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CONFORMIDADE A FINS E SISTEMA 

TELEOLOGICO: AS BASES DA 
- , 

JUSTIFICAÇAO TEORICA DA FILOSO-
, / 

FIA DA HISTORIA NA CRITICA DA
/ 

FACULDADE DO JU/ZO 

De acordo com a tese geral que orienta a primeira parte 

deste livro, a filosofia da história kantiana pode ser considerada 

enquanto uma filosofia crítica da história por se justificar a partir 

de dois pontos de vista, um relativo ao interesse teórico do su

jeito que tem necessidade de unificar sistematicamente o agre

gado dos fenômenos da liberdade humana e outro relativo ao 

interesse prático do sujeito que se pergunta pelas condições de 

realização de deveres postos pela razão pura prática (os deveres 

de instaurar a paz perpétua e de atuar sobre a descendência 

de modo a que ela possa se fazer melhor de um ponto de vista 

moral). Aquilo que chamo de justificação teórica da filosofia da 

história é objeto deste primeiro momento (A) da Primeira Parte 

do livro, enquanto o que chamo de justificação prática é objeto 

do segundo momento (B). 

No primeiro capítulo procurei mostrar que, na Ideia de 

uma história universal, é a partir deste interesse teórico acima 

mencionado que Kant justifica a ideia de história como pro

gresso. Mostrei que a necessidade racional de unidade sistemá

tica só pode ser satisfeita na medida em que se representa a na

tureza de uma perspectiva teleológica e que, assim, Kant pôde 
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considerar a história humana como se fosse um fim da natureza. 

O capítulo 3 mostrou que é possível encontrar no "Apêndice à 

dialética transcendental" da primeira Crítica as bases da teleo

logia da natureza com que Kant opera na Ideia de uma história 

universal. Vimos, então, que Kant dispunha de uma teleologia 

crítica da natureza mesmo antes da publicação da Crítica da fa

culdade do juízo. A partir daí, pude me contrapor à interpretação 

segundo a qual só haveria uma filosofia crítica da história após 

Kant reconsiderar os conceitos de unidade sistemática e confor

midade a fins no quadro da problemática do juízo reflexionante. 

O capítulo 2, por sua vez, mostrou que o § 83 da Crítica 

da faculdade do juízo retoma o conteúdo da filosofia da história 

exposto na Ideia de uma história universal. Vimos que, na tercei

ra Crítica, a ideia de progresso como fim da natureza se insere 

no interior de um sistema teleológico da natureza, ausente na 

filosofia da história esboçada na Ideia de uma história universal. 

Neste novo contexto, a história passa a ser articulada por meio 

do par conceituai "fim último" e "fim terminal" <Endzweck>. 

O desenvolvimento histórico (ou cultural, como aqui é chama

do o processo de desenvolvimento das disposições e talentos 

da humanidade) é tomado como o último fim de um sistema 

teleológico da natureza, mas apenas na medida em que a cul

tura prepara o ser humano para que ele possa se determinar 

segundo fins incondicionais (fins morais) e, assim, se fazer fim 

terminal da criação. Sugeri também que o fato mesmo de o 

sistema teleológico da natureza assentar na faculdade de juízo 

reflexionante teleológico, e de esta faculdade responder pela 

necessidade da razão de ordenar a natureza em um sistema 

unitário, permite de antemão entender que a justificação da 

filosofia da história exposta na terceira Crítica é baseada em um 

interesse teórico da razão. 
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O presente capítulo buscará esquadrinhar a questão da te

leologia da natureza no contexto da Crítica da faculdade do juízo. 

Vimos que, no "Apêndice à dialética transcendental" da primeira 

Crítica, a teleologia da natureza era justificada a partir de um uso 

"hipotético" da razão. Veremos agora que, na terceira Crítica, ela 

passa a ser justificada a partir da faculdade do juízo reflexionante. 

Como se sabe, a partir da Crítica da faculdade do juízo, o conceito 

de conformidade a fins passa a ser considerado como o princípio 

próprio da faculdade do juízo, faculdade que é então erguida ao 

status de faculdade superior de conhecimento (ao lado de enten

dimento e razão). Esta nova posição sistemática do conceito de 

conformidade a fins leva a uma série de diferenciações internas 

no conceito. Kant passa a distinguir diferentes modos de confor

midade a fins: a conformidade a fins formal, a objetiva e a relati

va. E o ajuizamento dos produtos da natureza segundo o conceito 

de conformidade a fins relativa leva à instituição de sistema de 

fins no qual o ser humano ocupa o lugar de supremo. 

Neste capítulo pretendo corroborar a tese, exposta no 

capítulo 2, de que o § 83 da Crítica da faculdade do juízo (as

sim como a Ideia de uma história universal, justifica a ideia de 

história a partir de um interesse teórico da razão pela unidade 

sistemática da natureza. Para isso, veremos como se apresen

tam cada um dos modos de conformidade a fins, a meramente 

formal (seção 4.1), a objetiva (4.2) e a relativa (4.3). 

4.1 O conceito de conformidade a fins formalcomo 
princípio transcendental da faculdade do juízo 

Sugeri anteriormente que a articulação entre a neces

sidade racional de uma unidade sistemática da natureza e o 
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conceito de conformidade a fins apresentada na Crítica da fa

culdade do juízo é bastante semelhante àquela encontrada no 

"Apêndice à Dialética Transcendental". Tanto em uma quanto no 

outro, o conceito de conformidade a fins assenta na necessida

de racional de unificação da diversidade de formas e leis empíri

cas da natureza em um sistema. O que difere ambas abordagens 

é seu modo de justificação. No "Apêndice", o conceito de confor

midade a fins é justificado como caso do uso regulativo e hipo

tético da razão, enquanto na terceira Crítica ele passa a ser con

siderado como o princípio transcendental próprio da faculdade 

do juízo. O fato de Kant ter descoberto que também a faculdade 

do juízo dispõe de um princípio transcendental próprio o levou a 

erguê-la ao estatuto de faculdade superior de conhecimento, ao 

lado do entendimento e da razão (cf. EEKU, AA 20: 201). 

Passo agora a delinear o percurso da argumentação de 

Kant relativa ao conceito de conformidade a fins enquanto prin

cípio transcendental da faculdade do juízo. 

A terceira Crítica tem uma estrutura aparentemente es

tranha. Na mesma obra Kant se põe a lidar com temas tão distan

tes entre si quanto os do belo natural e artístico e o da teleologia 

da natureza. Mas, diferentemente do que poderia parecer, Kant 

não está a agregar artificialmente questões que simplesmente 

restaram em aberto depois da publicação das outras Críticas. 

Indiquei, anteriormente, que o conceito de conformidade a fins 

da natureza está na base dos juízos reflexionantes teleológicos 

a partir dos quais consideramos certos produtos da natureza 

como fins naturais. O mesmo conceito está também na base dos 

juízos reflexionantes estéticos a partir dos quais julgamos certos 

objetos como belos113
• Sendo assim, pode-se dizer que a inves

tigação sobre o conceito de conformidade a fins dá unidade às

113 O juízo reflexionante estético escapa ao âmbito de meu trabalho e por isso 

não será aqui objeto de discussão. Sobre o papel do conceito de conformidade 

a fins no juízo reflexionante estético, cf. EEKU, AA 20: 221 e 224. 
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duas partes em que se divide a obra: crítica da faculdade de juí

zo estética e crítica da faculdade de juízo teleológica 114
• 

Sobre o conceito de conformidade a fins da natureza re

pousam tanto os juízos reflexionantes estéticos quanto os teleo

lógicos. Na seção quatro da "Introdução" da Crítica da faculdade 

do juízo, Kant define a faculdade do juízo <Urteilskraft> como 

a faculdade de pensar o particular como contido no universal. 

Há dois modos de a faculdade do juízo pensar essa contenção 

do particular no universal, por reflexão ou por determinação. 

Em um juízo determinante, o universal (a regra, o princípio, a 

lei) é algo dado e a faculdade do juízo apenas subsume nele o 

particular. No entanto, se o universal ainda não está dado, mas 

apenas o particular, cabe então à faculdade do juízo, por meio 

de reflexão, encontrar o universal. Assim se define a faculdade 

do juízo reflexionante (cf. KU, AA 05: 179). 

Tentemos entender melhor de que modo o juízo re

flexionante pode encontrar para o particular dado o universal 

não dado. Na "Primeira Introdução", Kant afirma que "refletir 

<überlegen> é comparar e manter juntas dadas representa

ções, seja com outras, seja com sua faculdade de conhecimen

to, em referência a um conceito tornado possível através disso" 

114 "Uma vez dada a capacidade que tem a faculdade do juízo de se dar um 
princípio a priori, é também necessário determinar seu âmbito, e para essa 
completude da crítica é requerido que sua faculdade estética, juntamente 
com a teleológica, seja conhecida como contida em uma faculdade e repou
sando sobre o mesmo princípio" (EEKU, AA 20: 244). "Nós atribuímos, toda
via, à natureza como que uma consideração de nossas faculdades de conhe
cimento segundo a analogia de um fim; e assim nos é possível considerar a 
beleza da natureza como apresentação do conceito de conformidade a fins 
formal (simplesmente subjetiva) e os fins da natureza como apresentação do 
conceito de conformidade a fins real (objetiva) [ ... ] É sobre isso que se funda 
a divisão da crítica da faculdade do juízo em faculdade do juízo estética e 
teleológica" (KU, AA 05: 193). 
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(EEKU, AA 20: 221). Interessa aqui ressaltar a primeira parte dessa 

definição115
• Refletir é comparar diferentes representações umas 

com as outras e, a partir daí, fazer surgir um conceito. Na Lógica 

Jãsche, Kant afirma que a origem dos conceitos repousa, quanto 

à forma, sobre a reflexão, motivo pelo qual os conceitos são tam

bém chamados de representações refletidas116
• Ora, a origem dos 

conceitos repousa sobre a reflexão propriamente porque a forma 

dos conceitos é a universalidade, isto é, porque um conceito é 

uma "representação universal ou uma representação do que é 

comum a vários objetos" (Log, AA 09: 91). A faculdade do juízo 

reflexionante é aquela por meio da qual eu descubro o universal a 

que corresponde um particular dado, logo, é no ato de refletir que 

se originam os conceitos: através da reflexão, comparando dife

rentes representações particulares, e extraindo o que elas têm de 

comum, descobrimos uma representação universal sob qual elas 

podem estar contidas, isto é, um conceito117
• 

115 Note que a definição tem duas "partes". Refletir é, por um lado, comparar e 

manter juntas dadas representações umas com as outras, em referência a um 

conceito tornado possível através disso. Por outro, refletir é também atribuir 

uma dada representação à faculdade de conhecimento a que ela correspon

de. No primeiro sentido, o refletir diz respeito à possibilidade de formação de 

conceitos. No segundo, como chama atenção Gerard Lebrun, o refletir é aquilo 

que caracteriza a própria ideia de crítica da razão, na medida em que ele se 

refere àquele gesto inicial da filosofia transcendental, através do qual "se ma

nifesta a necessidade da distinção entre entendimento e sensibilidade" (Kant 

e o fim da metafisica, p. 376). 
116 "O conceito [é] uma representação universal (representatio per notas com

munes) ou refletida (representatio discursiva)" (Log, AA 09: 91). 
117 O exemplo da formação do conceito de árvore deixa isso claro: "vejo um 

pinheiro, um salgueiro, uma tília. Na medida em que comparo inicialmente 

esses objetos entre si, noto que são diversos entre si em relação ao tronco, 

aos ramos, às folhas etc., mas se, em seguida, reflito unicamente sobre o 

que eles têm de comum - o tronco, os ramos, as próprias folhas etc. - e abs

traio o seu tamanho, de sua figura etc., obtenho então o conceito de árvore" 

(Log, AA 09: 94-95). 
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A origem de todos os conceitos quanto à forma repousa 

sobre a reflexão. No entanto, quanto à matéria os conceitos ou 

são puros, e se originam no próprio entendimento, ou são empí

ricos, e se originam na experiência. A "Analítica transcendental" 

da Crítica da razão pura mostra a origem e os limites do uso 

dos conceitos puros. No entanto, preocupada sobretudo com a 

fundamentação da objetividade do conhecimento, a "Analítica" 

toma como dada a possibilidade de formação de conceitos em

píricos. Seu objetivo é apresentar a Dedução Transcendental dos 

conceitos puros do entendimento, por meio dos quais organiza

mos a experiência em geral. Nesta Dedução, a possibilidade de 

formação de conceitos empíricos é simplesmente pressuposta. 

No entanto, embora extrapole a questão das condições da obje

tividade do conhecimento em geral, a possibilidade de subsun

ção das leis particulares da natureza em conceitos empíricos é 

imprescindível para o próprio uso empírico do entendimento. 

Como se sabe, segundo Kant, o nosso entendimento finito é ne

cessariamente um entendimento discursivo, isto é, só pode se 

referir a quaisquer objetos por meio de conceitos. Portanto, sem 

que seja possível formar conceitos empíricos não há qualquer 

uso empírico possível do entendimento. E sem uso empírico do 

entendimento não há experiência possível (cf. KrV A 68/B 91). 

Além disso, veremos agora que a possibilidade de for

mação de conceitos empíricos remete à questão da unidade 

sistemática das leis empíricas da natureza. Pois, argumentará 

Kant, se é possível subsumir as leis particulares da natureza em 

conceitos empíricos e leis universais, também deve ser possível 

subsumir esses últimos em outros conceitos mais genéricos e leis 

ainda mais universais. E deve também ser possível subsumir os 

conceitos dos gêneros e as leis mais universais num gênero su

premo único, do qual toda a multiplicidade empírica da natureza 
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seria uma especificação. Assim, a questão da possibilidade de 

formar conceitos empíricos é também a questão da unidade sis

temática completa da natureza. 

Vimos, no capítulo 3, que Kant já abordara essa ques

tão no "Apêndice à dialética transcendental" da Crítica da ra

zão pura. Naquele contexto, Kant afirmava claramente que a 

possibilidade da subsunção de representações empíricas em 

conceitos, e da organização da natureza em gêneros e espécies 

cada vez mais gerais (até a formação de um gênero único) é con

dição de todo o uso do entendimento. Sem que fosse possível 

esta unidade sistemática da natureza não "haveria mais con

ceitos empíricos, nem, por conseguinte, experiência possível" 

(KrV A 654/B 682). O problema que Kant aí já indicava é que 

o entendimento não pode responder pela necessidade de ar

ticulação da natureza em um sistema segundo leis empíricas. 

A investigação levada a cabo nas duas "Introduções" da Crítica 

da faculdade do juízo pode ser entendida, em grande medida, 

como uma retomada desta dificuldade118
• 

118 Meu interesse aqui é apenas reconstruir o argumento da fundamentação 

transcendental do princípio de conformidade a fins, de modo que não adentra

rei na questão acerca do significado do abandono da solução do problema da 

unidade empírica da natureza apresentada no "Apêndice à dialética transcen

dental" da Crítica da razão pura e sua reformulação na Crítica da faculdade do 

juízo. Para os meus propósitos, é suficiente considerar (o que busquei susten

tar no capítulo 3) que, na primeira Crítica, a passagem da validade lógica para 

a validade transcendental do princípio da unidade sistemática da natureza não 

transcende os limites do conhecimento possível. Sendo assim, a reformulação 

da solução para o problema da unidade empírica da natureza, apresentada 

na terceira Crítica, não se explica pelo suposto caráter dogmático da solução 

para o mesmo problema na primeira Crítica. Seja como for, noto aqui apenas 

algumas das diferenças no conceito de conformidade a fins da natureza nos 

dois contextos. Vimos no capítulo 3 que, na Crítica da razão pura, a conformi

dade a fins revela a necessidade racional de admitir o objeto da ideia teológica 

como fundamento pensável da unidade da natureza, enquanto na Crítica da 

faculdade do juízo ela se resolve na própria dinâmica do juízo reflexionante, 
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Na seção 4 da "Introdução" da Crítica da faculdade do 

juízo, ao exemplificar como opera o juízo determinante, Kant se 

refere às condições de possibilidade do conhecimento e da ex

periência descritas na Crítica da razão pura. A "Analítica trans

cendental" desta obra descrevia a possibilidade da experiência 

em geral, isto é, as condições da experiência possível, como a 

aplicação dos conceitos puros do entendimento (as categorias) 

ao diverso da sensibilidade, procedimento através do qual a 

multiplicidade sensível é determinada como objeto da experiên

cia119. Vimos acima que a faculdade do juízo determinante se 

define como a faculdade de subsunção do particular sob uma lei 

universal dada. É por isso que a aplicação das categorias ao dado 

sensível é entendida como uma operação de determinação: "a 

faculdade de juízo determinante, sob leis transcendentais uni

versais dadas pelo entendimento, somente subsume; a lei é-lhe 

indicada a priori e por isso não sente necessidade de pensar 

naquilo que, veremos adiante, Kant denominou de técnica da natureza (KrV A 

681/B 709; KU 05: 184-185; EEKU 20: 219). Foi também indicado acima que, 

no "Apêndice", a conformidade a fins da natureza surge como um corolário da 

investigação sobre a validade transcendental do princípio de unidade sistemá

tica, enquanto, na terceira Crítica, o princípio da unidade sistemática da natu

reza é tomado como o princípio próprio da faculdade do juízo. Além disso, na 

Crítica da faculdade do juízo, a conformidade a fins é distinguida em conformi

dade a fins formal (segundo a qual pressupomos que a natureza se especifica 

conforme as condições de nossa capacidade de conhecê-la e ordená-la num 

sistema), conformidade a fins objetiva (segundo a qual julgamos que certos 

produtos da natureza são produzidos segundo um conceito de fim) e confor

midade a fins externa ou relativa (segundo a qual reportamos os diferentes 

objetos da natureza uns aos outros segundo uma relação de meios e fins). Para 

uma discussão detalhada da questão da passagem do "Apêndice à dialética" 

para a terceira Crítica, cf. Lebrun, G. Kant e o fim da metafísica, caps. 8 e 10; 

KEINERT, M. Da ideia ao Juízo: o problema da finalidade na relação entre razão 

e natureza em Kant; MARQUES, A. Organismo e sistema em Kant, caps. 5 e 6. 
119 "As condições da possibilidade da experiência em geral são, ao mesmo tem

po, condições da possibilidade dos objetos da experiência" (KrV A 158/B 197) . 
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uma lei para si mesma, de modo a poder subordinar o particular 

na natureza ao universal" (KU, AA 05: 179). As leis universais 

transcendentais dadas pelo entendimento (as categorias) são as 

condições de determinação do dado sensível como o objeto de 

uma experiência em geral e circunscrevem o sistema da nature

za segundo leis transcendentais. 

Por um lado, o entendimento é capaz de fornecer as con

dições de possibilidade da experiência em geral, bem como de 

responder pela legalidade da natureza como sistema transcen

dental. Por outro, ficam desse modo completamente indetermi

nadas as condições de possibilidade da experiência particular, 

bem como a legalidade da natureza enquanto sistema empírico. 

Na seguinte passagem da "Primeira Introdução" Kant formula 

esse problema nos seguintes termos: 

Embora esta [a natureza], segundo leis transcen

dentais, que contêm a condição da possibilidade da 

experiência em geral, constitua um sistema, é pos

sível, no entanto, de leis empíricas, uma tão infinita 

diversidade e uma tão grande heterogeneidade das 

formas da natureza, que pertenceriam à experiência 

particular, que o conceito de um sistema segundo es

sas leis (empíricas) tem de ser inteiramente alheio ao 

entendimento, e nem a possibilidade, nem muito me

nos, a necessidade de um tal todo pode ser concebida 

(EEKU, AA20: 203). 

Um sistema de leis empíricas da natureza, isto é, o 

conceito de um todo da experiência particular (mesmo em 

meio à sua diversidade e heterogeneidade) é completamente 

alheio ao entendimento, pois o sistema da natureza segundo 

leis transcendentais a que ele dá origem apenas "contêm 

a condição da possibilidade de uma experiência em geral". 
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O problema, portanto, é o seguinte: se o entendimento, que 

garante a objetividade do conhecimento em geral e dá lugar 

a um sistema da natureza segundo leis transcendentais não 

pode responder pela "possibilidade, nem muito menos, a ne

cessidade" do sistema da natureza segundo leis empíricas, 

onde então encontrar tal garantia? 

Já dispomos dos elementos para resolver a questão. 

Como vimos acima, quando a faculdade do juízo determina o 

dado sensível segundo uma das leis transcendentais do enten

dimento (as categorias), "a lei é-lhe indicada a priori e por isso 

[essa faculdade] não sente necessidade de pensar uma lei para 

si mesma" (KU, AA 05: 179). Diferentemente, no caso da reflexão 

sobre uma representação particular para a qual o entendimento 

não possui a priori a lei, a faculdade do juízo tem a "necessidade 

de pensar uma lei para si mesma". É o que afirma também a 

"Primeira Introdução": 

Quanto aos conceitos universais da natureza, unica

mente sob os quais é possível, em geral, um conceito 

de experiência [ ... ], a reflexão tem já no conceito de 

uma natureza em geral, isto é, no entendimento, sua 

instrução, e a faculdade do juízo não precisa de ne

nhum princípio particular da reflexão [ ... ], mas para 

conceitos tais que devem antes ser encontrados para 

intuições empíricas dadas, e que pressupõem uma lei 

natural particular, somente segundo a qual é possí

vel uma experiência particular, a faculdade do juízo 

precisa de um princípio próprio, igualmente transcen

dental, de sua reflexão (EEKU, AA 20: 212-213). 

A descoberta de que a faculdade do juízo é capaz de 

"dar uma lei a si mesma", isto é, o fato dela possuir um princípio 

transcendental próprio, levou Kant a elevá-la à posição de facul

dade de conhecimento superior, ao lado do entendimento e da 
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razão. E essa é, afinal, a novidade mais importante que a Crítica 

da faculdade do juízo, em particular as suas "Introduções", intro

duz no sistema da filosofia crítica. Como Kant afirma na segunda 

seção da "Primeira Introdução" : "se o entendimento fornece a 

priori leis da natureza, enquanto a razão leis da liberdade, é de 

se esperar, por analogia: que a faculdade do juízo [ ... ] apresen

tará também, do mesmo modo que aquelas, seus princípios pró

prios a priori" (EEKU, AA 05: 202). 

O juízo reflexionante se define como a operação de sub

sumir o particular dado num universal ainda não dado, logo, o 

princípio transcendental próprio a essa faculdade tem de ser 

tal que possibilite essa operação do juízo. Por isso o princípio 

transcendental da faculdade do juízo será o de que a natureza 

se apresenta de tal modo que suas formas e leis particulares 

possam ser subsumidas sob conceitos. Como afirma Kant, "se 

ocorresse um conceito ou regra, proveniente originariamente 

da faculdade do juízo, teria de ser um conceito [ ... ] de uma índo

le tal de natureza [ ... ] que seu arranjo se orienta segundo nossa 

faculdade de subsumir leis particulares dadas sob leis mais uni

versais, que, no entanto, não estão dadas" (EEKU, AA 20: 203). 

Inicialmente poderia parecer que o princípio de que a 

natureza se orienta segundo a nossa faculdade de subsumir leis 

particulares sob leis mais universais é um princípio meramente 

lógico e não possui nada de transcendental. Afinal, como lembra 

Kant na primeira nota da seção 5 da "Primeira Introdução", a 

lógica ensina "como se pode comparar uma representação dada 

com outras e, extraindo aquilo que ela tem em comum com 

representações diferentes, como uma característica para uso 

universal, fazer um conceito" (EEKU, AA 20: 211, nota). No en

tanto, tal princípio exige algo mais do que a lógica pode nos en

sinar, porque, como se sabe, a lógica abstrai todo o conteúdo do 
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conhecimento e não leva em conta a relação deste com os obje

tos. Diferentemente, a faculdade do juízo reflexionante pressu

põe certa representação da natureza. Como vimos, a faculdade 

do juízo tem de pensar "um conceito [ ... ] de uma índole tal da 

natureza [ ... ] que seu arranjo se orienta segundo nossa faculda

de de subsumir leis particulares dadas sob leis universais, que 

não estão dadas". 

A continuação dessa mesma nota da "Primeira Introdu

ção" define bem a dificuldade: "quanto a saber se a natureza, 

para cada objeto, indicou muitos outros como objetos de com

paração que tenham com ele algo em comum na forma, sobre 

isso ela [a lógica] nada ensina" (EEKU, AA 20: 211-212). Por isso 

Kant considera que a pressuposição de que a natureza se apre

senta à nossa faculdade de juízo como um sistema empírico deve 

ser anterior à própria lógica. Antes de ser derivado da lógica, o 

princípio da faculdade do juízo se apresenta como condição de 

possibilidade da aplicação da lógica à natureza. A lógica nada 

ensina sobre a possibilidade de organização da natureza como 

um sistema empírico, 

pelo contrário, essa condição de possibilidade da 
aplicação da lógica à natureza é um princípio da re
presentação da natureza como um sistema para 
nossa faculdade do juízo, no qual o diverso, dividido 
em gêneros e espécies, torna possível reduzir todas 
as formas naturais que apareçam, por comparação, 
a conceitos (de maior ou menor universalidade) 
(20: 211-212)12º . 

120 Quando, nesse contexto, Kant fala em "lógica", ele se refere à lógica pura, 

ou lógica geral, isto é, aquela que não considera a origem das representações 

e se distingue da lógica transcendental. Mas vale dizer que tampouco a lógica 

transcendental poderia dar conta de fundamentar o princípio da faculdade do 

juízo. Primeiramente, porque, enquanto lógica transcendental, ela só se refere 
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Com efeito, para que se possa comparar representações 

empíricas de modo a subsumi-las sob conceitos universais é pre

ciso supor que as formas naturais diversas sejam comparáveis 

entre si e subsumíveis em conceitos de gêneros e espécies. É por 

isso que a pressuposição de que a natureza se adéqua à nossa 

faculdade de juízo é considerada por Kant como um princípio 

transcendental e a priori: ele é condição de possibilidade de 

toda classificação. E por meio dele a faculdade do juízo pressu

põe, antes mesmo de qualquer experiência, que a natureza se 

adéqua a um sistema de leis empíricas: 

Toda comparação de representações empíricas, para 

conhecer leis empíricas, e, em conformidade com es

tas, formas específicas, mas, por essa sua compara

ção com outras, também genericamente concordan

tes, nas coisas da natureza, pressupõe, no entanto: 

que a natureza, também quanto a suas leis empíricas, 

observou uma certa parcimônia, adequada a nossa 

faculdade do juízo, e uma uniformidade captável por 

nós, e essa pressuposição, como princípio da faculda

de do juízo a priori, tem de preceder toda compara

ção (EEKU, AA 20: 213). 

O que não deixa de chamar a atenção é o modo como 

Kant qualifica o princípio transcendental da faculdade do juízo. 

aos conceitos puros, que podem ser dados a priori, e abstrai todo conteúdo 

empírico dos conceitos. Em segundo lugar, porque como diz Kant na sequência 

da nota, o entendimento puro, que dá origem à lógica transcendental, ensina 

"a pensar todas as coisas da natureza como contidas em um sistema trans

cendental segundo conceitos a priori (as categorias); só que a faculdade do 

juízo, que também para representações empíricas, como tais, procura concei

tos (o reflexionante), tem ainda que admitir para isso que a natureza em sua 

diversidade sem limite encontrou tal divisão desta em gêneros e espécies, que 

torna possível a nossa faculdade do juízo, na comparação das formas naturais, 

encontrar acordo [ ... ] isto é, a faculdade do juízo pressupõe um sistema da 

natureza também segundo leis empíricas" (EEKU, AA 20: 212). 
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Ao que parece, Kant não encontra outro meio de representar 

o "conteúdo", digamos assim, do princípio (isto é, a própria

pressuposição de que a natureza se orienta segundo nossa fa

culdade de subsumir leis particulares dadas sob leis mais uni

versais, que, no entanto, não estão dadas) senão por meio de

uma analogia com a arte. É o que se lê na segunda seção da

"Primeira Introdução":

O conceito originariamente proveniente da faculdade 

do juízo e próprio a ele é, pois, o da natureza como 

arte, em outras palavras, o da técnica da natureza 

quanto a suas leis particulares, conceito este [ ... ] que 

dá um princípio para a progressão segundo leis de ex

periência, através do qual se torna possível a investi

gação da natureza (EEKU, AA 20: 204). 

A mesma noção de técnica da natureza aparece nova

mente na quinta seção da "Primeira Introdução", onde mais 

uma vez Kant apresenta o princípio da faculdade do juízo por 

meio da ideia de "natureza como arte": 

A natureza, na medida em que é pensada de tal modo 

que se especifica segundo um tal princípio, é tam

bém considerada como arte, e a faculdade do juízo, 

portanto, traz necessariamente consigo, a priori, um 

princípio da técnica da natureza [ ... ] como pressupo

sição necessária (EEKU, AA 20: 215). 

Não está em meus propósitos desenvolver as implica

ções conceituais dessa analogia que a faculdade do juízo esta

belece entre arte e natureza. No entanto, chamo atenção para 

o fato de que, a partir da aproximação entre essas duas noções,

Kant vai poder falar em uma conformidade a fins da nature

za. Ressalto apenas que a ideia de que a natureza se organiza
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segundo a nossa faculdade de subsumir representações parti

culares em representações universais encontra certa analogia 

com os produtos da arte, isto é, com aquelas coisas que só são 

possíveis em referência a um fim, cuja possibilidade pressupõe 

uma representação dessas mesmas coisas em seu fundamento 

(cf. EEKU, AA 20: 219). Ainda na quinta seção da "Primeira Intro

dução, Kant afirma que o princípio próprio da faculdade do juízo 

é o de que "a natureza especifica suas leis universais em empí

ricas, em conformidade com a forma de um sistema lógico, em 

função a faculdade do juízo" (20: 216). Em seguida ele vai direto 

ao ponto que me interessa: 

Aqui se origina o conceito de uma conformidade a 

fins da natureza [ ... ] Pois denominamos conforme 

a fins àquilo cuja existência parece pressupor uma 

representação dessa mesma coisa; mas as leis na

turais, que são de tal índole e referidas uma à outra 

de tal modo, como se a faculdade do juízo as tivesse 

delineado para sua própria necessidade, têm seme

lhança com a possibilidade das coisas que pressupõe 

uma representação dessas coisas como fundamento 

delas (20: 216). 

O princípio da faculdade do juízo permite pressupor que 

a natureza especifica suas leis universais em leis particulares, 

conforme nossa necessidade racional de sistematização. Daí a 

analogia que é possível estabelecer entre os produtos da arte 

(produtos de uma conformidade a fins posta, pelo artista, em 

sua obra) e as leis particulares da natureza, na medida em que 

estas se adéquam a um tal sistema. Produtos da arte são coisas 

cuja existência pressupõe uma representação dessa mesma coi

sa na cabeça do artista que as produz, e a analogia leva a pen

sar as coisas da natureza como se elas tivessem sido produzidas 
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segundo uma ideia que estaria em seu fundamento, ou seja, 

como se em seu fundamento estivesse a ideia de que elas de

vem se adequar à nossa necessidade de unificá-las em um sis

tema empírico. Fica assim claro que a faculdade do juízo pensa 

para si mesma, "através do seu princípio, uma conformidade a 

fins da natureza na especificação de suas formas por leis empíri

cas" {EEKU, AA 20: 216). 

Deixando de lado a questão da analogia entre natureza 

e arte, quero aqui salientar a última movimentação conceituai 

que ficou sugerida nas duas últimas citações. No último trecho 

em destaque, logo após ter apresentado a definição do princípio 

da faculdade do juízo, Kant dizia, "e aqui se origina o conceito 

de uma conformidade a fins da natureza". Kant expressa a mes

ma ideia quando afirma que a faculdade do juízo pensa para si 

"através do seu princípio, uma conformidade a fins da natureza 

na especificação de suas formas por leis empíricas". Nos dois 

casos, Kant está chamando a atenção para que o conceito de 

conformidade a fins da natureza se origina no princípio da facul

dade do juízo, ou é pensada através dele. Ora, o princípio de que 

a natureza se especifica em leis particulares conforme as exi

gências de sistematização da faculdade do juízo é um princípio 

transcendental próprio a esta faculdade. É por isso que se pode 

considerar que também o conceito de conformidade a fins se 

encontra transcendentalmente fundamentado na faculdade do 

juízo. Já desde a segunda seção da "Primeira Introdução" Kant 

associava intimamente o conceito de conformidade a fins ao 

princípio da adequação da natureza à sistematização: 

Essa conformidade a leis, em si contingente (segundo 

todos os conceitos do entendimento}, que a faculda

de do juízo (somente em favor dela mesma} presume 

na natureza e pressupõe nela, é uma conformidade 
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a fins formal da natureza, que admitimos pura e sim

plesmente nela, mas pela qual [ ... ) é dado, para o 

julgamento e a investigação da natureza, um princí

pio para se buscar, para experiências particulares, as 

leis universais, segundo o qual temos de instaurá-las, 

para descobrir aquela vinculação sistemática, que é 

necessária para uma experiência coerente e que te

mos motivo para admitir a priori (EEKU, AA 20: 204). 

Conforme procurei indicar em linhas gerais até aqui, o 

entendimento, embora responda pelas condições de possibili

dade da experiência particular e pela unidade da natureza como 

sistema de leis transcendentais, não dá conta das condições de 

possibilidade da experiência particular e da unidade da nature

za como sistema de leis empíricas. Inicialmente, no "Apêndice 

à dialética transcendental" da Crítica da razão pura, Kant havia 

atribuído a um uso regulativo e hipotético da razão a possibilida

de de atender à necessidade racional de unidade sistemática da 

natureza. No entanto, a partir da Crítica da faculdade do juízo, a 

pressuposição de que a natureza se adéqua à nossa necessidade 

de ordenação sistemática passa a ser identificada como o princí

pio transcendental próprio da faculdade do juízo. 

O princípio transcendental próprio à faculdade do juízo 

pressupõe que a natureza, a despeito da multiplicidade de suas 

formas e leis particulares, adéqua-se à forma de um sistema no 

qual essas representações particulares podem ser remetidas 

a conceitos mais universais, os quais podem ser remetidos a 

outros conceitos ainda mais universais, e assim por diante. No 

princípio da faculdade do juízo se origina o conceito de "con

formidade a fins" (formal) da natureza. Veremos agora como 

da conformidade a fins formal passamos para a conformidade 

a fins objetiva, quando não é a natureza em seu todo de leis 
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particulares que é pensada como um sistema pela a faculdade 

do juízo, mas são os próprios produtos da natureza que se apre

sentam como sistemas. 

4.2 A conformidade a fins objetiva121
: os produtos 

da natureza como fins naturais 

Kant encerra a quinta seção da "Primeira Introdução" 

chamando a atenção para a questão de que no princípio de con

formidade a fins da natureza na especificação de suas formas em 

leis empíricas não são essas próprias formas que são pensadas 

como conforme a fins, mas apenas a relação delas umas com 

as outras, notadamente, a sua aptidão para um sistema lógico 

de conceitos empíricos. A seção seguinte se inicia retomando a 

mesma questão. Kant reafirma que a concordância das formas 

e leis da natureza com as condições subjetivas da faculdade do 

juízo relativas à ligação de conceitos empíricos em um sistema 

da experiência "não traz nenhuma consequência quanto à sua 

[da natureza] aptidão a uma conformidade a fins real em seus 

produtos" (EEKU, 20: 217)122
• As formas e leis da natureza po

dem ser ordenadas em um sistema empírico, mas estas formas 

e leis não revelam necessariamente "uma forma do sistema em

si mesmas" (20: 217). 

121 Nota-se aqui uma oscilação de vocabulário (tão frequente num autor como 

Kant) na adjetivação do conceito de conformidade a fins a partir do qual re

presentamos certas formas da natureza como fins naturais. Kant se reporta ao 

mesmo conceito por meio de diferentes adjetivos: "objetivo", "real", "absolu

to" e "interno", cf., por exemplo, respectivamente, EEKU, 20: 236 e 217. 
122 Eis a oscilação do vocabulário a que nos referimos na nota anterior. Aqui 

a conformidade a fins que se encontra nos próprios produtos da natureza é 

chamada de "real". Duas linhas abaixo, porém, ela é chamada "absoluta" e, na 

seção seguinte, assim como em várias passagens da "Introdução", ela é cha

mada de "objetiva" (cf. EEKU, AA 20: 221 e KU, AA 05: 193). 
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Kant passa então a investigar a possibilidade de julgar 

certos produtos da natureza que mostram uma forma do sis

tema "em si mesmos", nos quais se verifica uma "aptidão" da 

natureza a uma "conformidade a fins real em seus produtos". 

As "formações cristalinas, variada configuração das flores ou a 

constituição interna dos vegetais e animais", são exemplos de 

produtos da natureza que exibem em si mesmos uma "forma 

sistemática" (EEKU, AA 20: 218). É evidente que, ao falar em pro

dutos da natureza que "mostram uma forma do sistema em si 

mesmos", Kant não tem em vista aquela noção de sistema pre

sente na ideia de um sistema lógico da natureza segundo leis 

empíricas, isto é, a subordinação das múltiplas formas naturais 

em conceitos empíricos de diferentes graus de universalidade. 

Veremos que por sistema se está entendendo aqui certa forma 

da relação entre partes e todo dada no objeto. 

Ao que parece, esta noção de sistema corresponde 

àquela definição apresentada na "Arquitetônica da razão pura" 

da primeira Crítica, onde Kant afirma: 

176--

Por sistema, entendo a unidade de conhecimentos 

diversos sob uma ideia. Esta é o conceito racional da 

forma de um todo, na medida em que nele se deter

minam a priori, tanto o âmbito do diverso, como o 

lugar respectivo das partes. O conceito científico da 

razão contém assim o fim e a forma do todo que é 

correspondente a um tal fim. A unidade do fim a que 

se reportam todas as partes, as quais ao mesmo tem

po se reportam umas às outras na ideia desse fim, faz 

com que cada parte não possa faltar no conhecimen

to das restantes e que não possa ter lugar nenhuma 

adição acidental[ ... ] que não tenha os seus limites de

terminados a priori. O todo é, portanto, um sistema 

organizado (articulado) e não um conjunto desorde

nado (coacervatio)" (KrV A 832-833/B 860-861). 
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Um sistema do conhecimento é uma unidade cuja forma 

e lugar de cada uma de suas partes constituintes são determina

dos a priori segundo uma ideia do todo. Essa ideia é, portanto, 

o fim em função do qual o todo está organizado. Na medida em

que a ideia, ou o fim, determina a priori a forma do todo, diz-se 

que ela é o fundamento da possibilidade do próprio todo. Em

bora na passagem acima Kant não se refira diretamente ao con

ceito de conformidade a fins, parece claro que o conceito está aí 

pressuposto, afinal, se a forma de algo (no caso, o sistema) deve 

ser possível por referência a um fim, então essa forma tem de 

poder ser dita conforme a fins. 

Essa correspondência que indico haver entre a noção de 

sistema dos conhecimentos da razão na "Arquitetônica" da Críti

ca da razão pura e a ideia de formas naturais como sistemas na 

Crítica da faculdade do juízo fica clara, por exemplo, quando, na 

"Introdução" desta obra, Kant define o conceito de conformida

de a fins objetiva. "Em um objeto dado numa experiência", diz 

Kant, "a conformidade a fins pode se representada [ ... ] a partir 

de um princípio objetivo, enquanto concordância da sua forma 

com a possibilidade da própria coisa, segundo um conceito des

te [objeto] que antecede e contém o fundamento desta forma" 

(KU, AA 05: 192). Ou seja, representamos a conformidade a fins 

como objetiva quando a forma de um objeto dado na expe

riência concorda com a sua própria possibilidade, segundo um 

conceito que é, então, o fundamento dessa mesma forma. Do 

mesmo modo, na "Arquitetônica", Kant define um sistema de co

nhecimentos racionais como um todo organizado segundo uma 

ideia que a priori determina a sua forma e a relação das partes 

entre si e em relação ao todo. 

Os objetos dados na experiência nos quais representa

mos a conformidade a fins a partir de um princípio objetivo são 
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os seres organizados. Não deve nos surpreender, portanto, que 

seja numa imagem biológica que já na "Arquitetônica da razão 

pura" Kant encontra expressão para a noção de sistema: "O todo 

é [ ... ] um sistema organizado [ ... ] tal como o corpo de um ani

mal, cujo crescimento não acrescenta nenhum membro, mas, 

sem alterar a proporção, torna cada um deles mais forte e mais 

apropriado aos seus fins" (KrV A 833/B 861). O que parece ser 

uma novidade própria à terceira Crítica é a relevância conceituai 

que vai adquirir o que antes era apenas uma imagem para des

crever a noção de sistema. Desde então, a relação entre sistema 

e organismo aparece de maneira inversa. Não é mais a imagem 

do corpo de um animal que expressará a noção de sistema, mas, 

inversamente, é a noção de sistema que permitirá a Kant avan

çar um primeiro passo na direção de conferir inteligibilidade aos 

seres organizados. 

Na sexta seção da "Primeira Introdução", Kant afirma: "a 

natureza procede, quanto a seus produtos como agregados, me

canicamente, como mera natureza: mas, quanto aos mesmos 

como sistemas, por exemplo, formações cristalinas, variada con

figuração das flores ou a constituição interna dos vegetais e ani

mais, tecnicamente, isto é, ao mesmo tempo como arte" (EEKU, 

AA 20: 217). Deixando de lado, por ora, a noção de "técnica de 

natureza" (natureza como arte), faço notar essa reciprocidade 

entre sistema e seres organizados: é à ideia de sistema que Kant 

recorre para expressar a forma da relação entre partes e todo 

que encontramos na constituição interna das formas organiza

das da natureza. Estas formas são produzidas como sistemas 

(por meio de uma técnica da natureza), isto é, como se segundo 

uma ideia "que contém assim o fim e a forma do todo que é 

correspondente a tal fim". 

Antes de explorar melhor a caracterização da forma 

própria aos produtos da natureza que se apresentam como 
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sistemas (e a razão pela qual esta forma exige ser pensada por 

referência a um fim), vejamos como se relacionam os conceitos 

de "conformidade a fins formal", tratado na seção anterior, e o 

conceito de "conformidade a fins objetiva". 

Como mostrei acima, a conformidade a fins formal da na

tureza, isto é, a adequação desta à forma de um sistema de leis 

empíricas, é um princípio transcendental e a priori da faculdade 

de julgar. Kant insiste que, a partir do conceito de "conformida

de a fins formal", não se pode simplesmente inferir a existência 

de formas da natureza que sejam em si mesmas conforme a fins, 

isto é, formas da natureza que exigem ser pensadas segundo um 

conceito da possibilidade da própria coisa. Por essa razão, os 

conceitos de "conformidade a fins formal" e de "conformidade a 

fins objetiva" têm estatutos distintos. A conformidade a fins for

mal é um conceito a priori e nos autoriza a admitir, antes mes

mo de qualquer experiência, que as formas naturais concordam 

entre si e podem ser subsumidas sob conceitos. Mas só somos 

levados a um conceito de "conformidade a fins objetiva" se a ex

periência nos mostrar objetos cuja forma não pode ser pensada 

como possível senão por referência a um fim. Como afirma Kant, 

o princípio da faculdade do juízo quanto à conformi

dade a fins da natureza na especificação de suas leis

universais de modo nenhum se [ ... estende] tão longe

para que dele se infira o engendramento deformas da

natureza em si conforme a fins (porque mesmo sem

elas o sistema da natureza segundo leis empíricas, o

único que a faculdade do juízo tem fundamento para

postular, é possível), e estas [ ... têm] de ser dadas ex

clusivamente por experiência (EEKU, AA 20: 218).

O princípio da conformidade a fins formal pode ser pos

tulado a priori. Mas isso não basta para que possamos inferir a 
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existência, ou engendramento, de certos produtos da natureza 

segundo uma conformidade a fins objetiva. Para que isso seja 

possível, é preciso que sejam dadas na experiência formas da 

natureza em si conforme a fins. Ainda assim, conformidade a 

fins formal e conformidade a fins objetiva guardam alguma rela

ção. Pois, continua Kant, 

uma vez que temos fundamento para supor subjacen

te à natureza, em suas leis particulares, um princípio 

de conformidade a fins, permanece sempre possível e 

permitido, se a experiência nos mostrar formas con

forme a fins em seus produtos, atribuir-lhes precisa

mente o mesmo fundamento, sobre o qual a primeira 

pode repousar (EEKU, M 20: 218). 

E, mais adiante, ele conclui: 

Temos, para a conformidade a fins das formas da na

tureza que se apresentam na experiência, um princí

pio transcendental da conformidade a fins da natu

reza de prontidão para a faculdade do juízo, o qual, 

embora não seja suficiente para explicar a possibilida

de de tais formas, pelo menos torna permitido aplicar 

um conceito tão particular quanto o da conformidade 

a fins à natureza (20: 218). 

Como se vê, Kant insiste que o engendramento de for

mas naturais em si mesmas conforme a fins não é simplesmen

te inferido a partir do princípio transcendental da faculdade do 

juízo, segundo o qual as formas da natureza se adéquam a um 

sistema de leis empíricas. Para que a faculdade do juízo possa 

representar certos produtos da natureza segundo uma confor

midade a fins objetiva é preciso que a experiência nos apresen

te formas cuja possibilidade não pode ser compreendida senão 
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por referência a um fim. A relação que se estabelece entre os 

conceitos de conformidade a fins formal e conformidade a fins 

objetiva é, assim, a seguinte: o primeiro é um pressuposto fun

damentado a priori (ele é o princípio transcendental próprio da 

faculdade do juízo), o segundo se justifica por meio da "aplica

ção" do primeiro a certos objetos dados na experiência. 

Explicito agora mais uma diferença entre as formas da 

natureza enquanto adequadas às exigências de sistematização 

da faculdade do juízo e aquelas que, além disso, exigem ser 

pensadas segundo um conceito de fim. Para isso, retomo a no

ção de "técnica da natureza". Como mostrei acima, a ideia de 

que a natureza se organiza segundo um fim posto pelo juízo 

(o fim de ser ordenada em um sistema de leis empíricas) guar

da certa analogia com a arte, pois uma obra de arte é um obje

to produzido em referência a um fim (cf. EEKU, AA 20: 219). Por 

isso, como indiquei na seção anterior, o princípio da faculdade 

do juízo dá lugar a um conceito de "natureza como arte", ou de 

"técnica da natureza". 

A ideia de uma técnica da natureza reaparece na inves

tigação sobre as formas da natureza conforme a fins (isto é, na 

investigação sobre o conceito de conformidade a fins objeti

va). Vimos, numa citação anterior, que naqueles produtos que 

se apresentam como sistemas (os seres organizados), os quais 

pressupõem a representação de um fim que esteja no funda

mento da sua possibilidade, a natureza procede "tecnicamente, 

isto é, ao mesmo tempo como arte". O que há de novo aqui em 

relação ao conceito de técnica da natureza é que ele agora diz 

respeito não apenas à adequação das formas naturais a um sis

tema empírico, mas também a produtos da natureza que em si 

mesmos se apresentam na forma de sistemas, isto é, totalidades 

organizadas segundo uma ideia ou conceito, segundo um fim. 
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O conceito de uma técnica da natureza no engendra

menta de formas em si mesmas conforme a fins é chamado por 

Kant de técnica real da natureza, enquanto a técnica da natu

reza na especificação das leis universais de acordo com um sis

tema lógico da faculdade do juízo é chamada de técnica formal 

da mesma. A ideia de uma técnica real da natureza123 se refere 

a determinadas formas da natureza que só podemos represen

tar como possíveis ao pressupor uma ideia ou conceito (um fim) 

que está no fundamento de sua causalidade. Por isso, ela con

duz à ideia de uma causalidade conforme a fins - certamente 

não uma causalidade apreendida nas próprias coisas, mas pres

suposta pela faculdade de juízo124
• 

Vimos, no capítulo 3, que no "Apêndice à dialética trans

cendental" da primeira Crítica Kant opunha o modo de explica

ção segundo causas finais (nexus fina/is) ao modo de explicação 

mecânico (nexus effectivus). O nexus fina/is era restringido a um 

uso regulador e hipotético da razão, o que garantia que expli

cações teleológicas não entrassem em colisão com explicações 

mecânicas, respeitando os limites do conhecimento objetivo 

segundo as leis transcendentais do entendimento (próprias do 

uso apodítico e determinante da razão [cf. KrV A 687/B 715]). 

Tomado como outro ponto de vista a partir do qual a razão pode 

buscar a estabelecer a unidade da natureza, a investigação da 

123 Veremos um pouco mais adiante que a analogia entre os produtos da arte e 

os seres organizados encontra um limite decisivo, pois, por mais que os produ

tos da arte humana sejam formados por referência a um fim, que os organiza e 

lhes dá forma, as partes desses objetos não se organizam a si mesmas. Isto é, 

o princípio da causalidade de um produto da técnica humana está fora do pró

prio objeto (está na cabeça do artista que a constrói), enquanto que o princípio

da causalidade de uma técnica real da natureza está nela mesma.
124 "Introduzimos", diz Kant, "causas finais nas coisas e não as extraímos, por 

assim dizer, de sua percepção" (EEKU, AA 20: 220). 
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natureza segundo o nexus fina/is se mostrava útil para se alcan

çar a unidade sistemática exigida pela razão. Mesmo se, onde 

antes pressuponhamos um nexo teleológico, depois se verifi

car haver apenas um nexo mecânico, não se incorrerá em erro 

(cf. KrV A 688/B 716). 

Esse escrúpulo crítico se mantém na terceira Crítica mais 

ou menos nos mesmos moldes125
• A diferença fundamental en

tre as duas obras é que, fundamentado no princípio da facul

dade do juízo, e não mais na ideia de Deus como análogo do 

esquema do princípio de unidade sistemática (como mostrei ser 

o caso no "Apêndice à dialética transcendental", cf. capítulo 3),

o conceito de conformidade a fins deixa de exigir a vinculação

da ideia de fim à de intenção (cf. EEKU, AA 20: 234). Com isso, a 

imagem do Deus demiurgo cede lugar à de um sistema que se 

produz a si mesmo, isto é, de uma técnica real da natureza, que 

se expressa nos organismos. 

Retomando, agora a oposição entre nexus fina/is e nexus 

effectivus, Kant distingue a técnica real (ou orgânica) da nature

za da mecânica da natureza. Como já vimos, naqueles produtos 

que se apresentam como agregados ("terras, pedras, minerais 

e coisas semelhantes"), a natureza procede mecanicamente. 

125 Como diz Kant na "Primeira Introdução", "a distinção destes dois modos 

de julgar os seres da natureza é feita meramente pela faculdade do juízo re

flexionante, que pode perfeitamente e talvez também seja obrigada a deixá-la 

ocorrer, o que o determinante (sob princípios da razão) não lhe concederia, 

quanto à possibilidade de próprio objeto, e talvez preferisse saber tudo re

duzido ao modo de explicação mecânico; pois pode perfeitamente subsistir, 

lado a lado, que a explicação de um fenômeno, que é uma operação da razão 

segundo princípio objetivos, seja mecânica; e que a regra do julgamento desse 

mesmo objeto, porém, segundo princípios subjetivos da reflexão sobre ele, 

seja técnica" (EEKU, AA 20: 218). 
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Nos organismos ela procede artisticamente. Na sétima seção da 

"Primeira Introdução", Kant explicita a oposição entre os dois 

modos de considerar a causalidade da natureza em relação aos 

seus produtos: "a causalidade da natureza, quanto à forma de 

seus produtos como fins, eu denominaria a técnica da natureza. 

É oposta à mecânica da mesma, que consiste em sua causalida

de pela ligação do diverso sem ter como fundamento um con

ceito do modo de sua unificação" (EEKU, AA 20: 219). 

Há que se ressaltar, entretanto, que o conceito de confor

midade a fins da natureza é um conceito que diz respeito apenas 

à faculdade do juízo, e não ao entendimento, e, portanto, a pró

pria ideia de uma técnica real da natureza (ou de uma causalidade 

da natureza conforme a fins) não pode assumir uma significação 

objetiva nem ser usada para determinar algo no objeto. Sem esta 

ponderação crítica, o conceito de técnica real da natureza (ou de 

conformidade a fins objetiva) levaria à ideia de uma "intenção 

natural" 126
, algo a que os princípios objetivos do entendimento e 

os princípios subjetivos da faculdade do juízo não autorizam. 

O conceito que está no fundamento da causalidade de 

uma forma natural é o fim em função do qual sua forma está 

organizada. Ele descreve uma espécie de dever ser do objeto. 

O juízo que atribui conformidade a fins à causalidade da 

126 Segundo Kant, "pode-se considerar toda conformidade a fins da natureza, 

seja como natural [ ... ], ou como intencional [ ... ]. A mera experiência legítima 

somente o primeiro modo de representação; o segundo é um modo de expli

cação hipotético, que se acrescenta sobre aquele conceito das coisas como 

fins naturais. O primeiro conceito de coisas como fins naturais pertence origi

nariamente à faculdade do juízo reflexionante [ ... ], e o segundo à faculdade do 

juízo determinante. Para o primeiro é requerida também, por certo, razão, mas 

somente em função de uma experiência a ser instaurada segundo princípios 

(portanto em seu uso imanente), para o segundo, porém, razão que se perde 

na transcendência (no uso transcendente)" (EEKU, AA 20: 235). 

184--



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

natureza é chamado de juízo teleológico, ele compara o concei

to de um produto da natureza, segundo aquilo que ele é, com 

aquilo que ele deve ser. Essa comparação do objeto com o con

ceito do que ele deve ser distingue a faculdade do juízo refle

xionante teleológico tanto da faculdade juízo determinante (em 

uso no modo de explicação mecânico) quanto da faculdade do 

juízo reflexionante estético. 

A faculdade do juízo determinante apenas determina o 

objeto segundo as leis das causas eficientes, sem qualquer re

ferência a um conceito que dê o fundamento da unificação do 

diverso nele contido. A faculdade do juízo reflexionante estético 

apenas exprime uma concordância entre imaginação e enten

dimento, suscitada pela representação de um objeto, em favor 

da faculdade do juízo. Ela não fundamenta e nem dá origem a 

nenhum conceito do objeto. Assim como o juízo reflexionante 

estético, o juízo reflexionante teleológico não funda nenhum 

conceito do objeto e não pertence à ciência da natureza. En

tretanto, diferentemente do juízo estético, o juízo teleológico é 

compreendido como um juízo de conhecimento, na medida em 

que julga o objeto a partir de um conceito que se pressupõe 

estar no seu fundamento (cf. EEKU, AA 20: 221). 

A faculdade do juízo teleológico não determina nada no 

objeto a que se refere. Como mostrei acima, o conceito de con

formidade a fins formal se justifica a partir das exigências subje

tivas de unificação da natureza em um sistema de leis empíricas. 

Do mesmo modo, o conceito de conformidade a fins objetiva, 

que possibilita os juízos reflexionantes teleológicos, tem origem 

na aplicação do princípio de conformidade a fins formal no ajui

zamento de formas naturais dadas na experiência que, sem esta 

aplicação, restariam ininteligíveis. Assim, a faculdade do juízo 

._ 185 



BRUNO NADAI 

teleológico revela mais uma carência cognitiva da parte do su

jeito teórico do que qualquer propriedade inerente aos próprios 

objetos. Como comentei anteriormente, apesar dessas pondera

ções, Kant curiosamente considera os juízos reflexionantes teleo

lógicos como juízos de conhecimento. Os juízos teleológicos não 

permitem explicar como a natureza procede no engendramento 

de formas em si conforme a fins, mas, por meio da referência do 

objeto ao conceito de fim, ao menos tornam tais formas com

preensíveis, explicitando certas propriedades do funcionamento 

das estruturas cognitivas do sujeito do conhecimento. 

Vale notar que a pretensão cognitiva que Kant associa 

à faculdade do juízo reflexionante teleológico tem implicações 

para a discussão sobre a justificação da filosofia história. Para 

além das dificuldades de caracterização do juízo teleológico 

como juízo de conhecimento, noto que é baseada nessa pre

tensão cognitiva não determinante do juízo reflexionante teleo

lógico que podemos remeter ao "interesse teórico" da razão a 

hipótese kantiana do progresso na história, formulada no § 83 

da Crítica da faculdade do juízo. Com efeito, a inteligibilidade 

dos organismos se funda na possibilidade de se julgar a forma 

de um objeto segundo um conceito de fim, justificada pelo fun

cionamento da faculdade do juízo reflexionante teleológico. 

E, como indiquei na seção 1.2, e como veremos em detalhe 

adiante (em 1.3.3), de posse do conceito de conformidade a fins 

objetiva, torna-se possível elaborar um sistema de fins da natu

reza, no qual a história humana se insere como o fim último. Por

tanto, é no interior da investigação teórica sobre a necessidade 

racional de unidade sistemática, e sobre os diferentes modos da 

conformidade a fins da natureza, que, na Crítica da faculdade do 

juízo, se insere a ideia de uma história da humanidade. 
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Vimos anteriormente que, na sexta seção da "Primeira 

Introdução", Kant afirma que os objetos nos quais se verifica 

uma aptidão da natureza a uma conformidade a fins real em 

seus produtos mostram "uma forma do sistema em si mesmos". 

Para caracterizar o que, nesse contexto, Kant entende por sis

tema, fiz referência à definição de sistema de conhecimento na 

"Arquitetônica da razão pura". Um sistema de conhecimentos 

da razão é um conjunto de elementos organizados segundo uma 

ideia que, enquanto fim, determina a forma do todo e o modo 

como as suas partes se relacionam entre si e em referência a ele. 

Indiquei que, em grande medida, é essa noção de um todo orga

nizado segundo uma ideia que vai ser retomada e desenvolvida 

na Crítica da faculdade do juízo, explicitando a especificidade da 

forma dos seres organizados - especificidade que exige que a 

faculdade do juízo reflexionante atribua a tais formas uma refe

rência a um fim, a partir do qual os julgamos como fins naturais. 

Já no § 64 Kant começa a apresentar as condições que 

têm de estar dadas para que a forma de um produto da natureza 

possa ser julgada ao mesmo tempo como um fim natural. Kant 

afirma que "para perceber que uma coisa somente é possível 

como fim, isto é, para devermos procurar a causalidade da sua 

origem não no mecanismo da natureza, mas numa causa cuja 

faculdade de atuar é determinada por conceitos, torna-se ne

cessário que a respectiva forma não seja possível segundo sim

ples leis da natureza" (KU, AA 05: 369-370). Esta citação retoma 

uma ideia que desenvolvi acima, a saber, a oposição entre téc

nica real e mecânica da natureza. Como vimos, a mecânica da 

natureza é a causalidade que prescinde de um conceito de fim 

como fundamento do modo da unificação do diverso, isto é, a 

causalidade "segundo simples leis da natureza". Cabe então a 

pergunta: quando é que a forma de uma coisa não é "possível 
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segundo simples leis da natureza"? A resposta de Kant vem no 

mesmo parágrafo, logo adiante: 

Para ajuizar aquilo que se conhece como produto na

tural, como se fosse fim, por conseguinte como fim 

natural [ ... ], algo mais se deve exigir [ ... ]: uma coisa 

existe como fim natural quando (ainda que num du

plo sentido) é causa e efeito de si mesma; com efeito 

aqui jaz uma causalidade tal que não pode estar liga

da ao simples conceito de uma natureza, sem que se 

lhe dê como fundamento um fim (OS: 370). 

Ser "causa e efeito de si mesma" é algo próprio a uma 

causalidade que extrapola "ao simples conceito de uma nature

za", isto é, é algo que não pode ser reduzido a uma causalidade 

que tenha origem no mecanismo da natureza, pois exige a refe

rência a um fim. O § 65 retoma e desenvolve essa propriedade 

da causalidade dos fins naturais. Antes, no entanto, de avançar

mos em sua direção, entendamos melhor como é que uma coisa 

pode ser causa e feito de si mesma. Para esclarecer essa ideia, 

pela qual se começa a definir a especificidade da forma de um 

fim natural, Kant dá o exemplo da árvore. Este exemplo permite 

compreender os três sentidos em que uma coisa pode ser dita 

causa e efeito de si mesma: 

1) Uma árvore pode produzir uma outra árvore de sua pró

pria espécie. Ao fazê-lo ela é causa, mas o efeito é ela mesma en

quanto espécie: a árvore é, portanto, causa e efeito de si mesma; 

2) Ao crescer e se desenvolver, uma árvore produz-se a

si mesma enquanto indivíduo. O seu crescimento (a assimilação 

da matéria bruta que lhe serve de alimento e a composição de 

si mesma a partir dela) é o efeito do qual ela mesma é causa; 

3) Uma árvore é causa e efeito de si mesma também

na medida em que a preservação de cada uma de suas partes 
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depende da preservação das outras, e da preservação de todas 

elas depende a preservação da própria árvore; as folhas da árvo

re, por exemplo, são produzidas (são efeitos) pela árvore, ao mes

mo tempo em que são causa da sua preservação (a desfolhagem 

repetida de uma árvore, por exemplo, terminaria por matá-la). 

Todos esses três sentidos serão retomados no § 65 e 

é importante retê-los de modo a que possamos compreender 

a especificidade das formas orgânicas. Os seres organizados 

são capazes de produzir outros seres organizados da mesma 

espécie, são capazes de desenvolver a si mesmos e cada uma 

das suas partes é causa e efeito de sua organização, caracte

rísticas que não se encontram nos produtos da natureza como 

meros agregados e que não podem ser explicadas a partir da 

mera causalidade mecânica. Por tudo isso, exige-se do sujeito 

que julga que refira as formas da natureza que se apresentam 

como sistema a um conceito de fim que esteja no fundamento 

de sua causalidade. 

Kant inicia o § 65 afirmando que é preciso determinar 

melhor o conceito de uma coisa que é causa e feito de si mes

ma. Para isso, primeiramente, ele retoma a noção de nexus 

effectivus, de modo a ressaltar a impossibilidade de, a partir 

dela, se pensar uma causalidade em que causa e efeito se deter

minam reciprocamente: 

A ligação causal, na medida em que ela é simples
mente pensada mediante o entendimento, é uma 
conexão que constitui uma série (de causas e efeitos) 
que vai sempre no sentido descendente; e as próprias 
coisas que, enquanto efeitos, pressupõem as outras 
como causas, não podem reciprocamente e ao mes
mo tempo ser causa daquelas. A esta ligação causal 
chamamos a das causas eficientes (nexus effectivus) 

(KU, AA 05: 372). 
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O conceito de causa que tem origem no entendimento 

é aquele de uma sucessão do diverso segundo uma regra: B su

cede de A como seu efeito (ou, inversamente, A dá lugar a B 

como sua causa). No nexus effectívus, B pode ser efeito de A, 

mas não pode, "reciprocamente e ao mesmo tempo", ser causa 

de A. É no conceito de fim que encontramos fundamento para 

pensar uma ligação causal na qual se apresenta essa reciproci

dade entre causa e efeito. Neste tipo especial de ligação causal, 

a série de causas e efeitos é de mão dupla: um fim é causa da 

produção de um objeto, ao mesmo tempo em que é o resultado 

daquilo que foi produzido. A analogia com os objetos artificiais 

<künstliche>, produtos da arte ou técnica humana, é evidente. 

Como vimos acima, a ideia de uma técnica da natureza, na qual 

a causalidade da natureza é comparada à causalidade envolvi

da nos produtos da arte humana, é a expressão dessa analogia. 

Para ilustrar a analogia, no§ 65 Kant escolhe o exemplo de uma 

casa. A representação dos rendimentos possíveis de serem obti

dos com o aluguel de uma casa pode ser a causa (o fim) de sua 

construção, ao mesmo tempo em que a casa construída é causa 

dos rendimentos obtidos com o seu aluguel. 

Kant então enuncia a primeira de duas condições que 

necessariamente devem ser dadas para que a faculdade do juí

zo seja conduzida à reflexão sobre a forma do objeto e a julgue 

como fim natural: que as partes do objeto só sejam possíveis em 

relação ao todo e que objeto se produza a si mesmo. 

Quanto à primeira condição, Kant afirma: 
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sob um conceito ou uma ideia que tem que determi

nar a priori tudo o que nele deve estar contido (KU, 

AAOS: 373). 

De acordo com essa primeira exigência, apenas pode

mos considerar uma coisa como um fim natural quando as par

tes que a compõe não são possíveis senão em relação ao todo. 

Neste caso, a coisa é pensada como produzida segundo uma 

causalidade determinada através de um conceito ou ideia, fim 

em função do qual as partes estão organizadas. Este mesmo tipo 

de ligação causal pode ser encontrada nos produtos da arte hu

mana. O exemplo da casa cabe aqui perfeitamente e a analogia 

com a arte é plenamente justificada. Entretanto, veremos que as 

formas da natureza que são ao mesmo tempo fins naturais exi

girão mais do que enuncia essa primeira condição. E se até aqui 

a analogia com a arte nos serviu para pensar uma causalidade 

distinta da causalidade mecânica, ela agora começa a se mos

trar insuficiente. Essa insuficiência reside no fato da causalidade 

do objeto da arte ser exterior ao próprio objeto, enquanto que, 

no ser organizado, ela aparece como interior: não há um artista 

que presida a produção do ser organizado. Apenas esta primeira 

condição ainda não permite distinguir entre obra de arte e orga

nismo, e não dá conta de um princípio de organização que seja 

interno ao próprio objeto. 

Na sequência do texto citado acima, Kant dirá que uma 

coisa pensada como possível somente por meio da referência 

das partes ao todo pode muito bem ser o produto de uma cau

sa distinta da matéria (das partes) que a compõe. Basta pensar 

no exemplo de um relógio. Em um relógio, as rodas da sua en

grenagem só são o que são (isto é, rodas de uma engrenagem 

de um relógio) por meio da referência ao todo (a engrenagem 
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do relógio). No entanto, elas são produzidas por uma causalida

de determinada por um conceito que é exterior ao objeto em 

questão, situado na inteligência do artífice que o constrói. Dife

rentemente, nos seres organizados parece se fazer presente um 

princípio de organização interno à própria matéria organizada. 

Trata-se da segunda condição que tem de estar dada para 

que julguemos o objeto como "fim natural". Ela se enuncia assim: 

Se uma coisa como produto natural deve conter em 

si mesma e na sua necessidade interna uma relação 

a fins, isto é, ser somente possível como fim natural e 

sem a causalidade dos conceitos racionais fora dela, 

então para tanto deve exigir-se em segundo lugar que 

as partes dessa mesma coisa se liguem para a unidade 

de um todo e que elas sejam reciprocamente causa e 

efeito da sua forma. Pois só assim é possível que in

versamente {reciprocamente) a ideia do todo, por sua 

vez, determine a forma e a ligação de todas as partes: 

não como causa - pois que assim seria um produto 

da arte-, mas sim como fundamento de conhecimen

to da unidade sistemática da forma e ligação de todo 

o múltiplo que está contido na matéria dada, para

aquele que ajuíza essa coisa {KU, AA 05: 373).

Na primeira das condições enunciadas, não se ex1g1a 

essa reciprocidade entre partes e todo e, portanto, cabiam sob 

ela tanto os produtos organizados quanto os objetos da arte. 

Esta segunda condição exige uma "necessidade interna" da re

ferência ao fim. No objeto da arte, a ideia do todo é uma causa 

que exteriormente se impõe à matéria, organizando-a. No fim 

natural, a ideia do todo é o fundamento interno do conheci

mento da unidade da forma e da respectiva ligação das partes 

que o compõem. Esta limitação da analogia entre técnica real da 

natureza e produção artística humana é fundamental para uma 
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crítica do juízo teleológico. Pois a admissão de que uma ideia do 

todo preside nosso conhecimento da organização das partes de 

um objeto, a partir do que ajuizamos este objeto como um fim 

natural, nada afirma a respeito da constituição do próprio obje

to. A ideia do todo é apenas fundamento do nosso conhecimen

to da forma e da ligação entre as partes do objeto. Não temos 

como saber se, efetivamente, um entendimento não discursivo 

poderia explicar a possibilidade dos fins naturais a partir de uma 

causalidade meramente mecânica. Nestes termos, o juízo te

leológico apenas explicita uma propriedade da constituição das 

nossas faculdades cognitivas. O juízo que atribui conformidade a 

fins a um produto da natureza é um juízo reflexionante, não de

termina nada no objeto a que se refere. Ele apenas faz ver que 

nós, dotados de faculdades de conhecimento com certas pro

priedades específicas, apenas podemos conferir inteligibilidade 

aos produtos da natureza que se apresentam como sistemas na 

medida em que os julgamos como produzidos por uma causali

dade que opera segundo fins. 

Se na primeira das condições enunciadas a atenção 

maior recai sobre o todo, agora ela recai sobre as partes. Antes, 

o todo era tido como condição de possibilidade das partes, ago

ra também as partes devem ser consideradas como condição de

possibilidade do todo. Se uma forma natural deve conter na sua

necessidade interna uma relação a fins, é necessário que não

apenas o todo seja causa da ligação das partes, mas que estas

sejam também causa da produção do todo. As partes têm de ser

"reciprocamente causa e efeito da sua forma".

É isso que, essencialmente, distingue os produtos da 

arte e os produtos da natureza. Nos primeiros, não é possível 

que as partes sejam causa da produção da forma do todo, não 

há uma necessidade interna da respectiva forma e, o que é mais 
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importante, a causalidade não é interna ao próprio produto. 

Segundo Kant, "para um corpo dever ser ajuizado como fim 

natural em si, e segundo a sua forma interna, é necessário que as 

partes do mesmo se produzam umas às outras reciprocamente 

e em conjunto [ ... ] e assim produzam um todo a partir da sua 

própria causalidade" (KU, AA OS: 373). 

É verdade que, tanto nos produtos da arte quanto nos 

produtos da natureza, cada uma das partes existe em função 

das restantes e é pensada em função delas. Além disso, tanto 

as partes que compõem tais produtos da natureza quanto as 

que compõem os produtos da arte humana encontram-se, em 

última instância, na natureza (no caso do relógio, suas engrena

gens são de ferro, minério que se encontra na natureza). Mas 

para que se possa falar em fim natural será necessário que as 

próprias partes produzam a forma do todo, que a matéria dada 

se organize a si mesma, que haja uma necessidade interna da 

forma. Pedir isso de um objeto da arte é, evidentemente, pedir 

demais. Como esclarece Kant, se cada parte 

produz as outras partes (por consequência cada uma 

produzindo reciprocamente as outras), [ela] não 

pode ser instrumento da arte, mas somente da natu

reza, a qual fornece toda a matéria aos instrumentos 

(mesmo aos da arte). Somente então e por isso pode

remos chamar a um tal produto, enquanto ser orga

nizado e organizando-se a si mesmo, um fim natural 

(KU, AA 05: 374). 

Um fim natural é, pois, um ser organizado e que se or

ganiza a si mesmo. Com isso fica explícito o limite da analogia 

com a arte: "diz-se muito pouco da natureza e da sua faculdade 

nos produtos organizados quando designamos esta como ana

/ogon da arte, pois aí se pensa o artista (um ser racional) fora 
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dela. Sobretudo, ela [a natureza nos produtos organizados] se 

organiza a si própria" (KU, AA 05: 374). No relógio, as rodas da 

sua engrenagem são causa do movimento umas das outras, mas 

uma delas não é causa da produção da outra. Cada uma delas 

existe em função da outra (e todas em função do funcionamen

to do relógio), mas não é através das outras que cada uma delas 

existe. Como vimos acima, a causa produtora do relógio e de 

suas partes não está contida nas próprias partes, mas fora dela, 

no ser humano que construiu o relógio. Por isso, também, um 

relógio não produz outro relógio, não substitui por si mesmo as 

partes que lhe são eventualmente retiradas, nem corrige a si 

mesmo quando está com defeito. Ao relógio, ou melhor, a todos 

os produtos da arte humana, falta justamente a "necessidade 

interna" da relação a um fim. 

Kant expressa essa "necessidade interna" da organiza

ção presente nos fins naturais, unicamente em função da qual 

julgamos uma forma da natureza como fim natural (e índice 

maior do limite da analogia entre organismo e arte), por meio 

do conceito de "força formadora". "Um ser organizado", diz 

ele, "é por isso não simplesmente máquina: esta possui apenas 

força motora; ele pelo contrário possui em si força formadora" 

(KU, AA 05: 374). 

Não pretendo desenvolver o conceito de força forma

dora127. Para os interesses desta seção, bastou indicar que ele 

127 Parece evidente, de qualquer modo, que esse conceito deveria levar à ex

clusão de ao menos uma das formas naturais às quais Kant se refere como 

exemplos da técnica da natureza - e talvez seja correto afirmar que a ideia 

de técnica da natureza esteja ainda muito presa à analogia com a arte. Com 

efeito, não nos parece que às "formações cristalinas" possa ser atribuída uma 

força formadora: cristais não geram outros cristais a partir de si mesmos, nem 

tampouco suas partes se desenvolvem a si mesmas (apenas para mencionar 

duas das propriedades dos fins naturais). No entanto, numa passagem um 
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expressa a noção de necessidade interna dos produtos da natu

reza que ajuizamos como fins naturais. As noções de necessida

de interna e de força formadora, que dizem respeito à segunda 

das condições necessárias para que se possa julgar um produto 

da natureza como fim natural, explicitam o limite da analogia 

entre arte e organismo. Chamei atenção para esta limitação 

porque ela deixa claro o uso crítico dos juízos teleológicos. Tais 

juízos não nos levam a pressupor que os organismos sejam pro

dutos de uma inteligência suprema e exterior à natureza, mas 

tão somente que nós, devido às propriedades de nossas faculda

des cognitivas, ao julgar objetos dados na experiência que em si 

mesmo exibem a forma de um sistema, temos de pressupor que 

neles opera uma causalidade interna conforme a fins. 

Busquei aqui mostrar de que modo podemos julgar cer

tas formas da natureza segundo um conceito de conformidade 

a fins objetiva. Indiquei que não é por inferência que passamos 

do conceito de conformidade a fins formal para o conceito de 

conformidade a fins objetiva, isto é, que não é porque a faculda

de do juízo tem um fundamento a priori e transcendental para 

pensar a natureza como um sistema lógico de leis empíricas que 

pouco mais à frente, na seção 9 da "Primeira Introdução", Kant se refere à 

ideia de uma causalidade conforme a fins real não simplesmente como técnica 

da natureza, mas sim como técnica orgânica da natureza, querendo com isso 

distinguir o conceito de conformidade a fins enquanto referido meramente ao 

modo de representação do sujeito (conformidade a fins subjetiva) e enquanto 

referido à possibilidade das coisas (conformidade a fins objetiva). Do mesmo 

modo, no § 65 ele afirma que a beleza pode ser designada como um analogon 

da arte, mas que a força formadora e a perfeição natural interna do ser orgâ

nico não têm nada de análogo com qualquer causalidade que conheçamos 

(KU, AA 05: 374-375)- exceto, talvez, com a razão prática (a faculdade de agir 

segundo a representação de fins), de onde, afinal, retiramos o próprio concei

to de um fim. Sendo assim, talvez não seja impossível compatibilizar o §65 com 

os textos das "Introduções". 
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se pode inferir que haja produtos da natureza que se organizam 

a si mesmos. Mas vimos que a experiência nos apresenta certas 

formas naturais cuja possibilidade não pode ser compreendida 

se as consideramos como produzidas por causas meramente me

cânicas, segundo a lei da causalidade da natureza. Nesses casos, 

quando a experiência nos apresenta certas formas cujas partes se 

ligam para a unidade de um todo e são, reciprocamente e ao mes

mo tempo, causa e efeito de sua forma, então, estamos diante 

de produtos naturais que julgamos como fins naturais, segundo o 

conceito de uma conformidade a fins objetiva da natureza. 

Mostrarei adiante de que modo, do conceito de "con

formidade a fins objetiva", passamos para o conceito de "con

formidade a fins relativa". Veremos que a partir do conceito de 

"conformidade a fins relativa" Kant erige um sistema teleológico 

da natureza. Neste sistema, os diferentes fins da natureza são 

relacionados uns aos outros como meios para fins. Poderei, en

fim, mostrar que é no interior deste sistema teleológico da na

tureza que a filosofia da história encontra no lugar na Crítica da 

faculdade do juízo. Minha intenção com isso é embasar a tese 

(formulada na seção 2.1) de que também a filosofia da histó

ria exposta no § 83 da terceira Crítica é justificada a partir do 

interesse teórico da razão pela unidade sistemática da natureza. 

4.3 A conformidade a fins relativa e o sistema 
teleológico da natureza 

No final do §65, Kant afirma: 

Os seres organizados são os únicos da natureza que, 

ainda que também só se considerem por si e sem 

uma relação com outras coisas, têm, porém, que ser 
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pensados como possíveis enquanto fins daquela mes

ma natureza e, por isso, como aqueles que primeira

mente proporcionam uma realidade objetiva ao con

ceito de um fim que não é fim prático, mas sim um fim 

da natureza e, desse modo, à ciência da natureza um 

fundamento para uma teleologia (KU, AA 05: 375-376). 

Até o presente momento procurei reconstruir o argu

mento kantiano que vai do conceito de "conformidade a fins for

mal" até o conceito de "conformidade a fins objetiva", conceito 

este que permite ajuizar certos produtos da natureza como fins 

naturais. Trata-se agora de compreender como da conformida

de a fins objetiva passamos para a conformidade a fins relativa, 

isto é, como dos organismos como fins naturais passamos para 

o sistema de fins da natureza.

Vimos que aquelas formas da natureza cujas partes são 

causa e efeito do todo (nas quais, portanto, o todo organiza as 

partes, mas as partes são, ao mesmo tempo, produto do todo) 

exigem ser pensadas segundo um conceito que esteja no funda

mento de sua causalidade, isto é, um fim. Assim, embora o concei

to de fim tenha sua origem na razão prática (que se define justa

mente como causalidade pela representação de um fim), quando 

estamos diante de formas da natureza que julgamos produzidas 

por uma causalidade à qual atribuímos um fim, pensamos não 

em um fim da razão prática, mas em um fim da natureza. É por 

isso que o fim natural (o ser organizado) proporciona realidade 

objetiva ao conceito de fim da natureza e, com isso, proporciona 

à ciência da natureza um fundamento para a teleologia. 

Que o conceito de fim natural leve ao conceito de fim 

da natureza não parece difícil de compreender. Tentemos en

tão compreender melhor o que a passagem acima em desta

que quer dizer com "teleologia", para que possamos entender 
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por que o conceito de fim natural é capaz de lhe proporcionar 

"realidade objetiva". No § 63 da Crítica da faculdade do juízo, 

Kant distingue conformidade a fins relativa e conformidade a 

fins interna. Já vimos que a conformidade a fins objetiva (inter

na) é aquela à qual nos conduzem os organismos, certos pro

dutos da natureza cuja causalidade não podemos compreender 

como possível se não por referência a um fim. A conformidade 

a fins (objetiva) relativa é aquela na qual o fim não se encontra 

no próprio objeto, mas em outro, ao qual o primeiro é referido. 

Como diz Kant, podemos ser levados a julgar um objeto segundo 

o conceito de conformidade a fins de duas maneiras:

Ou consoante consideramos o efeito imediatamen

te como produto da arte ou somente como material 

para a arte de outros possíveis seres naturais, por 

conseguinte quer como fim, quer como meio para o 

uso conforme a fins de outras causas. A última con

formidade a fins chama-se utilidade {para os seres 

humanos) ou também conveniência {em relação a 

qualquer outra criatura) e ela é simplesmente rela

tiva, enquanto a primeira é uma conformidade a fins 

interna do ser natural {KU, AA 05: 366-367). 

Pelo fato de existir gado, ovelhas, cavalos etc., deve tam

bém existir capim para que esses animais herbívoros se alimen

tem. Para que o capim exista, é necessário que os pastos sejam 

férteis o suficiente. O capim, por sua vez, deve existir em quanti

dade suficiente para que os herbívoros, que dele se alimentam, 

possam servir de alimento aos animais carnívoros, etc. A confor

midade a fins exterior nos leva a considerar a natureza como um 

sistema total nos quais os diferentes seres da natureza são rela

cionados de acordo com sua utilidade uns para os outros (como 

se a existência de um fosse meio para a existência do outro). 
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A esse sistema Kant dá o nome de "sistema de fins exteriores" 

ou "sistema teleológico" e é à possibilidade de estabelecer um 

tal sistema que Kant se refere quando fala em um "conhecimen

to teleológico da natureza" ou em "teleologia". 

Entendamos por que o fim natural proporciona realida

de objetiva ao sistema de fins exteriores e a um conhecimento 

teleológico da natureza. Se no sistema de fins pensamos uma 

relação entre dois objetos da natureza que são relacionadas 

segundo a utilidade de um para o outro, então, um deles tem 

de ser fim da natureza, do contrário o outro não poderia ser 

meio128
• E, como vimos acima, é no conceito de fim natural que 

o conceito de fim da natureza encontra realidade objetiva. Daí

que sejam os fins naturais (seres organizados) que levem à ideia 

de um sistema dos fins da natureza: 

Somente a matéria, enquanto matéria organizada, 

necessariamente e por si mesma, conduz ao concei

to dela como um fim natural, porque esta sua forma 

específica é simultaneamente produto da natureza. 

Mas este conceito conduz então, necessariamente, à 

ideia da natureza no seu todo como um sistema se

gundo a regra dos fins (KU, AA 05: 378-379). 

A existência dos organismos conduz-nos, portanto, à 

ideia de um sistema dos fins da natureza. Neste sistema, relacio

namos as coisas da natureza umas com as outras como se a exis

tência de uma fosse meio para a existência da outra. Veremos 

adiante que isso, porém, não basta. Pois, se o organismo nos 

128 "A conformidade a fins externa (conveniência de uma coisa a outra), so

mente pode ser considerada como um fim natural externo sob a condição de 

que a existência daquilo, em relação a que a coisa é conveniente imediatamen

te ou de modo afastado, seja para si mesma fim da natureza" (KU, AA 05: 368). 

200--



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

autoriza a pensar a natureza segundo causas finais (e nos põe 

o conceito de um "fim da natureza"), o sistema de fins da natu

reza, por sua vez, exigirá algo que seja um fim em si mesmo. Do 

contrário, ficaríamos presos numa relação circular entre meios e 

fins, que não permitira estabelecer qual é, afinal, o fim em rela

ção ao qual todos os outros compõem uma série. Com efeito, é 

necessário aqui fazer uma distinção entre dois sentidos em que 

um fim da natureza pode ser fim em si mesmo. 

Por um lado, quando julgamos os organismos segundo a 

conformidade a fins objetiva interna, podemos considerá-los fins 

em si mesmos, isto é, causa da necessidade interna da sua orga

nização. Por outro lado, no entanto, quando relacionamos dois 

diferentes fins da natureza segundo a conformidade a fins rela

tiva, e assim julgamos um como meio para a existência do outro, 

o primeiro deixa de ser considerado como um fim em si mesmo.

Se tomarmos apenas estes dois fins como constituindo a série de 

fins da natureza, diríamos que apenas o segundo é um fim em si 

mesmo (embora, do ponto de vista da conformidade a fins inter

na, ambos o sejam). Isso fica claro quando Kant comenta o exem

plo dos animais herbívoros. Segundo ele, a conformidade a fins 

por meio da qual pensamos o sistema de fins da natureza 

é uma conformidade a fins meramente relativa e con

tingente relativamente à própria coisa a que é atri

buída, e, ainda que, dentre os exemplos apresenta

dos, as espécies herbívoras devam ser ajuizadas em si 

mesmas como produtos organizados da natureza [ ... ], 

a verdade é que devem ser consideradas em relação 

a animais que delas se alimentam como mera matéria 

bruta (KU, AA 05: 368). 

Ora, é evidente que os animais herbívoros são seres or

ganizados e, portanto, do ponto de vista da conformidade a fins 
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objetiva, são fins em si mesmos (eles devem ser ajuizados como 

matéria organizada). No entanto, enquanto considerados a par

tir de sua conformidade a fins exterior, isto é, do ponto de vista 

de sua utilidade para outros seres da natureza (enquanto ali

mento para os animais carnívoros) eles devem ser considerados 

"como simples matéria bruta". É por isso que Kant insiste que 

a conformidade a fins externa e a conformidade a fins interna 

são conceitos completamente diferentes. À última está apenas 

ligada a pergunta pela possibilidade da coisa, à primeira está li

gada a pergunta pela razão de sua existência (cf. KU, AA 05: 424). 

Daí a ideia de utilidade. Para que existe o capim nos pastos? 

Para que existam os animais herbívoros. E para que estes últi

mos existem? Para que existam os animais carnívoros etc. Mas 

vê-se aí que ou se encontra um ser da natureza que seja a ra

zão de existência de todos os demais, ou a pergunta "para que" 

não terá término. A pergunta pela razão da existência dos seres 

da natureza deve nos remeter, portanto, à ideia de um fim que 

não necessita de nenhum outro fim como sua condição. Temos 

então a definição de "fim terminal" <Endzweck>: "aquele [fim] 

que não necessita de nenhum outro fim como condição de sua 

possibilidade" (OS: 434). 

Põe-se então um problema, pois, segundo Kant, "não há 

nada na natureza (enquanto ser sensível), em função do qual o 

fundamento de determinação que se encontra nela mesma não 

seja sempre por sua vez determinado" (KU, AA 05: 435). Para 

que possamos pensar em um sistema de fins da natureza é pre

ciso poder encontrar um fim da natureza que, ao mesmo tempo, 

como fim incondicionado, não se encontra na natureza. 

Antes de buscar resolver este problema, voltemos ao 

sistema de fins que esbocei acima. Os pastos existem para que 

o capim cresça, o capim existe para que os animais herbívoros
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dele se alimentem, estes existem para a alimentação dos ani

mais carnívoros, etc. Propositadamente, não fiz menção ao lu

gar dos seres humanos neste sistema de fins. Segundo Kant, 

evidentemente, numa série de fins exteriores da natureza, o ser 

humano ocuparia a posição mais elevada, afinal, enquanto ser 

dotado de entendimento, ele é o único capaz de subordinar aos 

seus fins todos os outros seres da natureza (e, até mesmo, de 

se colocar questões de filosofia transcendental como essas que 

aqui nos colocamos!). Como afirma Kant no§ 82: 

Para que servem todos estes precedentes reinos da 

natureza? Para o ser humano e para o diverso uso que 

o seu entendimento lhe ensina a fazer de todas aque

las criaturas: e ele é o último fim da criação aqui na

terra, porque é o único ser da mesma que pode rea

lizar para si mesmo um conceito de fins, assim como,

mediante a sua razão realizar um sistema dos fins a

partir de um agregado de coisas formadas de modo

conforme a fins (KU, AA OS: 426-427).

O curioso é que nesse mesmo§ 82, imediatamente após 

o texto citado acima, Kant se refere à possibilidade de pensar

toda a série em sentido inverso, tal como, segundo ele, teria fei

to Lineu. Nada impede de se considerar que os seres humanos 

existem para moderar o crescimento exagerado das populações 

de animais, que os animais carnívoros existem para conter o 

crescimento exagerado da população dos herbívoros e que es

tes existem para conter o crescimento exagerado dos vegetais. 

Como, então, decidir o sentido em que devemos considerar a 

série de fins exteriores? Isto é, qual efetivamente é o último fim 

desta série? Ora, como vimos acima, para resolver qual o último 

fim que direciona o sentido da série seria preciso indicar um fim 

incondicionado, um fim terminal. 
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Inicialmente, como mostra a citação em destaque acima, 

Kant localiza no ser humano o último fim do sistema teleológico 

da natureza. Ao ser humano é atribuído o título de "senhor da 

natureza" por ser ele dotado de entendimento e, por isso, capaz 

de subordinar as demais criaturas e de realizar uma investigação 

teórica como a que a terceira Crítica se propõe. No entanto, a 

razão teórica e a razão prática em seu uso pragmático (razão 

voltada a fins condicionados, por meio da qual o ser humano 

submete a natureza a seus fins)129 não conferem efetivamente 

legitimidade ao título de "senhor da natureza". Nada impede 

que o "senhor da natureza" venha a ser subjugado por seus 

servos. Nada impede que invertamos o sentido da série de 

fins exteriores da natureza. A não ser que o ser humano possa 

justificar legitimamente o seu senhoril. Para compreendermos 

se ele é capaz disso, será preciso nos voltarmos para a relação 

entre fim último da natureza, fim terminal da criação e razão 

pura prática. 

Apesar da referência à possibilidade de inverter a sé

rie hierárquica dos fins da natureza, Kant considera, sim, que 

o ser humano é o último fim do sistema de fins exteriores. Na

verdade, o que Kant quer explicitar ao se referir a uma possível 

indecidibilidade do sentido da série de fins é justamente a ne

cessidade, a primeira vista insolúvel, de o fim último ser um fim 

da natureza e, ao mesmo tempo, um fim incondicionado (que, 

portanto, não pode ser dado na natureza). Como afirma Kant: 

"aquilo que ainda de certo modo poderia ser para a natureza 

um último fim, com todas as determinações e qualidade ima

gináveis que se lhe pudesse propagandear, nunca seria, porém, 

enquanto coisa da natureza, umfím terminal" (KU, AA 05: 426). 

129 Sobre o uso pragmático da razão prática, cf. Anth, AA 07: 322. 
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O fim que dá sentido à série, o fim último, tem de ser 

um fim em si mesmo. No entanto, um fim em si mesmo é um 

fim que não necessita de nenhum outro como condição de sua 

possibilidade, ou seja, é um fim incondicionado, um fim termi

nal. Portanto, o fim último é o fim terminal, mas não "enquanto 

coisa da natureza". O fim último deve ser uma criatura tal que 

possa se considerar "enquanto coisa da natureza" e enquanto 

coisa "independente da natureza". Essa criatura não é outra que 

o ser humano. Basta nos lembrarmos daquele decisivo trecho

da Fundamentação da metafísica dos costumes, onde Kant afir

ma que o ser humano tem

dois pontos de vista a partir dos quais pode conside

rar-se a si mesmo e reconhecer leis do uso de suas 

forças, e portanto de todas as ações: o primeiro, 

enquanto pertence ao mundo sensível, sob leis na

turais (heteronomia); o segundo, como pertencente 

ao mundo inteligível, sob leis que, independentes da 

natureza, não são empíricas, mas fundadas somente 

na razão (GMS, AA 04: 452). 

Ora, é na razão pura prática que encontramos fins incon

dicionados e é somente de tal ponto de vista que o ser humano, 

ser da natureza, pode se considerar ao mesmo tempo indepen

dente da natureza. O que a imagem do duplo ponto de vista nos 

permite compreender é justamente que o ser humano pode se 

representar como determinado pela natureza e, ao mesmo tem

po, mas sob outro ponto de vista, como capaz de determinar-se 

a si mesmo, independentemente da natureza. Não é sem razão 

que o imperativo categórico se exprime também por meio da 

ideia de que "a natureza racional existe como fim em si" e se dei

xe formular no mandamento que exige tratar a si mesmo, e/ou 

aos demais seres humanos, "sempre e simultaneamente como 

fim e nunca simplesmente como meio" (GMS, AA 04: 429). 
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Entendo, portanto, que a doutrina dos dois pontos de 

vista permite a Kant solucionar a dificuldade esboçada acima. 

O duplo ponto de vista permite encontrar um ser da natureza 

que é o último fim da série de fins exteriores, mas que, deven

do ser fim em si mesmo, pode ao mesmo tempo ser fim termi

nal. O trecho que se segue à passagem em que o ser humano é 

intitulado "senhor da natureza" corrobora essa interpretação. 

O ser humano pode ser considerado senhor da natureza "só sob 

a condição - isto é, na medida em que compreenda e queira -

de conferir àquela e a si mesmo tal relação a fins que possa ser 

suficientemente independente da própria natureza, por conse

quência possa ser fim terminal, o qual, contudo, não pode ser 

procurado na natureza" (KU, AA 05: 431). 

O ser humano é um "animal dotado da faculdade 

da razão [ ... que] pode fazer de si um animal racional" (Anth, AA 

07: 321). Enquanto animal, ele faz parte da natureza e é deter

minado por suas leis universais. Mas ele pode fazer de si mesmo 

um animal racional, isto é, ele pode desenvolver sua aptidão ao 

uso da razão. Este desenvolvimento (veremos em detalhe no 

capítulo 9) permite que o ser humano se ponha a agir por fins 

incondicionados, fins morais. Ao decidir fazê-lo, o ser humano 

faz de si mesmo fim terminal. Portanto, o ser humano é o último 

fim último da natureza porque ele pode querer determinar-se 

segundo fins independentes da natureza, fins morais, portanto, 

incondicionados. 

De certo, essa relação entre fim último e fim terminal 

se mostra ainda muito abstrata. Como vimos no capítulo 2, no 

§ 83 Kant irá determinar aquilo que, no ser humano, permite

ajuizá-lo como o fim último do sistema teleológico da nature

za. Com isso, a relação entre fim último e fim terminal ganha 

em complexidade. Mostrei que é na cultura da humanidade que 
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se localiza o fim último da natureza em relação ao ser humano. 

A cultura, então, é pensada como preparação para que o ser 

humano se faça fim terminal. E é no quadro da relação entre 

os conceitos de fim último e fim terminal que a filosofia da his

tória surge no interior da Crítica da faculdade do juízo. Neste 

contexto, Kant retoma o conteúdo da história filosófica exposta 

na Ideia de uma história universal e apresenta uma formulação 

mais precisa da questão do vínculo entre progresso histórico e 

moralidade. Mostrarei, na Segunda Parte do livro, que a razão 

prática (faculdade por meio do qual o ser humano pode agir se

gundo fins e, "na medida em que compreenda e queira", segun

do fins incondicionais) precisa ser cultivada. Veremos que isso 

implica uma dimensão de aprendizado histórico e que há con

dições político-jurídicas mais ou menos adequadas para tanto. 

De maneira detida, indicarei, então, de que modo o progresso 

histórico pode ser tomado como preparação para a moralidade. 

Concluo este capítulo reafirmando que o fato de a teleo

logia da natureza investigada na Crítica da faculdade do juízo as

sentar nos diversos modos do conceito de conformidade a fins 

(formal, objetiva e relativa) - que nada mais fazem do que ex

plicitar propriedades de nossas faculdades do conhecimento, em 

especial a necessidade da razão de encontrar unidade sistemática 

em meio à diversidade de formas e leis da natureza -fundamenta 

a interpretação aqui proposta de que a filosofia da história expos

ta nesta obra se justifica a partir de um interesse teórico da razão. 

De certo, a pergunta pelo fim último do sistema teleológico da 

natureza só pode ser respondida na medida em que recorremos a 

conceitos da filosofia moral kantiana. No entanto, como mostrei, a 

cultura da humanidade é um fim da natureza e a investigação que 

leva à pergunta pelo fim último da natureza surge da investigação 

a respeito dos diferentes modos do conceito de conformidade 
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a fins. Ela tem origem, em particular, na investigação crítica a res

peito dos juízos reflexionantes teleológicos, que são tomados por 

Kant como juízos de conhecimentos. 

A teleologia da natureza na qual, no contexto da Crítica 

da faculdade do juízo, se insere a filosofia da história kantiana é, 

portanto, uma teleologia crítica. Ela não afirma categoricamente 

que a natureza somente seja possível enquanto uma causalida

de que opera segundo fins, mas, sim, que nós (dadas a estrutu

ra de nossas faculdades cognitivas) só podemos compreender 

alguns de seus produtos na medida em que pressupomos que 

ela opera segundo uma causalidade conforme a fins. A crítica 

da faculdade do juízo teleológico explicita não o que sejam a na

tureza e a história em si mesmas, mas apenas como nós temos 

de ajuizá-las, se queremos atender à necessidade racional de 

compreendê-las. 
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