desta suposta obviedade. Em uma perspectiva 

convencional, ainda que saibamos que só é possível conhecer na medida de nossas 

capacidades, isso não quer dizer que os objetos mesmos sejam condicionados por elas. 

Em última instância, o conhecimento diria respeito ao objeto tal como é em si mesmo, 

sendo nossa cognição apenas um canal que nos dá acesso à realidade. Kant, 

contrariando radicalmente o senso comum e toda a tradição, sustenta que não temos 

qualquer conhecimento de objetos como são em si mesmos (númenos), mas apenas de 

como eles nos aparecem (fenômenos). 

Nesse quadro, “o objeto torna-se, justamente, o ‘aquilo em que’ as representações 

são sintetizadas, nem mais nem menos do que uma função cognitiva que dirige uma 

atividade”, de modo que ele não é mais do que “uma função sintética de uma classe 

aberta de dados possíveis” (FAGGION, 2010, p. 171). As representações da consciência 

passam a configurar conhecimentos pela ação de normas de construção de objetos que 

se encontram no sujeito. Essas normas são a priori, ou seja, nem empíricas nem inatas 

(no sentido racionalista). Portanto, não é suficiente fazer uma mera descrição dos 

processos mentais concretos envolvidos no processo do conhecimento, tampouco uma 

metafísica da razão, no sentido clássico, investigação cuja validade Kant não reconhece, 

por considerar que pretende conhecer as coisas em si mesmas através pensamento puro. 

A filosofia crítica analisa o sujeito cognoscente procurando estabelecer as regras que 

dão sentido à experiência e justificam pretensões universais de conhecimento. 

Desse modo, só podemos concluir pela existência real de entidades através da 

experiência. O fato do pensamento não nos leva necessariamente a concluir 

teoricamente pela existência de uma entidade subjacente; leva-nos, contudo, a investigar 
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a estrutura lógica que torna possível algo como o próprio pensamento, no caso, a função 

de unidade expressa no juízo “eu penso”. Por isso, Kant considera que o conhecimento 

reivindicado pela psicologia racional se baseia em paralogismos transcendentais. 

Segundo Caygill (2000, pp. 250-251): 

 

Na Poética, Aristóteles definiu o paralogismo como o processo de 

inferir falsamente a verdade de um antecedente a partir da verdade de 

uma premissa consequente. [...] Kant amplia isso para definir um 

paralogismo lógico, o qual “consiste na falsidade de um raciocínio 

quanto à forma, seja qual for o seu conteúdo”, e um paralogismo 

transcendental, que é aquele que “tem um fundamento transcendental, 

induzindo-nos a estabelecer uma conclusão inválida” (CRP A 341/B 

399). Os paralogismos psicológicos da dialética transcendental 

exemplificam o segundo. Neles, Kant mostra como o fundamento 

transcendental do pensamento, “Eu penso” [...] é a base para ilações a 

respeito da substancialidade, simplicidade, identidade e relações da 

alma ou substância pensante [...]. 

 

Para Kant, os conhecimentos da psicologia racional são falsos na medida em que 

partem da incompreensão epistemológica de que o eu pode ser tomado como uma coisa 

em si mesma e conhecido através do pensamento puro. Essa incompreensão, entretanto, 

não é um mero erro, mas parte de uma tendência própria da razão que busca para o 

condicionado um fundamento último incondicionado. Dessa forma, os argumentos da 

psicologia racional podem ser bastante convincentes, apesar de construídos sobre 

raciocínios falaciosos. 

 

2.3 A ilusão transcendental 

 

Vimos que um dos principais interesses de Kant na Crítica da razão pura é 

estabelecer os limites do conhecimento. Quando falamos em um limite do conhecimento 

na filosofia kantiana, necessariamente somos remetidos à marca distintiva desta 

filosofia, o idealismo transcendental, consequência da “revolução copernicana”.  Kant 

estabelece um corte radical entre o que pode ser conhecido e o que está além do 

conhecimento teórico: os objetos determinados pelas faculdades do sujeito são passíveis 

de conhecimento, enquanto a natureza das coisas em si mesmas permanece 

inapreensível.  

A interpretação do papel que essa distinção desempenha na Crítica da razão 

puraé importante para o estudo do problema que enfrentamos nesse texto. A crítica da 
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psicologia racional incide justamente sobre a pretensão de conhecimento de uma 

realidade em si, o sujeito substancial da metafísica moderna clássica. Kant compreende 

a psicologia racional como motivada pela ilusão transcendental e a coloca dentro do 

escopo da sua Dialética Transcendental, que realiza a crítica desta ilusão. Tentaremos 

compreender a natureza desta ilusão junto ao papel que o conceito de númeno (coisa em 

si) desempenha na primeira Crítica.   

Na Crítica da razão pura, a distinção entre fenômenos e númenos é importante 

não só na delimitação dos limites do conhecimento, mas também como uma função de 

equilíbrio em vista da plausibilidade global da teoria. Se a revolução copernicana abre 

espaço para a resolução de uma série de problemas clássicos, ela também impõe 

dificuldades novas e espinhosas. A principal delas é o risco do solipsismo8: se nós 

conhecemos apenas as coisas como nos aparecem, como podemos ter segurança de estar 

conhecendo coisas reais, e não meras ilusões? Para esse problema, há uma primeira 

resposta fácil: podemos recorrer a um conjunto de regras que tornam a experiência 

consistente (como, por exemplo, os padrões que nos dão indícios que permitem 

perceber que estamos despertos e não sonhando). Kant mesmo usa esse expediente para 

identificar ilusões: “para escapar à falsa aparência segue-se a regra: o que está de 

acordo com leis empíricas, é real” (CRP A 376). Mas essa solução é apenas superficial. 

De fato, se consideramos que temos acesso apenas a representações, não temos mesmo 

como saber se existem objetos independentes da consciência a que elas se referem. 

Diante desse inconveniente, restam três alternativas: a) assumir positivamente o 

solipsismo, presumindo que não podemos nos referir a nada a não ser às representações; 

b) estabelecer uma constante referência às coisas em si, mesmo admitindo o 

desconhecimento acerca da sua natureza; ou c) rejeitar o paradigma transcendental 

como um todo. É óbvio que Kant não está disposto a abrir mão de sua revolução 

filosófica. Por outro lado, deixar de referir-se a coisas em si não só levaria ao absurdo 

de forçar a abandonar a crença elementar de que diferentes seres devem habitar um 

mundo comum, como tornaria a intenção de adquirir um conhecimento universalmente 

válido estranhamente deslocada. Por isso, Kant mantém sempre no horizonte a 

                                                             
8“O solipsismoé [...] a doutrina na qual, em princípio, a ‘existência’ significa para mim minha existência e 

a de meus estados mentais. A existência é tudo o que eu experimento - objetos físicos, outras pessoas, 

eventos e processos - qualquer coisa comumente considerada como constituinte do espaço e do tempo em 

que eu coexisto com outros e é necessariamente interpretado por mim como parte do conteúdo da minha 

consciência” (THORNTON, 2017). 



21 
 

 
 

referência à realidade numênica, tanto como limite quanto como fiadora da sensatez da 

filosofia crítica.  

Essa referência à coisa em si permanece como uma tensão constante no interior da 

Crítica da razão pura. Isso porque é muito difícil manter a vigilância suficiente para 

não tentar romper os limites estabelecidos do conhecimento. Na verdade, Kant 

argumenta que existe mesmo uma tendência racional em direção à ruptura desse limite. 

Hamm (2003; 2010) explica que a noção de limite do conhecimento só pode ser 

estabelecida a partir dessa propensão positiva em ultrapassar o campo do conhecimento 

possível. O conhecimento constitui um âmbito determinado. A noção de limite exige a 

contraposição a outro domínio com o qual este âmbito mantenha uma relação fronteiriça 

(o que aparece na sugestiva imagem kantiana do conhecimento como uma ilha cercada 

pelo mar), que é fornecida pelo pensamento de objetos incondicionados. Por isso, não 

basta delimitar o uso dos conceitos e princípios puros à experiência. Kant precisa 

explicar como se podem pensar os objetos além dos limites do conhecimento e ainda 

realizar a crítica do efeito colateral dessa necessidade razão: a ilusão transcendental que 

“nos arrasta totalmente para além mesmo do uso empírico das categorias, enganando-

nos com a miragem de uma extensão do entendimento puro” (CRP A 295/ B 352), ou 

seja, fazendo um uso transcendente dos princípios do entendimento.Para esclarecer a 

natureza dessa aparência, Kant a distingue de outras formas de ilusão, a lógica e a 

empírica. 

A ilusão lógica é a mais trivial, visto que “consiste na simples imitação da forma 

da razão (a aparência dos paralogismos)” e “provém unicamente de uma falta de 

atenção à regra lógica” (CRP A 296/B 353).Não se trata, portanto, de um assunto de 

preocupação significativa no escopo dos objetivos de Kant com a primeira Crítica. A 

ilusão lógica pode ser dissipada apenas com uma aplicação rigorosa do instrumental 

lógico, e sua presença ou ausência não toca na questão dos limites do conhecimento: é 

possível fazer todo tipo de construção quimérica observando o maior rigor lógico. 

Sendo a lógica a ciência cuja natureza “a obriga a abstrair de todos os objetos do 

conhecimento e suas diferenças, tendo nela o entendimento que se ocupar apenas 

consigo próprio e com a sua forma” (CRP B IX), questões de conteúdo se tornam 

irrelevantes no seu domínio. A ilusão empírica tem maior importância. Ela é bastante 

semelhante à ilusão transcendental, na medida em que possui o duplo caráter de 

geradora de erros e ilusão necessária. 
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Por um lado, este “erro só é produzido por influência despercebida da 

sensibilidade sobre o entendimento, pela qual os princípios subjectivos do juízo se 

confundem com os objetivos e os desviam do seu destino” (CRP A 294/ B 351). 

Sensibilidade e entendimento são fontes independentes do conhecimento, que se 

entrelaçam no juízo; o erro tem lugar nesse momento. Neste aspecto, a ilusão empírica 

consiste em atribuir validade objetiva a percepções meramente subjetivas que não 

podem ser intersubjetivamente compartilhadas por seu acordo com leis empíricas. De 

forma mais precisa: ao creditar a juízos de percepção o mesmo valor de verdade que aos 

juízos de experiência, sem a necessária mediação dos conceitos do entendimento para a 

passagem de um a outro, e quando as percepções mostram-se enganosas à luz das regras 

do entendimento. 

É fácil perceber que determinados elementos que fazem parte da nossa 

representação dos objetos não são características inerentes a eles, mas são decorrência 

apenas da constituição empírica da nossa sensibilidade9. As sensações,em geral, 

dependem da configuração empírica – portanto, contingente – da nossa sensibilidade e 

têm caráter absolutamente subjetivo. Que o daltônico veja cores diferentes daquelas que 

as outras pessoas veem é um dado que deve ser compreendido levando em conta as 

características de seu aparelho de visão (olho, conexões cerebrais, etc.); contudo, 

mesmo que seja possível explicar de forma objetiva as causas que determinam uma ou 

outra forma de ver as cores, a percepção da cor é inacessível para qualquer outra pessoa 

além daquela que tem essa percepção. 

A vivência comum nos ensina que existe bastante regularidade entre as 

percepções humanas: as pessoas geralmente percebem de forma semelhante cheiros, 

cores, gostos, etc. – ainda que reajam com valorações muito distintas a respeito de 

percepções muito parecidas. Essa regularidade não é casual, mas deriva da constituição 

comum dos sentidos compartilhada pelos seres humanos. Por isso, não é estranho que 

possamos supor que a validade de nossos juízos de percepção – que se referem apenas 

“a uma relação de [...] sensações ao mesmo sujeito” (KANT, 1988, p. 72) – possa estar 

para além da nossa própria subjetividade. Entretanto, é impossível romper as fronteiras 

da subjetividade absoluta da percepção. Para fazer afirmações universalmente válidas 

                                                             
9“Que, sem prejuízo para a existência real das coisas exteriores, se possa dizer de um conjunto de seus 

predicados que não pertenceriam a estas coisas em si mesmas, mas apenas aos seus fenômenos, e não 

possuiriam nenhuma existência própria fora da nossa representação, eis o que era geralmente aceite e 

admitido já muito antes da época de Locke, mas sobretudo depois. A eles pertencem o calor, a cor, gosto, 

etc.” (KANT, 1988, p. 58). 
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sobre a realidade, é preciso a mediação dos conceitos do entendimento10. Para Kant, a 

universalidade e necessidade dos juízos só é possível na medida em que se pressupõe a 

subsunção das percepções aos conceitos puros do entendimento, que são a condição 

transcendental da experiência – no sentido em que a experiência é definida como “a 

conexão sintética dos fenómenos (percepções) numa consciência, enquanto essa ligação 

é necessária” (KANT, 1988, p. 79).  

Kant diz que os juízos de percepção “não precisam de nenhum conceito puro do 

entendimento, mas apenas da conexão lógica das percepções num sujeito pensante” 

(KANT, 1988, p. 70). De fato, para fazer afirmações a respeito das minhas percepções, 

como, por exemplo, de que sinto que uma pedra sob o sol está aquecida, não preciso 

remeter a categorias como a causalidade, basta evidenciar qual a sensação que tenho 

presente quando de uma determinada situação. A passagem de um juízo de percepção a 

um juízo de experiência se dá pela subsunção das percepções aos conceitos puros do 

entendimento; no exemplo, que o calor do sol causa o aquecimento da pedra.   

 Nem todos os juízos de percepção podem tornar-se juízos de experiência. Sobre 

alguns dos exemplos que usa, Kant diz:  

 

Confesso de boa vontade que estes exemplos não representam juízos 

de percepção que possam alguma vez tornar-se juízos de experiência, 

ainda que aí se acrescentasse um conceito do entendimento; porque 

eles se referem apenas ao sentimento, que cada qual reconhece como 

simplesmente subjectivo e que, por conseguinte, nunca pode ser 

atribuído ao objecto, nunca podem tornar-se objectivos (KANT, 1988, 

p. 72). 

 

Ou seja, para além da subsunção das percepções aos conceitos do entendimento, é 

preciso que as próprias percepções sejam passíveis de um ajuizamento objetivo11.É 

possível que juízos de percepção sejam tomados por juízos de experiência sem que 

tenha havido o processo necessário para a realização destes últimos, ou mesmo sem que 

                                                             
10 “Devemos, pois, observar primeiro que, embora todos os juízos sejam empíricos, isto é, tenham o seu 

fundamento na percepção imediata dos sentidos, no entanto, nem por isso todos os juízos empíricos são 

inversamente juízos de experiência, mas que ao elemento empírico e, em geral, ao que é dado à intuição 

sensível devem ainda acrescentar-se conceitos particulares, que têm sua origem inteiramente a priori no 

entendimento puro, nos quais cada percepção deve primeiramente ser subsumida e, em seguida, por seu 

intermédio ser transformada em experiência” (KANT, 1988, p. 70). 
11 Existe um debate a respeito do nível de intencionalidade do conteúdo não-conceitual do conhecimento 

em Kant. Ele é completamente não-intencional, e só adquire algum sentido  pela mediação dos conceitos, 

ou já apresenta uma significação prévia?  Por exemplo, ao olhar um objeto como uma mesa, sem 

conceitos, eu veria já uma mesa, ou apenas um caos de dados sensíveis? Os intérpretes se dividem a esse 

respeito. A distinção entre percepções que são ou não passíveis de se tornarem objetivas é particularmente 

importante em relação a esse ponto. Cf. HANNA, 2005. 
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isso seja mesmo possível. Como nem todas as percepções são iguais, aquelas que 

entram em desacordo com as regras do entendimento, caso fossem contrapostas como 

juízos de percepção aos juízos de experiência, provocam o erro; enquanto outras, nas 

quais não existe essa contradição (como no exemplo da pedra aquecida pelo sol), não 

constituem erro, mas não alcançam o status de conhecimento objetivo.   

Por outro lado, a ilusão empírica em si não é um erro, porque a percepção é nosso 

próprio modo de receber objetos através da nossa sensibilidade. “Pode-se dizer que os 

sentidos não erram” e apenas “na concordância com as leis do entendimento [...] 

consiste o lado formal de toda verdade” (CRP A 293/ B 350). A sensibilidade por si só 

não erra e 

 

[...] não podemos evitar que o mar nos pareça mais alto ao longe do 

que junto à costa, porque, no primeiro caso, o vemos por meio de raios 

mais elevados; ou ainda, como o próprio astrônomo não pode evitar 

que a lua, ao nascer, lhe pareça maior, embora não se deixe enganar 

por essa aparência (CRP A 297/B 354). 

 

Nossa percepção imediata do tamanho da lua independe do nosso conhecimento 

científico sobre suas dimensões reais. Esse fato, por sua vez, também pode ser explicado 

objetivamente pelas leis da ótica, mas mesmo que tenhamos em mente ambos os 

conhecimentos, nossa percepção não será alterada, pois é determinada pela nossa 

constituição subjetiva. O conhecimento objetivo pode intervir apenas no sentido de 

evitar que tomemos as ilusões pela realidade.  

Nesse ponto, existe uma forte semelhança com a ilusão transcendental. À 

semelhança da ilusão empírica, ela possui duas características: é tanto motivo de erros 

quanto uma ilusão inevitável, mesmo que posta a descoberto pela crítica. 

A ilusão transcendental é um tipo de ilusão derivada da natureza da razão, 

baseada em uma necessidade própria que lhe impele a ir além dos fenômenos e tentar 

conhecer o incondicionado, o que implica no uso transcendente dos conceitos puros do 

entendimento. Os conceitos puros do entendimento são representações intelectuais 

aplicadas aos fenômenos para torná-los inteligíveis. Quando se pretende ultrapassar a 

experiência e conhecer coisas em si e exclusivamente através do pensamento, dá-se o 

uso impróprio que pode ser chamado de transcendente. Nem sempre o uso 

transcendente ocorre por descuido ou desconhecimento das limitações do conhecimento 

estabelecidas na filosofia crítica: pode ser o caso da ação da ilusão transcendental, que 

força a tomar os conceitos do entendimento como conhecimentos efetivos de objetos 
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para além da experiência. Assim como a persistência da ilusão empírica a despeito do 

conhecimento que tivermos evidencia a nossa constituição empírica, a persistência da 

ilusão transcendental põe à vista uma atividade própria da razão. Existe uma atividade 

da razão, meramente subjetiva, que tem em vista sua ordenação e economia interna, mas 

que tem a aparência de uma necessidade objetiva das coisas em si mesmas e que, 

portanto, gera a ilusão12. Como diz Kant na Crítica da razão prática, a razão 

 

carece [...] uma perspectiva sobre uma superior e imutável ordem das 

coisas na qual já agora nos encontramos e na qual doravante podemos 

ser instruídos, mediante determinados preceitos, a prosseguir a nossa 

existência em conformidade com a suprema destinação da razão 

(KANT, 2002, p. 176).  

 

Em que consiste essa atividade? Por que não poderíamos apenas ficar detidos aos 

fenômenos? Por que essa necessidade de ultrapassá-los? Isso decorre da concepção 

kantiana da natureza e do ser humano. Como explica Hamm (2010), Kant compreende a 

natureza como um organismo, um todo no qual cada parte possui um fim. A natureza se 

organiza segundo fins, e o ser humano, como parte dela, não é uma exceção. Isso 

significa que “a ‘integração’ do homem, enquanto ser empírico e racional ao mesmo 

tempo, foi um ‘ato deliberado’ da natureza, correspondendo inteiramente ao todo do seu 

‘plano’ organizacional” (HAMM, 2010, p. 11). É como se a razão não existisse por 

acaso, e devesse possuir fins próprios, que são buscados naturalmente pelos seres 

humanos. Contudo, é importante lembrar o caráter hipotético que essas afirmações têm 

para Kant13. 

O conjunto de operações – os usos da razão – através dos quais a razão busca a 

unidade explica o modo de aparecimento da ilusão transcendental. Em um silogismo, 

um particular é submetido a uma regra geral para se obter um conhecimento universal. 

                                                             
12“Na nossa razão (considerada subjetivamente como uma faculdade humana de conhecimento) há regras 

fundamentais e máximas relativas ao seu uso, que possuem por completo o aspecto de princípios 

objetivos, pelo que sucede a necessidade subjetiva de uma certa ligação dos nossos conceitos, em favor 

do entendimento, ser tomada como uma necessidade objetiva da determinação das coisas em si 

mesmas”(CRP B 354). 
13“Na realidade, não sabemos nada sobre os fins da natureza, nem podemos dizer se tais fins existem; 

afirmar a existência de fins na natureza e tentar determiná-las (sic) significaria abandonar a própria 

posição kantiana e retornar a um dogmatismo pré-crítico. Por outro lado, cabe também notar que trabalhar 

com a idéia de uma organização da natureza segundo fins é, não obstante isso, um recurso absolutamente 

legítimo e muito útil, na medida em que ela mantém o seu caráter estritamente hipotético, ou, em termos 

mais kantianos, em que ela está sendo usada em sentido apenas regulativo (e não constitutivo). Usada 

assim, essa idéia pode cumprir uma função heurística muito importante, projetando e traçando, por assim 

dizer, o caminho que a razão deve tomar no seu procedimento da fundamentação do pensamento e, mais, 

da sua própria auto-reflexão crítica” (HAMM, 2010, p. 11). 
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Kant afirma que essa é uma operação da razão em seu uso lógico. O entendimento 

realiza o mesmo tipo de procedimento, só que em um nível mais elementar, 

relacionando conceitos em um juízo14. Por isso, pode-se dizer que ambos trabalham 

perseguindo a unidade. Mas a razão não é apenas uma capacidade lógica. A 

investigação da Crítica da razão pura concerne à possibilidade do conhecimento a 

priori, portanto, ela também deve ser considerada como criadora de conceitos. Aos 

conceitos puros da razão Kant chama princípios, por serem absolutos, ou seja, não 

terem nenhuma condição anterior que devam pressupor. O uso real da razão consiste 

nela como produtora de princípios. 

Kant considera que o uso real engloba o uso lógico. Pois se o uso lógico equivale 

ao esforço pela unidade dos conhecimentos, o uso real quer levar essa unidade às 

últimas consequências. Em nenhum desses dois usos a razão lida diretamente com 

fenômenos: cabe a ela apenas levar as regras do entendimento ao máximo acordo 

consigo próprias15. Isso significa que a razão trabalha em vista da economia interna do 

pensamento, sem dar a conhecer os fenômenos, o que faz mediante uma máxima16:  

 

Essa máxima lógica só pode converter-se em princípio da razão pura, 

se se admitir que, dado o condicionado, é também dada (isto é, contida 

no objeto e na sua ligação) toda a série das condições subordinadas, 

série que é, portanto, incondicionada. Ora um tal princípio da razão 

pura é, manifestamente, sintético, porque o condicionado se refere, 

sem dúvida, analiticamente, a qualquer condição, mas não ao 

incondicionado (CRP A 308/ B 365).  

 

                                                             
14 “A função da razão nas suas inferências consiste na universalidade do conhecimento por conceitos, e o 

próprio raciocínio é um juízo determinado a priori em toda a extensão da sua condição. Pelo simples 

entendimento, poderia extrair a proposição: Caio é mortal. Todavia, procuro um conceito que contenha a 

condição pela qual o predicado (asserção que contenha a condição pela qual é dado o conceito de homem) 

e, depois de subsumido o predicado nesta condição pela qual é dado o predicado nesta condição em toda 

sua extensão (todos os homens são mortais), determino deste modo o conhecimento do meu objecto (Caio 

é mortal)” (CRP A 322/B 378). 
15 “De facto, a diversidade das regras e a unidade dos princípios é uma exigência da razão para levar o 

entendimento ao completo acordo consigo próprio, tal como o entendimento submete a conceitos o 

diverso da intuição, ligando-o desse modo. Mas um tal princípio não prescreve aos objectos nenhuma lei 

e não contém o fundamento da possibilidade de os conhecer e de os determinar como tais em geral; é 

simplesmente, pelo contrário, uma lei subjectiva da economia no uso das riquezas do nosso entendimento, 

a qual consiste em reduzir o uso geral dos conceitos do entendimento ao mínimo número possível, por 

comparação entre eles, sem que por isso seja lícito exigir-se dos próprios objectos uma concordância tal, 

que seja favorável à comodidade e extensão do nosso entendimento e atribuir a essa máxima, ao mesmo 

tempo, validade objectiva” (CRP A 306/ B 362). 
16 “Dou o nome de máximas da razão a todos os princípios subjetivos, que não derivam da natureza do 

objeto, mas do interesse da razão por uma certa perfeição possível do conhecimento desse objeto” (CRP 

A 666/ B 694). 
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A razão é impingida para a unidade por uma máxima lógica. Essa máxima afirma 

que para todo condicionado dado, deve ser dada a série completa das condições de que 

ele faz parte. Por regressão, essa série deve conter um ponto inicial, que não possui 

condição prévia e é, portanto, incondicionado, o que significa que a série inteira 

considerada em conjunto é incondicionada. A máxima lógica é um juízo analítico. Ter 

uma condição faz parte do conceito de condicionado, de modo que a proposição “a todo 

condicionado dado deve ser dada juntamente a sua condição” apenas esclarece esse 

conceito. Somente um ato da razão permite extrapolar desse juízo analítico para um 

juízo sintético que exija uma conexão necessária entre um condicionado e o 

incondicionado. 

Algum objeto precisa ser pensado para ocupar o lugar do incondicionado, o que 

Kant chama de ideia transcendental. As ideias são os princípios da razão. Elas não têm 

relação direta com os fenômenos, apenas fornecem os modelos para a “unidade sintética 

incondicionada de todas as condições em geral” (CRP A 334/ B 391):  

 

Os conceitos da razão servem para conceber, assim como os do 

entendimento para entender (as percepções). Se os primeiros contêm o 

incondicionado, referem-se a algo em que toda a experiência se 

integra, mas que, em si mesmo, não é nunca objeto da experiência [...] 

(CRP A 311/ B 367). 

 

Partindo da homologia entre o entendimento e a razão, Kant considera “lícito 

esperar [...] por analogia com os conceitos do entendimento, que o conceito lógico nos 

facultará a chave do transcendental” (CRP A 299/B 356). Pela correspondência com os 

tipos de raciocínio, deduz três ideias: a alma (juízo categórico), o mundo (juízo 

hipotético) e Deus (juízo disjuntivo). A ideia de alma (no sentido secular de mente) 

ajuda a conceber a “unidade absoluta (incondicionada) do sujeito pensante” (CRP A 

299/B 356); a de mundo contém a “a unidade absoluta da série das condições do 

fenómeno” (CRP A 299/B 356) e a de Deus “a unidade absoluta da condição de todos 

os objetos do pensamento em geral” (CRP A 299/B 356).  

É nesse contexto que surge a ilusão transcendental. Para conceber a totalidade da 

síntese de condições, a razão precisa representar um objeto. Contudo, como a razão não 

lida diretamente com fenômenos, esse objeto não pode ser dado na experiência e o 

entendimento não possui qualquer conceito sobre ele. Esse procedimento da razão só 

pode ser problemático. Levada por uma necessidade própria a conceber um objeto 

incondicionado, a razão não encontra outra forma de fazê-lo a não ser estendendo a 
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síntese condicionada do entendimento até o incondicionado (HULSHOF, 2016, p. 17). 

É fácil perceber como daqui decorrem impropriedades para a filosofia crítica: o que é 

um esforço para unificação do entendimento pode naturalmente acabar por ser 

considerado o conhecimento de um objeto mais elevado, inacessível através da mera 

experiência. 

Dessa forma, o conceito de númeno adquire, na Dialética Transcendental, uma 

função diferente daquela que predominava na primeira parte da Crítica da razão pura 

(HULSHOF, 2016). Além de conceito negativo,  

 

é possível argumentar que a asserção de Kant sobre a necessidade de 

conceber as coisas em si ou númenos na Dialética associa-se não tanto 

à limitação do conhecimento teórico, mas à constatação feita pela 

investigação crítica de uma atividade própria à razão que transfigura, 

necessariamente, uma exigência pela unidade do pensamento em 

conceitos de objetos transcendentes (HULSHOF, 2016, pp. 8-9). 

 

Integrado na atividade própria à razão de produção dos seus conceitos, o númeno 

passa a ter também uma função de abertura para o pensamento de objetos 

suprassensíveis. Essa abertura para o suprassensível é necessária para a possibilidade da 

filosofia prática, uma das intenções de Kant com a primeira Crítica. Conforme afirma 

Höffe (2013), um dos grandes objetivos da Crítica da razão pura é abrir espaço para a 

filosofia moral em uma época na qual o domínio das ciências da natureza se impõe com 

cada vez mais força17. Por isso se pode afirmar que, mesmo que a preocupação 

epistemológica seja a ocupação principal da primeira Crítica, “a Crítica como um todo 

é, em sentido enfático, filosofia prática” e não pode ser interpretada meramente como 

uma “teoria da matemática e da ciência matemática da natureza” (HÖFFE, 2013, p. 25). 

Com base nisso, podemos compreender a evolução do papel da distinção entre 

fenômenos e númenos, que passa de um mero marco negativo, com a função de 

limitação do conhecimento, para a função positiva de abertura de um campo 

diferenciado de exploração para a razão prática. 

 

                                                             
17 Em última análise, porém, Kant quer sondar, com as suas perguntas pela alma, pela liberdade e por 

Deus, não as pressuposições pré-empíricas da empiria, mas a possibilidade da moral e da teologia moral. 

O direito delas é ameaçado pela marcha triunfal da visão de mundo segundo as ciências da natureza. Para 

testar, pois, a ameaça, Kant pergunta pelo que, então, se pode saber (em termos de ciências da natureza) e 

dá, com a percepção dos limites de todo saber, o espaço para a moral e a teologia moral (Höffe, 2013, pp. 

23-25). 
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2.3 O sistema das ideias transcendentais  

 

Nesse momento, precisamos retornar a um ponto pelo qual já passamos por alto 

na sessão anterior: a dedução das ideias transcendentais. Essa dedução está ancorada na 

concepção kantiana da razão e, como vimos, leva o filósofo a concluir que há três ideais 

fundamentais, responsáveis por encerrar o conjunto da experiência em uma unidade 

arquitetônica última: a alma, o mundo (enquanto totalidade) e Deus. De fato, Kant 

considera que “progredir do conhecimento de si próprio (da alma) para o do mundo e, 

mediante este, para o do Ser supremo, é um progresso tão natural que parece semelhante 

ao progresso lógico da razão que passa das premissas para a conclusão”18 (CRP A 

337/B 395), apesar de admitir que 

 

não é possível, propriamente, falar de uma dedução objectiva19destas 

ideias transcendentais, tal como a que pudemos apresentar das 

categorias. Porquanto não têm, de facto, relação com qualquer objecto 

dado, que lhes pudesse corresponder, precisamente porque se trata 

apenas de ideias (CRP A 336/B 393).  

 

Já expus os motivos que levam Kant a afirmar a necessidade de pensar as ideias 

transcendentais. Trata-se do impulso próprio da razão em buscar o incondicionado, de 

passar do mero entender dos fenômenos a uma unidade mais ampla, adequada aos fins 

últimos da razão. Portanto, não é necessário retomar essas questões aqui, apenas fazer 

uma exposição pontual da dedução subjetiva das ideias transcendentais e algumas 

considerações sobre a crítica acima, além de dar um sentido mais preciso aos conceitos 

que aparecem aqui, como “ideia”.  

O termo “ideia” nos remete inescapavelmente a Platão. Essa é a intenção explícita 

de Kant, que busca um termo adequado para se referir a “um conceito necessário da 

razão ao qual não pode ser dado nos sentidos um objecto que lhe corresponda” (CRP A 

                                                             
18O caráter dessa dedução tornou-a vulnerável a ataques, que surgiram desde sua aparição. Christian 

Garve, um resenhista contemporâneo, apontou para a fragilidade da dedução já em 1783, apenas dois 

anos após a publicação da segunda edição: “O autor [Kant] encontra, não sabemos como, um nexo entre 

as regras lógicas do silogismo e essas investigações metafísicas [acerca da alma, do mundo e de Deus]. 

Que a premissa maior tenha que ser universal é para Kant um motivo pelo qual a razão procura a 

universalidade, isto é, a completude total da série do mundo. O silogismo categórico leva-o à psicologia, 

o hipotético à cosmologia, e o disjuntivo à teologia. O resenhista confessa que não sabe segui-lo nesse 

caminho” (GARVE apud SANTOS, 2008, p. 135).  
19“No Prefácio desta edição [a primeira], Kant distingue dois aspectos da dedução transcendental: o 

aspecto objetivo, que torna inteligível a validade das categorias, isto é, a demonstração de que as 

categorias têm validade; o aspecto subjetivo, que investiga a relação das categorias com as faculdades de 

conhecimento, isto é, a demonstração de como as categorias adquirem validade” (KLOTZ; NOUR, 2007, 

p. 148).   
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327/B383), sua definiçãodas ideias transcendentais. Isso porque “apesar da grande 

riqueza das nossas línguas, muitas vezes o pensador vê-se em apuros para encontrar a 

expressão rigorosamente adequada ao seu conceito” (CRP A 312/B368) e “é 

aconselhável encontrar esse conceito numa língua morta e erudita e, simultaneamente, a 

sua expressão adequada” (CRP A 312/B369).  

“A palavra grega εἶδος (eîdos) tem muitos sentidos, que encerram, de qualquer 

maneira, a noção de generalidade, seja nos seres, seja na inteligência” (GOBRY, 2007, 

p. 49). Em Platão, no contexto de sua metafísica, o termo adquiriu um sentido 

“transcendente às coisas” (GOBRY, 2007, p. 49).  É esse sentido de generalidade e 

transcendência que Kant quer captar20. Platão, contudo, não possuía uma crítica do 

conhecimento que o impedisse de deixar-se levar pela tentação de hipostasiar a 

realidade das ideias. Contudo, isso não impede que agora a sua visão não “seja 

perfeitamente susceptível de uma interpretação mais moderada e adaptada à natureza 

das coisas” (CRP A 314/B 371). 

A noção de transcendência contida no termo platônico “ideia” também está em 

acordo com a função de abertura para o pensamento de objetos suprassensíveis que o 

númeno possui na Dialética Transcendental, à medida que aparece uma atividade ou 

espontaneidade própria à razão na produção de conceitos, diferente da atividade de 

síntese do entendimento. Como sabemos, essa abertura é fundamental para filosofia 

prática kantiana, e não é por acaso que Kant afirma que “Platão encontrava as suas 

ideias em tudo que é prático” (CRP A 314/B 371). No uso comum, o termo “ideia” 

acabou ganhando uma variedade de acepções que vão além desse sentido primitivo, 

geralmente referindo-se às representações mentais em geral. Seguindo a necessidade 

escolástica de estabelecer um vocabulário preciso, Kant afirma que “não nos faltam 

denominações convenientemente adequadas a toda a espécie de representações sem 

haver necessidade de recorrer ao que é propriedade alheia” (CRP A 320/B 377). 

Como vimos, sistema das ideias transcendentais é constituído por três ideias, que 

são justamente aquelas que compõe os campos da metafísica especial no período 

imediatamente anterior a Kant. A justificativa que ele oferece para isso é a sua dedução 

subjetiva das ideias transcendentais. Na base dessa dedução encontra-se “a relação 

                                                             
20“Platão observou muito bem que a nossa faculdade de conhecimento sente uma necessidade muito mais 

alta que o soletrar de simples fenômenos pela unidade sintética para os poder ler como experiência, e que 

a nossa razão se eleva naturalmente a conhecimentos demasiado altos para que qualquer objecto dado 

pela experiência lhes possa corresponder, mas que, não obstante, têm a sua realidade e não são simples 

quimeras” (CRP A 314/B 371).   
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natural que o uso transcendental do nosso conhecimento deverá ter com o uso lógico, 

tanto em raciocínios como em juízos” (CRP A 333/B 390). Em toda a argumentação de 

Kant, tanto na Analítica quanto na Dialética, essa relação é fundamental. É por meio 

dela que podemos seguir a tábua dos juízos e encontrar as categorias. Quanto à razão, 

pode-se seguir o mesmo procedimento, apenas em um nível maior de universalidade, 

pois “é sua função ascender da síntese condicionada, a que o entendimento está sempre 

submetido, à síntese incondicionada, que este nunca pode atingir” (CRP A 333/B 390). 

Essa ascensão é realizada nos silogismos, no qual se realiza “a função da razão nas suas 

inferências” que “consiste na universalidade do conhecimento por conceitos” (CRP A 

321/B 378). 

Kant deriva as ideias dos tipos de relações que as representações podem ter, para 

em seguida demonstrar que existe uma homologia entre elas e os tipos de silogismos 

possíveis21. Considerando que “os conceitos da razão pura (as ideias transcendentais) 

referem-se à unidade sintética de todas as condições em geral” (CRP A 334/B 391), 

podemos concluir que “a primeira contém a unidade absoluta (incondicionada) do 

sujeito pensante” (Idem), pelo que “a razão chega necessariamente ao conceito da 

unidade absoluta do sujeito pensante apenas pelo uso sintético da mesma função de que 

se serve para o raciocínio categórico” (CRP A 336/B 392); “a segunda, a unidade 

absoluta da série das condições do fenómeno” (CRP A 334/B 391), pelo “procedimento 

lógico, no raciocínio hipotético, implica necessariamente a ideia do absolutamente 

incondicionado na série das condições dadas” (CRP A 336/B 392); e “a terceira, a 

unidade absoluta da condição de todos os objectos do pensamento em geral” (CRP A 

334/B 391), porque “a simples forma do raciocínio disjuntivo acarreta, necessariamente, 

o supremo conceito da razão de um ser de todos os seres” (CRP A 336/B 392). Em 

linguagem clássica da metafísica, os termos para essas três ideias são alma, mundo e 

Deus, respectivamente.  

A dificuldade em esclarecer os nexos dessa dedução é evidente. Kant o reconhece 

afirmando que apenas o desenvolvimento da argumentação no capítulo da Dialética será 

capaz de esclarecê-la: “haverá realmente aqui, no fundo, uma secreta analogia, 

semelhante à que existe entre o processo lógico e transcendental? É esta uma das 

                                                             
21“Ora, tomada na sua universalidade, toda a relação que as nossas representações podem possuir 

consiste: 1. na relação com o sujeito; 2. na relação com os objectos, quer sejam fenómenos, quer sejam 

objectos do pensamento em geral. Quando se liga esta subdivisão com a anterior, toda a relação das 

representações de que podemos ter um conceito ou uma ideia é tripla: 1. a relação com o sujeito; 2. com o 

diverso do objecto no fenómeno; 3. com todas as coisas em geral” (CRP A 334/B 391).  
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interrogações cuja resposta só poderá esperar-se do seguimento destas investigações” 

(CRP A 335/B 395). Essa obscuridade rendeu-lhe críticas e até reações violentas, como 

a de um intérprete recente que a chama de uma “história improvável”, uma “particular 

tolice” (WALSH, 1975, p. 175)22. 

Não obstante, a dedução é de importância capital para a argumentação da Crítica 

da razão pura. Sem uma dedução das ideias transcendentais – ainda que de caráter sui 

generis – não é possível provar que elas são realmente conceitos a priori, pelo que 

poderiam ser extraídas da empiria ou meras invenções. Para os fins deste texto, 

significaria que a psicologia racional não possuiria, enfim, toda a importância que Kant 

lhe atribui: ao invés de uma necessidade racional, poderia ser uma produção contingente 

de menor importância. O comentário de Schopenhauer coloca em evidência o elemento 

central do problema. Ela consiste na afirmação de que as ideias que Kant apresenta na 

dedução não são, de fato, uma conclusão racional, mas uma atribuição artificial à razão 

mesma do estado histórico da metafísica em sua época: 

 

(...)nos três incondicionados – aos quais, conforme Kant, deve chegar 

toda razão, seguindo suas leis essenciais – encontramos de novo os 

três objetos principais em torno dos quais girou toda a filosofia sob 

influência do cristianismo, dos escolásticos a Christian Wolf. Por mais 

acessíveis e correntes que se tenham tornado tais conceitos por via de 

todos aqueles filósofos e agora pelos da razão pura, de maneira 

alguma é por aí certo que semelhantes conceitos, sem revelação, 

tivessem de provir do desenvolvimento de toda razão, como um 

produto próprio à sua natureza (SCHOPENHAUER, 2005, p. 577).  

 

Isso é diametralmente oposto àquilo que Kant pretende. Ele afirma que as ideias 

estão enraizadas na natureza da própria razão, e que, mesmo que objeto de erros e 

confusões sistemáticas na metafísica tal como existente em sua época, não eram fruto do 

arbítrio. Portanto, é essencial responder a essa objeção.  

É preciso esclarecer como se dá a passagem das formas lógicas do silogismo para 

as ideias transcendentais. Não estou em condições de oferecer uma defesa de Kant 

melhor do que aquela que ele mesmo realizou. Entretanto, Licht dos Santos (2008) 

oferece uma interpretação que ajuda a reforçar o argumento kantiano. Santos chama a 

                                                             
22“Kant preocupa-se em contar essa história improvável sobre silogismos estarem em conexão com sua 

ambição de produzir uma lista definitiva de ideias de razão, assim como na Analítica ele pensou ter 

produzido uma lista definitiva de categorias. Existem três e apenas três tipos de silogismo e, portanto, três 

e apenas três idéias da razão. Só podemos desviar os olhos dessa particular tolice, tanto mais porque a 

sugestão de que os processos lógicos que Kant descreve envolvem a ideia do incondicionado parece ser 

bastante infundada”(WALSH, 1975, p. 175. Tradução minha.). 
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atenção para o papel fundamental, na visão do próprio Kant, que a cosmologia 

desempenha no desenvolvimento da Crítica da razão pura, de modo que não se poderia 

considerar as ideias transcendentais como uma parte subsidiária artificialmente alocada 

na primeira Crítica. 

Em momentos diferentes, Kant faz um retrospecto da origem da filosofia crítica. 

Em carta a Garve, de 21 de setembro de 1798, escreve: 

 

O ponto de que partida não foi a investigação da existência de Deus, 

da imortalidade, etc., mas a antinomia da razão pura: “O mundo tem 

um começo; ele não tem começo, etc., até a quarta: há liberdade no 

homem, em oposição à afirmação: não há liberdade, mas tudo é nele 

necessidade natural”. Isso foi o que primeiro me despertou do meu 

sono dogmático e levou-me à crítica da razão mesma, a fim de 

suspender o escândalo da contradição manifesta da razão consigo 

mesma (KANT apud SANTOS, 2008, p. 155). 

 

Similarmente, na Crítica da razão prática, Kant diz: 

 

[...] surge uma inevitável ilusão [...] <ilusão>, porém, que jamais seria 

notada como enganosa se ela própria não se traísse por um desacordo 

da razão consigo mesma na aplicação a fenômenos de sua proposição 

fundamental, de pressupor o incondicionado para todo o 

condicionado. Deste modo, porém, a razão é coagida a investigar de 

onde essa ilusão surge e de que modo se pode pôr termo a ela, o que 

não pode ocorrer senão mediante uma crítica completa de toda a 

faculdade racional pura; de modo que antinomia da razão pura que se 

evidencia na sua dialética é de fato o mais benfazejo extravio em que 

a razão humana jamais tenha podido cair, na medida em que ela 

finalmente nos impele a procurar a chave para sair desse labirinto 

(KANT, 2002, pp. 176-177). 

 

 

Nessas citações, vemos que Kant atribui às antinomias da cosmologia racional um 

papel fundador no que diz respeito ao projeto da filosofia crítica. Santos (2008, p. 156) 

afirma que a primeira revela uma prioridade temporal, enquanto a segunda mostra uma 

prioridade lógica da cosmologia. Apesar de considerar que a prioridade cronológica é 

duvidosa, por se chocar com a documentação existente e com outras passagens de Kant, 

o que é mais importante é que Kant afirma que antinomias da cosmologia racional são 

um dos fundamentos da filosofia crítica. Além desses textos, Santos recolhe uma série 

de outros em que essa função é atribuída, inclusive um plano de Kant de escrever uma 

exposição popular da Crítica da razão pura que se inicie pelo problema das antinomias. 

Dessa forma, fica demonstrado que, pelo menos segundo as intenções de Kant, a ideia 
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cosmológica não é de natureza perdulária na Crítica da razão pura. Apesar da 

referência expressa apenas à cosmologia, o mesmo juízo pode ser estendido às ideias da 

alma e de Deus, de acordo com a compreensão de Kant de que as idéias transcendentais 

formam um sistema completamente interconectado. Se isso não resolve a obscuridade 

da dedução subjetiva das ideias transcendentais, ao menos reforça a sua localização 

indispensável no interior da filosofia crítica, segundo os planos de seu fundador. 

Das ideias transcendentais, aquela que nos interessa particularmente é a alma, 

objeto da psicologia racional. Conforme nossa exposição aqui, ela é uma ideia 

necessária da razão, oriunda de sua própria natureza, ainda que envolta em uma 

profusão de erros na psicologia racional, motivados pela ilusão transcendental.  

 

2.4 Problemas da psicologia 

 

Para falar sobre o tratamento que Kant dá à psicologia em sua obra, é necessário 

saber o que ele compreendia por “psicologia”, ou seja, traçar um panorama mínimo 

acerca do estado desta ciência em sua época. O que constitui uma ciência? Como 

podemos diferenciar um tipo de estudo específico dos demais? Se tomarmos um sentido 

lato de ciência23, podemos dizer que uma ciência estabelece seus contornos a partir de 

dois atos: (1) a delimitação do seu objeto e (2) o estabelecimento dos seus métodos24. 

Por óbvio, o objeto tem primazia em relação à definição dos métodos, na medida em 

que cada objeto específico exigirá métodos condizentes de abordagem, determinados 

pelas características próprias de cada um.  

Segundo Hatfield (2009, p. 247), durante a vida de Kant, a psicologia era ainda 

uma ciência nascente, sem corpo doutrinário definido, e cujos criadores discordavam 

acerca de quais seriam seus objetivos e métodos. Para Kant, duas vertentes desse debate 

                                                             
23Certamente não aquele sentido estrito e rigoroso que era o padrão de Kant para atribuir a uma doutrina 

da natureza o status de ciência, ou seja, sua capacidade de tratar matematicamente de seu objeto: “em toda 

a teoria particular da natureza se pode apenas encontrar tanta ciência genuína quanto a matemática que aí 

se depare” (KANT, 1990, p. 14). Neste sentido, a ciência exige construção a priori. “Dessa doutrina não 

decorre imediatamente, porém, que qualquer conceito construído deve ser matemático. A teoria nos diz 

somente que a matemática requer construção a priori, não que todas as construções a priori são 

matemáticas. Mas é difícil imaginar qualquer base diferente da estrutura a priori, e de fato Kant iguala as 

formas a priori do espaço e do tempo, à luz das características ‘formais’, com os objetos das ciências 

matemáticas, aqueles da geometria e da aritmética” (HATFIELD, 2009, pp. 268-269).  
24 Interpretamos a ciência a partir desse modelo apenas para fins de argumentação. Essa interpretação está 

em consonância, ao menos em linhas gerais, com a imagem das ciências estabelecidas que Kant apresenta 

nos prefácios das duas edições da Crítica da razão pura. A afirmação da prioridade do objeto na 

definição dos métodos poderia sugerir um realismo estranho a Kant, mas que, do ponto de vista empírico, 

não representa um problema para a filosofia transcendental.   
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serão particularmente importantes. De um lado, uma concepção da psicologia como 

ciência natural, dedicada a explicar os fenômenos mentais a partir de leis naturais, à 

qual ele mesmo estava inclinado. De outro, a proposta sustentada por vários autores, 

inclusive por alguns de importância fundamental para seu próprio desenvolvimento e 

com os quais ele dialoga diretamente (como Wolff, Baumgarten e Mendelsson), de que 

a psicologia deveria ser o estudo racional e empírico de uma alma substancial e 

imaterial.  

Discussões em torno de ambas as concepções podem ser encontradas na obra de 

Kant. Observações sobre a interação entre mente e corpo aparecem desde um escrito 

precoce como os Pensamentos sobre a verdadeira avaliação das forças vivas, de 1747, 

até o tratamento mais extenso sobre as faculdades cognitivas na Antropologia, 

publicada em 1797. O problema do estatuto científico da psicologia empírica é 

examinado no prefácio dos Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza 

(1786) e Kant ainda admitirá espaço para uma forma de “psicologia racional” na nova 

metafísica científica, tal como aparece esboçada na Doutrina Transcendental do Método 

da Crítica da razão pura (1781), ainda que tenha submetido esta disciplina a uma dura 

crítica no mesmo livro. A importância de conceitos oriundos da psicologia é tamanha 

que uma intensa discussão sobre seu papel no pensamento kantiano é travada até hoje 

pelos intérpretes e o filósofo chega a mesmo a ser acusado de “psicologismo” por 

alguns. Essa variedade de aparições, contudo, é secundada pela importância da 

discussão acerca dos paralogismos da psicologia racional, que faz parte da Dialética 

Transcendental da primeira Crítica.  

Uma particularidade notável da psicologia, tal como ela se apresenta nessas 

discussões – e que diz respeito a não só seu estatuto científico, mas mesmo a sua própria 

possibilidade, enquanto tal –, diz respeito ao primeiro ato fundacional de uma ciência, 

tal como sugerimos acima: a delimitação do objeto. A concepção genérica, que parece 

subjazer a todas as propostas de estudo psicológico que aparecem à época, é a de que o 

escopo da psicologia são os fenômenos mentais. Não há dúvida sobre a existência dos 

fenômenos mentais, dos quais temos uma experiência imediata. Entretanto, não é certo 

que possamos remetê-los a uma instância substancial e imaterial, da qual não temos 

experiência. A possibilidade da psicologia empírica é evidente, ainda que a sua 
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cientificidade possa ser incerta25, enquanto a própria existência do objeto da psicologia 

racional é duvidosa. 

Precisamos remeter a uma instância substancial e imaterial para explicar os 

fenômenos mentais? É consistente considerar a existência de tal instância? Que 

conhecimento podemos ter dela? Atualmente, o conjunto desses problemas é conhecido 

como o problema mente-corpo26. A despeito das formulações contemporâneas, 

entretanto, os objetivos da psicologia racional eram muito diferentes. Segundo Kant, os 

psicólogos racionais pretendiam, antes de tudo, demonstrar a imortalidade da alma, o 

que acusa um fundo moral e religioso. Independente de quais sejam as motivações, o 

fato é que estas questões estão colocadas e exigem respostas. 

Em resumo, podemos dizer que a possibilidade da psicologia racional se assenta 

sobre uma opção ontológica que não pode ser sustentada pela mera referência à 

experiência comum, mas que demanda uma justificativa filosófica suplementar. A 

crítica kantiana da psicologia racional recusa a possibilidade de estabelecer tal 

compromisso em bases especulativas, ainda que Kant admita a possibilidade de pensá-

lo no contexto diverso da filosofia prática. A posição de Kant é uma consequência 

necessária dos fundamentos estabelecidos pela Crítica da razão pura, tal como expostos 

na Estética e na Analítica transcendentais. A avaliação do valor da crítica depende do 

juízo acerca desses pressupostos. Não obstante, ela parece bastante viva ao negar 

validade a exercícios tão estranhos à sensibilidade científica moderna como 

especulações sobre imortalidade da alma e permanência da personalidade no pós-morte.      

Kant se esforça por demarcar a diferença entre psicologia racional e empírica, que 

é dada pela relação com o conhecimento oriundo da experiência, “pois se o mínimo 

elemento empírico do meu pensamento, se qualquer percepção particular do meu estado 

interno se misturassem aos fundamentos do conhecimento desta ciência, já não seria 

uma psicologia racional, mas empírica” (CRP A342/B401). A raiz dessa diferença está 

no próprio caráter dual do eu, que remete tanto à alma quanto ao corpo: enquanto 

dotados de um corpo, somos sujeitos a afecções e temos representações a partir delas. 

Por outro lado, possuímos uma percepção interna de nós mesmos, que é também 

empírica, na medida em que está ligada a percepções particulares. Entretanto, podemos 

abstrair das percepções particulares até às condições de possibilidade da experiência, 

                                                             
25 Kant era profundamente cético em relação à possibilidade de uma psicologia empírica cientificamente 

consistente, por considerá-la uma investigação introspectiva. Cf. HATFIELD, 2009; THIEL, 2006. 
26Uma introdução à atualidade de Kant para a filosofia da mente contemporânea pode ser encontrada em 

TEIXEIRA, 2017.  
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encontrando um “conhecimento do empírico em geral” (CRP A 343/B 401), de modo 

que “esta percepção interna” possa ser não “mais que a simples percepção eu penso, que 

possibilita todos os conceitos transcendentais” (CRP A 343/B 401). A psicologia 

racional é a tentativa de extrair consequências metafísicas desse conceito abstrato do eu: 

 

Assim, a expressão eu, enquanto ser pensante, indica já o objecto da 

psicologia, a que se pode chamar ciência racional da alma, se eu nada 

mais aspirar a saber acerca desta a não ser o que se pode concluir 

deste conceito eu, enquanto presente em todo o pensamento e 

independentemente a experiência (que me determina mais 

particularmente e in concreto) (CRP A 342/B 400).  

 

“O eu penso é, pois, o único texto da psicologia racional de onde esta deverá 

extrair toda a sua sabedoria” (CRP A 343/B401). Kant usa as modalidades dos juízos 

para identificar o fundamento das conclusões que os psicólogos racionais extraem do 

conceito de eu penso: substancialidade, simplicidade, personalidade e idealidade. A 

composição desses conceitos leva a outras inferências27, inclusive aquela que é o alvo 

próprio da disciplina em sua veia religiosa: a imortalidade da alma. Do ponto de vista 

do senso comum, essas conclusões são razoáveis, e não é por acaso que se encontram 

tão difundidas. Kant tem grande respeito pelo senso comum, porque ele evidencia a 

presença e vitalidade da razão prática. Contudo, a situação é diferente do ponto de vista 

teórico. São fruto de paralogismos, uma forma de sofisma lógico em que 

inevitavelmente cai a razão devido à sua própria natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27“Destes elementos provêm, unicamente por composição, todos os conceitos da psicologia pura, sem 

reconhecer minimamente qualquer outro princípio. Esta substância, considerada apenas como objecto do 

sentido interno, dá o conceito da imaterialidade; como substância simples, o da incorruptibilidade; a sua 

identidade, como substância intelectual, dá a personalidade; e estes três elementos em conjunto, a 

espiritualidade; a relação com os objectos no espaço dá o comércio com os corpos; representa, por 

conseguinte a substância pensante como o princípio da vida na matéria, isto é, como alma (anima) e como 

o princípio da animalidade; a alma encerrada nos limites da espiritualidade, fornece a imortalidade” 

(CRP A 345/B 403). 
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3 O CONHECIMENTO DO EU 

 

3.1 Três sentidos do eu 

 

No capítulo anterior, traçamos o plano geral da filosofia transcendental, suas 

pretensões e escopo. Nosso objetivo final é analisar a crítica da psicologia racional. 

Como afirmamos no início, a psicologia racional tem como objeto o conceito de eu 

penso, segundo a definição do próprio Kant. Para esclarecer a especificidade da crítica 

da psicologia racional, torna-se necessário, portanto, esclarecer o significado do 

conceito de eu penso na filosofia kantiana. Isso porque, como fica claro, o sujeito está 

no centro da filosofia transcendental, o que faz com que o conceito de eu ocupe um 

lugar de destaque na construção teórica e cumpra uma diversidade de funções.  

Quando falamos nos conceitos de “eu” e “eu penso”, estamos entrando em uma 

rede conceitual em que se interligam as noções de “sujeito”, “consciência”, 

“autoconsciência”, “identidade”, e problemas como a relação mente-corpo, a identidade 

pessoal e a realidade do mundo externo. É notável, aqui, a filiação cartesiana dessas 

problemáticas, não só pelo uso explícito do termo cogito, mas pela linhagem de 

questões que caracteriza o subjetivismo da teoria do conhecimento moderna, 

estabelecendo-se em Descartes e passando por Locke, Berkeley e Hume. A forma como 

essas noções se articulam em Kant comporta o seu célebre caráter sintético, unificando 

desenvolvimentos dessa tradição em um quadro sistemático que os ressignifica. O 

tratamento kantiano abre o horizonte de para uma nova apropriação do âmbito do 

sujeito, que vai se expressar no idealismo alemão e nos desenvolvimentos posteriores da 

filosofia contemporânea.  

Identificar a quantidade de sentidos que o conceito de “eu” adquire ao longo da 

Crítica da razão pura é tarefa que exige o esforço de interpretação típico ao intricado 

texto de Kant. De saída, temos dois sentidos básicos: um empírico e outro 

transcendental. Kant afirma que o eu possui um caráter dual, remete tanto a nós 

enquanto corpos, quanto como sujeitos pensantes. Daí que possamos falar em um 

sujeito corpóreo, empírico, que tem consciências das suas afecções, e, por outro lado, de 

um sujeito transcendental, dotado das estruturas que tornam o conhecimento possível. É 

nesse sentido que intérpretes como Baum (2002) e Thiel (2006) falam de uma distinção 

entre um eu lógico e um eu pessoal em Kant.  
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Falando do conceito de eu penso, Landim Filho (1998, pp. 266-268) identifica 

pelo menos quatro sentidos nos quais ele aparece na Crítica da razão pura: 1) como 

proposição empírica que remete à consciência de uma intuição determinada; 2) como 

uma proposição que, abstraindo de qualquer intuição determinada, contém a proposição 

eu existo, visto que relaciona um ato do entendimento com uma intuição sensível 

qualquer e revela que o sujeito deste ato é um sujeito real; 3) como uma abstração da 

existência do sujeito, ato exclusivo do entendimento; 4) como consciência de si, ou seja, 

como consciência da identidade do sujeito em meio ao fluxo de representações.  

De nossa parte, estamos preocupados em entender a especificidade da crítica da 

psicologia racional. Qual o conceito de eu penso que está na base de suas afirmações? 

Qual é o sujeito a que ela se refere? Como as inovações conceituais de Kant implicam 

na crítica? Nossa pretensão é que essas questões sejam esclarecidas ao longo do texto. 

Nesse capítulo trabalharemos com base em uma tríade de significados do eu que podem 

ser extraídos da Crítica da razão pura: o eu fenomênico, o eu transcendental e o eu 

numênico. Nesse ponto, sigo o trabalho de Kurle (2012), que compreende estes três 

sentidos como legitimamente extraídos do texto da Crítica da razão pura28 e afirma que 

correspondem a formas distintas de psicologia concebidas por Kant: psicologia 

empírica, psicologia transcendental e psicologia racional.   

O eu fenomênico pode ser compreendido como o sujeito tomado enquanto objeto 

de representação empírica. O seu conhecimento a priori se dá por afecção interna, em 

uma relação entre as formas da sensibilidade do sentido interno e externo (espaço e 

tempo) que permitem determinar a permanência da consciência no tempo em meio ao 

fluxo das determinações. Já o eu transcendental encaminha para a apercepção 

transcendental. Ela é o elemento necessário para que as representações compreendidas 

como parte de uma consciência unitária e formalizadas pelo entendimento, o que supõe 

um sujeito lógico que é objeto de uma consciência de si. O eu numênico é o eu pensado 

enquanto coisa em si, além dos limites do conhecer, e que aparece com uma função 

reguladora como ideia da razão.  

Podemos considerar o eu numênico como o objeto da psicologia racional. A série 

de erros conhecida como paralogismos deriva de tomar o eu como uma coisa em si e 

                                                             
28 28 “Visto este caráter transcendental do sujeito e as limitações impostas por Kant ao conhecimento 

possível, buscamos aqui tratar da concepção mesma do sujeito implicado na teoria de Kant enquanto um 

‘eu’ que é capaz de aperceber-se de seus próprios pensamentos. De outro lado, este “eu” dito 

transcendental deve poder diferenciar-se do conhecimento empírico do ‘eu’, assim como das divagações 

metafísicas sobre a alma que se colocam em âmbitos que estão além do conhecimento possível” 

(KURLE, 2012, p. 12). 



40 
 

 
 

tentar conhecê-lo enquanto tal, além da função meramente reguladora que a ideia do eu 

pode ter. É nesse sentido que se orienta a crítica de Kant, porque assim o exige a 

revolução copernicana, mas só poderemos compreendê-la diante das inovações 

conceituais que são elaboradas quando da concepção dos sentidos de eu fenomênico e 

eu transcendental.  

 

3.1.1 O eu fenomênico 

 

Kant afirma que o eu possui um caráter dual: “eu sou, enquanto pensante, objecto 

do sentido interno e chamo-me alma. O que é objecto dos sentidos externos chama-se 

corpo” (CRP A 342/B 400). Quando nos referimos a nós mesmos, podemos nos tomar 

tanto como alma quanto como corpo, ou seja, estamos diante de uma interioridade e de 

uma exterioridade. No idealismo transcendental, essa diferença não pode ser explicada 

remetendo a coisas em si mesmas, que são origem das representações diversas. Não 

podemos dizer que as representações dos corpos são diferentes daquelas dos nossos 

estados internos (pensamentos, sentimentos, etc.) porque as primeiras são fruto do 

contado com coisas externas e as segundas produções espontâneas do nosso espírito, 

porque ambas são apenas representações e sua origem causal nos é desconhecida. A 

diferença entre o interior e o exterior precisa ser explicada em termos de diferenças 

internas entre estruturas transcendentais que dão origem a representações diversas. Kant 

explica a diferença entre o interior e o exterior através de diferentes “propriedades do 

espírito”: o sentido interno, a forma do tempo, e o sentido externo, a forma do espaço29.  

O conhecimento de nós mesmos está condicionado por essas estruturas. Enquanto 

corpos, não há nenhuma dificuldade de entender como podemos nos conhecer: somos 

objetos no espaço como quaisquer outros. Interiormente, aparece uma complicação para 

o idealismo transcendental: ao mesmo tempo em que temos consciência imediata das 

nossas representações, não podemos dizer que elas confiram alguma forma de 

                                                             
29“Por intermédio do sentido externo (de uma propriedade do nosso espírito) temos a representação de 

objectos como exteriores a nós e situados todos no espaço. É neste que a sua configuração, grandeza e 

relação recíproca são determinadas ou determináveis. O sentido interno, mediante o qual o espírito se 

intui a si mesmo ou intui também o seu estado interno, não nos dá, em verdade, nenhuma intuição da 

própria alma como um objecto; é todavia uma forma determinada, a única mediante a qual é possível a 

intuição do seu estado interno, de tal modo que tudo o que pertence às determinações internas é 

representado segundo relações do tempo. O tempo não pode ser intuído exteriormente, nem o espaço 

como se fora algo de interior” (CRP A 24/ B 37). 
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conhecimento de como somos em nós mesmos. Também do ponto de vista interior, 

somos fenômenos.  

Outro problema é a impossibilidade de estabelecer a identidade da consciência 

simplesmente a partir das representações. Esse argumento foi desenvolvido por 

Hume.Para ele, uma ideia de um objeto real só nos é dada através da impressão sensível. 

Não há nenhuma impressão de um eu que seja permanente e que nos autorize a supor a 

existência de algo como isso. Logo, a consciência das nossas representações, por si só, 

não nos dá consciência de nós como sujeitos unitários que têm uma consciência 

permanente através do tempo. Tudo o que temos é um fluxo de representações. O eu é 

uma produção da imaginação que se dá a partir de relação de semelhança, memória e 

associações, solidificadas pelo hábito. Somos capazes de recordar percepções passadas e 

verificar a similitude delas com as que temos atualmente. Percebemos que elas possuem 

relações de influência mútua entre si, pelo que as encadeamos em uma rede causalidade. 

Mesmo que não sejamos capazes de lembrar todas as percepções passadas, nos 

habituamos a considerar que mesmo aquelas de que não nos recordamos são percepções 

do nosso eu permanente (SAKAMOTO, 2010)30.  

A explicação de Hume recorre às leis psicológicas que mostram como produzimos 

a ficção do eu. Essa teoria empírica tem consequências filosóficas muito importantes, na 

medida em que substitui a certeza metafísica sobre a alma substancial por um ceticismo 

robusto. Mas ela é pouco útil no contexto da Crítica da razão pura, em que Kant busca 

por conhecimentos a priori. Portanto, Kant precisa solucionar dois problemas: como 

nos intuímos internamente? E: como podemos compreendera permanência fenomênica 

da consciência de modo a priori? Essas duas questões podem ser sintetizadas em uma 

só: como podemos conhecer a priori o nosso eu fenomênico?  

Kant reconhece que explicar a afecção interna é difícil31. Expor como o sujeito 

pode intuir a si mesmo é uma “dificuldade comum a toda teoria”(CRP B 68). Não fica 

                                                             
30 Wolfgang Carl (2002, p. 135) afirma que não é exato que Kant estivesse respondendo a Hume ao tratar 

da temática do eu; é provável que ele sequer conhecesse sua discussão específica sobre essa questão. 

Contudo, é notável a semelhança da argumentação de Hume com aspectos da discussão sobre a 

determinação da identidade e duração consciência que apresentamos aqui. Portanto, é válido referir-se a 

ele aqui. 
31“Ora, aquilo que, enquanto representação, pode preceder qualquer ato de pensar algo, é a intuição e, se 

esta contiver apenas relações, é a forma da intuição; e esta forma da intuição, como nada representa senão 

na medida em que qualquer coisa é posta no espírito, só pode ser a maneira pela qual o espírito é afectado 

pela sua própria actividade, a saber, por esta posição da sua representação, por consequência, por ele 

mesmo, isto é, um sentido interno considerado na sua forma. Tudo o que é representado por um sentido é 

sempre, nesta medida, um fenómeno; e, portanto, ou não se deveria admitir um sentido interno, ou então o 

sujeito, que é o seu objecto, só poderia ser representado por seu intermédio como fenómeno e não como 
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claro como essa afecção é possível. Contudo, Kant recorre à experiência comum para 

mostrar que fácil aceitá-la como algo real32. Aqui surgem dois problemas aos quais 

Dutra (2010) chama a atenção: primeiro, o sentido interno, mesmo sendo uma forma da 

sensibilidade, ou seja, uma forma de receptividade, parece apresentar, na autoafecção, 

um tipo de espontaneidade que é própria do entendimento; segundo, as afirmações de 

Kant de que o espírito intui a si mesmo e de que pelo sentido interno não temos 

nenhuma intuição da alma como objeto parecem contraditórias. Caso essa contradição 

não seja resolvida, existe a chance de haver aqui uma violação dos limites críticos do 

conhecer, já a alma seria conhecida em si mesma internamente. Dutra (2010, p. 298) 

responde mostrando como Kant considera que o sentido interno não possui nenhum tipo 

de representação própria, devendo todas ao sentido externo; e, além disso, como 

também existe um tipo de apercepção empírica33, que é responsável pela percepção de 

nós mesmos como seres empiricamente existentes (DUTRA, 2010, p. 302).  

Já o conhecimento a priori da permanência da consciência no tempo é explicado 

por Kant através de uma articulação entre intuições do sentido interno e externo. O 

sentido interno, a forma do tempo, não pode sozinho constituir a noção de continuidade 

do sujeito através do tempo, pois o tempo é nada mais do que a sucessão das 

representações. Caso o sujeito buscasse intuir a si mesmo no tempo, intuiria apenas o 

fluxo puro do tempo, a defluência desconexa de representações. Qualquer permanência 

depende da relação do tempo com o espaço e da representação espacial do tempo, pois 

precisa ter como referência algo que permaneça o mesmo diante do fluxo34. Em que 

consiste essa representação espacial do tempo? Em um tipo de figuração analógica. 

Como o tempo não é capaz de uma representação espacial, a alternativa é construir uma 

representação em termos espaciais que seja análoga à estrutura do tempo. A analogia da 

linha do tempo permite retirar da forma do tempo as propriedades necessárias para 

                                                                                                                                                                                   
ele se julgaria a si mesmo se a sua intuição fosse simples espontaneidade, quer dizer, intuição intelectual. 

Toda a dificuldade consiste aqui em saber como se pode um sujeito intuir a si mesmo interiormente; mas 

esta dificuldade é comum a toda a teoria” (CRP B 68).  
32“Não vejo como se possa encontrar tanta dificuldade em admitir que o sentido interno seja afectado por 

nós próprios. Qualquer acto de atenção nos pode servir de exemplo. O entendimento sempre nele 

determina o sentido interno, em conformidade com a ligação que pensa, para ter a intuição interna 

correspondente ao diverso contido na síntese do entendimento. Qualquer de nós pode verificar por si até 

que ponto o espírito é deste modo comumente eafectado” (B 156/157). 
33“A consciência de si mesmo, segundo as determinações do nosso estado na percepção interna” (CRP A 

107). 
34“Tenho a consciência da minha existência como determinada no tempo. Toda a determinação de tempo 

pressupõe algo de permanente na percepção. Este permanente, porém, não pode ser algo em mim, porque 

precisamente a minha existência no tempo só pode ser determinada, antes de mais, por esse permanente” 

(CRP B 275).  
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estabelecer a permanência do sujeito fenomênico: a linha representa uma sucessão na 

qual a passagem de um momento 1 para um momento 2 (e assim sucessivamente) se dá 

sobre a constância de um único processo, do mesmo modo que cada representação para 

outra é uma sequência das representações de um sujeito. A conexão entre espaço e 

tempo na analogia torna mais facilmente compreensível a possibilidade da afecção 

interna. Pois, se são possíveis as intuições puras do espaço, comprovadas na Estética 

Transcendental, assim também são possíveis as afecções por meio da conexão do tempo 

com o espaço.  

O conhecimento da permanência da consciência fenomênica não esgota os 

recursos de Kant para estabelecer a identidade do eu. Na próxima sessão, veremos como 

Kant desenvolve a concepção de um sujeito lógico: na dedução transcendental das 

categorias, encontramos a função da apercepção originária, unidade última do 

entendimento que produz a representação eu penso, capaz de acompanhar todas as 

representações para que elas possam ser consideradas como parte de uma única 

consciência.  

Uma das objeções possíveis à filosofia transcendental é que a apercepção 

transcendental, tal como aparece no argumento de Kant na Crítica da razão pura, 

implicaria um tipo de conhecimento de si independente da intuição. Não é óbvio que, no 

momento em que afirmamos uma consciência transcendental unitária, não estamos, de 

alguma forma e ainda que implicitamente, afirmando também um tipo de conhecimento 

acerca do sujeito que se supõe existir por trás dela. Caso seja verdade, esse contra-

argumento demole todo o edifício da filosofia crítica, pois estaria comprovado o 

conhecimento de um objeto de modo independente da experiência, a despeito das bases 

da revolução copernicana. De certa forma, trata-se do problema inverso do que tratamos 

nessa sessão: aqui, cumpria expor como é possível o conhecimento a priori do eu 

enquanto fenômeno; agora, é preciso mostrar como não é possível o conhecimento do eu 

enquanto númeno.  

 

3.1.2 O eu transcendental 

 

Um dos objetivos de Kant com a Crítica da razão pura é dar uma fundamentação 

segura ao conhecimento tal como nos é apresentado pelos resultados da ciência natural 

por excelência de sua época, a física. Não é à toa que o problema da causalidade é uma 

preocupação central: não só porque esse problema está na base do ceticismo de Hume 
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que o “despertou do sono dogmático”, mas também porque é nesse conceito que se 

sustenta a própria imagem de mundo oferecida pela física: uma natureza rigidamente 

ordenada por leis, portanto, aberta a uma explicação ostensiva. Conforme Kant a define: 

 

A natureza, tomada adjectivamente (formaliter), significa o 

encadeamento das determinações de uma coisa, segundo um 

princípio interno da causalidade. Pelo contrário, entende-se por 

natureza, substancialmente (materialmente), o conjunto dos 

fenómenos, na medida em que estes, graças a um princípio 

interno de causalidade, se encadeiam universalmente (CRP A 

419/B 447, nota). 

 

Para salvar essa imagem, é preciso contrapor a refutação realizada por Hume do 

conceito de causalidade. Como é sabido, Hume reduziu a causalidade a uma abstração 

de uma percepção empírica, condicionada pelo hábito de nos defrontarmos com uma 

aparente regularidade dos fenômenos. Segundo Kant, o conceito de causa no sentido 

forte que encontramos na ciência física não pode se coadunar com essa tese: “seria falso 

[o conceito de causa], se assentasse apenas sobre a necessidade arbitrária subjetiva, em 

nós implantada, de ligar certas representações empíricas de acordo com tal regra de 

relação” (CRP B 168).  

A revolução copernicana oferece a alternativa necessária, pois “somos nós 

próprios, portanto, que introduzimos a ordem e a regularidade nos fenómenos” (CRP A 

125), ordem esta que possui um rígido caráter de necessidade, visto que “esta unidade 

da natureza deve ser uma unidade necessária, isto é, certa a priori, da ligação dos 

fenómenos” (CRP A 125). Se a natureza apresenta-se como uma unidade de relações 

rigidamente encadeadas35, e este caráter lhe é atribuído pelo próprio sujeito, é preciso 

compreender como a estrutura do sujeito organiza de tal forma a experiência. A 

natureza só possui esse caráter porque é este também o caráter do sujeito que a organiza. 

Vimos no primeiro capítulo como a razão opera no sentido de manter uma 

economia interna que garanta sua unidade e sistematicidade. Contudo, como estamos 

tratando de fenómenos, não é o nível da razão que temos que pesquisar nesse momento, 

mas o do entendimento36. Kant afirma que é ele que proporciona “aos fenómenos a sua 

conformidade às leis” (CRP A 126). Ora, é porque o entendimento é uno que a natureza 

pode apresentar-se como uma experiência unificada. O que confere ao entendimento o 

                                                             
35 Outras dimensões do conceito de natureza em Kant podem ser encontradas na Crítica da faculdade de 

julgar.   
36Kant distinguia três faculdades básicas: razão, entendimento e sensibilidade.  
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seu caráter de unidade? Para responder a essa pergunta, temos que retroceder até à base 

da teoria do conhecimento kantiana: a derivação do conhecimento a partir de dois 

troncos: a sensibilidade e o entendimento.  

Conforme afirmamos anteriormente, a nossa natureza finita exige que entremos 

em contato com objetos para que possamos colocar nosso intelecto em operação. Do 

ponto de vista cronológico “todo o nosso conhecimento começa pela experiência”, 

afinal 

 

que outra coisa poderia despertar e pôr em acção a nossa capacidade 

de conhecer senão os objectos que afetam os sentidos e que, por um 

lado, originam por si mesmos as representações e, por outro lado, 

põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam-na a 

compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria 

bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina 

experiência? (CRP B1)      

 

Isso implica que a experiência é, em suas origens, necessariamente fragmentária. 

O sujeito está submetido a uma profusão de impressões que o assaltam através dos 

sentidos. Tendo por base essa situação caótica, faz-se necessário um amplo conjunto de 

operações para tornar a experiência organizada e inteligível. Explicar esse processo é 

tarefa da teoria do conhecimento, e a Crítica da razão pura procura oferecer uma 

resposta definitiva. De certa forma, toda a primeira Crítica é dedicada à solução desse 

problema, mas o local onde podemos encontrar o centro da solução dada por Kant é no 

capítulo dedicado à dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento. 

O entendimento está ligado à noção de espontaneidade37. Do entendimento devem 

surgir os conceitos que tornam a experiência inteligível, que Kant chama de categorias. 

O capítulo da dedução sucede à exposição dos elementos constituintes do entendimento, 

que Kant deriva das formas lógicas do juízo. Até ali, Kant conseguiu expor, do ponto de 

vista factual, quais os elementos usados pelo entendimento para operar no sentido de 

dar unidade e ordem aos dados dos sentidos. Para realizar uma fundamentação 

propriamente filosófica, que vá além de apenas uma descrição do entendimento, 

contudo, isso não é suficiente. É necessário realizar a dedução desses conceitos. Nas 

palavras de Pedro Costa Rego (2010):  

 

                                                             
37“Definimos [...] o entendimento [...] como uma espontaneidade do conhecimento (em oposição à 

receptividade da sensibilidade)” (CRP A 126).  
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Por “dedução transcendental” entende Kant, de um modo geral, a 

prova da validade objetiva de um princípio a priori através da 

demonstração de que ele é condição da possibilidade do conhecimento 

de algo dado alhures, isto é, dado independentemente desse princípio 

(cf. CRP, A80). Como o tema da lógica transcendental são as 

categorias do entendimento, a dedução que lhe corresponde será uma 

prova de que essas categorias são condições da possibilidade do 

conhecimento do que é dado independentemente do entendimento. O 

corre que provar a validade objetiva das categorias é o mesmo que 

provar que nossas proposições cognitivas possuem um valor de 

verdade determinável. O propósito da dedução é, então, o de fornecer 

uma demonstração da existência de uma instância transcendental que 

delimita um espaço lógico-transcendental a ser designado como 

domínio de objetividade (REGO, 2010, p. 185)38.  

 

As duas edições da Crítica da razão pura são bastante diferentes no que diz 

respeito à exposição. A edição A privilegia uma exposição mais ligada ao aspecto 

“genético”, por assim dizer: Kant segue o caminho que leva desde a recepção na 

sensibilidade até o fundamento último da unidade no entendimento, através das sínteses 

(da intuição, da imaginação e dos conceitos) que constituem os objetos. É natural que, 

com vistas das suas intenções, Kant revisasse essa exposição para lhe dar um caráter 

mais marcadamente lógico, o que acontece na edição B, na qual parte da 

autoconsciência transcendental, com suas funções de unidade objetiva e identidade. É 

provável que não se trate de uma mera diferença expositiva, mas que entre as duas 

edições há uma transformação de concepção mais profunda39.Tendo em vista o 

problema de que tratamos aqui, daremos prioridade à versão definitiva, constante na 

edição B. 

                                                             
38Dieter Heirich (1989) alerta para a necessidade de compreender o significado de “dedução” em um 

sentido mais amplo do que aquele a que estamos acostumados. Heirich explica que, na época de Kant, o 

sentido mais comum de “dedução” não era, como para nós, o do procedimento de derivar uma conclusão 

a partir da relação lógica entre premissas, mas remetia a um tipo de discurso jurídico que tentava defender 

o reclame de um direito apontado para fatos legitimadores. Kant estava diretamente familiarizado com 

essa prática, através de suas lições sobre o Direito.   
39Uma interpretação possível é que foi motivada por uma mudança na compreensão sobre o papel da 

consciência de si: “A primeira versão tenta provar, se minha interpretação é correta, que possibilidade de 

pensar as intuições por conceitos de objeto é uma consequência da consciência de si, mais precisamente, 

do fato de que o múltiplo das intuições é sintetizado por um sujeito consciente de si e, por conseguinte, do 

que faz. A consciência de si, aparece aqui, pois, pode-se dizer, como uma ratioessendi do pensamento de 

objetos e, por conseguinte, como a “fonte” das categorias ou o princípio que permite explicar a sua 

gênese. Na segunda versão, ao contrário, a consciência de si (o “Eu penso” que é descrito no #16 como a 

“unidade analítica da apercepção”) aparece como tendo por condição o poder de fazer juízos 

objetivamente válidos (e que corresponde à “unidade sintética” que é necessária para a consciência de si). 

Esta desempenha ainda o papel de uma premissa no argumento contra o céptico, mas agora não mais a 

título de um princípio explicativo da gênese das categorias, mas tão somente como uma premissa 

permitindo explicar a necessidade de se admitir a necessária conformidade de nossas intuições a conceitos 

de objetos. O argumento é, então, em suma, que não posso ser consciente de mim mesmo como admite o 

céptico, se não sou capaz de julgar objetivamente, visto que o poder de julgar é uma condição necessária 

da consciência” (ALMEIDA, 1993, pp. 190-191).  
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Os dados sensíveis, em si mesmos, não possuem qualquer organização própria. 

São matéria bruta da sensibilidade, difusa, que só receberão forma a partir de uma ação 

de espontaneidade do sujeito. Se a organização desses dados depende do sujeito, um 

pressuposto necessário é que sejam dados que pertençam à sua consciência. “[...] as 

diversas representações, que nos são dadas em determinada intuição, não seriam todas 

representações minhas se não pertencessem na sua totalidade a uma autoconsciência” 

(CRP B 132).  

Não é suficiente, contudo, tomar a autoconsciência em seu sentido empírico. 

Empiricamente, tenho apenas a consciência de uma representação imediata, dada aqui e 

agora. “Com efeito, a consciência empírica que acompanha diferentes representações é 

em si mesma dispersa e sem referência à identidade do sujeito” (CRP B 133). A 

consciência necessária para dar unidade à experiência deve estar em outro nível, a 

priori. O que se procura aqui é uma função lógica que permita remeter toda 

representação a um sujeito unitário. Kant encontra essa função na representação “eu 

penso”, que deve “poder acompanhar todas as minhas representações” (CRP B 131). 

Cada representação deve poder ser acompanhada da representação eu penso, para que 

possa ser efetivamente considerada minha.   

Neste ponto, o termo “representação” pode levar a confusões. “Representação” 

faz parte de um vocabulário demasiado mentalista para acharmos que se trata mesmo de 

uma função lógica e não de uma representação mental. Aqui, é preciso uma leitura 

atenciosa: o “eu penso” deve poder acompanhar todas as minhas representações. Não se 

trata de uma consciência empírica que factualmente acompanhe cada representação, 

mas de uma função lógica que deve ser identificada em cada representação para que eu 

possa efetivamente tomá-la como minha, que “apenas serve para apresentar todo 

pensamento como pertencente à consciência” (CRP A 341/B 400)40.  

Kant chama de apercepção pura ou apercepção originária àquela 

“autoconsciência que, ao produzir a representação eu penso, que tem poder de 

acompanhar todas as outras, e que é uma e idêntica em toda a consciência” (B 132). A 

apercepção originária é o “princípio supremo” do entendimento, o seu núcleo 

fundamental, de onde se derivam os conceitos puros do entendimento. Como coloca 

Martins (1999, p. 70):  

                                                             
40 “Kant não propõe a afirmação empírica (e falsificável) de que todas as representações são atualmente 

respectivas-ao-eu e unidas em uma consciência empírica, por certo, porém, a tese pré-empírica de que 

todas as representações precisariam, para ser capazes de objetividade, de uma consciência acompanhante 

causadora de unidade” (HÖFFE, 2013, p. 133).   
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A autoconsciência como apercepção originária ou pura é a 

autoconsciência lógica ou transcendental. O “eu penso” é produzido 

por esta autoconsciência pura e espontânea; nesse sentido, ele pode ser 

considerado a representação “originária” de todas as demais – este 

“eu” não se produz, mas é um produto dessa autoconsciência. Essa 

espontaneidade ou apercepção pura não pode, por um lado, ser 

identificada com a receptividade da sensibilidade porque nela o “eu 

penso” é apenas um ato, isto é, é o ato dela própria; por outro, ela 

também não pode ser confundida com a espontaneidade da razão 

prática, aplicada sobre as condições sensíveis e referida à causalidade 

da razão. A espontaneidade (pela qual o sujeito é consciente de si 

diretamente) é o conceito fundamental para entendermos a relação 

entre autoconsciência e consciência da espontaneidade nas funções 

lógicas do pensar: só a consciência da espontaneidade ou apercepção 

originária é que estabelece uma referência à identidade do sujeito 

(MARTINS, 1999, p. 70).  

 

A filiação cartesiana é evidente: trata-se de um cogito unitário que dá sentido a 

todas as representações. Contudo, existem diferenças fundamentais, que são o motivo 

básico da crítica à psicologia cartesiano-racionalista que Kant achará necessário 

realizar.De saída, o eu penso kantiano é uma “representação simples [...] totalmente 

vazia de conteúdo” (CRP B 404), ao contrário do eu penso de Descartes, que serve de 

fundamento para comprovar a existência do sujeito que pensa, sendo, portanto, capaz de 

adicionar algo, do ponto vista cognitivo, através do puro pensamento. Como um ato de 

espontaneidade do entendimento, o eu penso kantiano não possui o elemento passivo da 

sensibilidade, indispensável ao conhecimento, no que deriva em uma representação 

vazia. A “a apercepção transcendental tanto contém uma unidade como também um 

saber, o qual, todavia, não é aceito para o fim de conhecimento de um objeto, mas diz 

respeito à ‘forma da representação em geral na medida em que deva ser denominada 

conhecimento...’” (MARTINS, 1999, p. 77). Tampouco se trata de uma substância. Em 

Descartes, o eu penso é o fundamento da distinção entre a res cogitans e a res extensa, a 

substância espiritual e a substância material. Em Kant, essa distinção se torna 

impossível. Primeiro, porque o eu penso não me dá o conhecimento de nenhuma 

realidade distinta do mundo material, posto que não me fornece o conhecimento de 

realidade alguma. Segundo, porque isso seria contraditório com a proposta da revolução 

copernicana, visto que ela afirma o entrelaçamento indissociável entre a subjetividade 

do pensamento e a objetividade do mundo.   

Esse é o segundo sentido do eu na filosofia teórica de Kant: o eu transcendental. 

Trata-se de um eu lógico, que é uma função de unidade que permite que as 
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representações sejam remetidas à unidade de um sujeito, tornando-o autoconsciente. 

Para Kant, essa unidade é indispensável para a caracterização do entendimento e a 

justificação da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento, que são os 

conceitos primários que permitem concatenar a experiência em uma totalidade 

organizada, rigidamente encadeada em relações causais. Veremos como o 

desenvolvimento desse conceito exige uma reflexão sobre a psicologia racional. Diante 

dele, “uma incógnita parece inevitável: do que, precisamente, a apercepção é uma 

consciência se ela não está referida a uma pessoa que pensa nem a um conteúdo do 

pensar?” (MARTINS, 1999, p. 74). Kant dirá que se trata da autoconsciência do eu 

transcendental, da mera forma da consciência em geral, enquanto a psicologia racional 

concebia que só pode ser a um eu numênico, um eu substancial em que se baseia a 

consciência. As inovações conceituais de Kant exigiram uma crítica da tradição 

metafísica, para corrigir o engano da confusão entre esse sujeito lógico e o sujeito real 

suposto pela psicologia racional (BAUM, 2002; THIEL, 2006). Até que ponto isso 

representa um rompimento ou continuidade com a tradição, é o que discuto terceiro 

capítulo. 

 

3.1.3 O eu numênico 

 

No terceiro capítulo, veremos como a suposição de que seja possível conhecer o 

eu numênico leva aos enganos da psicologia racional. Isso não quer dizer, contudo, que 

o eu numênico não desempenhe qualquer papel positivo na Crítica da razão pura. 

Como já mencionado antes, o conceito de númeno adquire, na Dialética Transcendental, 

uma função diferente daquela que predominava na primeira parte da Crítica, abrindo a 

possibilidade para pensar objetos incondicionados que permitem dar unidade ao 

pensamento (HULSHOF, 2016).  Na Crítica da razão pura, o Apêndice à dialética 

transcendental é a passagem na qual Kant procura mostrar de maneira mais precisa o 

caráter regulador que as ideias da razão possuem no conhecimento.  

Como vimos, Kant argumenta que a razão humana é dotada de uma tendência 

natural à ultrapassagem dos limites da experiência possível, em vista de uma unidade 

sistemática do pensamento. Nessa dimensão não há conhecimento, porque todo 

conhecimento se limita ao âmbito da experiência possível. Mesmo assim, é possível 

encontrar nesse domínio certas ideias que se demonstram necessárias ao ordenamento 
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da racionalidade, possuindo uma função de regulação geral. Para Kant, as ideias de 

Deus, da alma e do mundo cumprem esse papel. Esse direcionamento para a unidade de 

que a razão é responsável é condição lógica fundamental para o pensamento e 

impossível de ser retirada da experiência. Kant toma como um exemplo os pressupostos 

dos filósofos clássicos em relação à identidade e diversidade das coisas singulares. 

Segundo Kant, mesmo que nem sempre de maneira consciente, esses filósofos se 

mantiveram fiéis à máxima racional que impele para a unidade. Ao fazer a classificação 

das coisas singulares sob gêneros, espécies e subespécies, o que os filósofos estavam 

realizando era uma tentativa de submeter todas as particularidades a uma 

universalidade, mantendo variedade e homogeneidade numa unidade fundamental 

mediada pela razão, pressuposta como correspondente à unidade mesma do próprio 

mundo41. Essa forma de pensar é um impulso natural da racionalidade, que se 

desenvolve mirando o modelo arquitetônico do sistema. 

É preciso, entretanto, não confundir o estatuto de tais ideias ordenadoras. Mesmo 

jogando um papel na organização da experiência, sua validade objetiva permanece 

indeterminada. Uma ideia, mesmo que descartada do âmbito do que pode ser conhecido 

– aquilo que é objeto da experiência possível –, ainda assim pode ser pensada e 

desempenhar uma função no pensamento, desde que seja devidamente localizada, 

eliminando qualquer confusão acerca do seu status ontológico. No caso das ideias 

reguladoras da razão pura, deve-se ter clareza que elas não são constitutivas de nenhum 

conhecimento, mas que elas aproximam o pensamento de uma unidade sistemática por 

si mesma desejável. Trata-se de uma relação indireta com o conhecimento, no qual 

estas ideias se apresentam como saudável ideal ordenador e princípio metodológico. O 

que determina a validade de uma ideia é a realidade que lhe é atribuída42. 

                                                             
41“A razão prepara, pois, o campo para o entendimento: 1. mercê de um princípio da homogeneidade do 

diverso sob gêneros superiores; 2. por um princípio da variedade do homogêneo sob espécies inferiores; 

e, para completar a unidade sistemática acrescenta ainda 3. uma lei da afinidade de todos os conceitos, lei 

que ordena uma transição contínua de cada espécie para cada uma das outras por um acréscimo gradual 

da diversidade” (CRP A 657/ B 685). 

 
42 “Não é a idéia em si própria, mas tão-só o seu uso que pode ser, com respeito a toda a experiência 

possível, transcendente ou imanente, conforme se aplica diretamente a um objeto que supostamente lhe 

corresponde, ou então apenas ao uso do entendimento em geral em relação aos objetos com que se ocupa; 

e todos os vícios da sub-repção devem sempre ser atribuídos a uma deficiência do juízo, mas nunca ao 

entendimento ou à razão” (CRP A 643/ B 671). 
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Já tratei do sistema das ideias transcendentais, que consiste no encadeamento das 

ideias psicológica, cosmológica e teológica43. Agora, basta chamar a atenção para a 

função ordenadora e reguladora que elas desempenham. Sem a ideia psicológica de uma 

alma unitária dotada de identidade pessoal e subsistente às modificações externas, os 

fenômenos do sentido interno não podem ser unificados e tratados de forma sistemática; 

em relação ao mundo corpóreo, como é o caso que apenas a experiência pode nos dar 

conhecimento acerca de suas condições, faz-se necessária uma representação geral do 

mesmo como uma totalidade de séries infinitas das condições dos fenômenos dados; por 

último, a racionalidade do mundo que é pressuposto para uma investigação racional do 

mesmo advém da suposição de sua origem a partir de uma entidade de razão suprema, 

que em seu ato criador dotou e sustenta o mundo a partir de uma ordem racional é ela 

mesma modelo da própria racionalidade humana44.  

Como diz Loparic (2000), a ideia reguladora da alma institui o “programa de 

pesquisa para a psicologia racional” fornecido pela filosofia crítica. Diante do problema 

de estabelecer a unidade sistemática dos fenômenos do sentido interno, a razão se vê 

obrigada a recorrer à ideia especulativa do sujeito pensante para ajudar a guiar a 

pesquisa, conectando todos os fenômenos como se a mente fosse uma substância 

simples que conserva sua identidade pessoal45. 

 

 

                                                             
43 Importante notar a coerência do sistema kantiano. As mesmas ideias que aqui aparecem para unificar o 

uso teórico da razão serão também retomadas como postulados para o uso prático: a alma imortal, 

sustentáculo do progresso infinito na direção da realização da virtude; Deus, como garantia de 

adjudicação da felicidade merecida pela virtude; o mundo, como mundo inteligível das coisas em si, no 

qual se escapa ao mecanismo do mundo fenomênico e existe liberdade.  
44 “Tomando as idéias como princípios, vamos primeiramente ligar (na psicologia), ao fio condutor da 

experiência interna, todos os fenômenos, todos os atos e toda a receptividade do nosso espírito, como se 

este fosse uma substância simples, que existe com identidade pessoal (pelo menos em vida), enquanto 

mudam continuamente os seus estados, entre os quais se encontram os do corpo, mas como condições 

apenas externas. Em segundo lugar (na cosmologia), temos de procurar as condições dos fenômenos 

naturais, tanto internos como externos, numa investigação jamais terminável, como se fosse infinita em si 

e sem um termo primeiro ou supremo, muito embora se não se possa negar que, exteriormente a todos os 

fenômenos, haja fundamentos primeiros, meramente inteligíveis, desses fenômenos mas sem nunca os 

podermos integrar no conjunto das explicações naturais, porque os não conhecemos. Por fim, e em 

terceiro lugar (em relação à teologia), devemos considerar tudo o que possa alguma vez pertencer ao 

conjunto da experiência possível, como se esta constituísse uma unidade absoluta, embora totalmente 

dependente e sempre condicionada nos limites do mundo sensível, mas também, simultaneamente, como 

se o conjunto de todos os fenômenos (o próprio mundo sensível) tivesse, fora da sua esfera, um 

fundamento supremo único e omnissuficiente, ou seja, uma razão originária, criadora e autônoma, 

relativamente à qual dirigimos todo o uso empírico da nossa razão, na sua máxima extensão, como se os 

próprios objetos proviessem desse protótipo de toda a razão” (CRP A 672/ B 700).  
45“Deste modo, a ideia é, em verdade, somente um conceito heurístico e não um conceito ostensivo e 

indica, não como é constituído um objecto, mas como, sob a sua orientação, devemos procurar a 

constituição e a ligação dos objectos da experiência em geral” (CRP A 671/B 699).  
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4 A CRÍTICA DA PSICOLOGIA RACIONAL 

 

4.1 Os paralogismos 

 

A crítica da psicologia racional constitui uma parte substantiva da Dialética 

Transcendental, constando no primeiro capítulo do Livro Segundo, Dos paralogismos 

da razão pura. Nas edições A e B da Crítica da razão pura, podem ser encontradas 

duas versões dos paralogismos, que Kant afirma ter reescrito para melhorar a exposição 

e evitar “a falsa interpretação” (CRP B XXXVIII). É presumível que as alterações não 

digam respeito meramente ao modo de exposição, mas contenham também um 

significado filosófico mais profundo46. A esse respeito, as interpretações divergem. 

Contudo, o sentido geral da crítica permanece o mesmo, como Kant sugere ao tentar 

diminuir a reformulação a uma mera questão de apresentação.  

Nas duas edições, Kant afirma que segue “simplesmente o fio condutor das 

categorias” (CRP A 344/ B 402), começando pela categoria da substância (sob o título 

da relação) “pela qual é representada uma coisa em si e assim percorreremos, para trás, 

a série das categorias” (Idem), num movimento em que encontramos a simplicidade 

(qualidade), identidade (quantidade) e idealidade (modalidade). Na primeira edição, se 

segue uma crítica detalhada de cada paralogismo. Na segunda, a discussão é 

reformulada e torna-se muito mais breve. Os quatro erros da psicologia racional são 

apresentados nos termos da distinção entre juízos sintéticos e analíticos. A psicologia 

racional trataria proposições analíticas sobre o conceito de eu penso como se fossem 

proposições sintéticas a priori: “a exposição lógica do pensamento é erroneamente 

considerada uma determinação metafísica do objecto” (CRP B 409). Após demonstrar 

                                                             
46 Udo Thiel oferece um quadro sintético das modificações mais relevantes realizadas da primeira para a 

segunda edição: “1)Os paralogismos são tratados mais extensivamente na primeira edição; 2) Kant 

adiciona na segunda edição uma breve discussão de um argumento da imortalidade que ele encontra no 

“psicólogo racional” Moses Mendelsson (1729-85); 3) A discussão do quarto paralogismo na primeira 

edição contem uma crítica detalhada da visão de que o mundo externo é duvidoso. O material é revisado e 

descolado para a Analítica Transcendental na forma de uma nova seção, separada, A Refutação do 

Idealismo (CRP B 273-279);4) A primeira edição tem uma extensa discussão do problema da relação 

mente-corpo, mas não a segunda (CRP A 381/396; cf. CRP B 427-428); 5) Kant enfatiza a importância do 

assunto desse capítulo na filosofia moral mais intensamente na segunda edição; existem somente 

sugestões de tal conexão na primeira edição (CRP A 365). Isso não é surpreendente, visto que ele 

desenvolveu os fundamentos de sua filosofia moral nos anos entre a primeira e segunda edições da 

Crítica da razão pura; 6) O principal foco de Kant na segunda edição muda para o primeiro paralogismo, 

que concerne à substancialidade da alma. Essa mudança é, talvez, a mais significativa, e aponta para um 

método diferente de crítica” (THIEL, 2006, p. 209. Tradução minha.). 
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que não é possível provar a priori que a alma é uma substância, os outros paralogismos 

cedem por si sós, visto que não é possível provar que aquilo que não é uma substância 

tenha quaisquer propriedades, seja a simplicidade, a identidade ou a independência do 

mundo material.  

O foco sobre o paralogismo da substância da edição B é a razão pela qual 

escolhemos nos concentrar nela aqui. Como Kant afirma, se aquilo que ele diz serem 

paralogismos forem verdades demonstráveis, isso representaria a falência do projeto da 

Crítica da razão pura. Ao vincular a sequência de paralogismos ao da substância, Kant 

estabelece o ponto nodal de confronto com a tradição47. Esse enfrentamento com a 

tradição parece motivado pelo problema que levantamos no final do segundo capítulo48. 

Antes de enfrentarmos esse problema, façamos uma exposição detalhada dos 

argumentos da crítica da psicologia racional, começando pelo conceito de paralogismo. 

Sabemos que esse conceito é de origem aristotélica, apesar que ganhar um sentido novo 

em Kant. Conforme Caygill (2000, pp. 250-251) “Na Poética, Aristóteles definiu o 

paralogismo como o processo de inferir falsamente a verdade de um antecedente a partir 

da verdade de uma premissa consequente”, definição aproximada a que Kant dá do 

paralogismo lógico, “que consiste na falsidade de um raciocínio, quanto à forma, seja 

qual for, de resto, o seu conteúdo” (CRP A 341/B 399) e que compartilha um sentido 

comum. É natural que Kant preserve as definições aristotélicas no campo da lógica, 

considerando sua visão sobre a lógica formal de que ela “desde Aristóteles [...] não 

tenha até hoje progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita” (CRP B 

VIII). Kant, entretanto, precisa passar do nível puramente formal do conhecimento das 

“regras de todo o pensamento” (CRP B IX) para a aplicação das formas do 

entendimento na constituição do conhecimento objetivo. Como a recente tradição de 

interpretação semântica da Crítica da razão pura sugere, se comparamos aLógica Geral 

a uma sintaxe, a Lógica Transcendental estará para ela como uma semântica de 

                                                             
47“Com efeito, a proposição: todo o ser pensante, como tal, é uma substância simples é uma proposição 

sintética a priori; em primeiro lugar, porque excede o conceito que lhe serve de princípio e acrescenta ao 

pensamento em geral o modo da existência e, em segundo lugar, porque junta a esse conceito um 

predicado (o da simplicidade) que não pode ser dado em nenhuma experiência. Assim, as proposições 

sintéticas a priori não seriam, como afirmámos, só praticáveis e admissíveis em relação aobjectos de 

experiência possível e como princípios da possibilidade dessa experiência, mas poderiam também referir-

se às coisas em geral e em si mesmas; consequência que poria fim a toda esta crítica e intimaria a 

regressar à antiga maneira de pensar” (CRP B 410).    
48“Parece que essa mudança de foco para o paralogismo da substância foi inspirada pela crítica que 

sustenta que a noção de Kant de uma apercepção pura contradiz sua afirmação de que nós não podemos 

conhecer noumena ou coisas em si mesmas, porque nós já entraríamos na esfera do noumena quando 

pensamos em nós mesmos como puros sujeitos” (THIEL, 2006, p. 209. Tradução minha.).  
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conceitos a priori49.Se é o caso de tratar de ilusões transcendentais, Kant não ficará no 

nível simplesmente formal do raciocínio (sintático), mas terá que tratar da sua relação 

com o objeto do conhecimento (semântico). Kant define o paralogismo transcendental 

como aquele que “tem um fundamento transcendental, que nos faz concluir, falsamente, 

quanto à forma” (CRP A 341/B 399). Ou seja, o paralogismo trata-se de um erro lógico, 

de natureza formal, mas, na sua origem, não está uma falta de cuidado com a construção 

dos raciocínios, mas um princípio de distorção, encravado na razão mesma, que leva ao 

erro. Esse princípio é o impulso da razão em buscar sua unidade e conhecer o 

incondicionado, que a faz tomar por equivalentes juízos de naturezas distintas, como 

veremos. Trata-se, de certa forma, de um problema semântico, no sentido que dissemos 

acima.  

Vamos a uma breve exposição e discussão de cada um dos paralogismos, como 

constam na edição A. Depois seguiremos para o problema central deste trabalho, 

girando em torno da edição B.  

 

4.1.1 Substancialidade 

 

Aquilo cuja representação é o sujeito absoluto dos nossos juízos e, 

portanto, não pode ser utilizado como determinação de outra coisa, é 

substância. 

 

Eu, como ser pensante, sou o sujeito absoluto de todos os meus juízos 

possíveis e essa representação de mim mesmo não pode ser utilizada 

para predicado de qualquer coisa. 

 

Portanto eu, como ser pensante (como alma), sou substância (CRP A 

348). 

 

Como Kant afirma alhures, o objetivo final da psicologia racional é comprovar a 

imortalidade da alma (p. ex.: CRP B 385, nota). De fato, “é só para isso que me pode ser 

útil o conceito da substancialidade do meu sujeito pensante”, para comprovar “que eu, 

como ser pensante, duro por mim próprio, sem nascer nem morrer naturalmente”, pelo 

que “sem esse uso podê-lo-ia muito bem dispensar” (CRP A 349).  

                                                             
49“[...] podemos dizer que a Lógica Geral e a Lógica Transcendental trabalham com dois níveis de 

avaliação do conhecimento. No primeiro, o conhecimento tem que ser sintaticamente consistente consigo 

mesmo; no segundo, ele tem que ser semanticamente consistente com as condições da sua relação a um 

objeto” (FAGGION, 2007, p. 12).   
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A afirmação da imortalidade da alma é um tema comum da metafísica racionalista 

na qual Kant foi formado. Ameriks (2000, p. 178) relata que, em suas aulas dos anos de 

1760, o próprio Kant defendia uma posição típica desta metafísica, mesmo naquilo que 

ela tinha de mais frágil. Ele chegava a argumentar que a imortalidade é “muito 

provável”, visto que “o estatuto do mundo [...] sem seres racionais é o nada” e que 

“seres racionais que morrem seriam como se nunca tivessem sido” (KANT apud 

AMERIKS, 2000, p. 178. Tradução minha.). Esses argumentos são visivelmente fracos, 

como Ameriks ressalta. Mesmo que admitíssemos o pensamento liebniziano de que não 

há verdadeira unidade sem seres racionais, não é claro como disso se poderia concluir 

que os seres humanos devem ser imortais. Por outro lado, o segundo argumento parece 

mais ligado ao sentimento de absurdidade experimentado pelo ser humano diante da 

constatação do seu fim inevitável do que a um verdadeiro argumento teórico. A 

percepção progressiva dessas fragilidades em argumentos bastante aceitáveis no 

contexto filosófico em que se encontrava está entre as razões que o levaram a 

empreender a dura crítica contra a metafísica que caracteriza sua obra.  

“Felizmente, a discussão de Kant geralmente é dominada não por esses 

argumentos peculiares, mas por quatro tipos de provas”, continua Ameriks, 

 

as quais ele distingue em (1) ‘empíricas’ ou ‘racionais’, estas últimas 

incluindo provas baseadas em fundamentos ou (2) ‘metafísico-

teóricos’ ou ‘metafísico-práticos’, estes, por sua vez, envolvendo 

argumentos (3) ‘prático-teológicos’ ou (4) ‘prático-teleológicos’” 

(AMERIKS, 2000, p. 178. Tradução minha.). 

 

Através de suas notas de aula, pode-se constatar que, entre os anos de 1760 e 

1770, Kant se valerá de argumentos variados para sustentar a probabilidade da 

imortalidade da alma. Por exemplo: (1) a mera consciência do eu prova que a vida 

sustenta-se em um princípio distinto do corpo, que deve, por isso, ser capaz de persistir 

separado dele (argumento metafísico-teórico); (2) a distribuição dos prêmios e castigos 

no mundo é claramente injusta, o que nos leva a esperar que haja uma vida além dessa 

em que Deus fará justiça (argumento prático-teológico, que será retomado na filosofia 

prática já no contexto da filosofia crítica); (3) a toda espécie é dada a chance de 

desenvolver suas capacidades peculiares; o ser humano possui dons únicos que não 

podem ser levados ao fim nesta vida, portanto deve esperar pela continuidade dela após 

a morte física (argumento prático-teleológico). Ao longo dos anos, sua relação com 

esses argumentos vai se tornando cada vez mais crítica: “no conjunto, as preleções de 
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Kant revelam um lento, mas claro, desenvolvimento em direção à rejeição de todas as 

provas tradicionais da imortalidade” (AMERIKS, 2000, p. 182. Tradução minha.).  

Na Crítica da razão pura, os argumentos empíricos – que incluem até mesmo 

relatos de fantasmas, que Kant já julgara de maneira negativa, mas ainda considerando 

como argumentos possíveis – são implicitamente rejeitados por seu foco na psicologia 

racional e por suas afirmações gerais sobre os limites do empirismo. Os argumentos 

metafísico-práticos (teológico e teleológico) só são citados de forma passageira e 

superficial, ou não aparecem de forma clara, junto de antecipações de aspectos da 

filosofia moral que Kant só desenvolverá plenamente na Crítica da razão prática. Os 

argumentos que serão extensivamente tratados e refutados são os metafísico-teóricos, no 

capítulo dos paralogismos.  

Kant baseia-se tanto nos fundamentos da Crítica da razão pura quanto na 

concepção do eu como função lógica de unidade, desenvolvido na dedução 

transcendental das categorias. Tendo mostrado “que as categorias puras (e entre estas 

também a da substância) em si mesmas não têm significação objectiva se não lhes 

estiver subjacente uma intuição, ao diverso da qual podem ser aplicadas como funções 

da unidade sintética” (CRP A 349), é consequência que o sujeito lógico não possa ser 

uma substância, à medida em que “é verdade que o eu se encontra em todo pensamento, 

mas a esta representação não está ligada a mínima intuição que a distinga dos outros 

objetos da intuição” (CRP A 350). Isso não quer dizer que a relação substância-acidente 

não seja uma imagem adequada para conceber-nos. “Cada um deve considerar-se a si 

mesmo, necessariamente, como uma substância e os seus pensamentos, porém, apenas 

como acidentes da sua existência e determinações do seu estado”, visto que “em cada 

um dos nossos pensamentos, o eu é o sujeito ao qual os pensamentos são inerentes 

como simples determinações” (CRP A 349).  Contudo, essa imagem nos apresenta 

apenas a estrutura lógica da relação entre um sujeito e suas representações, mas não 

mais que isso, de modo que não podemos chegar a conclusões tão extravagantes quanto 

a da imortalidade da alma. Retirada do domínio especulativo, a imortalidade da alma 

encontrará um novo lugar no domínio da moral: naCrítica da razão prática ela 

aparecerá, ao lado da liberdade e de Deus, como postulado da razão prática pura.  

Na edição B, Kant afirma que a chave para compreender o conjunto da psicologia 

racional se encontra no paralogismo da substância, do qual dá uma versão mais sucinta 

e um tratamento mais preciso do que na edição A: 
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O que só pode ser pensado como sujeito, só como sujeito existe e é 

portanto substância. 

 

Ora, um ser pensante, considerado unicamente como tal, só pode ser 

pensado como sujeito. 

 

Portanto, também só existe como tal, isto é, como substância (CRP B 

410-411).  

 

Como sintetiza Landim Filho (1998, p. 256), aqui 

 

a estratégia de Kant consistirá em mostrar primeiramente o que pode 

ser dito do sujeito pensante a partir do juízo eu penso. Em segundo 

lugar, consistirá em construir silogismos que tem como conclusão as 

teses mencionadas. Kant mostra que, embora essas conclusões possam 

ser consideradas corretas do ponto de vista da teoria racionalista, esses 

silogismos, em razão da distinção entre pensar e intuir, são de fato 

paralogismos, isto é, são inferências falsas segundo a forma que, 

graças a sua aparência de correção, conduzem ao engano. O erro 

formal desses silogismos consistiria em tomar o termo médio em dois 

sentidos diferentes.  

 

O paralogismo está na diferença de significados atribuídos ao “ser pensante” nas 

premissas50. As duas premissas têm significados diversos e não pertencem ao mesmo 

tipo de juízo. A premissa maior é um juízo sintético, que trata de um sujeito em geral, 

que pode ser dado na intuição.  Se tomarmos por base esse juízo, chegaremos à 

conclusão que os seres pensantes “não só têm consciência dessa [a sua] existência, 

independentemente das coisas exteriores, mas também por si mesmos podem determiná-

la” (CRP B 417). É o que faz a psicologia racional. Contudo, trata-se de um engano. A 

premissa menor é um juízo analítico, que diz respeito ao “eu penso” apenas como 

unidade da consciência51. Desse modo, a psicologia racional é abolida como um mal-

entendido. “A unidade da consciência, que serve de fundamento às categorias, é aí 

considerada uma intuição de um sujeito enquanto objecto e, em seguida, a ela é aplicada 

a categoria da substância” (CRP B 421). Um procedimento como esse não poderia 

                                                             
50“Na premissa maior referimo-nos a um ser, que pode ser pensado em geral, em todas as relações e, por 

conseguinte, também tal como pode ser dado na intuição. Na premissa menor, porém, há a referência a 

esse mesmo ser enquanto considera a si próprio como sujeito, apenas relativamente ao pensamento e à 

unidade da consciência, mas não, simultaneamente, em relação à intuição, pela qual é dado como objecto 

ao pensamento” (CRP B 411).  
51“Como na segunda proposição não se determina se posso existir e ser pensado só como sujeito e não 

igualmente como predicado de outro sujeito, o conceito de sujeito aqui é tomado num sentido puramente 

lógico, ficando indeterminado se por ele se deverá ou não entender uma substância” (CRP B 419).  
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prosperar, pois “esta unidade é unidade apenas no pensamento, que, por si mesmo, não 

dá nenhum objecto” (CRP B 422). Trata-se de uma confusão em que se tomar um juízo 

analítico por sintético a priori. 

Do eu penso podem ser inferidos vários juízos analíticos que esclarecem o 

conceito de ente pensante: eu sou sujeito, ou seja, uma substância no sentido lógico 

desse termo (CRP B 407); logicamente simples (Idem); tenho consciência da unidade 

do ato de consciência face à diversidade de representações (CRP B 408). Contudo, 

cometo um abuso se desses juízos de esclarecimento chego a conclusões sobre a 

simplicidade, personalidade e independência do mundo físico de uma alma substancial. 

A falácia expressa nesse paralogismo consiste em interpretar a função de unidade do 

pensamento (sujeito lógico), como se fosse um objeto possível, existente efetivamente 

(sujeito real).O pano de fundo dessa confusão é a indistinção entre pensar e conhecer. É 

possível pensar sem estar pensando objetos e sem conhecê-los. Como o conhecimento 

supõe a contribuição dupla das capacidades da sensibilidade e do entendimento, que são 

não só díspares como possuem autonomia, é possível realizar atos puros do 

entendimento, que não se configuram em conhecimentos, mas que mesmo assim são 

pensamentos. As propriedades lógicas do eu penso deduzidas pela psicologia racional 

são esclarecimentos genuínos desse conceito, mas mesmo assim não podem ser 

consideradas como conhecimentos.  

 

4.1.2 Simplicidade 

 

Uma coisa, cuja acção nunca pode ser considerada como a 

concorrência de várias coisas actuantes, é simples. 

 

Ora a alma, ou o eu pensante, é uma coisa desse gênero. 

 

Logo, etc. (CRP A 351). 

 

A afirmação da simplicidade da alma está ligada aos argumentos a favor da 

imortalidade: “a afirmação da natureza simples da alma apenas é de algum valor na 

medida em que posso assim distinguir esse sujeito de toda matéria e, consequentemente, 

posso exceptuar a alma da caducidade a que está sempre sujeita a matéria” (CRP A 

356). Como vimos ao estudar o paralogismo anterior, antes do início da fase crítica de 

seu pensamento, Kant usava esse tipo de argumento, ao dizer que a mera consciência do 

eu prova que a vida sustenta-se em um princípio distinto do corpo, que, portanto, 
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deveser capaz de persistir separado dele. Esse argumento é particularmente valioso para 

a psicologia racional, tanto por sua aparente solidez, “que parece suportar mesmo o 

exame mais penetrante e a reflexão mais profunda do investigador”, pela qual Kant o 

chama de “Aquiles de todos os raciocínios dialéticos da psicologia pura” (CRP A 351), 

como pelo seu caráter de “argumento natural e popular, sobre o qual o senso comum, 

desde sempre, parece ter-se apoiado e em virtude do qual, já desde muito cedo, 

começou a considerar as almas como seres inteiramente distintos dos corpos” (CRP A 

358). Por isso que mesmo na versão B dos paralogismos Kant dedicará um espaço para 

realizar uma refutação de um argumento específico de Moses Mendelsson sobre a 

simplicidade de alma. 

O argumento a favor da simplicidade parte da discrepância entre as características 

dos objetos exteriores daqueles interiores. Os corpos são compostos de várias partes 

agregadas num todo, que podemos considerar como várias substâncias independentes. O 

mesmo não se pode dizer do pensamento. Como poderíamos afirmar que representações 

e volições sejam substâncias distintas do sujeito que pensa? Parece impossível conceber 

a alma como não sendo uma substância simples cujas partes (representações, volições, 

etc.) são inseparáveis dela: “o chamado nervus probandi deste argumento reside na 

proposição que várias representações devem estar contidas na unidade absoluta do 

sujeito pensante para constituir um pensamento” (CRP A 352). Contudo, apesar de 

intensamente sugestivo, Kant afirma que esse argumento não é passível de prova. Essa 

proposição não pode ser trata nem como analítica, nem como sintética a priori. 

“Ninguém pode [...] demonstrar, a partir de conceitos, esta proposição”,  

 

pois a unidade do pensamento que se compõe de várias representações 

é colectiva e pode-se reportar, do ponto de vista de simples conceitos, 

tanto à unidade colectiva das substâncias que nisso colaboram (como 

o movimento de um corpo é o movimento composto de todas as partes 

do mesmo), como à unidade absoluta do sujeito. Também é 

igualmente impossível, segundo a regra da identidade, ver-se 

claramente a necessidade de supor uma substância simples num 

pensamento (CRP A 353).   

 

Tampouco a partir da experiência seria possível concluir pela unidade necessária 

do sujeito. A força do argumento da simplicidade vem do fato de que não podemos 

conceber o sujeito pensante de forma diferente da que concebemos a nós mesmos: 

“quando se quer representar um ser pensante, é necessário colocar no seu lugar e 

substituir, assim, ao objecto que se pretendia examinar, o seu próprio sujeito”, isso 
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“porque de outro modo não poderíamos dizer: eu penso (o diverso numa 

representação)” (CRP A 353). Ora, é fato que “embora o todo do pensamento possa ser 

dividido e repartido entre por muitos sujeitos, não pode, contudo, o eusubjectivo ser 

dividido e distribuído, e esse eu pressupomo-lo, contudo, em todo o pensamento” (CRP 

A 354).   

Disso, contudo, não se pode deduzir que a simplicidade seja uma propriedade da 

alma em si mesma, argumenta Kant. O eu penso é apenas uma proposição formal da 

apercepção, condição puramente subjetiva do conhecimento possível em geral. Dizer 

que “eu sou simples não significa, porém, senão que esta representação eu não contém 

em si a mínima diversidade e que é uma unidade absoluta (embora puramente lógica)” 

(CRP A 355). O eu penso é simples porque é vazio de qualquer intuição e, portanto, de 

conhecimento de objetos. Afirmar a simplicidade da alma em distinção à natureza 

composta dos corpos seria violar os limites do nosso conhecimento. Podemos distinguir 

as nossas representações dos sentidos interno e externo. As características espaciais da 

matéria lhe são dadas pela nossa representação no sentido externo, assim como as 

diferenças com as representações do sentido interno. Se na base dessas diferenças 

encontra-se também uma diferença de natureza das coisas em si mesmas, não podemos 

saber, dentro dos limites do conhecimento possível estabelecidos pela filosofia crítica. 

Se existe uma diferença ontológica entre a matéria e o espírito, não temos como dizer52.  

 

4.1.3 Personalidade 

 

O que tem consciência da identidade numérica de si próprio em 

tempos diferentes é, a esse título, uma pessoa. 

 

Ora a alma, etc. 

 

Portanto é pessoa (CRP A 361). 

 

Do ponto de vista dos objetivos da psicologia racional, não é suficiente provar que 

a alma seja imortal, ela também deve ser uma pessoa. Afinal, que interesse teria a 

sobrevida de um princípio espiritual anônimo? O anseio humano pela vida além da 

morte, ainda mais no mundo cristão, nunca foi o de passar à eternidade como um 

                                                             
52 Comparemos [...] o eu pensante, não com a matéria, mas com o inteligível, que está no fundamento do 

fenómeno externo que chamamos matéria; também não podemos dizer, porque deste inteligível nada 

sabemos, que a alma se distingue dele, intrinsecamente, no que quer que seja (CRP A 360).  
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espectro que vaga no Hades, mas como um indivíduo que preserva sua personalidade 

mesmo que esteja separado do corpo físico53. O terceiro paralogismo tenta comprovar 

esse ponto. Ele se vale do fato de que  

 

em todo o tempo em que tenho consciência de mim próprio, tenho 

consciência desse tempo como pertencente à unidade do meu eu, o 

que equivale a dizer que todo esse tempo está em mim como uma 

unidade individual, ou que me encontro em todo esse tempo com uma 

unidade numérica (CRP A 362), 

 

para concluir pela personalidade da alma. Kant rejeita essa conclusão, afirmando que 

“nesta base, a personalidade da alma não se deveria ter nunca por concluída” (CRP A 

362). O erro aqui, como nos demais paralogismos, é derivar de uma condição formal do 

pensamento em geral propriedades de uma alma substancial: “a identidade da 

consciência de mim mesmo em diferentes tempos é, portanto, apenas uma condição 

formal dos meus pensamentos e do seu encadeamento, mas não prova absolutamente 

nada a identidade do meu sujeito” (CRP A 363).  

A diferença entre o olhar de primeira e de terceira pessoa é importante para 

compreender esse ponto, como foi no paralogismo da simplicidade. Do ponto de vista 

da minha consciência, “o eu, que acompanha em todo o tempo as representações na 

minha consciência e, sem dúvida, com perfeita unidade, bem poderá admiti-lo ele”, 

“pois na apercepção está o tempo representado propriamente apenas em mim” (CRP A 

362). Entretanto, do ponto de vista de um observador externo,  

 

“o tempo onde me coloca [...] não é aquele que se encontra na minha 

própria sensibilidade, mas o tempo encontrado na sua, a identidade, 

que está ligada, necessariamente, à minha consciência, não está, por 

isso, ligada à dele, isto é, à intuição exterior do meu sujeito” (CRP A 

363). 

 

Ou seja, posso ter consciência da unidade do meu eu através do tempo porque ele 

é condição da minha sensibilidade. Visto que todas as representações que se sucedem 

são minhas, posso remetê-las todas a essa condição formal de um eu unitário que 

garante minha identidade. Entretanto, trata-se meramente da estrutura formal do 

pensamento em geral, não de algo que possa ser objeto de uma intuição. A partir de uma 

                                                             
53“Kant salienta que uma prova da imortalidade deveria não apenas estabelecer a sua existência 

continuada, mas também a persistência de sua identidade pessoal [...]. Kant também pontua que, se o 

princípio da vida no homem é inextinguível, isso não significa que as capacidades da vida que nos são 

familiares devam ser preservadas” (AMERIKS, 2000, p. 182. Tradução minha.). 
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observação objetiva, sem a referência de uma autoconsciência a sua própria unidade, 

tudo o que temos é um fluxo disperso de representações através do tempo54.  

Kant sempre foi cético em relação à possibilidade de estabelecer a identidade 

pessoal da alma (AMERIKS, 2000). No contexto da Crítica da razão pura, esse 

ceticismo resvala na crítica do terceiro paralogismo. O eu não é uma substância 

separada dotada de identidade pessoal.  

 

4.1.4 Idealidade 

 

Aquilo, cuja existência só pode ser concluída como uma causa de 

percepções dadas, tem apenas uma existência duvidosa. 

 

Ora, todos os fenómenos exteriores são de natureza tal que a sua 

existência não pode ser percepcionada imediatamente, mas apenas 

concluída como a causa de percepções dadas.  

 

Portanto, a existência de todos os objectos de sentido externo é 

duvidosa. Designo esta incerteza por idealidade dos fenómenos 

externos e a doutrina desta idealidade chama-se idealismo, em 

confronto com o qual a afirmação de uma certeza possível dos 

objectos dos sentidos externos recebe o nome de dualismo (CRP A 

367).  

 

Tradicionalmente, Kant é considerado um filósofo idealista. Essa não é apenas 

uma etiqueta da historiografia em filosofia, é o modo como o próprio Kant se definia. 

Portanto, distinguir-se de outros tipos de idealismo era um problema importante para 

ele, e é o que encontramos no último dos paralogismos. O idealismo que ele pretende 

rejeitar é “aquele que não admite que sejam conhecidos [os objetos em sua existência] 

mediante percepção imediata, concluindo daí que nunca podemos estar completamente 

seguros da sua realidade pela experiência possível” (CRP A 368-369), que pode tomar 

uma forma dogmática ou cética: “o idealista dogmático seria aquele que nega a 

existência da matéria, o idealista céptico aquele que a põe em dúvida, pois a considera 

indemonstrável” (CRP A 377).  

A filosofia anterior havia produzido dois grandes ícones dessas formas de 

idealismo. No caso cético, Descartes, com seu projeto de pôr em suspeita todas as 

                                                             
54“Colocados, porém, no ponto de vista de um estranho, não podemos considerar válido este juízo [julgar 

que somos os mesmos em todo o tempo que temos consciência], porque uma vez que não encontramos na 

alma nenhum fenómeno permanente a não ser a representação eu, que acompanha e liga todas as outras, 

nunca poderíamos decidir se esse eu (um simples pensamento) não se escoa tão bem como os restantes 

pensamentos que, graça a ele, se encontram encadeados uns aos outros” (CPR A 364).   
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certezas, de forma sistemática. Descartes buscava um fundamento seguro para o 

conhecimento, portanto, seu ceticismo não tinha um caráter meramente destrutivo. É 

nesse mesmo espírito que Kant afirma que o idealismo cético “é um benfeitor da razão 

humana, na medida que nos obriga a abrir bem os olhos nos mais pequenos passos da 

experiência comum e a não aceitar imediatamente, como posse bem adquirida, aquilo 

que talvez tenhamos obtido apenas por surpresa” (CRP A 378). Já o idealismo 

dogmático, “que julga encontrar contradições na possibilidade de uma matéria em 

geral” (CRP A 377), tem seu grande representante em Berkeley. Essa forma de 

idealismo só pode ser motivo de escândalo para a razão.  

A sua refutação não deixa de ser uma defesa do bom senso contra a extravagância 

da imaginação filosófica. Justamente por isso, a discussão do quarto paralogismo tem 

uma importância especial para a Crítica da razão pura. Ao recorrer à revolução 

copernicana para resolver o problema do conhecimento, Kant precisa enfrentar as 

distorções recorrentes dessa opção. Não basta mostrar que os fenômenos devem poder 

ser considerados em estatuto de objetos reais, senão a filosofia crítica estaria reduzida a 

demonstrar não mais que as condições de acordo do conhecimento do sujeito consigo 

mesmo.     

O que separa Kant tanto do idealismo cético quanto do dogmático, é que ambos 

são formas de idealismo material ou empírico, o que, por estranho que pareça, significa 

que são formas de realismo transcendental. Ambos partem do pressuposto que a 

realidade exterior é uma coisa em si mesma, cuja existência podemos pôr em dúvida ou 

negar completamente. Kant considera que o problema está colocado de forma errada 

desde o princípio. O argumento do idealismo afirma “que só aquilo que está em nós 

pode ser imediatamente percepcionado e que unicamente minha própria existência pode 

ser objeto de uma simples percepção”, por isso “não posso [...] propriamente, 

percepcionar as coisas exteriores, mas apenas, partindo da minha percepção interna, 

concluir pela existência delas” (CRP A 367-368). Como “a inferência que, de um efeito 

dado, conclui para uma causa determinada é, porém, sempre incerta, pois o efeito pode 

originar-se em mais do que uma causa” (CRP A 368), só posso concluir que a realidade 

do mundo externo é sempre duvidosa.   

A força do argumento é notável. Em Descartes, por exemplo, o embaraço só é 

eliminado pelo recurso extremamente problemático da existência e bondade de Deus. 

No quadro da filosofia crítica, porém, ele aparece como um falso problema. A 

dificuldade é dissolvida se considerarmos que desconhecemos a origem de ambos os 
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tipos de representações, internas ou externas. As representações internas não nos dão 

um acesso imediato a nós enquanto coisas em si, da mesma forma que as representações 

externas não remetem a objetos que possamos conhecer como existentes 

independentemente da consciência. A origem é igualmente desconhecida em todas as 

representações, o que não quer dizer que, enquanto fenômenos, não possamos ter a 

certeza de nossa existência e também da existência do mundo exterior. Na medida em 

que as representações se estruturam de tal forma (em internas e externas) posso ter 

certeza da realidade de mim mesmo e do mundo. A distinção entre representações 

enganosas e conhecimento empírico se dá de acordo com as regras da experiência, ou 

seja, segundo critérios internos do conhecimento55.  

 

3.2 Psicologia racional e o problema da relação de Kant com a tradição metafísica 

 

O caminho percorrido até aqui nos deu os subsídios para tratar da questão que 

move este, trabalho, conforme estabelecemos na introdução: quais as continuidades e 

descontinuidades existentes na crítica de Kant à psicologia racional em relação à 

metafísica clássica? Tratarei agora do problema do conhecimento do eu numênico.  

Com a crítica realizada na Dialética Transcendental, Kant considerava a 

psicologia racional liquidada. A essa “ciência imaginária” restou apenas a utilidade 

negativa de ser “um exame crítico dos nossos raciocínios dialéticos, mesmo da razão 

comum e natural” (CRP A 382), a fim de evitar cair nos engodos a que nos leva a ilusão 

transcendental.O alcance filosófico dessa operação de desconstrução é grande. A 

objeção crítica (CRP A 388) de Kant à psicologia racional elimina questões centrais da 

metafísica como pseudoproblemas. De uma só vez, Kant responde a problemas que 

perturbam os filósofos e mesmo a mentalidade comum, como:  

 

                                                             
55“Na nossa teoria desaparece a dificuldade em admitir a existência da matéria pelo mero testemunho da 

nossa simples consciência de nós próprios e em considerar, assim, tão bem demonstrada como a minha 

própria existência como ser pensante. Com efeito, tenho consciência das minhas representações; logo, 

elas existem e eu próprio também, que tenho essas representações. Ora, os objectos exteriores (os corpos) 

são, porém, meros fenómenos, portanto também nada mais do que uma espécie das minhas 

representações, cujos objectos só por estas representações são alguma coisa, mas não são nada fora delas. 

As coisas exteriores existem, portanto, tanto como eu próprio existo e estas duas existências repousam, é 

certo, sobre o testemunho imediato da minha consciência, apenas com a diferença de que a representação 

de mim próprio, como de um sujeito pensante, está simplesmente referida ao sentido interno, mas as 

representações que designam seres extensos estão referidas também ao sentido externo” (CRP A371). 
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1) da possibilidade da união da alma com um corpo orgânico, isto é, 

da animalidade e do estado da alma na vida do homem; 2) do começo 

dessa união, isto é, da alma no nascimento do homem e antes do seu 

nascimento; 3) do fim dessa união, ou seja, da alma na morte e depois 

da morte do homem (questão da imortalidade) (CRP A 384). 

 

Esses problemas simplesmente desaparecem, substituídos pela questão “da 

articulação das representações do sentido interno com as modificações da nossa 

sensibilidade externa e como estas últimas podem ligar umas às outras de modo a 

encadearem-se numa experiência” (CRP A 386). Sob o paradigma crítico, não é mais 

necessário explicar como duas substâncias ontologicamente distintas se encontram 

organicamente associadas, basta compreender o modo como diferentes tipos de 

representação entram em relação em uma experiência. Nesse ponto, nos encontramos a 

uma grande distância da tradição, que tentou de diversas formas resolver essas 

dificuldades, recorrendo aos sistemas “da influência física, da harmonia pré-

estabelecida e da assistência sobrenatural” (CRP A 390). Hoje, essas questões são 

tratadas no campo da filosofia da mente. Como algumas dessas posições defendidas à 

época de Kant ainda estão presentes no debate filosófico, as teses de Kant permanecem 

filosoficamente atuais.  

Independente da contribuição de Kant para a filosofia da mente, que vai além de 

uma alternativa de resolução do problema mente-corpo – como a constituição de uma 

psicologia transcendental (KITCHER, 1990) –, decidimos nos focar aqui no modo como 

a crítica da psicologia racional constitui um nó problemático da relação de Kant com a 

tradição. Estamos interessados em saber quais as continuidades e descontinuidades 

existentes na crítica de Kant em relação à metafísica clássica no que diz respeito à 

questão do sujeito. Esse problema pode ser tratado de duas formas: de um ponto de vista 

histórico, ou de uma perspectiva sistemática. Historicamente, trata-se de saber quais as 

inovações conceituais de Kant em relação à tradição metafísica, em cotejo com as obras 

de autores anteriores e contemporâneos que trataram de temas correlatos. 

Sistematicamente, o estudo está voltado para o modo como o tratamento kantiano da 

questão estabelece ou rompe vínculos com o modelo de pensamento do racionalismo. 

Neste trabalho, nos restringiremos a esboçar uma investigação sistemática. A fim de 

argumentação, admitiremos o modelo de racionalismo como aquela forma de 

pensamento que afirma o primado da consciência no conhecimento e assume que a 

razão é capaz, por si só, de determinar o conhecimento de objetos através do puro 

pensamento. Para estudar a relação da crítica da psicologia racional com esse modelo de 
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pensamento, seguiremos Landim Filho (1998), cuja investigação do problema da 

consciência de si e do conhecimento de si nos paralogismos pode orientar nesse sentido, 

e Martins (1999), que com sua proposta de uma interpretação não-categorial do conceito 

de existência em Kant oferece a chave para algumas dificuldades. Depois, caminhando 

por outra via, continuaremos com Bennett (2016) em sua interpretação da crítica no 

contexto daquilo que ele chama de “base cartesiana”, e Ameriks (2000), cuja 

investigação documental dos materiais de Kant ajuda a compreender a exata dimensão 

da relação entre a filosofia crítica e a crítica da psicologia racional.   

Como afirmeiantes, na Crítica da razão pura podemos encontrar pelo menos três 

sentidos do conceito de eu: o eu fenomênico, o eu transcendental e o eu numênico. O eu 

fenomênico é o sujeito empírico, das representações que variam ao longo do tempo; o eu 

transcendental é o sujeito lógico, a apercepção transcendental pressuposta como 

elemento necessário para a unificação de representações em uma consciência; já o eu 

numênico é a ideia transcendente do eu, usada como ideia reguladora no “programa 

kantiano de pesquisa para psicologia racional” (LOPARIC, 2000). A diversidade de 

sentidos do eu implica em uma variedade de formas possíveis (ou não) de conhecimento 

dele. O eu fenomênico é passível de um conhecimento sensível, como explicado no 

segundo capítulo, que é uma forma de consciência sensível de nós mesmos como 

sujeitos de representações, que perpassa o múltiplo dado. Até aqui, sem maiores 

dificuldades. 

Já o conhecimento do eu transcendental e do eu numênicos e constituem em 

problemas bastante difíceis. Como um mero sujeito lógico, o eu transcendental não 

pode ser objeto de um conhecimento, pois carece de uma das duas condições básicas 

para a formação do conhecimento, na concepção kantiana: o contributo da sensibilidade, 

a intuição. Portanto, ele não pode ser conhecido, mas ser objeto de uma consciência de 

si, que é um ato do entendimento56.A passagem dessa consciência de si para algo como 

um conhecimento de si que não fosse uma consciência sensível é impossível, pois isso 

significaria afirmar a possibilidade de alguma forma de conhecimento do eu numênico. 

Toda a discussão dos paralogismos é dominada por essa tensão e pelo esforço de Kant 

                                                             
56“[...] tenho consciência de mim próprio na síntese transcendental do diverso das representações em 

geral, portanto na unidade sintética da apercepção, não como pareço a mim próprio, nem com sou em 

mim próprio, mas tenho apenas consciência que sou. Esta representação é um pensamento e não uma 

intuição” (CRP B 157).  
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em negar essa abertura57. Todavia, não é claro o significado preciso da consciência de 

si, e certas saliências do texto kantiano abrem margem para dúvidas. Como caracterizá-

la? Ela exprime a mera consciência de uma condição formal do conhecimento ou 

envolve um conhecimento incipiente do sujeito? Essa questão é da maior importância 

para a interpretação do sucesso da crítica da psicologia racional e do projeto da Crítica 

da razão pura como um todo, pois diz respeito a até que ponto Kant pode sustentar a 

circunscrição ao conhecimento das coisas em si. Em uma nota da Dedução 

Transcendental, Kant afirma:  

 

O “eu penso” exprime o acto de determinar a minha existência. A 

existência é pois, assim, já dada, mas não ainda a maneira pela qual 

devo determiná-la, isto é, pôr em mim o diverso que lhe pertence. Para 

tal requere-se uma intuição de si mesmo, que tem por fundamento 

uma forma dada a priori, isto é, o tempo, que é sensível e pertence à 

receptividade do determinável. Se não tiver ainda outra intuição de 

mim mesmo, que dê o que é determinante em mim, da espontaneidade 

do qual só eu tenho consciência, e que o dê antes do acto de 

determinar, como todo o tempo dá o determinável, não poderei 

determinar a minha existência como a de um ser espontâneo; mas eu 

represento-me somente a espontaneidade do meu pensamento, isto é, 

do meu acto de determinação e a minha existência fica sempre 

determinável de maneira sensível, isto é, como existência de um 

fenómeno. Todavia é essa espontaneidade que permite que eu me 

denomine inteligência (CRP B 158, nota. Grifo meu).  

 

A afirmação de que, com o eu penso, a existência58 já está dada, causa 

perplexidade ao leitor do texto kantiano. “Dessa maneira, Kant parece admitir, neste 

texto e em outras passagens da CRP, que, embora o eu penso seja um pensar, isto é, um 

                                                             
57“A aparência dialéctica na psicologia racional assenta na confusão de uma ideia da razão (ideia de uma 

inteligência pura) com o conceito, a todos os títulos indeterminado, de um ser pensante em geral. Penso-

me a mim próprio com vista a uma experiência possível, abstraindo de toda a experiência real e daí 

concluo que também posso ter consciência da minha existência, fora da experiência e das condições 

empíricas da mesma. Confundo, por conseguinte, a abstracção possível da minha existência, 

empiricamente determinada, com a suposta consciência de uma existência possível do meu eu pensante 

isolado e julgo conhecer o que há em mim de substancial como sujeito transcendental, quando apenas 

tenho no pensamento a unidade da consciência, que é fundamento de toda a determinação, considerada 

como simples forma de conhecimento” (CRP B 427).  
58 “No contexto da análise do eu penso, o significado de existência deve ser lógico e não 

transcendental”(LANDIM FILHO, 1998, p. 272). “Existir é ser o caso do que é pensado; é realizar 

efetivamente predicados. Assim, pensar um objeto como existente e conferir-lhe existência são duas 

operações completamente distintas. Pensar um objeto é pensar algo que pode ser o caso de um conceito 

ou, em outras palavras, pensar que algo pode ser dado à intuição. Todo pensamento de objeto é relativo a 

uma intuição possível. Mas conferir existência a um objeto, é exibir algo efetivamente numa intuição 

[...]”(LANDIM FILHO, 1998, p. 273). Com essa concepção, “Kant antecipa aqui a concepção atual 

segundo a qual ‘existir’ não só não é um predicado real, mas, visto semanticamente, não é sequer um 

predicado, podendo ser expresso através do quantificador existencial” (TUNGENDHAT; WOLF, 1996, p. 

147). O debate sobre o estatuto do conceito do predicado “existência” continua vivo na filosofia 

contemporânea. Cf. BRANQUINHO, 2015.  
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ato exclusivo do entendimento, a existência já está nele dada” (LANDIM FILHO, 1998, 

p. 256). Como essa afirmação pode se coadunar com a restrição do conhecimento das 

coisas em si? Como é possível que de um simples ato do entendimento seja possível 

saber sobre uma existência, sem ferir os princípios da crítica? Estaríamos aqui diante de 

uma concessão sub-reptícia ao racionalismo?   

 

Mas, se no eu penso “a existência já é dada”, a consciência de si 

parece envolver, de alguma maneira, a consciência da existência do 

sujeito. Isso significaria que um ato do entendimento, sem se 

relacionar com o múltiplo dado pela intuição sensível, poderia 

produzir um conhecimento sobre uma entidade real. Neste caso, a 

consciência de si exprimiria um conhecimento incipiente, 

indeterminado, do sujeito real, embora este conhecimento seja “um 

pensar e não um intuir” (LANDIM FILHO, 1998, p. 271). 

 

Landim Filho responde identificando uma outra forma de interpretar essa 

afirmação. Ela pode ser compreendida como uma proposição que, abstraindo de 

qualquer intuição determinada, contém a proposição eu existo, visto que relaciona um 

ato do entendimento com uma intuição sensível qualquer, comprovando que o sujeito 

deste ato é um sujeito real. Umas das formas de interpretar o juízo eu penso é tomá-lo 

como uma proposição empírica. Se dizemos “eu penso que P”, estamos evidenciando a 

consciência de uma intuição determinada. Portanto, empiricamente, ela expressa o 

conhecimento da existência de um sujeito real. Se essa relação é possível, não há 

dificuldade em perceber como se possa abstrair de uma percepção determinada e 

estabelecer a relação do ato de pensar com o múltiplo sensível em geral. Algumas 

passagens do texto kantiano ajudam a abonar essa interpretação, como:  

 

O “eu penso” é, como já foi dito, uma proposição empírica e contém 

em si a proposição “eu existo”. [...] Exprime uma intuição empírica 

indeterminada, isto é, uma percepção (o que prova, por consequência, 

que já a sensação, que pertence à sensibilidade, serve de fundamento a 

esta proposição de existência); mas precede a experiência, que deve 

determinar o objecto da percepção pela categoria em relação ao tempo 

e a existência não é, neste caso, categoria alguma [...] Uma percepção 

indeterminada significa aqui apenas alguma coisa de real, que é dada, 

mas somente para o pensamento em geral, portanto, não como 

fenómeno; também não como coisa em si (númeno), mas como algo 

que de facto existe e é designado como tal na proposição “eu penso” 

(CRP A 423, nota). 
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Portanto, a afirmação de que a existência já é dada não fere os limites do 

idealismo transcendental, pois é uma proposição de natureza empírica, ainda que não 

esteja ligada a nenhuma intuição particular. Essa argumentação abre um domínio de 

interpretações razoáveis sobre o significado dos paralogismos. Landim Filho sugere 

duas: 

 

Ambas as intepretações dos Paralogismos têm como fio condutor a 

distinção entre pensar e conhecer. Mas, segundo a primeira 

interpretação, a raiz do equívoco racionalista consistiria em ter 

considerado como objeto (pensado) o que é apenas uma condição de 

unidade dos atos do pensamento. Ora, isso ocorreu porque os 

racionalistas não distinguiram claramente pensar de intuir e, em 

consequência, não puderam distinguir claramente sujeito lógico de 

sujeito real. A segunda interpretação, no entanto, não atribui o mesmo 

significado à distinção mencionada, pois parece admitir que pensar é 

sempre pensar objeto. A raiz do equívoco racionalista consistiria, 

então, em inferir, incorretamente, a partir da tese verdadeira, 

(descoberta graças ao eu penso) de que o sujeito, ao qual inerem todos 

os pensamentos, tem um substrato real (sujeito real), a proposição de 

que o sujeito real pode ser conhecido por um ato exclusivo do 

entendimento (LANDIM FILHO, 1998, p. 286). 

 

Como para Kant pensar e conhecer são diferentes, posso pensar qualquer objeto, 

mas só possuo conhecimento daqueles que podem ser intuídos, portanto, que sejam 

parte de uma experiência possível. Desse modo, um sujeito lógico seria apenas pensado, 

não conhecido, o que só seria possível no caso de um sujeito real. Na primeira 

interpretação, a falha do racionalismo em distinguir o sujeito lógico do sujeito real leva 

à conclusão de que se pode conhecer o sujeito através do pensamento puro. Para a 

segunda interpretação, como é possível que a existência seja dada na proposição 

empírica indeterminada que analisamos acima, o erro do racionalismo seria não a 

confusão entre sujeito lógico e sujeito real, mas a pretensão de conhecer o sujeito real 

prescindindo da intuição. Assim, a ênfase muda: não é a distinção entre sujeito lógico e 

sujeito real o mais importante, o erro está em considerar que esse sujeito real 

efetivamente descoberto no eu penso pode ser conhecido por um ato exclusivo de 

entendimento. Como as duas interpretações são consistentes, podemos concluir que a 

crítica dos paralogismos possui uma dupla função: denunciar a confusão entre sujeito 

lógico e sujeito real, e a inferência inválida da existência de um sujeito substancial59. 

                                                             
59 Portanto, o paralogismo denuncia duas teses sobre o sujeito pensante, que caracterizariam o 

procedimento racionalista:  
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Esta última função se aproxima da interpretação oferecida por Martins (1999), de que a 

ligação entre o eu penso e a existência pode ser lida como analítica60.É evidente que da 

proposição “eu penso” se conclui, analiticamente, que “eu sou”, pois seria contraditório 

afirmar que algo exerce uma atividade sem que nada seja. Por isso Kant diz que 

“Descartes tinha razão ao limitar toda a percepção no estrito sentido, à proposição: Eu 

sou (como ser pensante)” (CRP A 367). Então Martins considera que é possível tomar o 

conceito de existência aqui em um sentido “não-categorial”: 

 

Sabemos que a existência é pensada desvinculada das categorias e, por 

isso, pode-se designá-la de existência neutra ou não-categorial (A 355; 

B 404; B 155-7), pois ela representa a existência não-empírica do 

sujeito. A esta existência pode-se entender que Kant faz referência ao 

falar de um “eu” como substância (ao pensar a intuição não-sensível), 

ou seja, é possível conectá-la com a concepção da alma como 

substância, quando este conceito indica “uma substância na idéia, mas 

não na realidade (MARTINS, 1999, pp. 80-81). 

 

Por conseguinte, se o eu penso implica necessariamente que eu sou, isso não quer 

dizer que eu possua qualquer conhecimento acerca do que sou. Esse esclarecimento 

analítico sobre o conceito de eu penso não me traz nenhum novo conhecimento.  

Aos argumentos de Landim Filho e Martins somamos ainda outro que ajuda a 

afastar a dificuldade: a referência ao númeno em sua função negativa. Como já 

discutimos antes, na Crítica da razão pura o númeno possui duas funções: uma 

negativa, em que aparece como o que há além dos limites do conhecimento, ao qual é 

necessário referir-se em nome da plausibilidade do idealismo transcendental; e outra 

positiva, em que representa a abertura para o pensamento de objetos suprassensíveis que 

são essenciais para que a razão possa cumprir o seu papel de elevar o pensamento à 

unidade última. Em sua função positiva, o eu numênico aparece na ideia da alma como 

reguladora. No caso de que tratamos, contudo, a questão é outra: o eu numênico cumpre 

                                                                                                                                                                                   
[i] a tese que confunde o sujeito lógico, que é uma condição dos atos do entendimento, com o sujeito real, 

que é uma entidade pensada e pretensamente conhecida pelo sujeito. (É o que parece fazer o sistema 

cartesiano ao inferir de eu penso a proposição verdadeira eu sou).  

[ii] a tese que pretenderia deduzir da existência do sujeito (da proposição empírica eu existo pensando) a 

proposição de que o sujeito é uma substância. (Em termos cartesianos, inferir de eu sou pensante a 

proposição eu sou uma substância pensante) (LANDIM FILHO, 1998, p. 288). 
60“O ‘eu sou’, porque pensa a existência, na consciência, desvinculada das categorias (‘existência não é 

aqui categoria’ – B 423 n.) e possibilita um pensar a si próprio sem se referir à experiência, é apenas um 

juízo analítico, o que significa, em outras palavras, que a unidade lógica do sujeito é pensada como uma 

unidade analítica e que o ‘eu penso’ da autoconsciência pura está para a existência como juízo analítico” 

(MARTINS, 1999, p. 80). 
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ainda a função negativa de coisa em si de limite do conhecimento e salvaguarda da 

racionalidade e do bom senso. Isso significa que é correto afirmar que há de fato uma 

referência a um substrato real, mas é equivocado considerar isso um tipo de 

conhecimento incipiente do sujeito. Trata-se tão somente da indicação totalmente 

negativa de que além dos fenômenos é possível supor que haja efetivamente coisas em 

si. Algumas passagens, como a seguinte, poderiam ser interpretas também nesse 

sentido: 

 

Por este “eu”, ou “ele”, ou “aquilo” (a coisa) que pensa, nada mais se 

representa além de um sujeito transcendental dos pensamentos = X, 

que apenas se conhece pelos pensamentos, que são seus predicados e 

do qual não podemos ter isoladamente, o menor conceito [...] (CRP A 

346/ B404).  

 

Dessa forma, podemos concluir que Kant afasta-se decisivamente do 

racionalismo: no pensamento kantiano, não será admitida nenhuma forma de 

conhecimento de coisas em si através do puro pensamento. O texto de Kant mostra 

dificuldades que podem parecer violar essa concepção, mas não autorizam outras 

conclusões além daquelas por ele mesmo obtidas.  

Apesar de mostrar a profundidade do corte que representa o paradigma 

transcendental em relação ao modelo racionalista de pensamento, isso não quer dizer 

que Kant rompa completamente com a tradição metafísica. Uma das maneiras de 

mostrar essa continuidade é apontar para o modo como a crítica de Kant à psicologia 

racional baseia-se ela mesma em uma estrutura argumentativa que é própria da 

metafísica clássica moderna. Mesmo que se possa assumir toda a radicalidade do corte 

da filosofia crítica, não se deixa de identificar uma continuidade implícita no modo 

como os problemas estão postos. É o que faz Bennett (2016), ao interpretar a crítica dos 

paralogismos no interior daquilo do que chama de “base cartesiana”.   

Sabemos que Descartes é o filósofo paradigmático da psicologia racional. Ele não 

só estabeleceu a realidade do eu substancial através uma argumentação específica – 

afirmando que não é possível separar o pensamento de uma substância pensante –, como 

extraiu daí algumas das conclusões básicas da psicologia racional, como a 

independência do mundo material. O fato de Kant ter atacado essas conclusões não 

significa que tenha saído do modelo fundamental de pensamento de Descartes. A “base 

cartesiana” consiste, segundo Bennett (2016, p. 66. Tradução minha) “na situação 

intelectual em que alguém atenta a nada senão à sua própria mente e seus estados”, 
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situação em que se representa “o conhecimento de alguém dos próprios estados de 

espírito como o fundamento de todos os outros conhecimentos”. Disso se conclui que: 

 

(1) Qualquer problema intelectual que eu tenho tem que, para mim, 

tomar a forma “O que devo pensar sobre x?”. 

(2) A decisão sobre o que devo pensar sobre x deve ser tomada por 

mim. 

(3) A minha decisão sobre o que pensar sobre x deve basear-se em 

dados que eu tenho. 

(4) A forma como eu uso meus dados para alcançar minha decisão 

deve depender de conceitos, ou das capacidades e disposições 

intelectuais que eu tenho (BENNETT, 2016, p. 66. Tradução minha).  

 

Seria ocioso chamar a atenção para o fato de que o pensamento de Kant está na 

esteira da base cartesiana se não se demonstrar como a própria crítica dos paralogismos 

segue tal estrutura. Não só o subjetivismo da filosofia moderna é sobremaneira 

conhecido, como é evidente que é característico do pensamento de Kant. De fato, a 

filosofia transcendental atende a todas essas condições e se constitui a partir delas. O 

que é interessante aqui é notar como os elementos da crítica aos paralogismos estão 

ligados a esses requisitos. É possível conceber que a crítica não seja mais do que uma 

radicalização dos pressupostos da própria base cartesiana. A crítica da psicologia 

racional não só não seria uma alternativa à base cartesiana, mas sua radicalização. As 

conclusões da psicologia racional só são possíveis se não compreendermos plenamente 

o significado dela. Não é à toa que Kant assume que os paralogismos não são mera 

ilusão, mas profundamente racionais. Kant afirma que as conclusões extraídas do eu 

penso podem ser assumidas como descrições genuínas da posição do sujeito, juízos 

analíticos que esclarecem sua estrutura lógica. Desde que não sejam tomados como 

juízos sintéticos, expressam algo verdadeiro. Os racionalistas não estavam errados no 

seu entendimento da prioridade da consciência em relação ao mundo, mas não chegam a 

todas as conclusões que essa tese implica. Tratar o sujeito como mais um entre os 

objetos do mundo significa que não percebemos que o nosso mundo é não mais do que 

a totalidade das nossas representações61. Descartes fugiu dessas conclusões, enquanto 

                                                             
61 Bennett esclarece esse ponto citando Wittgenstein:“Na base cartesiana, todos os dados ocorrem como 

meus. Todos os fatos são fatos sobre mim. Isto é o que Wittgenstein quis dizer quando escreveu ‘eu sou o 

meu mundo’ e ‘o que o solipsismo significa é bastante correto... Que o mundo é meu mundo é mostrado 

pelo fato de que os limites do idioma (o único idioma que entendo) são os limites do meu mundo’. Então, 

o conceito de eu tem um papel muito peculiar na base cartesiana. A principal mensagem de Kant no 

capítulo dos paralogismos é que, se noto as peculiaridades no conceito de eu, e não atento adequadamente 

para a sua origem, posso conceder a elas um significado que não merecem e levá-las a provar coisas que 

na verdade não se seguem. Mais especificamente: posso pensar erroneamente que o eu deve ser um item 
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Kant as aceitou plenamente. Dessa forma ele deveria, necessariamente, ter que adequar 

a sua estrutura conceitual de modo que pudesse suportar as consequências de tal 

assunção. O aparecimento do sujeito como função lógica de unidade está no centro 

desse esforço. O sujeito não passa de um limite (KURLE, 2012), um lugar vazio que é 

necessário para que nossa consciência não se fragmente em uma variedade de 

representações dispersas. Mas não é, de forma alguma, um objeto, menos ainda um 

objeto que possa ser conhecido. 

Outra forma de mostrar que Kant não se desliga completamente da tradição 

metafísica é desvincular conclusões centrais da crítica da psicologia racional da 

revolução filosófica representada pelo paradigma transcendental. Se Kant já tivesse em 

mãos afirmações centrais da crítica dos paralogismos no seu período pré-crítico, seria 

possível sustentar que essas mesmas alegações podem ser feitas de um ponto de vista 

racionalista. É o que faz Ameriks (2000). Através de um estudo meticuloso das notas 

aula de Kant dos anos de 1770, ele demonstra como já nessa época Kant sustentava que 

a imortalidade da alma não poderia ser provada teoricamente62. Por isso, Ameriks 

afirma que, antes do que uma reviravolta completa, convém compreender a crítica dos 

paralogismos como fruto de um desenvolvimento gradual em que se assimilam 

elementos do desenvolvimento pré-crítico de Kant no interior da Crítica da razão pura. 

Essa tese pode ser reforçada pelo fato de que, nos paralogismos, pode-se ainda 

encontrar a vacilação de Kant em relação a certos aspectos da transição entre sua 

posição pré-crítica e a ulterior. Em suas notas de aula, Kant defende o argumento da 

substancialidade da alma a partir da posição necessária de sujeito do eu. Esse argumento 

é importante para a fundamentação da liberdade, já que Kant afirma que é dessa forma 

que podemos enxergar a nós mesmos como sujeitos: se não nos considerarmos como 

sujeitos livres cujas ações são resultado da nossa liberdade, não faria sentido o eu na 

posição de sujeito; descreveríamos nossas ações a partir de uma perspectiva de terceira 

                                                                                                                                                                                   
muito especial no meu mundo, enquanto, na verdade, eu sou não o meu mundo, mas sou o seu limite. 

Wittgenstein novamente: ‘não existe algo como o pensamento, representando o sujeito... O sujeito não 

pertence ao mundo, mas é um limite do mundo’” (BENNETT, 2016, p. 69. Tradução minha). 
62 “Em suma, as discussões pré-críticas de Kant sobre o sujeito humano indicam que o eu é, no sentido 

mais estrito, (a) substancial (etc.), (b) livre, e (c) não material, mas (d) que tudo isso ainda não nos dá 

qualquer motivo para dizer que é um ser "espiritual" que pode manter sua própria existência após o 

desaparecimento do corpo. Em outras palavras, neste momento Kant já tem em mãos a principal 

afirmação negativa que ele escolhe enfatizar em todo o tratamento crítico da psicologia racional. De 

acordo com essa afirmação, não importa como as coisas aconteçam com questões metafísicas mais 

básicas, não há perspectivas de sucesso para o objetivo alegadamente abrangente da psicologia filosófica 

anterior (mesmo, por exemplo, em praticantes tão tardios e relativamente cautelosos como Mendelssohn), 

a saber, a prova teórica de uma vida após a vida pessoal” (AMERIKS, 2000, p. XVII. Tradução minha.). 
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pessoa, na qual mostraríamos os nexos causais através dos quais a ação decorre. Na 

Crítica da razão pura, essa noção permanece em alguma medida através da afirmação 

da espontaneidade do entendimento na apercepção transcendental. Entretanto, a questão 

ainda causa perplexidade a Kant, que tem dúvidas de como adequar a afirmação da 

liberdade no interior dos limites do idealismo transcendental. A solução só viria ao 

longo do tempo, e encontra sua formulação definitiva na segunda edição da Crítica da 

razão pura. “Em suma, embora na minha leitura Kant seja, com certeza, basicamente 

crítico na década de 1780, ele se parece, de certa forma, mais com o professor pré-

crítico do que a maioria dos autores contemporâneos jamais gostariam de acreditar” 

(AMERIKS, 2000, p. XXIII. Tradução minha.). 

Portanto, na crítica dos paralogismos é possível encontrar tanto uma ruptura com 

a tradição da metafísica clássica da modernidade, como uma continuidade, na medida 

em que certas instâncias próprias dela são radicalizadas e dão espaço a consequências 

inovadoras. Kant restringe duramente as possibilidades do conhecimento que eram 

tradicionalmente assumidas pela metafísica. Ao mesmo tempo, o faz em nome de uma 

autocompreensão aprofundada de resultados dessa filosofia. Nos paralogismos, Kant 

encontra-se numa posição complexa em relação à tradição racionalista. Mas não será 

essa a posição de todo grande pensador em relação à escola filosófica em que foi 

formado?  
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5 CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho partiu da intenção de compreender a crítica de Kant à psicologia 

racional. Ele foi motivado pela hipótese de que nessa crítica é possível encontrar 

elementos que permitem ter uma visão mais aprofundada da contribuição de Kant à 

concepção filosófica do sujeito. Para delimitar de modo mais preciso a especificidade 

do pensamento kantiano sobre essa questão, tomei como orientação fundamental a 

pergunta pelas continuidades e descontinuidades existentes nesse ponto em relação à 

metafísica clássica moderna.  

Foi necessário, em primeiro lugar, traçar em linhas gerais a relação de Kant com a 

psicologia e a problemática particular da psicologia racional. A psicologia racional 

constituía uma dos três ramos da metafísica especial na época de Kant. A demanda por 

submetê-la a uma crítica sistemática era uma consequência natural do projeto kantiano 

de expor a metafísica tradicional ao teste da crítica da razão. Contudo, o sentido do 

esforço de Kant é muito mais profundo do que a avaliação de um ramo historicamente 

localizado da filosofia. A convicção de que a psicologia racional, mesmo e 

principalmente no que tem de enganoso, faz parte de uma necessidade inerente à razão, 

dá a esse tópico um interesse universal. 

A psicologia racional baseia-se em variações do conceito de eu penso, portanto, 

foi indispensável investigar os sentidos do conceito de eu na Crítica da razão pura. 

Concluímos pela existência de três sentidos básicos, que se prestam a formas diversas 

de conhecimento (e desconhecimento). Os problemas da psicologia racional estão 

ligados especificamente a um dos sentidos e a seu modo de conhecimento: o eu 

numênico e o conhecimento das coisas em si. Não há problemas relativamente à 

possibilidade de conhecer o eu enquanto um fenômeno ou como sujeito formal do 

conhecimento, mas o conhecimento da coisa em si rompe com os limites estabelecidos 

por Kant.  

A crítica dos paralogismos lança mão de um aparato conceitual desenvolvido por 

Kant na dedução transcendental das categorias. A concepção do sujeito lógico permite a 

Kant interpretar os resultados da psicologia racional como meramente formais, e sua 

atribuição a uma substância como ilusão. Contudo, mesmo que essa seja uma 

abordagem extremamente fecunda do problema, não está livre de dificuldades. Se Kant 
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deseja manter uma estrita coerência com o idealismo transcendental, precisa superar 

alguns pontos de tensão com a tradição racionalista.  

Concluímos pela tese de que Kant mantém uma relação de continuidade e ruptura 

no que diz respeito às questões da psicologia racional em relação à tradição metafísica. 

Por um lado, ele foi capaz de fato de oferecer um quadro para a compreensão do eu em 

que as conclusões especulativas fortes são dispensadas. Por outro, não é necessário 

supor que todo o conjunto de afirmações de Kant seja decorrência direta do idealismo 

transcendental, podendo ser sustentadas de um ponto de vista racionalista. Além disso, o 

próprio modo como Kant levanta os problemas não destoa completamente do modelo 

racionalista de pensamento.   
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