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NATIJREZA, UNIDADE SISTEMATICA 

E TELEOLOGIA: AS BASES DA 
- , 

JUSTIFICAÇAO TEORICA DA 
, 

FILOSOFIA DA HISTORIA NA 
/ -

CRmCA DA RAZAO PURA 

O presente capítulo tem a intenção de responder à per

gunta: qual o lugar da teleologia da natureza na filosofia crítica 

de Kant tal qual esta se encontrava desenvolvida quando da pu

blicação da Ideia de uma história universal de um ponto de vista 

cosmopolita (1784)? 

Ao responder esta questão, terei condições de mostrar 

que os elementos conceituais pressupostos na justificativa teó

rica da história filosófica esboçada no texto de 1784 permitem 

afastar a interpretação, bastante difundida71
, de que seria ape

nas após a publicação da Crítica da faculdade do juízo (1790) 

que Kant pôde elaborar uma filosofia crítica da história. De ma

neira geral, os partidários desta interpretação argumentam do 

seguinte modo: se é apenas na terceira Crítica que Kant desen

volve uma teleologia crítica da natureza, e se o tratamento da 

questão da teleologia da natureza na Crítica da razão pura (em 

71 Cf. MEDICUS, F. Kants Phi/osophie derGeschichte, p. 24-25. Weyand, K. Kants 

Geschichtsphilosophie: lhre Entwicklung und ihr Verhéiltnis zur Aufkléirung, 

p. 59-60; YOVEL, Y. Kant and the Philosophy of History, p. 155-156. A interpre

tação de Michel Despland é mais matizada e se aproxima da que eu defendo,

cf. DESPLAND, M. Kant on History and Religion, p. 24-27 e 54-59 .
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1781 ou 1787) é ainda dogmático, então uma filosofia da histó

ria tornada possível a partir do ponto de vista de uma represen

tação teleológica da natureza antes de 1790 seria uma filosofia 

dogmática da história. 

Conforme vimos no início do primeiro capítulo, na Ideia 

de uma história universal Kant afirma que a história filosófica 

se ocupa da narrativa dos fenômenos da liberdade da vontade. 

Aos seus olhos, as dificuldades da composição de tal narrativa 

surgem quando se considera que, de um ponto de vista mera

mente empírico, o conjunto dos fenômenos da liberdade huma

na não apresenta uma regularidade que permita ao observador 

atribuir-lhe um padrão de racionalidade. Do ponto de vista dos 

atores individuais, e mesmo do historiador propriamente dito, 

a multiplicidade dos fenômenos da liberdade não se mostra se

não como um agregado confuso e sem regra. 

Ainda assim, Kant apresenta a hipótese de que é pos

sível "expor [ ... ] como um sistema, aquilo que de outro modo 

seria um agregado" (laG, AA 08: 29), desde que se adote um 

ponto de vista racional em tal exposição, qual seja, o da teleo

logia da natureza. A consideração do agregado dos fenômenos 

da liberdade humana segundo o princípio da conformidade a 

fins <Zweckmiissigkeit> da natureza oferece o fio condutor por 

meio do qual Kant pretendeu expor a história da espécie huma

na enquanto sistema, como se ela revelasse um desenvolvimen

to contínuo e progressivo dos talentos e disposições originários 

dos seres humanos. 

No que diz respeito à relação entre teleologia e histó

ria no contexto da Ideia de uma história universal, defendo a 

interpretação de que a possibilidade da exposição sistemática 

da história justifica-se a partir do interesse teórico-especulativo 

da razão pela ordenação da multiplicidade da natureza segundo 
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um princípio de unidade. Este interesse exige a representação 

do todo da natureza segundo uma ordem teleológica para ser 

satisfeito e é ele que justifica a hipótese do progresso jurídico e 

moral apresentada na Ideia. Na primeira Crítica, Kant remete a 

possibilidade de uma representação teleológica da natureza ao 

uso regulativo e hipotético da razão. Diferentemente, na terceira 

Crítica, a possibilidade da representação teleológica da natureza 

está vinculada à faculdade do juízo reflexionante. Já vimos que 

isso trará uma série de implicações para a concepção de natu

reza teleológica, tais como a introdução da ideia de um sistema 

completo dos fins naturais. Mas, antes de tratar da teleologia da 

natureza na terceira Crítica, abordaremos a teleologia da natu

reza Crítica da razão pura. O objetivo é indicar que já no "Apên

dice à dialética transcendental" da Crítica da razão pura Kant 

desenvolve as duas noções por meio das quais se torna possível 

a exposição filosófica da história proposta por Kant na Ideia de 

uma história universal, os conceitos de "unidade sistemática" e 

de "conformidade a fins" <Zweckmassigkeit> da natureza. 

Indiquei no primeiro capítulo que esta interpretação 

remonta ao livro de Kleingeld (Fotschritt und Vernunft: zur 

Geschichtsphi/osophie Kants). No entanto, tal como entendo, 

Kleingeld não prova de maneira suficiente por que a teleologia 

da natureza no contexto da Crítica da razão pura pode ser to

mada como de acordo com os pressupostos da filosofia crítica. 

À sua reconstrução do argumento do "Apêndice à dialética trans

cendental" falta tanto uma interpretação adequada do proble

ma da validade transcendental da ideia de unidade sistemática 

da natureza quanto do problema da dedução transcendental 

das ideias da razão72
• E é a estes dois problemas que dedico boa 

parte da minha atenção neste capítulo. 

72 Cf. KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft: zur Geschichtsphi/osophie Kants, 

caps. 1 e 7. 
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É sabido que a teleologia da natureza ocupa um lugar 

central na Crítica da faculdade do juízo. A questão da neces

sidade racional de pressupor ou admitir de maneira a priori a 

possibilidade de sistematização da natureza, que revela a con

formidade desta às nossas faculdades de conhecimento, é um 

dos temas centrais que estrutura toda a obra, em especial as 

suas duas introduções. Como mostra a Primeira Introdução 

à Crítica da faculdade do juízo, o princípio da conformidade a 

fins assume o lugar de princípio próprio da faculdade do juízo 

(cf. EEKU, AA 20: 208-216 e KU, AA 05: 179-186). No entanto, 

não é somente quando da publicação da Crítica da faculdade 

do juízo que uma formulação crítica do problema da ordenação 

sistemática e conforme a fins da natureza encontra lugar na filo

sofia de Kant73
• O mesmo problema já fora tratado na Crítica da 

razão pura e não passou despercebido à Kant-Forschung74 que 

as Introduções à Crítica da faculdade do juízo retomam e refor

mulam esta problemática, que é também objeto do "Apêndice à 

dialética transcendental" da primeira Crítica. 

Como vimos, diversos são os intérpretes75 que afirmam 

que história filosófica exposta em a Ideia de uma história uni

versal seria dogmática, na medida em que recorreria a noções 

teleológicas cujo uso nos limites da filosofia crítica só seriam 

devidamente estabelecidos com a publicação da Crítica da 

73 Como afirma Yirmiahu Yovel, Kant and the Philosophy os History, p. 156. 
74 KEINERT, M. Da ideia ao Juízo: o problema da finalidade na relação entre 

razão e natureza em Kant; LEBRUN, G. Kant e o fim da metafisica, capítulos 

8 e 9; MARQUES, A. Organismo e sistema em Kant, cap. 4; MCFARLAND, J.

D. Kant's Concept of Teleology, cap. 2; ZOCHER, R. "Der Doppelsinn der kan

tischen ldeenlehre. Eine Problemstellung". ln: Zeitschrift für philosophische

Forschung, p. 222-226.
75 Cf. nota 68 acima. 
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faculdade do juízo. Diferentemente deles, pretendo mostrar que 

podemos encontrar na Critica da razão pura a fundamentação 

transcendental das noções teleológicas que justificam a ideia 

de história filosófica apresentada na Ideia. A articulação entre 

história filosófica e teleologia da natureza se mostrará, assim, 

inteligível e poderemos falar em uma filosofia crítica da histó

ria. Veremos agora que o "Apêndice à dialética transcendental" 

apresenta uma solução para a questão da teleologia da natureza 

que, embora tenha sido reformulada na Crítica da faculdade do 

juízo, pode ser interpretada como de acordo com os limites do 

conhecimento teórico estabelecidos pela Crítica da razão pura. 

A questão da teleologia da natureza surge no interior do 

"Apêndice" como um corolário da problemática da unidade sis

temática da natureza (ou conhecimentos do entendimento) e é 

por isso que se deve reconhecer o seu caráter crítico. A máxima 

unidade sistemática da natureza é a unidade das coisas confor

me a um fim e Kant a remete a um mero "algo" que não pode ser 

conhecido, mas que podemos pensar por analogia com a nos

sa inteligência, quando representamos este algo como se fosse 

fundamento do mundo sensível. Por essa via, segundo Kant, po

demos pensar a ideia de Deus como causa inteligente do mun

do, embora isso não nos leve a descurar a investigação da natu

reza segundo as suas leis universais, tampouco a hipostasiar o 

significado heurístico dessa ideia: o objeto imaginário ("objeto 

em ideia", para usar a expressão de Kant) da ideia de Deus é 

admitido apenas tendo em vista assegurar a máxima unidade 

sistemática da natureza, isto é, apenas conforme o fim de orien

tar a tarefa de investigação das coisas do mundo segundo as leis 

da natureza e de conferir-lhe um caráter sistemático - jamais 

como um objeto a ser conhecido e determinado pela aplicação 

dos conceitos do entendimento. 
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O presente capítulo está dividido em quatro seções. Na 

primeira introduzo o princípio de unidade sistemática em seu 

caráter lógico. A segunda (3.2) trata da necessidade de pres

suposição a priori do princípio de unidade sistemática, isto é, 

mostra que o princípio possui validade transcendental. Na ter

ceira (3.3) introduzo a noção de esquema da razão e apresento a 

dedução das ideias transcendentais. Na seção final (3.4) discuto 

a relação entre unidade sistemática e unidade conforme a fins 

<zweckmiissig> da natureza, insistindo no caráter meramente 

regulativo desta última. 

3.1 O princípio de unidade sistemática 

A "Dialética transcendental" da Crítica da razão pura ter

mina em um apêndice composto de duas partes, intituladas "Do 

uso regulativo das ideias da razão pura" e "Do propósito final 

da dialética natural da razão humana". Embora alocado em um 

apêndice, o conteúdo destas seções finais da "Dialética" revela-se 

decisivo: nelas Kant apresenta nada menos do que a "dedução 

das ideias transcendentais". Como é sabido desde as seções da 

"Analítica transcendental" dedicadas à dedução dos conceitos 

puros do entendimento, o procedimento dedutivo, tal como en

tende Kant76
, pretende provar a legitimidade da posse ou uso de 

certo conceito (cf. KrV A 84-5/ B 116-7)77
• Assim, o "Apêndice à 

76 Deduzir um conceito é mostrar a legitimidade (quid juris) de uma represen
tação de fato (quid facti) em uso numa ciência. Sobre a herança jurídica da 
noção kantiana de "dedução", cf. HENRICH, D. "Kant's notion of deduction and 
the methodological background of the first Critique". 
77 É preciso notar que a dedução transcendental das ideias da razão, embora 
concorde de maneira geral com a dedução transcendental dos conceitos puros 
do entendimento no que diz respeito à busca por assegurar a legitimidade do 
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dialética transcendental" dará conta, antes de tudo, de assegu

rar o bom uso das ideias da razão no interior do conhecimento 

teórico - uso que atende à necessidade ou interesse da razão78 

de instituir um sistema dos conhecimentos, por meio do qual o 

próprio uso do entendimento se consolida. Não é de estranhar, 

portanto, a frase com que Kant comenta a dedução transcen

dental das ideias e que indica a importância que assumem as 

investigações do "Apêndice à dialética": "Assim se completa a 

tarefa da crítica da razão pura" (A 679/B 698). 

Kant inicia a primeira parte do Apêndice resumindo as 

conclusões a que chegou o exame da dialética da razão pura: 

O resultado de todas as tentativas dialéticas da razão 

pura confirma não só o que já provamos na Analítica 

Transcendental, a saber, que todos os nossos raciocí

nios que pretendem levar-nos para além do campo da 

experiência possível são ilusórios e sem fundamento, 

mas também nos ensina esta particularidade, que a 

razão humana tem aí uma propensão natural para 

transpor essa fronteira e que as ideias transcenden

tais são para ela tão naturais como as categorias para 

o entendimento, embora com a diferença de as úl

timas levarem à verdade, isto é, à concordância dos

nossos conceitos com o objeto, enquanto as primeiras

uso de certos conceitos (ideias e categorias, respectivamente), diverge desta 

última no que tange a um ponto crucial. A dedução transcendental das cate

gorias mostra de que modo estas podem se referir a priori aos objetos. Mas, 

corno afirma Kant, neste sentido urna "dedução transcendental [ ... ] é sempre 

impossível em relação às ideias" (A 664/B 692). Com efeito, "as ideias da razão 

pura não permitem verdadeiramente urna dedução do mesmo tipo da das ca

tegorias" (A 669/B 697). Veremos adiante que a legitimidade do uso das ideias 

da razão consiste numa referência indireta aos objetos, isto é, que sua validade 

objetiva é indireta ou relativa: as ideias da razão se referem ao entendimento 

e apenas por meio deste aos objetos. 
78 Sobre a relação entre interesse especulativo da razão e unidade sistemática,

cf. KrV A 650/ B 678, A 666/B 694, A 676/B 704 e A 686/B 715. 
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produzem uma mera aparência, embora inevitável, 

cujo engano mal se pode afastar pela crítica mais pe

netrante (KrV A 642/ B670). 

A "Analítica transcendental" já mostrara que não há uso 

legítimo dos conceitos puros do entendimento fora do campo 

da experiência possível79
: se não se reportam à sensibilidade, as 

categorias são formas vazias do pensamento. A Dialética Trans

cendental acabara de mostrar que as ideias da razão e os racio

cínios que delas partem tendem a ser dialéticos, isto é, trazem 

consigo, naturalmente, a ilusão de se referirem a objetos (alma, 

o princípio do mundo, Deus) aos quais, no entanto, não temos

nenhum acesso teórico, uma vez que se situam fora do domínio 

da experiência possível. 

Ao longo da primeira parte do "Apêndice", Kant trata de 

investigar se, para além do mau uso das ideias, responsável pelo 

engendramento dos erros da metafísica especial, não se encon

traria também um uso adequado e legítimo. Com efeito, afirma 

Kant (numa frase que indica o significado teleológico que o autor 

não se cansa de vincular à razão e seus respectivos usos e facul

dadesªº), "tudo o que se funda na natureza das nossas faculda

des tem de ser conforme a um fim e concordar com o seu uso 

adequado" (KrV A 643/B 671). Donde seria natural perguntarmos: 

se os conceitos puros do entendimento têm um uso legítimo no 

79 Na verdade, ao final da dedução transcendental das ideias Kant legitima,

sim, um certo uso das categorias fora do campo da experiência possível, no 

qual, por meio do esquema da razão, podemos pensar (por analogia com o 

modo como determinamos objetos empíricos através dos conceitos puros) os 

"objetos em ideia" a que corresponderiam as ideias da razão. Este uso é, no 

entanto, meramente regulativo, não constitutivo, e não nos oferece nenhuma 

determinação de tais objetos pensados, nenhum conhecimento objetivo. 
8
° Cf., por exemplo, KrV A 797-798/B 825-826 e GMS, AA 04: 395. 
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interior do campo da experiência possível, não seria o caso de 

também as ideias da razão possuírem o seu uso legítimo? 

A legitimidade do uso dos conceitos e princípios do en

tendimento se restringe à sua aplicação ao campo da experiên

cia possível, isto é, eles são legítimos quando da sua utilização 

imanente a tal campo81
• Portanto, é de se esperar que, assim 

como os conceitos do entendimento, também as ideias pos

suam algum tipo de uso imanente e, assim, legítimo. "Não é a 

ideia em si mesma", dirá Kant, "mas tão só o seu uso que pode 

ser, com respeito a toda experiência possível, [ ... ] transcendente

ou [ ... ] imanente" (A 643/B 671). 

Mas, enquanto o uso dos conceitos e princípios do 

entendimento é dito imanente quando o conceito é aplicado 

a um objeto da experiência possível, será preciso esclarecer 

que significado pode ter o termo imanente quando referido ao 

uso que se faz das ideias, uma vez que por definição elas não 

encontram na intuição nenhum objeto que lhes corresponda 

(nisso, aliás, residia o erro da metafisica especial: considerar 

que às ideias da razão correspondem objetos determináveis 

pela aplicação de categorias). Segundo Kant, o "uso" das ideias 

é transcendente ou imanente, respectivamente, "na medi

da em que se dirige diretamente a um objeto que suposta

mente lhe corresponde, ou então apenas ao uso do entendi

mento em geral em relação aos objetos com que se ocupa" 

(KrV A 643/B 671). Temos, portanto, que entender o que signi

fica a aplicação das ideias "apenas ao uso do entendimento em 

geral em relação aos objetos com que se ocupa". 

81 Para ilustração do que Kant entende por imanente (aquilo cujo uso per

manece restrito ao campo da experiência possível) em oposição a trans

cendente, e também por transcendente em oposição a transcendental ver 

KrV A 295-296/B 352-353. 

__, 1 1 1 



BRUNO NADAI 

A "Analítica" e boa parte da "Dialética" da Crítica da 

razão pura indicaram por que as pretensões dogmáticas da 

razão levam à ilusão e ao erro. Mostraram, por um lado, que 

os conceitos puros do entendimento só têm aplicação objetiva 

em sua referência empírica e, por outro, que as ideias da razão 

não encontram nenhum objeto que lhes corresponda na intui

ção sensível. Neste sentido, o mesmo gesto teórico que confere 

positividade à ciência da natureza (ou, para falar como Kant, lhe 

assegura realidade objetiva) nega que as funções de síntese pelas 

quais esta mesma ciência se constitui em sua objetividade (isto 

é, a aplicação das categorias e princípios do entendimento às in

tuições sensíveis) possam sistematizá-la em um todo organizado, 

sob um princípio. Resulta disso que, embora o uso empírico do 

entendimento responda pela constituição das séries empíricas 

que compõem o conhecimento da natureza, o entendimento, 

por si mesmo, não pode responder pela unidade das séries assim 

constituídas nem tampouco satisfazer a necessidade ou o interes

se da razão pele instituição de tal unidade. A ideia desta unidade 

não pode ser um elemento das séries empíricas, já que ela se re

fere ao todo de tais séries, objeto imaginário que não pode nos 

ser dado numa intuição. Caberá, pois, à razão a tarefa de unificar 

os conhecimentos do entendimento, conferindo-lhes uma unida

de coletiva82
• O uso imanente das ideias da razão corresponde, 

82 Conforme já afirmava a "Introdução" da "Dialética transcendental, "se o

entendimento pode ser uma faculdade da unidade dos fenômenos mediante 

regras, então a razão é a faculdade da unidade das regras do entendimento 

sob princípios. Nunca se dirige, portanto, primeiramente à experiência ou a 

algum objeto, mas ao entendimento, para dar unidade a priori por conceitos 

ao diverso dos conhecimentos do mesmo, a qual se chama unidade da razão e 

é de tipo totalmente diferente daquela que pode ser derivada do entendimen

to" (KrV A 302/B 359). 

1 1 2 .._ 



PROGRESSO E MORAL. NA FIL.OSOFIA DA HISTÓRIA DE KANT 

portanto, à sua aplicação ao uso do entendimento no intuito 

de conferir a este uso (isto é, às séries empíricas ou conheci

mentos da natureza constituídos pelo uso do entendimento) 

certa unidade: 

A razão nunca se refere diretamente a um objeto, 

mas apenas ao entendimento [ ... Ela] tem, pois, pro

priamente por objeto apenas o entendimento [ ... ] e, 

tal como o entendimento unifica por conceitos o que 

há de diverso no objeto, assim também a razão, por 

sua vez, unifica por meio das ideias o diverso dos con

ceitos, na medida em que põe como meta uma certa 

unidade coletiva aos atos do entendimento, o qual, 

diferentemente, apenas se ocupa da unidade distri

butiva (A 643/ B671). 

Para explicitar o papel que cabe à razão na utilização 

imanente das ideias, Kant prossegue com a comparação entre 

os usos da razão e do entendimento. O entendimento constitui 

objetos, isto é, os determina mediante conceitos. Ele se ocupa 

unicamente do encadeamento pelo qual se constituem, segun

do as categorias, as séries de condições. A razão, por seu turno, 

não constitui o conhecimento de objetos, ela apenas ordena os 

objetos ou séries empíricas constituídos pelo entendimento. Se, 

ao contrário do entendimento, a razão não constitui objetos, é 

porque, insiste Kant, "as ideias transcendentais não são nunca 

de uso constitutivo, de tal modo que por elas seriam dados con

ceitos de certos objetos, e no caso de assim serem entendidas 

são meros conceitos sofísticos (dialéticos)" (KrV A 644/B 672). 

Neste sentido, esta "unidade coletiva", posta pela razão 

como meta, é resultado de um uso que recebe o nome de regu

lativo. A tarefa do uso regulativo da razão é orientar o entendi

mento em direção ao fim posto pela própria razão, qual seja, a 

ideia de uma unidade coletiva dos atos do entendimento ou de 
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um "todo do conhecimento" (A 645/B 673). É certo que este 

fim, esta meta, não corresponde a um objeto ao qual a razão 

por ventura venha a ser aplicada. Neste caso, tomando por um 

objeto real a meta posta pela razão, por definição inalcançável, 

a ideia estaria sendo usada de modo constitutivo e transcenden

te. Por isso Kant caracteriza a ideia de um todo dos conhecimen

tos como um foco imaginário, "um ponto do qual não partem 

efetivamente os conceitos do entendimento, na medida em que 

fica totalmente fora dos limites da experiência possível, [mas 

que] serve, todavia, para lhes conferir a maior unidade e, simul

taneamente, a maior extensão" (A 644/B 672). 

"Foco imaginário", "unidade coletiva", "todo do conhe

cimento". Kant reúne todas estas expressões sob a rubrica de 

unidade sistemática do conhecimento. Chama atenção o fato 

de o "Apêndice" mostrar que a mesma propensão natural que 

conduz a razão sem crítica a um uso transcendente das ideias, 

uma vez moderada (isto é, uma vez submetida à crítica), pode 

ser levada a operar num sentido salutar e necessário para o bom 

funcionamento do conhecimento teórico da natureza. Assim, 

aquela propensão natural da razão que no início da "Dialética 

transcendental" era caracterizada de maneira geral como uma 

"carência" ou "necessidade" <Bedürfniss> de a razão de atingir 

o incondicionado (cf. KrV A 309/B 365), passará agora a ser ca

racterizada como um interesse teórico ou especulativo da ra

zão em instituir uma unidade sistemática dos conhecimentos do

entendimento (cf. A 650/B 678; A 666/B 694). Kant associa ao

interesse teórico-especulativo da razão a possibilidade de ins

tituição de um sistema dos conhecimentos do entendimento,

assim como, veremos adiante, a possibilidade de ordenação da

natureza segundo princípios teleológicos83
• 

83 De qualquer modo, interessa salientar que ao atribuir ao interesse da razão a

necessidade e possibilidade de instituição da unidade sistemática da natureza, 
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Antecipando a discussão da "Arquitetônica da razão 

pura" a respeito do caráter sistemático de um corpo de conheci

mentos, que distingue o conhecimento científico do mero agre

gado que caracteriza o conhecimento comum84
, Kant caracteriza 

a ideia de unidade sistemática nos seguintes termos: 

Aquilo de que a razão propriamente dispõe e pro

cura realizar é a sistemática do conhecimento, isto 

é, seu encadeamento a partir de um princípio. Esta 

unidade da razão pressupõe sempre uma ideia, a da 

forma de um todo do conhecimento que precede o 

conhecimento determinado das partes e contém as 

condições para determinar a priori o lugar de cada 

parte e sua relação com as outras. Esta ideia postula, 

por conseguinte, uma unidade completa do conhe

cimento do entendimento, por meio da qual este se 

torna não meramente um agregado acidental, mas 

tornando esta unidade meramente regulativa, Kant rompe com a solução 
dogmática que ele mesmo encontrara antes da Crítica. Com efeito, um traço 
constante das investigações kantianas pré-críticas a respeito da relação entre 
regularidade, unidade e conformidade a fins da natureza é a remissão de seu 
fundamento, em sentido constitutivo, à existência e/ou ao conhecimento de 
Deus: "Há um Deus exatamente porque a natureza, mesmo no caos, não pode 
proceder senão regular e ordenadamente" (NTH, AA 01: 228); "Não podemos 
apresentar nenhuma outra razão de por que as garras dos felinos, do leão e de 
outros são formadas de tal modo que podem ser retraídas, isto é, guardadas, 
senão porque um criador assim ordenou com o fim de protegê-las do des
gaste, uma vez que estes animais têm de possuir tais ferramentas aptas para 
agarrar e prender suas presas" (BDG, AA 02: 96). A respeito do caráter consti
tutivo da teleologia da natureza no período pré-crítico, e sua diferença de justi
ficação ou fundamentação para com a teleologia regulativa no período crítico, 
cf. DÜSING, K. Die Teleo/ogie in Kants Weltbegriff, cap. 1, seção B. 
84 "A unidade sistemática é o que, antes de tudo, converte o conhecimento co
mum em ciência, isto é, converte um simples agregado desses conhecimentos 
em sistema [ ... ] Por sistema entendo a unidade de conhecimentos diversos sob 
uma ideia. Esta é o conceito racional da forma de um todo, na medida em por 
ele se determinam a priori tanto o âmbito do diverso como o lugar respectivo 
das partes" (A 832/B 860). 
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um sistema encadeado segundo leis necessárias. Não 

se pode dizer propriamente que esta ideia seja o con

ceito de um objeto, mas sim o da unidade completa 

destes conceitos, na medida em que ela serve de re

gra ao entendimento (KrV A 645/ B 673). 

O papel que cabe à razão é, pois, fundamental. Ela res

ponde pela unidade dos conhecimentos em um sistema, isto é, 

pela possibilidade de ordenação do todo dos conhecimentos sob 

um princípio que garanta a necessidade de seu encadeamento. 

Considerando-se que a natureza (materialiter spectata85) deve 

ser entendida como o conjunto de todos os fenômenos em sua 

determinação sob as regras do entendimento, pode-se dizer 

que, na ausência do princípio racional da unidade sistemática, 

a própria natureza se apresentaria como um agregado não ne

cessário de fenômenos, isto é, uma multiplicidade acidental e, 

portanto, contingente86
• 

Para indicar de que modo a razão pode pressupor essa 

"ideia de um todo do conhecimento que precede o conhecimen

to das partes", Kant introduz a distinção entre uso apodítico e 

uso hipotético da razão: 

Se a razão é a uma faculdade de derivar o particular 

do universal, então ou bem o universal é dado e certo 

em si, e então se exige a faculdade de julgar apenas 

para a subsunção, e o particular, desse modo, é neces

sariamente determinado pelo universal. Denomino 

85 Para a definição de natura materialiter spectata ver KrV B 163. Cf. também 

KrV A 418/B 446. Na verdade, a própria natureza nesse sentido material, con

junto de todos os fenômenos, é uma simples ideia. 
86 Nota-se a estrutura semelhante da justificação da ideia de história: por 

meio de uma ideia expõe-se sistematicamente o que de outro modo seria 

apenas o agregado dos fenômenos da liberdade (cf. laG 08: 29; cf. também 

capítulo, seção 1). 
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este o uso apodítico da razão. Ou bem o universal é 

admitido apenas problematicamente e é uma mera 

ideia: o particular é certo, mas a universalidade da 

regra relativa a esta consequência é ainda um proble

ma; então se aferem pela regra diversos casos par

ticulares, todos eles certos, para se investigar se se 

seguem dela e, neste caso, se parecer que dela decor

rem todos os casos particulares indicados, admite-se 

a universalidade da regra e, a partir desta, todos os 

casos que não foram dados em si mesmos. Denomino 

este o uso hipotético da razão (KrV A 646-7/B 674-5, 

grifos meus). 

Ao se referir à noção de uso apodítico da razão, Kant tem 

em vista o modelo de funcionamento do entendimento na de

terminação dos objetos do conhecimento. A dedução das cate

gorias, tal qual mostrou a "Analítica", nos indica que ordenamos 

a experiência de acordo com certos conceitos que são condi

ções universais e necessárias da síntese pela qual conhecemos 

os objetos de uma experiência possível. Podemos nos aproxi

mar do significado do uso apodítico da razão ao considerar que 

os conceitos puros do entendimento são um exemplo carac

terístico desse universal '1á dado e certo em si". De posse dos 

conceitos puros do entendimento, conceitos universais dados 

na própria estrutura de nossas faculdades do conhecimento, o 

entendimento exige da faculdade de julgar somente a subsun

ção do particular (nesse caso, uma intuição sensível), para assim 

determiná-lo como um objeto da experiência. 

Com relação ao uso hipotético da razão, não temos um 

exemplo igualmente característico, mas a explicação de Kant 

parece suficientemente clara. Quando certo caso particular é 

dado, mas a universalidade da regra da qual ele deriva não foi 

demonstrada (sendo, por isso, ainda problemática e admitida 
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apenas como hipótese), é possível reunir vários outros casos 

particulares dados para, desde que possam ser remetidos 

igualmente à mesma regra, concluirmos pela universalidade 

desta última e, assim, extrair dela outros casos particulares 

ainda não dados 87
• 

A introdução da noção de uso hipotético da razão per

mite a Kant indicar de que modo podemos conceber certo todo 

(no caso, a unidade sistemática da natureza) que é anterior às 

suas partes constituintes (no caso, as infinitas séries empíricas 

ou os infinitos conhecimentos possíveis ainda não efetivamente 

constituídos). Por meio de seu uso hipotético, a razão pode an

tecipar a ideia de uma unidade completa dos conhecimentos da 

natureza, a qual só se constitui efetivamente por aproximação, 

conforme progride o trabalho de investigação empírica88
• Isto é, 

partindo de certos conhecimentos particulares já constituídos 

pelo entendimento, a razão pode projetar antecipadamente a 

ideia do que seria um sistema de todos os conhecimentos, mes

mo antes de sua constituição. Daí Kant insistir na relação entre 

87 Vale notar a semelhança entre o uso hipotético da razão e o juízo reflexio

nante, introduzido por Kant somente na Crítica da faculdade do juízo. Ambos 

lidam com a questão de associar um particular dado a um universal que lhe 

serve de regra: o uso hipotético da razão permite que, partindo de um caso 

dado e associando-o a uma regra, se passe à consideração de outros particula

res, com a intenção de, sendo possível remetê-los todos à mesma regra, con

cluir a universalidade desta última; o juízo reflexionante permite que, partindo 

de um particular dado, por meio da reflexão, se descubra a representação uni

versal que lhe serve de regra. Além disso, os aproxima também o fato de tanto 

o uso hipotético da razão quanto o juízo reflexionante possuírem caráter regu

lativo, isto é, não se prestarem a nenhum uso constitutivo capaz de determinar

os objetos a que se referem.
88 "O uso hipotético da razão, baseado em ideias como conceitos problemáti

cos, não é propriamente constitutivo [ ... ] Ele é meramente regulativo, servindo 

para, por seu intermédio, trazer unidade aos conhecimentos particulares e, 

assim, aproximar a regra da universalidade" (A 647 /B 675). 
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o uso hipotético da razão e a unidade sistemática dos conheci

mentos: 

O uso hipotético da razão, portanto, refere-se à uni

dade sistemática dos conhecimentos do entendimen

to [ ... ] Inversamente, a unidade sistemática (como 

simples ideia) é simplesmente uma unidade projeta

da, que não se tem de considerar dada em si, mas tão 

só como problema; ela serve para encontrar um prin

cípio para o uso diverso e particular do entendimento 

e, desse modo, guiá-lo (A 647/ B 675). 

O uso da ideia de unidade sistemática poderia parecer ar

bitrário e injustificado, na medida em que pressupõe a ideia de 

um todo do conhecimento que é anterior às suas partes e esta

belece como meta uma unidade total que não corresponde a ne

nhum objeto empírico possível. Entretanto, o fato de esta unida

de ser apenas "problemática", apenas "projetada", suplanta essa 

aparente arbitrariedade. Como objeto do uso hipotético da razão, 

que tem fundamento em uma ideia da qual é feita um uso regu

lativo, por princípio a unidade sistemática não se refere a objeto 

algum. Ela apenas "serve para encontrar um princípio para o uso 

diverso e particular do entendimento e, desse modo, guiá-lo". 

Kant conclui essa primeira aproximação ao princípio de 

unidade sistemática pontuando que ele é um princípio lógico e 

subjetivo (cf. KrV A 648/ B 676). Afirmar que o princípio é lógico 

e subjetivo significa dizer que ele tem uma utilidade que se po

deria chamar de metodológica. Enquanto um princípio lógico, a 

ideia de unidade sistemática, objeto de um uso hipotético da ra

zão, põe a tarefa metodológica de perseguir uma unidade total 

dos conhecimentos do entendimento. As razões que justificam a 

validade metodológica do princípio de unidade sistemática, por 

meio do qual se constrói um sistema lógico do conhecimento, 
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são meramente subjetivas. Pois o princípio de unidade sistemá

tica não diz respeito aos próprios objetos do conhecimento, mas 

somente à maneira pela qual, respeitando uma exigência da ra

zão, os ordenamos em um sistema lógico. 

Ao princípio de unidade sistemática, e de maneira geral 

às ideias da razão, cabe o papel da ordenação dos conhecimen

tos do entendimento em um sistema, em função da qual os co

nhecimentos da natureza materialiter spectata se apresentam 

como um todo necessário. No entanto, veremos a seguir que 

Kant não se limitou a apresentar a validade lógico-subjetiva do 

princípio de unidade sistemática e das ideias da razão. Buscou 

oferecer-lhes também uma justificação transcendental que lhe 

assegura validade objetiva. 

3.2 A passagem da validade lógico-subjetiva para 
a validade transcendental-objetiva da ideia de 
unidade sistemática 

A investigação kantiana sobre a necessidade ou inte

resse da razão de unificar os conhecimentos do entendimento 

em um sistema terminará por mostrar que, mais do que mera 

exigência lógica e subjetiva, o princípio da unidade sistemática 

possui também validade transcendental, na medida em que a 

razão pressupõe que a própria constituição <Beschaffenheit> 

dos objetos (e, por consequência, a própria natureza, entendida 

como conjunto de objetos da experiência possível) se destina a 

tal unidade (cf. KrV A 648/ B 676). Além disso, veremos na seção 

3.3 que o único meio que a razão dispõe para pensar a ideia de 

um sistema total dos conhecimentos é conferindo-lhe um obje

to imaginário (Deus), que Kant caracteriza como o análogo do 
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esquema transcendental do entendimento (um "esquema da 

razão"). Veremos também que essa ordenação sistemática cor

responde a uma ordenação conforme a um fim, ou seja, que 

ela pode ser considerada como se fosse efeito da intenção de 

uma razão suprema (cf. seção 3.4). Nesses termos, a possibi

lidade de uma representação teleológica da natureza é justifi

cada com base em um interesse teórico da razão pela unidade 

sistemática da natureza. 

A pergunta pela validade transcendental do princípio 

da unidade sistemática corresponde à pergunta pela sua legi

timidade. Grosso modo, a demonstração de sua legitimidade 

consiste em mostrar que a possibilidade de sistematização dos 

objetos da natureza tem de ser admitida necessariamente e de 

maneira a priori. A dedução transcendental das ideias da razão, 

apresentada por Kant no início da segunda parte do "Apêndice", 

tem como ponto de partida a prova da validade transcenden

tal do princípio de unidade sistemática (apresentada ainda na 

primeira parte), uma vez que a legitimidade do uso das ideias 

transcendentais consiste em que elas operam como regulativas 

da unidade sistemática do diverso do conhecimento empírico. 

Segundo a minha interpretação, a dedução transcenden

tal das ideias da razão se encontra propriamente na passagem 

da descoberta da validade transcendental do princípio de uni

dade sistemática (introduzida ainda na primeira parte do "Apên

dice") para a decorrente necessidade de se encontrar um modo 

de representá-lo esquematicamente (introduzida na segunda 

parte). Do ponto de vista textual, a dedução das ideias é apre

sentada por Kant nos segundo e terceiro parágrafos da segunda 

parte do "Apêndice" (de A 669/B 697 a A 671/B 699), trecho 

que se encerra com a afirmação, "e esta é a dedução transcen

dental de todas as ideias da razão especulativa" (A 671/ B 699). 
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No entanto, veremos que esta dedução pressupõe a validade 

transcendental do princípio de unidade sistemática e só pode 

ser levada a cabo por meio da noção de que as ideias operam 

como análogos de um esquema transcendental. Daí eu afirmar 

que, a despeito do que sugere a letra do texto kantiano, a dedu

ção se inicia ainda na primeira parte do "Apêndice" (em A 661/B 

689) e, adentrando na segunda parte, encerra-se afirmando que

"esta é a dedução transcendental de todas as ideias", na referida 

citação de A 671/B 699. 

Evidentemente, para que a minha proposta de inter

pretação faça sentido, será preciso percorrer todo o percurso 

conceituai que vai da prova da validade transcendental do prin

cípio de unidade sistemática até a necessidade da admissão da 

ideia de Deus como único modo de representação (enquanto 

análogo de um esquema transcendental) do objeto imaginário 

a que se refere a ideia de unidade sistemática total da natureza. 

De qualquer modo, antes de enveredarmos por este caminho, é 

o caso de apresentar certas ressalvas a uma interpretação opos

ta a minha, de modo a fazer mais inteligível a minha posição. 

De acordo com Rudolf Zocher, no artigo "Zur Kants 

Transzendentaler Deduktion der ldeen der reinen Vernunft" 89
, 

a primeira e a segunda parte do "Apêndice" teriam por objeto 

duas concepções distintas de ideias da razão. Na primeira parte, 

as ideias da razão teriam de ser entendidas como Richtungssinn, 

isto é, como conceitos sem referência objetiva e que indicam 

o sentido a que deve se dirigir a sistematização empírica exigi

da pela necessidade de completude da razão. Diferentemente, 

na segunda parte, as ideias teriam de ser entendidas como re

presentações quase-objetivas, já que se não fosse possível sua 

89 ZOCHER, R. "Zur Kants transzendentaler Deduktion der ldeen der Vernunft".
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aplicação objetiva (ou quase objetiva) não seria possível ex

plicar de que modo o uso transcendente das ideias pode ser 

responsável pelo engendramento da ilusão transcendental. 

No entanto, Kant não teria se apercebido deste duplo sentido 

das ideias da razão e, por causa disso, falharia ao deduzi-las: 

as ideias como quase objetivas não poderiam ser deduzidas e, 

por isso, as ideias como Richtungssinn seriam lógica, mas não 

transcendentalmente válidas90
• 

Segundo Zocher: 

A validade de uma ideia que, em geral, é não objetiva, 

mas que, pelo contrário, possui um mero sentido de 

direção <Richtungssinn>, tem claramente outro signi

ficado e deve ser deduzida diferentemente do que a 

ideia que é efetivamente objetiva ou mesmo apenas 

quase objetiva. Diferentes conceitos de ideia exigem 

diferentes formas de validade e apontam para dife

rentes concepções de sua dedução91
• 

Todo o problema da dedução das ideias apresentada 

no "Apêndice" residiria no fato de que Kant não teria se dado 

conta desta ambiguidade na sua própria concepção de ideia e, 

por isso, teria não apenas deixado de apresentar uma dedução 

para cada uma delas em separado como também teria confun

dido a dedução das ideias em sua função regulativa (ideias como 

Richtgunssinn) com aquela das ideias transcendentais (ideias 

quase-objetivas)92
• 

9
° Cf. ZOCHER, R. "Zur Kants tranzendentaler Deduktion der ldeen der 

Vernunft, p.58. 
91 ZOCHER, R. "Zur Kants traszendentaler Deduktion der ldeen der Vernunft", 

p. 58.
92 Segundo entendo, a primeira parte do "Apêndice" trata do uso das ideias 

em geral e o do seu possível uso como regulativas da unidade sistemática dos 
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Diferentemente de Zocher, entendo que 1) a prova da 

validade transcendental do princípio de unidade sistemática 

pode, sim, ser compreendida como uma dedução transcenden

tal das ideias em sua função regulativa93 e que 2) a prova da va

lidade transcendental do princípio de unidade sistemática é um 

elemento necessário na dedução das três ideias transcenden

tais, na medida em que esta prova consiste em mostrar que as 

ideias transcendentais operam como análogos de um esquema 

da unidade sistemática94 (da experiência interna, da experiência 

conhecimentos da natureza. Sua dedução transcendental consiste em mos
trar por que temos de admitir a priori a validade transcendental do princípio 
de unidade sistemática. Já a segunda parte do "Apêndice" toma por objeto 
especificamente as ideias transcendentais, isto é, aquelas que possuem um 
"conceito do incondicionado, na medida em que contém um fundamento da 
síntese do condicionado" (KrV A 322/B 379), e que são, e apenas podem ser, 
três: "a unidade absoluta (incondicionada) do sujeito pensante, [ ... ] a unidade 

absoluta da série das condições do fenômeno e [ ... ] a unidade absoluta da con

dição de todos os objetos do pensamento em geral" (A 334/B 391). A dedução 
das ideias transcendentais consiste em mostrar que elas operam como aná
logos do esquema da unidade sistemática (da experiência interna, interna e 
externa e de toda a experiência possível). 
93 Sigo aqui o argumento de Maria Caimi no artigo "Über eine wenig beach
tete Deduktion der regulativen ldeen". Contra Zocher, Caimi mostra que, na 
primeira parte do "Apêndice", Kant efetua a dedução transcendental do princí
pio da unidade sistemática (com o que estou de acordo, embora eu me refira a 
isso apenas como "prova da validade transcendental" do princípio e não como 
"dedução transcendental" do mesmo). Caimi não prolongou sua investigação 
em direção à segunda parte do "Apêndice" e, por isso, não extrai as implica
ções de seus resultados para a questão da dedução das ideias transcendentais, 
concluída por Kant nesta segunda parte. Ele tampouco extrai as implicações 
de sua interpretação para a questão da teleologia da natureza no contexto do 
"Apêndice". O meu argumento relativo à dedução das ideias transcendentais 
pretende estender a conclusão de Caimi relativa à prova da validade trans
cendental do princípio de unidade sistemática para a questão da dedução das 
ideias transcendentais, seguindo a pista indicada por ele. 
94 Cf. CAIMI, M. "Über eine wenig beachtete Deduktion der regulativen ldeen", 
p. 319: "Se podemos afirmar a presença de uma dedução transcendental em B
689 e de um esquematismo das ideias a ela pertencente em B 693, então não
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interna e externa e de toda a experiência possível) 95
• Preten

do indicar a pertinência da minha primeira objeção a Zocher ao 

logo desta seção. A pertinência da segunda objeção será mos

trada ao longo da terceira seção96
• 

há (contra os resultados de Zocher) nenhuma cisão entre duas concepções in
conciliáveis de ideia. Pois o 'Richtungssinn' da ideia exige o quase objeto como 
esquema, o qual possibilita a aplicação da regra pensada como Richtungssinn". 
95 Do ponto de vista da questão que me interessa conclui-se o seguinte da 
interpretação de Zocher. Uma vez que Kant não teria deduzido a validade do 
princípio de unidade sistemática, e que a dedução das ideias transcendentais 
é falha (porque pressupõe uma referência quase objetiva de representações 
que, por princípio, não podem ter qualquer referência desta ordem), ficaria 
comprometida a teleologia da natureza cuja possibilidade é assegurada pela 
validade objetiva da ideia teológica. Ou seja, ainda que não extraia dela essa 
conclusão, depreende-se da interpretação de Zocher que não haveria lugar 
para uma teleologia da natureza nos marcos teóricos da Crítica da razão pura. 
96 Esta contraposição à interpretação de Zocher também se mostra oportu
na porque nos permite levantarmos algumas ponderações à interpretação de 
Gerard Lebrun em seu Kant e o fim da metafísica. Lebrun parece concordar 
com Zocher num ponto importante. Como indiquei acima, para Zocher o pro
blema da dedução das ideias da razão se encontra na hesitação kantiana entre 
as duas referidas concepções distintas de ideia. O fato de Kant ter pretendido 
apresentar a possibilidade de uma referência objetiva para as ideias (mesmo 
que indeterminada ou quase objetiva) teria feito malograr a sua dedução. De 
maneira semelhante, mas extraindo disso consequências certamente mais 
amplas, Lebrun identifica o malogro do "Apêndice" na passagem da validade 
transcendental do princípio de unidade sistemática para a necessidade de ad
mitir a ideia de Deus como esquema deste princípio: "Que o todo da natureza 
forma um sistema: essa pressuposição, afinal, deveria bastar; ela aparece cla
ramente como uma ficção útil. Mas que o todo da natureza, para ser pensado 
como sistema, exija o esquema tecnológico, essa é uma pressuposição suple
mentar[ ... ] que faz ressurgir a ideia de uma demiurgia pelo menos imaginável. 
À leitura das últimas páginas da Dialética Transcendental, não se pode impedir 
o sentimento de que a teologia termina por prevalecer" (LEBRUN, G. Kant e

o fim da metafísica, p. 319). Lebrun identifica nesta suposta "pressuposição
suplementar" o deslize teológico que indicaria o caráter ainda metafísico ou
dogmático da justificativa apresentada no "Apêndice" para o uso das noções
de unidade sistemática e conformidade a fins da natureza. De maneira inver
sa, pretendo mostrar, mais adiante, que não apenas esta pressuposição não
é suplementar como também que ela consiste na própria dedução das ideias
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Voltemo-nos à questão da validade transcendental do 

princípio de unidade sistemática. O trecho a seguir, no qual pela 

primeira vez no Apêndice Kant se refere à questão, nos encami

nha para o início da dedução das ideias. Já vimos acima de que 

maneira o princípio de unidade sistemática encontra um uso 

lógico-subjetivo legítimo. "Porém", dirá Kant, 

se a constituição dos objetos, ou a natureza do en

tendimento, que os conhece como tais, está destina

da em si à unidade sistemática, e se esta, em certa 

medida, se pode postular a priori, mesmo sem refe

rência a um tal interesse [lógico] da razão, e portanto 

se pode dizer: todos os possíveis conhecimentos do 

entendimento (inclusive os empíricos) têm unidade 

racional e caem sob princípios comuns, de onde se 

podem ser derivados não obstante a sua diversidade, 

eis o que seria um princípio transcendental da razão, 

que tornaria necessária a unidade sistemática, não só 

subjetiva e logicamente, como método, mas também 

objetivamente (A 648/B 676). 

Kant é explícito com relação à dificuldade que se lhe im

põe. Encerrado em sua validade lógica, o princípio da unidade 

sistemática mostra-se como uma exigência subjetiva da razão, 

exigência que não diz respeito aos objetos da experiência, mas 

sim ao método pelo qual os ordenamos em um sistema lógico. 

A dificuldade surge quando começamos a perguntar sobre a 

pertinência, e quiçá a necessidade, da postulação a priori de 

tal unidade sistemática: se os objetos da experiência e o enten

dimento como um todo se destinam, em si mesmos, à unidade 

transcendentais, uma vez que para pensar a ideia de uma unidade sistemática 

da natureza tenho de dar-lhe um "objeto em ideia", ainda que como um mero 

foco imaginário. 
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sistemática, se esta pode ser postulada a priori e não diz respeito 

meramente a um uso lógico da razão, então ela é também um prin

cípio transcendental e, desse modo, objetivamente necessário. 

Kant começa a esclarecer o que tem em vista ao per

guntar pela validade objetiva ou transcendental do princípio 

de unidade sistemática recorrendo ao exemplo do conceito de 

força em geral. Segundo ele, a diversidade de fenômenos de 

uma mesma substância mostra, por um lado, que nela atua uma 

grande heterogeneidade de forças. Por outro lado, o princípio 

lógico da unidade sistemática exige que, comparando as diver

sas forças, as remetamos a um mesmo gênero, sob a ideia de 

força fundamental. Prosseguindo sua explicação, Kant diz: 

Se se atenta ao uso transcendental do entendimento, 

mostra-se que esta ideia de uma força fundamental 

em geral [ ... ] pretende uma realidade objetiva, pela 

qual se postula a unidade sistemática das diversas 

forças de uma substância e se estabelece um princí

pio apodítico da razão [ ... ] A razão supõe a unidade 

sistemática das diversas forças, já que as leis particu

lares da natureza estão sob as mais gerais, e a eco

nomia dos princípios não é meramente um princípio 

econômico da razão, mas uma lei interna da natureza 

(A 650/ B 678). 

Como se lê, a partir da comparação entre as diversas 

forças, o princípio lógico da unidade sistemática nos orienta a 

encontrar uma "força fundamental". Mas o deslocamento para 

o ponto de vista transcendental faz ver que a ideia de uma força

fundamental não é apenas um conceito problemático. A ideia 

de uma força fundamental pretende também realidade objetiva. 

Por ora Kant se furta a explicar de que modo se mostra 

esta verdade sobre a unidade das forças na natureza. De qualquer 
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modo, ele parece querer ressaltar que o encaixamento de leis 

particulares sob leis mais gerais é, sem que saibamos ainda o 

porquê, uma 11lei interna da natureza". Sua argumentação pros

segue de maneira a indicar que o princípio lógico da unidade 

sistemática não teria aplicação possível se de antemão não pres

supuséssemos ou admitíssemos que a unidade sistemática per

tence 11aos objetos mesmos" (A 650/B 678). Segundo Kant, se 

fosse igualmente lícito admitir que todas as forças que a nature

za nos dá a conhecer são heterogêneas, seria irracional que nos 

atribuíssemos a tarefa metodológica de reuni-las sob um princí

pio comum (cf. A 651/ B 679). 

O argumento kantiano me parece ser o seguinte: em seu 

uso lógico, a ideia de unidade sistemática não poderia pôr a ta

refa de busca por uma unidade da diversidade de forças se não 

fosse lícito admitir a priori que essa unidade, em meio à hetero

geneidade, seja 11conforme a natureza" ; a ciência da natureza de 

fato busca por esta unidade; portanto, a unidade das forças tem 

de ser admitida de modo a priori. 

Evidentemente, Kant sabe que se poderia objetar que 

se trata justamente do inverso, ou seja, que a legitimidade do 

princípio é assegurada a posteriori pela constatação empírica da 

possibilidade de instituição de um sistema da natureza. A res

posta a esta possível objeção consiste propriamente na demons

tração da necessidade de admissão da validade transcendental 

do princípio. 

Segundo Kant, o princípio da unidade sistemática mos

tra-se como uma lei necessária da razão e não pode ter sido ex

traído da constituição empírica e contingente da natureza. Isso 

porque, se na própria natureza leis ou objetos particulares não 

pudessem ser subsumidos a leis ou conceitos mais gerais, não 

haveria sequer uso empírico do entendimento (na medida em 
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que este uso consiste na possibilidade de subsumir fenômenos 

dados sob leis gerais) e sem ele não existiria nenhum critério 

de verdade empírica (cf. A 651/B 679). Ou seja, não é possível 

que a constituição empírica da natureza responda pela neces

sidade racional de unificar a natureza sob um princípio, uma 

vez que se não se admite a priori a possibilidade de sistemati

zação da natureza não haveria sequer uso empírico possível do 

entendimento e sem este não haveria critério para determinar 

a correção dos conhecimentos constituídos, nem tampouco 

conhecimentos a sistematizar. 

Portanto, subjacente à validade lógica da unidade sis

temática é forçoso admitir sua validade anterior à experiên

cia, razão pela qual se diz dela que é a priori e transcendental. 

Mostra-se, assim, que a razão pressupõe necessariamente, e 

anteriormente à experiência, a possibilidade de sistematização 

dos objetos da natureza. É justamente isso que me parece quer 

dizer a seguinte passagem de B 679, que contém a confirmação 

da validade transcendental do princípio da unidade sistemática: 

De fato, não se entrevê como poderia ter lugar um 

princípio lógico da unidade racional das regras, se não 

se pressupusesse um princípio transcendental por 

meio do qual uma tal unidade sistemática, enquanto 

pertencente aos objetos mesmos, é admitida a priori 

como necessária. Pois, com que direito pode a razão 

exigir que, no uso lógico, se trate como unidade me

ramente oculta a diversidade de forças que a nature

za nos dá a conhecer e que se derive esta [unidade], 

tanto quanto se pode, de alguma força fundamental, 

se a razão livremente admitisse que seria igualmente 

possível que todas forças sejam heterogêneas e a uni

dade sistemática de sua derivação não seja conforme 

à natureza? (KrV A 651/B 679). 
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Em seguida, Kant continua a apresentar exemplos oriun

dos da ciência da natureza que corroboram a validade transcen

dental do princípio. Estes exemplos dizem respeito aos três prin

cípios de sistematização que, segundo o autor, seriam de fato 

amplamente utilizados na investigação da natureza: o princípio 

lógico das espécies, o princípio lógico dos gêneros e o princípio 

lógico da continuidade entre gêneros e espécies. Vejamos no 

que eles consistem. 

Que todas as diversidades das coisas individuais não 

excluam a identidade da espécie; que as múltiplas es

pécies tenham de ser tratadas como determinações 

diversas de poucos gêneros, e estes como determina

ções de classes mais elevadas etc.; que, portanto, se 

tenha de procurar uma certa unidade sistemática de 

todos os conceitos empíricos possíveis, na medida em 

que podem ser derivados de outros mais altos e mais 

gerais: isso é uma regra escolástica ou princípio lógi

co sem o qual não teria lugar nenhum uso da razão 

(A 651-2/ B 679-80). 

A "unidade sistemática de todos os conceitos empíri

cos possíveis" é um princípio lógico "sem o qual não teria lugar 

nenhum uso da razão" ("razão" em sentido lato, conjunto das 

faculdades do conhecimento). De acordo com a concepção kan

tiana de objetividade do conhecimento, só podemos conhecer 

objetos por meio da aplicação do entendimento às intuições. 

Ora, conforme a "Estética" e a "Analítica" puderam mostrar, ao 

nosso entendimento finito só cabe um conhecimento discursivo, 

isto é, ele não intui objetos e apenas podemos conhecê-los por 

meio de conceitos. Ao entendimento cabe a tarefa de reunir o 

diverso da intuição sensível sob a esfera de um conceito e, por 

meio de tais conceitos, formular juízos (os quais, por sua vez, 
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se formam mediante o encaixamento de conceitos de esfera 

menor sob conceitos de esfera maior). Neste sentido, sem que 

haja a possibilidade de que todos os conceitos empíricos possí

veis possam ser reportados a representações mais gerais, e sem 

que todas as representações gerais possam encontrar outras tan

tas representações particulares a elas submetidas, não pode ha

ver uso empírico possível do entendimento. Logo, se fosse lícito 

pressupor que a natureza se dispersa numa multiplicidade de re

presentações particulares a tal ponto apartadas umas das outras 

que nenhuma sistematização fosse possível, o princípio lógico da 

unidade sistemática não encontraria aplicação, nem tampouco o 

entendimento encontraria qualquer uso empírico possível. 

Quanto ao princípio lógico dos gêneros, Kant afirma: 

Se houvesse uma tão grande diversidade entre os fe
nômenos que se nos apresentam [ ... ] que nem o mais 
penetrante entendimento humano, comparando uns 
com os outros, pudesse encontrar a menor seme
lhança (um caso que bem se deixa pensar), a lei lógica 
dos gêneros não teria lugar de maneira alguma, nem 
mesmo qualquer conceito de gênero ou qualquer 
conceito em geral; nem tampouco o entendimento 
teria lugar, pois que este só tem que ver com tais coi
sas. Portanto, se deve ser aplicado à natureza [ ... ] o 
princípio lógico dos gêneros pressupõe um princípio 
transcendental (A 653-4 /B 681-2). 

Em relação ao princípio das espécies, ele diz: 

Ao princípio lógico dos gêneros, que postula a iden
tidade, contrapõe-se um outro, a saber, o das espé

cies, que exige que a multiplicidade e diversidade das 
coisas, apesar da sua concordância em um mesmo 
gênero, e prescreve ao entendimento estar tão aten
to às espécies como aos gêneros [ ... ]. Vê-se, porém, 
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facilmente, que também esta lei lógica não teria sen
tido nem aplicação se não tivesse por base uma lei 

transcendental da especificação [ ... ) [que) prescreve 
ao entendimento a busca de subespécies para cada 
espécie que se nos apresenta e de diversidades me
nores para cada diversidade (A 654-5/B 682-3). 

O terceiro princípio lógico a que me referi (da continui

dade entre gêneros e espécies) é consequência da conjunção 

dos dois anteriores. De acordo com ele, é sempre possível pas

sarmos de conceitos empíricos da esfera lógica inferior a concei

tos cuja esfera lógica é mais abrangente e, destes, por genera

lização, a conceitos ainda superiores. E, por outro lado, sempre 

podemos passar de um conceito cuja esfera lógica é mais abran

gente a conceitos cuja esfera lógica é menos abrangente e, des

tes, por especificação, a outros ainda inferiores. Portanto, este 

terceiro princípio lógico estabelece uma continuidade lógica 

entre todos os conceitos. Por ser o resultado da conjunção dos 

dois princípios lógicos anteriores, cuja exigência por uma valida

de transcendental Kant já fez notar, não é difícil compreender 

que também este terceiro princípio traz consigo a pressuposi

ção da validade necessária e a priori do princípio da unidade 

sistemática97
• Com relação a este último princípio, e mostrando 

97 Ressaltemos ainda que a utilização empírica destes princípios lógicos en

contra sempre uma dificuldade: eles são indeterminados. As ideias da razão 

são conceitos problemáticos, isto é, elas não encontram nunca referência ob

jetiva direta e aquilo que elas projetam como meta está sempre além do que 

se pode encontrar na experiência. As ideias da razão apenas oferecem uma 

orientação geral sob a qual regulamos a atividade do entendimento. Daí Kant 

afirmar, por exemplo, a respeito do princípio do continuum specierum: "Não 

podemos fazer nenhum uso empírico determinado desta lei, visto que por ela 

não nos é indicado o menor sinal da afinidade segundo a qual, e até onde, 

procurar a série gradual da sua diversidade, mas apenas uma indicação geral 

de que temos de procurá-la" (A 661/B 689). 
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a validade transcendental do princípio da unidade sistemática, 

Kant afirma: 

essa lei lógica do continuum especierum (formarum 

logicarum) pressupõe, porém, uma lei transcenden

tal (/ex continui in natura) sem a qual o uso do enten

dimento seria levado ao erro por esta prescrição, na 

medida em que ele talvez tomaria um caminho direta

mente oposto ao da natureza. Esta lei, portanto, tem 

de assentar em fundamentos puros transcendentais e 

não empíricos. Pois, neste último caso, ela chegaria de

pois dos sistemas; enquanto na verdade foi ela quem 

primeiramente produziu o sistemático do conhecimen

to da natureza [ ... ] Vê-se claramente que [estas leis ló

gicas] julgam como conforme à razão, e adequada à 

natureza a economia das causas primeiras, a diversida

de dos efeitos e a afinidade dos elementos da natureza 

daí proveniente e que, portanto, este princípios são 

recomendados diretamente, e não meramente como 

procedimentos do método (A 661/ B 689). 

A validade transcendental do princípio de unidade siste

mática justifica-se em função da necessidade da razão pressupor 

ou admitir que os próprios objetos da natureza se deixam siste

matizar em um sistema lógico, pois a afinidade dos elementos 

da natureza, a economia das causas primeiras etc., tem de ante

ceder a instituição do que há de sistemático nos conhecimentos 

da natureza. Que se trata de uma pressuposição ou admissão 

necessária o revela o fato de que se a sistematização lógica não 

fosse possível não haveria sequer uso empírico possível do en

tendimento. Sendo um conceito empírico uma representação 

que unifica sob si uma diversidade de casos empíricos, se não 

fosse possível reunir representações empíricas em conceitos 
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superiores, não haveria nenhum conceito empírico e, deste modo, 

não haveria nenhum uso empírico possível do entendimento98
• 

Convém notar, no entanto, que com isso nada se afirma 

sobre os objetos empíricos e/ou sua constituição, mas apenas 

sobre uma propriedade da razão, a saber, a necessidade de pres

supormos ou admitirmos algo sobre os objetos ou sua constitui

ção mesmo antes de eles nos serem dados numa experiência. 

É necessário pressupor que a constituição dos objetos seja tal que 

eles possam ser sistematizáveis de modo a que deles formemos 

representações gerais (conceitos), etc., do contrário não haveria 

uso empírico possível do entendimento e, com isso, nenhuma ex

periência possível. Esta pressuposição, portanto, antecede a ex

periência, donde seu caráter a priori, e, sendo necessária, convém 

admitir-lhe validade objetiva. Daí que ela seja um princípio trans

cendental da razão. A admissão da validade transcendental do 

princípio racional de unidade sistemática mostra-se assim como 

uma condição de possibilidade do próprio conhecimento da na

tureza. Como indica Caimi, contra Zocher, esta prova da validade 

transcendental do uso regulativo das ideias em geral pode ser vis

ta como uma dedução transcendental do mesmo99
• 

Com isso, Kant deu o primeiro passo em direção à de

dução das ideias transcendentais. Veremos que esta dedução 

não pode prescindir da validade transcendental do princípio da 

unidade sistemática, uma vez que ela consiste propriamente em 

mostrar que as ideias transcendentais têm validade objetiva na 

medida em que operam como análogas ao esquema do enten

dimento, orientando o entendimento em direção à instituição 

98 Cf. CAIMI, M. "Über eine wenig beachtete Deduktion der speculativen 
ldeen", p. 313-314. 
99 Cf. CAIMI, M. "Über eine wenig beactete Deduktion der speculativen ldeen", 
p. 315.
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de uma unidade sistemática dos conhecimentos e referindo-se 

indiretamente, portanto, a objetos empíricos. 

Antes de avançarmos em direção à dedução das ideias 

transcendentais, é importante notar a semelhança entre a jus

tificação do princípio de unidade sistemática apresentada no 

"Apêndice" e aquela que Kant apresenta nas Introduções à Crí

tica da faculdade do juízo. Tanto num caso quanto no outro, o 

princípio da unidade sistemática da natureza é qualificado como 

um princípio transcendental que é condição de possibilidade 

da aplicação dos princípios lógicos de sistematização à natureza 

(cf. KrV A 651/B679; KU, AA 05: 181-2; EEKU, AA 20: 221-2). E tan

to na primeira quanto na terceira Crítica, este princípio é apre

sentado como o primeiro elemento conceituai a partir do qual se 

ergue a justificação da consideração teleológica da natureza (cf. 

KrV A 686-687 / B 714-715; KU, AA 05: 192-193; EEKU, AA 20: 216). 

No entanto, enquanto no "Apêndice" o princípio da uni

dade sistemática é apresentado como um princípio transcen

dental da razão, na terceira Crítica ele aparece como o princípio 

transcendental próprio da faculdade de julgar reflexionante. 

Além disso, enquanto na Crítica da razão pura o princípio reve

la a necessidade racional de admitir o objeto da ideia teológica 

como fundamento pensável da unidade da natureza, na Crítica 

da faculdade do juízo ele se resolve na própria dinâmica do juízo 

reflexionante, naquilo que Kant denominou de "técnica da na

tureza" (KrV A 681/B 709; KU, AA 05: 184-5; EEKU, AA 20: 219), 

como veremos no próximo capítulo. Por fim, enquanto na pri

meira Crítica a conformidade a fins <Zweckméissigkeit> da natu

reza surge como um corolário da investigação sobre a validade 

transcendental do princípio de unidade sistemática e da dedu

ção transcendental das ideias, na terceira Crítica o princípio da 

unidade sistemática da natureza é tomado como um dos casos 
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da própria conformidade a fins <Zweckmiissigkeit> da natureza, 

a saber, a conformidade a fins formal da natureza100
• 

3.3 O "esquema da razão" e a dedução transcendental 
das ideias 

A pressuposição de que a natureza se deixar ordenar numa 

unidade sistemática é um princípio transcendental da razão, pois 

ela é anterior à própria possibilidade de ordenar a experiência num 

sistema lógico. A pressuposição de que o todo da natureza ou o 

conjunto de seus objetos sejam sistematizáveis é anterior à própria 

busca por sistematização e Kant considera que seria irracional em

preender tal busca caso não admitíssemos de antemão que a diver

sidade da natureza possa ser assim ordenada. 

Nas primeiras páginas da segunda parte do "Apêndice", 

Kant apresentará a dedução das ideias transcendentais. Ao lado 

da prova da validade transcendental do princípio de unidade sis

temática, o "esquematismo da razão pura" será um elemento 

central nesta dedução. Ambos são introduzidos ainda na primei

ra parte do "Apêndice", razão pela qual afirmei acima que esta 

dedução inicia-se ainda antes da segunda parte. Ao "esquema

tismo da razão" caberá a tarefa de possibilitar a referência obje

tiva indireta das ideias da razão. 

100 Vimos no capítulo 2 que, na Crítica da faculdade do juízo, Kant distingue 
entre conformidade a fins formal (segundo a qual pressupomos que a nature
za se especifica conforme as condições de nossa capacidade de conhecê-la e 
ordená-la num sistema), conformidade a fins objetiva (segundo a qual julga
mos que certos produtos da natureza são produzidos segundo um conceito de 
fim) e conformidade a fins externa (segundo a qual reportamos os diferentes 
objetos da natureza uns aos outros segundo uma relação de meios e fins). Este 
assunto será retomado no capítulo 4. 
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Retomando a noção de que as ideias ou princípios da 

razão pura não são passíveis de nenhuma aplicação direta à sen

sibilidade e que, portanto, eles não podem ter o mesmo tipo 

de relação com o objeto que se verifica nos conceitos puros do 

entendimento, Kant se pergunta: 

Os princípios da razão pura, em relação aos concei

tos empíricos, nunca podem ser constitutivos, porque 

não pode lhes ser dado nenhum correspondente es

quema da sensibilidade e, portanto, não podem ter 

nenhum objeto in concreto. Ora, se renuncio a um tal 

uso empírico dos mesmos, enquanto princípios cons

titutivos, como posso querer assegurar-lhes um uso 

regulativo, e com ele alguma validade objetiva, e que 

significado poderá ter esse uso? (A 644/B 692). 

O que há de novo na formulação do problema é a intro

dução deste elemento: o "esquema". As ideias da razão pura não 

encontram aplicação direta à sensibilidade porque não se pode 

apresentar nenhum esquema que lhes corresponda, diferente

mente do que ocorre com os conceitos do entendimento. Os es

quemas dos conceitos puros do entendimento são as condições 

que asseguram a estes conceitos sua possibilidade de aplicação 

aos objetos empíricos, enquanto que qualquer relação objeti

va deste tipo está, por princípio, vetada com relação às ideias. 

O engenho de Kant será encontrar algo "análogo" ao esquema 

do entendimento, de modo a assegurar validade objetiva (in

determinada ou relativa) às ideias da razão, apesar de sua não 

referência empírica direta. 

Kant afirma: 

Embora não se possa encontrar na intuição nenhum 

esquema para a unidade sistemática completa de to

dos os conceitos do entendimento, pode e tem de ser 
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dado um ana/ogon de um tal esquema, que é ideia do 

máximo da divisão e da ligação do conhecimento do 

entendimento em um princípio [ ... ] A ideia da razão é 

um analogon de um esquema da sensibilidade, mas 

com a diferença de que a aplicação dos conceitos do 

entendimento ao esquema da razão não é de modo 

algum um conhecimento do objeto mesmo (como na 

aplicação dos conceitos do entendimento aos seus 

esquemas sensíveis}, mas apenas uma regra ou prin

cípio da unidade sistemática de todo o uso do enten

dimento (A 665/ B693}. 

No que consiste este análogo do esquema? O esquema 

transcendental do entendimento tem a função de possibilitar a 

aplicação dos conceitos puros do entendimento aos objetos da 

intuição. Segundo Kant, o conhecimento de objetos se dá pela 

aplicação dos conceitos do entendimento aos objetos da intuição. 

Aplicar um conceito a um objeto é o mesmo que subsumir o obje

to no conceito, pelo que se diz que o objeto está contido no con

ceito. Em toda operação de subsunção, porém, é preciso que as 

representações a ser ligadas por meio das funções de síntese do 

entendimento sejam homogêneas umas às outras, de modo que 

uma possa estar contida na outra. Entretanto, as categorias e as 

intuições empíricas são representações de ordens totalmente he

terogêneas (as primeiras têm origem no entendimento, enquanto 

as segundas, na sensibilidade) e nenhum acréscimo de clareza e 

distinção pode nos fazer passar de uma a outra. 

Daí surge o problema: como ligar estas duas ordens de 

representações completamente distintas? A solução proposta 

por Kant é buscar um terceiro termo, ao mesmo tempo homo

gêneo ao conceito e à intuição, capaz de contornar essa hete

rogeneidade. O esquema transcendental é essa representação 

homogênea tanto à categoria quanto ao fenômeno. Ele é a um 
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só tempo intelectual e sensível, isto é, possui a forma da univer

salidade e é condicionado sob a forma do tempo1º1 • 

De que maneira, então, o "análogo" do esquema do 

entendimento pode ajudar a resolver o problema posto pelos 

princípios racionais que são meramente regulativos (e não se 

referem diretamente a objetos) e, ao mesmo tempo, têm de 

possuir validade objetiva? O esquematismo dos conceitos puros 

do entendimento tem a função de fornecer um terceiro termo 

por meio do qual se torna possível a subsunção de uma repre

sentação (a intuição sensível) a outra que lhe é heterogênea 

(o conceito do entendimento). Será possível atribuir papel se

melhante ao "esquematismo da razão"? 

Ora, as ideias da razão não têm qualquer referência dire

ta na sensibilidade. Assim, esse análogo do esquema transcen

dental do entendimento, o "esquema da razão", deve guardar 

desde já a seguinte diferença para com o seu termo de compara

ção: por seu intermédio, insiste Kant, não se abre a possibilidade 

do conhecimento de objetos. Conforme se lê na última citação 

em destaque, tal análogo de um esquema oferece "apenas uma 

regra ou um princípio da unidade sistemática de todo o uso do 

entendimento" e "a aplicação dos conceitos do entendimento ao 

esquema da razão não é um conhecimento do próprio objeto". 

101 "O conceito do entendimento contém a unidade sintética pura do diverso 

em geral. O tempo, como condição formal do diverso do sentido interno, por

tanto da conexão de todas as representações, contém um diverso a priori na 

intuição pura. Uma determinação transcendental do tempo, no entanto, só é 

homogênea com a categoria (que constitui a unidade da mesma), na medida 

em que seja universal e se baseie em uma regra a priori. De outro lado, porém, 

ela só é homogênea com o fenômeno na medida em que o tempo esteja con

tido em cada representação empírica do diverso. Uma aplicação da categoria 

a fenômenos será possível, portanto, através da determinação transcendental 

do tempo que, como esquema dos conceitos do entendimento, faz a mediação 

na subsunção dos últimos sob a primeira" (KrV A 138-139/B 177-178) . 
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Como vimos, o entendimento constitui um objeto para a 

razão. Assim, as representações de ordem diversa, cuja conexão 

o esquematismo da razão deve tornar possível, são o princípio

de unidade sistemática (proveniente da razão) e os conceitos

puros do entendimento. À primeira vista, a analogia entre os

dois procedimentos esquemáticos sugere que, no esquema do

entendimento, a categoria está para a intuição assim como, no

esquema da razão, o princípio da unidade sistemática está para

a categoria. No primeiro caso, temos a aplicação da categoria ao

esquema e, por seu intermédio, a possibilidade de que as cate

gorias se refiram aos dados sensíveis. No segundo caso, a ana

logia sugere que teríamos a aplicação do princípio da unidade

sistemática ao esquema e, em seguida, do esquema ao conceito

do entendimento. No entanto, como indica a mesma citação aci

ma, no procedimento esquemático da razão se dá precisamente

o inverso. Nele não ocorre a aplicação da ideia de unidade siste

mática ao esquema e a aplicação deste aos conceitos do enten

dimento, mas sim "a aplicação dos conceitos do entendimento

ao esquema da razão".

O importante a ser retido é que, no caso do esquematis

mo da razão, o resultado da esquematização não é tornar pos

sível a aplicação das ideias à sensibilidade, mas apenas oferecer 

uma mediação entre os conceitos do entendimento e o princí

pio da unidade sistemática, a partir do que se pode projetar a 

ideia de uma unidade sistemática dos conhecimentos do enten

dimento, a ser perseguida pelo investigador da natureza. Como 

ressalta Márcio Suzuki, "a razão produz um 'esquema', ou me

lhor, o 'análogo de um esquema', cujo resultado - que não pode 

ser a exibição de um conceito na intuição - é, na verdade, uma 
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compreensão das sínteses do entendimento, através da ordena

ção ou sistematização delas"102• É o que Kant procura esclarecer 

ao afirmar que 

os princípios da razão pura também terão realidade 

objetiva em relação a este último [o objeto da expe

riência], ainda que não para determinar algo nele, 

mas apenas para indicar o processo segundo o qual o 

uso empírico e determinado do entendimento pode 

estar completamente de acordo consigo mesmo, 

em virtude de se ter posto em relação, tanto quan

to possível, com o princípio da unidade completa 

(A 665-666/ B 693-694). 

Os princípios da razão têm validade objetiva indireta ou 

relativa, isto é, podem referir-se indiretamente à experiência 

possível, na medida em que oferecem uma regra de comple

tude para o uso empírico do entendimento. O "esquematismo 

da razão" é, portanto, o artifício pelo qual se pode conceber a 

validade objetiva (ainda que relativa à unidade sistemática) dos 

princípios da razão. Ao aplicarmos os conceitos puros do enten

dimento ao conjunto total das séries empíricas possíveis (isto é, 

à unidade sistemática dos conhecimentos do entendimento ou 

a certos conjuntos totais como o conjunto dos fenômenos inter

nos ou dos fenômenos internos e externos), formamos certos 

conceitos de objetos. No entanto, estes conceitos são necessa

riamente vazios (são casos do que Kant chama deens rationis1º3 ) 

102 SUZUKI, M. O gênio romântico, p. 26. Esta caracterização do tipo de relação 

da razão com o entendimento como compreensão remete à distinção entre 

entender <Verstehen> e compreender <Begreifen>: "Os conceitos da razão ser

vem para compreender, assim como os do entendimento para entender (as 

percepções)" (KrV A 310/B 367). 
103 Trata-se precisamente de um ens rationis ratiocinatae (cf. A 681/B 709). Com 

efeito, ele se distingue do ens rationis ratiocinantis. Este último corresponde 
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e sua possuem referência objetiva é indireta, na medida em que 

os objetos a que se referem são formados por meio de um uso 

das categorias em princípio ilegítimo. 

Com efeito, o uso das categorias só pode ser conside

rado objetivamente válido quando a multiplicidade por elas 

subsumida ou sintetizada é efetivamente dada na sensibilidade, 

enquanto por definição a unidade total das séries empíricas não 

pode assim ser dada. O pulo do gato do esquematismo da razão 

consiste em explicitar que podemos legitimamente aplicar as ca

tegorias à ideia de unidade sistemática da natureza, desde que 

tenhamos ciência de que ao fazê-lo não formamos o conceito 

de um objeto real nem tampouco tomamos como existente o 

"objeto em ideia" assim posto. O uso objetivo indireto das ideias 

da razão, legitimado pelo procedimento esquemático-analógico 

da razão, serve tão só para "indicar o processo pelo qual o uso 

empírico e determinado do entendimento pode estar inteira

mente de acordo consigo mesmo", isto é, serve para indicar ao 

entendimento a via a seguir na busca pela constituição das di

versas séries empíricas ou conhecimentos da natureza, de modo 

a aproximá-lo da maior unidade possível da natureza. Nisto con

siste a realidade objetiva das ideias transcendentais. 

Da necessidade de distinguir entre o objeto vazio, que 

resulta do esquematismo da razão, e o objeto do conhecimen

to, que resulta do esquematismo do entendimento, advém a 

última das distinções que nos importa para concluir a dedu

ção das ideias da razão. Trata-se da distinção entre o que me 

é dado como objeto simplesmente e o que me é dado como 

a uma ideia sem objeto real, um simples produto vazio do pensamento, en

quanto o primeiro a uma ideia que, embora destituída de objeto real, possui 

realidade objetiva (cf. KU 05: 468). 
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um "objeto na ideia" (cf. A 670/ B 698). O objeto que se admite 

"em ideia" não se oferece a nós como objeto de uma intuição 

sensível e não é tal que possa ser determinado por meio da 

aplicação de um conceito do entendimento. Ele é propriamente 

apenas um esquema, ou melhor, o seu referente é o próprio 

esquema da máxima unidade sistemática dos conhecimentos. 

Kant é bastante claro a este respeito, pois em algo que me é 

dado como "objeto na ideia", afirma, "há na verdade só um es

quema, ao qual não se atribui diretamente nenhum objeto [ ... ] 

e que serve tão só para nos permitir a representação de outros 

objetos, mediante a relação com essa ideia, na sua unidade sis

temática, ou seja, indiretamente" (A 670/ B 698). 

Esta é a dedução transcendental das ideias da razão 

pura. Às ideias não corresponde nenhum objeto efetivamente, 

mas apenas um "objeto em ideia", que consiste propriamente 

apenas no esquema da unidade sistemática. Elas possuem vali

dade objetiva relativa ou indireta, isto é, referente à orientação 

do entendimento em direção à unidade sistemática dos conhe

cimentos da natureza104. 

104 Fiquemos no exemplo da ideia psicológica. Kant afirma, na segunda parte

do "Apêndice", que por meio dela ligamos "todos os fenômenos, todos os atos 

e toda a receptividade de nossa mente, como se esta fosse uma substância 

simples, que existe com identidade pessoal" (KrV A 672/B 700). Esta afirmação 

é precedida da ressalva de que as "ideias da razão especulativa [ ... não são] 

princípios constitutivos da ampliação do nosso conhecimento, mas [ ... ] princí

pios regulativos da unidade sistemática do diverso do conhecimento empírico" 

(A 671/ B699). Ora, fica assim claro que a ideia psicológica não se refere a 

um objeto empírico determinado. Isto é, a ideia de mente tomada como se 

fosse uma "substância simples" não pode ser entendida como um princípio 

que se reporta ao conhecimento empírico de certo objeto. Pelo contrário, to

mamos a ideia psicológica como se ela se referisse a uma substância simples 

(ou como se a ela correspondesse efetivamente um objeto) apenas com o in

tuito de orientar a ordenação sistemática de certos conhecimentos empíricos, 

os fenômenos da mente (seus atos e a sua receptividade), estes sim objetos 
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Assim, não me parece correta a interpretação de Zocher 

quando ele sustenta que haveria um erro na dedução das ideias 

transcendentais, resultado do fato de Kant admitir para elas va

lidade objetiva. Conforme procurei mostrar, os princípios lógicos 

de sistematização oriundos da razão (a ideia de força fundamen

tal ou os princípios dos gêneros, das espécies e o da continuida

de entre gênero e espécie, ideias como Richtungssinn, tal como 

ele as chama) indicam a validade transcendental do princípio 

da unidade sistemática. Esta última, por sua vez, legitima aqui

lo que chamei de esquematismo da razão, na medida em que 

possibilita a aplicação dos conceitos puros do entendimento ao 

esquema da razão e a consequente formação de um "objeto em 

ideia". Por fim, como vimos, o objeto em ideia não é propria

mente um objeto empírico, mas apenas um foco imaginário, a 

ideia de uma unidade coletiva dos conhecimentos do entendi

mento. A dedução das ideias transcendentais mostra que a sua 

validade objetiva consiste no fato de elas, pressupondo um "ob

jeto em ideia", operarem como orientadoras do sentido a que 

deve se dirigir o trabalho do investigador da natureza. E se há 

um uso objetivo das ideias transcendentais é apenas enquanto 

validade objetiva relativa e indireta e não no sentido de que elas 

se refiram a objetos efetivamente dados fora do domínio da ex

periência possível. 

Podemos compreender agora que será possível falar (ou 

"pensar", diria Kant) desse "objeto na ideia" de maneira não 

constitutiva, isto é, de maneira hipotética ou regulativa, como 

se falássemos de coisas que podem ser objetos da experiência 

efetivamente dados na experiência interna. Ou seja, é a referência objetiva 

indireta das ideias transcendentais em geral, da ideia psicológica, conforme 

nosso exemplo, que permite a sua utilização como orientadora do sentido para 

o qual deve apontar a sistematização dos fenômenos da mente.
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possível - sendo este como se sempre o índice de um registro 

heurístico ou hipotético do discurso. Ou seja, podemos predi

car tais "objetos na ideia" por meio daqueles predicamentos (as 

categorias) cujo uso constitutivo deve se limitar à aplicação aos 

objetos da experiência possível, sem que com isso incorramos 

na ilusão de que falamos de objetos de uma experiência possí

vel. A cláusula do como se é índice de que nos situamos em um 

certo ponto de vista105 a partir do qual podemos falar do objeto 

hipotético da ideia de maneira análoga àquela pela qual falamos 

dos objetos empíricos. Deste ponto de vista, é possível ordenar 

a experiência de modo a satisfazer a necessidade da razão por 

um sistema dos conhecimentos da natureza. Esta maneira de fa

lar nos possibilita a representação de um objeto imaginário que, 

posto como fundamento hipotético da ideia de unidade siste

mática, será responsável por permitir a consolidação do uso do 

entendimento na constituição das séries empíricas, guiando-o 

em direção à sua máxima unidade empírica. Ou seja, permitirá 

que o próprio entendimento busque a constituição sistemática 

da natureza no interior dos limites da experiência possível. Ain

da assim, e por isso tudo, nada podemos determinar a respeito 

de tal objeto que é fundamento da unidade sistemática. 

A um leitor não familiarizado com as poucas e descon

certantes páginas do "Apêndice", uma afirmação como a de que 

'º
5 "Interpreta-se mal o significado desta ideia [a teológica] tão logo se a 

toma pela afirmação, ou mesmo apenas pressuposição, de uma coisa real a 

que se pretendesse atribuir o princípio da constituição sistemática do mun

do; antes do que isso, deixa-se completamente sem decidir qual constituição 

<Beschaffenheit> possuiria em si o fundamento da mesma, que se furta aos 

nossos conceitos, e põe-se apenas uma ideia como ponto de vista, a partir do 

qual apenas e unicamente se pode estender aquela unidade tão essencial à 

razão e tão salutar ao entendimento; numa palavra: esta coisa transcendental 

é meramente o esquema daquele princípio regulativo por meio do qual a ra

zão estende a unidade sistemática, tanto quanto pode, a toda a experiência" 

(A 681-682/B 709-710). 
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a ideia teológica contém a suposição de que "o objeto da expe

riência se deriva do objeto imaginário dessa ideia, como seu fun

damento ou causa" (A 670/ B 698) pode parecer incorrer numa 

utilização transcendente da categoria da causalidade, referindo 

um conceito puro do entendimento a um objeto situado fora do 

campo da experiência possível. É preciso lembrar, no entanto, 

como faz Suzuki, "que o campo de significações não se esgota 

na experiência, uma vez que, 'mesmo sem as condições formais 

da sensibilidade e 'sem uso transcendental algum', os conceitos 

puros podem ter uma 'significação transcendental"' 106• A aplica

ção dos conceitos do entendimento ao esquema da razão não 

desconsidera os limites do conhecimento humano estabeleci

dos pela Crítica, mas de certo modo o consolida: o objeto em 

ideia (que não consiste efetivamente em um objeto empírico 

possível), legitimado pelo "esquematismo da razão", serve ape

nas para orientar o uso do entendimento em sua maior unidade 

possível, e a aplicação da categoria à ideia deve ser considerada 

relativamente imanente à experiência. 

3.4 Unidade sistemática e conformidade a fins 

<Zweckmassigkeit> da natureza 

Consideraremos agora a passagem da dedução das 

ideias transcendentais à abertura da perspectiva de ordenação 

teleológica da natureza. Conforme sugeri anteriormente, a pos

sibilidade de ordenação da natureza segundo leis teleológicas 

surge no interior da Crítica da razão pura como consequência 

das investigações a respeito da necessidade racional de instituir 

uma unidade sistemática da natureza. 

106 SUZUKI, M. O gênio romântico, p. 24. 
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Bem é verdade que essa investigação leva Kant a admitir 

no interior da filosofia transcendental aquelas três ideias que 

constituíam os objetos da metaphysica specia/is (alma, mundo e 

Deus). No entanto, tal admissão se dá como consequência e não 

a despeito dos resultados a que chegou o exame das condições 

de possibilidade do conhecimento humano. Pois as ideias da ra

zão não propiciam conhecimento algum a respeito dos objetos 

a que supostamente se referem (elas não ampliam nosso co

nhecimento em direção a mais objetos do que os que a expe

riência pode nos dar) e sua realidade objetiva consiste em que 

elas operam meramente como princípios regulativos da unidade 

sistemática do diverso do conhecimento empírico em geral. 

As três ideias transcendentais propiciam a sistematização 

de todos os conjuntos de séries empíricas possíveis. Elas orien

tam a sistematização dos fenômenos e séries empíricas relativos 

à experiência interna (ideia psicológica), à experiência interna 

e externa (ideia cosmológica) ou a tudo o que possa ser dado 

numa experiência, seja interna ou externa (ideia teológica)1°7
• 

Assim, as ideias psicológica e cosmológica correspondem a 

107 "Primeiramente (na psicologia), seguindo o fio condutor da experiência 

interna, ligaremos todos os fenômenos, atos e toda receptividade de nossa 

mente como se ela fosse uma substância simples, que existe com identidade 

pessoal (ao menos em vida), ainda que o seu estado [ ... ] mude continuamen

te [ ... ] Em segundo lugar (na cosmologia), temos de perseguir as condições 

tanto dos fenômenos da natureza interna quanto externa, numa investigação 

jamais terminável, como se ela fosse em si mesma infinita e sem um membro 

primeiro ou supremo, embora não se possa negar fundamentos primeiros me

ramente inteligíveis exteriores a todos os fenômenos, mas sem nunca os poder 

conectar às explicações naturais, porque de modo algum os conhecemos. Por 

fim, e em terceiro lugar (em relação à teologia), temos de considerar tudo o 

que possa alguma vez pertencer ao contexto <Zusammenhang> da experiên

cia possível como se esta constituísse uma unidade absoluta, embora sempre 

condicionada ao interior do mundo sensível e dele completamente dependen

te" (KrV A 672/B 700). 
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princípios de unidade sistemática dos, por assim dizer, subsis

temas mente e cosmos, enquanto que a ideia teológica corres

ponde ao princípio da unidade sistemática de toda a experiência 

possível. A ideia teológica é como que a imagem da unidade siste

mática de toda a experiência possível. É a partir daí que passamos 

para a possibilidade de representação teleológica da natureza. 

Ao caracterizar o uso legítimo das ideias transcendentais 

como princípios da unidade sistemática da experiência possível, 

Kant se reporta à ideia teológica nos seguintes termos: 

Temos de considerar tudo o que possa alguma vez 

pertencer ao contexto <Zusammenhang> da expe

riência possível como se esta constituísse uma unida

de absoluta, embora sempre condicionada ao interior 

do mundo sensível e dele completamente depen

dente, mas também, simultaneamente, como se o 

conjunto de todos os fenômenos (o mundo sensível 

mesmo) tivesse um fundamento supremo único e 

completamente suficiente fora de seu âmbito, a sa

ber, uma razão criadora, ao mesmo tempo autossub

sistente e originária, em relação a qual dirigimos todo 

o uso empírico de nossa razão, como se os objetos

mesmos tivessem sua origem neste protótipo de toda

razão (KrV A 672-673/B 700-701).

Uma vez apresentada a validade transcendental do prin

cípio de unidade sistemática, e dada a dedução das ideias trans

cendentais, podemos perfeitamente compreender que o uso 

regulativo da ideia teológica nos autoriza a considerar todo o 

âmbito da experiência possível como se constituísse uma uni

dade absoluta. Entretanto, cabe a pergunta: o que autoriza a 

considerar "o conjunto de todos os fenômenos" como se tivesse 

"fundamento" numa "razão criadora"? Ou ainda, o que autori

za a considerar a unidade sistemática como se tivesse origem 
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num "protótipo" de toda a razão? Ainda antes de responder à 

questão, vale a pena considerar uma passagem semelhante à 

passagem acima, na qual Kant afirma que 

se o maior uso empírico possível da minha razão 

tem por fundamento uma ideia [ ... ] que em si mes

ma nunca pode ser adequadamente apresentada na 

experiência, embora seja incontestavelmente impres

cindível para aproximar a unidade empírica do má

ximo grau possível, então não só estou autorizado, 

mas também obrigado a realizar essa ideia, isto é, a 

pôr-lhe um objeto real, mas apenas como um algo em 

geral que em si mesmo de modo algum conheço e a 

que só como um fundamento dessa unidade sistemá

tica, e em relação a ela, concedo essas propriedades 

que são análogas aos conceitos do entendimento no 

uso empírico (KrV A 677/B 705). 

Acima eu perguntava sobre o que nos autoriza a consi

derar o objeto em ideia da ideia teológica como "fundamento" 

ou "razão criadora" do conjunto de todos os fenômenos. Agora 

não só temos de perguntar sobre o que autoriza, mas também 

sobre o que "obriga" a tanto. 

Já sabemos que o uso empírico do entendimento (ou da 

razão em sentido lato, como aparece na citação acima) pressu

põe necessariamente e a priori a ideia de uma unidade sistemá

tica completa dos objetos da natureza. Com efeito, o objeto a 

que esta ideia se refere jamais pode ser apresentado na expe

riência, mas revela-se como um pressuposto necessário para a 

consolidação do uso empírico do entendimento. É apenas neste 

sentido que o objeto da ideia teológica pode ser considerado 

como se fosse o fundamento do mundo sensível. A própria ne

cessidade de pressupor a unidade sistemática como fundamen

to do maior uso empírico possível do entendimento leva, num 
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passo à primeira vista subsequente, à "obrigação" de "realizar" 

a ideia, de "pôr-lhe um objeto real", ainda que na qualidade de 

um algo em geral e em si mesmo desconhecido. 

A resposta à questão sobre de onde advém a obrigação 

de "realizar" esta ideia, ou de por que temos de "pôr-lhe um 

objeto real", por lacônica que seja, pode ser encontrada na se

guinte passagem: "a razão [ ... ] não pode pensar esta unidade 

sistemática de outro modo senão dando à sua ideia, ao mesmo 

tempo, um objeto, o qual não pode, todavia, ser dado por ex

periência alguma" (KrV A 681/B 709). Portanto, a passagem da 

unidade sistemática da natureza para a necessidade de conside

rar o objeto da ideia teológica como seu fundamento ou causa 

não consiste propriamente num passo subsequente, tampouco 

numa "pressuposição suplementar", como a ela se refere Gerard 

Lebrun108
• Pois, "ao mesmo tempo" que pensamos na unidade 

sistemática da natureza lhe atribuímos um objeto em ideia. Se 

a dedução transcendental das ideias da razão está correta, se, 

portanto, a consolidação do maior uso empírico possível do 

entendimento baseia-se no princípio de unidade sistemática, e 

se não temos outro modo de representar ou pensar tal unida

de senão lhe atribuindo um objeto em ideia, então é legítimo 

(e mesmo necessário) considerar toda a experiência possível 

(todo o mundo sensível) como se tivesse fundamento neste ser 

de razão ao qual atribuímos predicados análogos aos predicados 

atribuíveis aos objetos empíricos. 

Nem por isso tomamos este ser de razão como um ob

jeto que realmente pode ser dado na experiência possível e 

ele permanece, portanto, um mero algo desconhecido. A mes

ma necessidade da razão que me leva a pressupor a unidade 

108 Cf. nota 96 acima. 
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sistemática como inerente aos objetos da natureza e a admitir um 

objeto em ideia que serve de fundamento a esta última me cons

trange também a representar este fundamento como uma inteli

gência suprema que é causa do mundo. Este é o único meio que 

temos de "realizar" ou de "pensar" esta ideia necessária da razão. 

Evidentemente, isso não implica afirmar que Deus seja 

efetivamente a causa originária do mundo, pois a admissão da 

ideia de Deus como fundamento da unidade sistemática da na

tureza se justifica apenas em vista do interesse especulativo da 

razão e da necessidade desta de instituir um todo dos conheci

mentos. O ancoramento subjetivo da ideia teológica distingue 

profundamente o argumento kantiano das soluções dogmáticas 

próprias da teologia ffsica109
: Deus é posto como fundamento da 

unidade sistemática, mas apenas em função de uma necessida

de da razão e enquanto objeto pensado, não como objeto cuja 

existência seríamos levados a admitir diante da ordem, unidade 

109 A admissão da ideia teológica como fundamento pressuposto da unidade 

sistemática também difere de uma prova ontológica da existência de Deus. 

Numa referência direta à refutação da prova ontológica, Kant afirma que não 

temos o menor conceito a respeito da "possibilidade interna" ou da "neces

sidade da existência" do objeto a que se refere a ideia teológica (KrV A 676/B 

704). O uso desta ideia encontra validade apenas como fundamento pressu

posto, admitido hipoteticamente, da unidade empírica a ser perseguida pelo 

entendimento, ou seja, apenas enquanto esquema do princípio da unidade 

sistemática da razão. A refutação da prova ontológica da existência de Deus 

mostrou que suprimindo a existência de uma coisa suprimem-se também 

todos os seus predicados: existência é a posição absoluta do objeto de um 

conceito, de modo que suprimida a coisa suprimem-se também todos os seus 

predicados. Toda proposição que atribui existência a um sujeito é uma propo

sição sintética a posteriori, que exige o recurso à experiência como prova de 

sua validade, e o objeto de ideia teológica não pode ser dado numa experiên

cia. A admissão da ideia teológica como modo de representação esquemáti

co da unidade sistemática não implica admitir sua existência, essa admissão 

é apenas uma admissão relativa (cf. a distinção entre suppositio absoluta e 

suppositio absoluta (A 676/B 704)). 
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e conformidade a fins eventualmente encontrada na natureza. 

E, mais do que isso, Deus é posto como fundamento pensado 

da unidade sistemática projetada pela razão somente tendo em 

vista a consolidação do uso empírico do entendimento. Ao fim 

e ao cabo, é o interesse especulativo da razão pela consolidação 

da atividade científica que legitima a admissão da ideia teológi

ca como se fosse fundamento e causa do mundo110
• 

A passagem da unidade sistemática da natureza para a 

sua unidade conforme a fins <zweckmiissig> surge de maneira 

um tanto quanto inesperada no interior da segunda parte do 

Apêndice. Segundo Kant, a unidade sistemática completa só 

pode ser alcançada quando compreendemos a natureza en

quanto um todo teleológico, representação que por sua vez se 

justifica em vista da necessidade ou interesse da razão de insti

tuir tal unidade. Acompanhemos, no texto kantiano, a vincula

ção entre unidade sistemática, conformidade a fins e interesse 

especulativo da razão: 

A unidade formal suprema, que se baseia apenas em 

conceitos racionais, é a unidade das coisas conforme 

a fins <zweckmiissíg>, e o interesse especulativo da 

razão torna necessário considerar toda ordem no 

mundo como se brotasse da intenção de uma razão 

suprema. Um tal princípio abre, pois, à nossa razão, 

aplicada ao campo das experiências, perspectivas to

talmente novas de ligar as coisas do mundo segundo 

leis teleológicas e, por esse meio, atingir a mais alta 

unidade sistemática (KrV A 686-7/ B 714-5). 

110 "Quando admito um ser divino não tenho certamente o mínimo conceito da 

possibilidade interna da sua suprema perfeição nem da necessidade da sua exis

tência, mas posso, todavia, lidar suficientemente com todas as outras questões 

que se referem ao contingente e posso propiciar à razão a mais perfeita satisfa

ção com relação à busca da máxima unidade no seu uso empírico, mas não com 

relação a essa pressuposição mesma" (KrV A 675-676/B 703-704). 
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Kant sustenta que a ligação das coisas do mundo (isto 

é, dos objetos da natureza) segundo leis teleológicas (chamadas 

também de nexus fina/is) deve ser complementar à ligação das 

mesmas segundo leis universais da natureza (leis físico-mecâni

cas, nexus effectívus). Com efeito, se a legitimidade do recurso ao 

nexus fina/is reside em seu caráter não "constitutivo", mas "regu

lativo" (cf. KrV A 688/B 716) (na medida em que ele se justifica a 

partir do interesse especulativo da razão pela unidade sistemáti

ca), então não podemos tomar as ligações teleológicas (hipóteses 

atribuídas por nossa razão às coisas), como concorrendo com a 

explicação segundo leis constitutivas físico-mecânicas. 

Kant insiste que a perspectiva de representação teleo

lógica da natureza não é um "conhecimento empírico", pois 

vai muito além do que "é legítimo admitir pela observação": 

ela é apenas "um princípio subministrado pela razão pura" 

(A 688/ B 716). As máximas teleológicas de fato em uso na

quelas ciências da vida em vias de constituição111 são apenas 

justificáveis se tomadas como casos do "princípio regulativo da 

razão para atingir a mais alta unidade sistemática, mediante a 

ideia da causalidade conforme a fins <zweckmiissíg> da causa 

suprema do mundo" (A 688/ B 716). 

111 Kant se refere a máximas teleológicas em uso na anatomia ("é totalmente 

impossível demonstrar que uma formação da natureza, seja qual for, não te

nha um fim") e na fisiologia ("tudo no animal tem a sua utilidade e intenção 

boa") (KrV A 689/B 716). Kant menciona também a utilidade do nexus fina/is 

na geografia física, ciência que não tem os seres vivos por objeto: "a vantagem 

criada pela forma esférica da Terra é suficientemente conhecida [ ... ] E, contu

do, se explica esta sábia disposição <Anstalt», sem hesitação, a partir do equi

líbrio da massa fluída da Terra" (A 688/ B 715). Na Crítica da razão pura, Kant 

ainda não distingue os diversos modos da conformidade a fins, o que explica 

que, neste contexto, ele trate da configuração da Terra e da estrutura dos cor

pos orgânicos como exemplos da doutrina teleológica da natureza. Na Crítica 

da faculdade do juízo, estes exemplos serão tratados como modos distintos do 

conceito de conformidade a fins (o primeiro, como um caso da conformidade a 

fins relativa, o segundo como um caso da conformidade a fins objetiva) . 
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Ali onde a explicação segundo as leis universais da natu

reza não basta para explicar a possibilidade do objeto (e os exem

plos vão desde estruturas orgânicas até a utilidade da forma es

feroide da Terra para evitar o deslocamento de seu eixo) é lícito 

introduzir a compreensão segundo leis teleológicas. De modo a 

evitar que determinados fenômenos da natureza permaneçam 

sem explicação, e que com isso não se satisfaça a necessidade 

da razão pela unidade sistemática, estamos autorizados a intro

duzir o nexus fina/is de modo a "atingir" a unidade sistemática 

(KrV A 687/B 715). E Kant é cauteloso em ressaltar que a com

preensão teleológica não apenas é útil para atingir a unidade sis

temática, como também é incapaz de induzir o cientista ao erro. 

Suponhamos que se julgue necessário introduzir um 

nexo teleológico para compreender um dado fenômeno e que, 

em seguida, com o progresso da ciência, se descubra ser possí

vel explicá-lo apenas mediante leis físico-mecânicas. "Tal caso", 

diz Kant, "só nos priva de uma unidade, mas não nos faz per

der a unidade da razão em seu uso empírico" (A 688/B 716). 

Além disso, Kant introduz uma observação importante e que 

permanecerá inalterada na reformulação a que é submetida à 

teleologia da natureza na Crítica da faculdade do juízo: o meio 

da realização de um fim da natureza tem de ser buscado no pró

prio mecanismo da natureza (cf. KU, AA 05: 414); isto é, "os fins 

que se mostram na natureza, e que muitas vezes são apenas 

invenção nossa", devem ser procurados "nas leis universais do 

mecanismo da matéria" e não em qualquer espécie de concurso 

divino na natureza (A 691/ B 719)112 • Ou seja, se a natureza nos 

112 A noção de que, no contexto de produções intencionais, o mecanismo da 

natureza subordina-se a um fim da mesma está também no cerne da noção de 

insociável sociabilidade (cf. laG, AA 08: 20; ZeF, AA 08: 366). 
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mostra fenômenos inexplicáveis segundo as leis meramente 

mecânicas, é por meio da ideia da ordenação destas mesmas 

leis em vista de um fim que temos de procurar compreender a 

possibilidade de sua produção e não invocando algum tipo de 

explicação não natural. 

Além disso, a ponderação de que a ligação teleológica 

deve ser entendida não como intervenção divina na natureza, 

mas como resultante da própria interação físico-mecânica dos 

objetos da natureza, tem a função de evitar que também o modo 

de representação teleológico resvale em explicações hiperfísi

cas. Não é a existência e o conhecimento de uma causa inteli

gente do mundo que serve de fundamento para a compreensão 

da natureza em uma unidade sistemática e conforme a fins, mas 

apenas a ideia da mesma. Portanto, não se pode derivar nada 

deste ser, mas apenas de sua ideia, isto é, da natureza das coisas 

do mundo consideradas de acordo com ela - este é, afinal, o 

significado do objeto em ideia enquanto esquema da ideia teo

lógica. Esta é também a razão pela qual a eventual constatação 

de conformidades a fins no mundo não corresponde a uma con

firmação da verdade das hipóteses explicativas teleológicas nem 

tampouco a uma prova da existência de uma causa inteligente 

do mundo, mas apenas uma "confirmação da legitimidade" de 

uma ideia regulativa (KrV A 700/B 728). 

O modo de representação teleológico da natureza é jus

tificado ou legitimado na Crítica da razão pura a partir do in

teresse especulativo da razão. Nisto reside propriamente o seu 

caráter crítico: Deus não é um objeto que possa ser conhecido 

ou cuja existência possa ser provada a partir da constatação da 

conformidade a fins na natureza, mas é a necessidade da razão 

de instituir uma unidade sistemática dos conhecimentos do en

tendimento que obriga a considerar o todo da natureza de uma 
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perspectiva teleológica. O ancoramento subjetivo do princípio 

de unidade sistemática e da teleologia da natureza lhes assegu

ra um status meramente regulativo e crítico, ao passo que é ao 

seu uso constitutivo ou dogmático que Kant atribui a origem dos 

enganos a que eram conduzidas as provas da existência de Deus 

na metafísica clássica. 

"É totalmente impossível demonstrar que uma forma

ção da natureza <Natureinrichtung>, seja qual for, não tenha 

um fim" (A 688/B 715). Este é o ponto ao qual foi preciso recuar 

para que a elaboração de um discurso filosófico sobre a história, 

justificado a partir de uma representação teleológica da nature

za, ganhe sentido no interior da filosofia crítica kantiana tal qual 

ela se encontrava desenvolvida até 1784. Com isso, pretendi 

mostrar que a justificação teórica da filosofia da história pressu

posta por Kant na Ideia de uma história universal de um ponto 

de vista cosmopolita encontra lugar na própria Crítica da razão 

pura. Isto é, pretendi mostrar que as noções de unidade siste

mática e conformidade a fins da natureza, que estão na base da 

justificação teórica da história filosófica da Ideia de uma história 

universal, de modo algum indicam algo como um cochilo dog

mático da parte Kant. 
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