
Através de uma análise pormenoriza
da da parte central da Crítica da 
Razão Pura de Kant, Heidegg·e·r ten-

. ta pensar o sentido e os limites de 
uma certa f'orma de determinar a 
coisa. 

Ao mesmo tempo, procura mostrar
-nos como, em Kant, a determinação 
da essência da coisa nos abre, para 
além da subjectividade do sujeito e 
da objectlyidade do objecto, ao do
mínio da verdade do Ser. 
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ADVERTÊNCIA DO TRADUTOR 

Die Frage nach dem Ding, cuja traduj.:ão apresentamos ao 
leitor português com o título Que é uma coisa?, é um texto 
publicado por Martin Heidegger, em 1962, na editora Max 
Niemeyer, e que tem por base um Curso do Semestre de Inverno 
de 1935/36, dado pelo autor na Universidade de Freiburg. Foi 
esta a edij;ão de que nos servimos, embora os títulos dos 
capítulos, parágrafos e alíneas respectivas se refiram aos da 
Gesamtausgabe, vol. 41, Frankfurt-am-Mein, Verlag Vittorio 
Klostermann, 1984 (seguindo, aliás, indica~cões expressas do 
próprio Martin Heidegger, antes da sua morte, quanto a futuras 
ed~cões ou tradu~cões desta obra). Em relaj.:ão a esta última 
ed~cão, o leitor somente não poderá dispor de seis curtas notas, 
publicadas em apêndice, e que o autor acrescentara ao seu 
próprio manuscrito. 

Mantiveram-se as referências bibliográficas originais, aliás 
escassas, a obras de Descartes, Leibniz, Nietzsche, ou outros. 
As indica~cões dadas pelo autor são, de um modo geral, 
suficientes para localizar os excertos referidos. Quanto a 
Hegel, a indica~cão WW, seguida de um algarismo em 
numeraj.:ão romana e do número de página, reenvia para a 
ed~cão das obras do filósofo organizada por J. Hoffmeister. 
Seguiu-se idêntico critério em rela~cão às obras de Kant; dado 
que a 2ª edij;ão da tradu~cão portuguesa da Critica da Razão 
Pura, publicada pela Fund~cão Calouste Gulbenkian, conserva, 
em margem, a paginaj.:ão das Iª e 2ª ed~cões alemãs desta obra 
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(a mesma que H eidegger refere), ser. á fácil ao leitor enquadrar 
as passagens citadas no respectivo contéxto, ou confrontar a 
nossa tradu_~:ão com a que aí é proposta. 

Fizemos acompanhar esta tradu_~:ão de algumas escassas 
notas e de um Glossário final. Tanto umas como o outro foram 
elaborados pensando no leitor familiarizado com a língua alemã 
e para quem algumas solu~cões por nós propostas poderão 
parecer contestáveis ou problemáticas. Não são muito numero
sas, em Portugal, as tradu~cões de Martin Heidegger e nenhuma 
das existentes é de obra de extensão comparável à que aqui 
apresentamos. Se podemos, com just~ca, reivindicar, em certos 
aspectos, o carácter pioneiro do nosso trabalho, nem por isso 
devemos, igualmente, deixar de reivindicar a total responsabi
lidade pelos erros cometidos. 

Carlos M orujão 
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OS DIFERENTES MODOS 
DE QUESTIONAR ACERCA DA COISA 

§ 1 - A questão filosófica e a questão científica 

Colocamos, neste curso, uma questão de entre as que 
pertencem ao domínio das questões fundamentais da 
metafísica. Ela tem o seguinte teor: «Que é uma coisa?». A 
questão é já antiga. O que nela é sempre novo é o facto de ter 
de ser continuamente posta. 

Poderia iniciar-se, imediatamente, uma vasta discussão 
acerca desta questão, antes mesmo de ela ter sido, em geral, 
correctamente colocada. Num certo sentido, isso seria 
legítimo, porque a filosofia, quando se inicia, encontra-se 
numa situação desfavorável. O mesmo não acontece com as 
ciências, pois a estas as representações, opiniões e maneiras de 
pensar quotidianas atribuem sempre uma entrada e um acesso 
imediatos. Se o modo habitual de representar for tomado 
como a únicá medida de todas as coisas, a filosofia, então, 
será sempre algo de deslocado. Este deslocamento, que é 
próprio da atitude pensante, apenas se pode consumar por 
meio de .um afastamento violento. Os cursos científicos, pelo 
contrário, podem começar imediatamente pela exposição do 
seu objecto. Os níveis assim escolhidos para o questionar não 
tornarão a ser abandonados, mesmo que as questões se 
tornem mais complicadas e mais difíceis. 

13 



Pelo contrário, a filosofia efectua uma deslocação 
permanente das posições e dos níveis. Com ela, muitas 
vezes, não se sabe qual é a parte de cima e a parte de baixo. 
Mas, para não tornar excessiva esta desorientação inevitável e 
quase sempre salutar, é necessário um esclarecimento 
provisório acerca do que vai ser questionado. Por outro 
lado, este esclarecimento traz consigo o perigo de se falar 
pormenorizadamente de filosofia sem pensar no seu sentido. 
Dedicaremos a primeira lição, e apenas ela, ao esclarecimento 
do nosso projecto. 

A questão enuncia-se do seguinte modo: «Que é uma 
coisa?». Imediatamente uma dúvida nos assalta. Dir-se-á que 
faz sentido utilizar e consumir as coisas disponíveis, pôr de 
lado as coisas que estorvam, arranjar as que são necessárias; 
mas com a questão «que é uma coisa?» não se pode, 
propriamente, começar nada. Assim é. Com ela não se pode 
começar nada. Seria uma grave incompreensão da questão 
tentarmos provar que com ela se pode começar alguma coisa. 
Não, com ela nada se pode começar. Esta afirmação acerca da 
nossa questão é tão verdadeira que devemos, precisamente, 
compreendê-la como uma determinação da sua essência. 
«Que é uma coisa?». Esta é uma questão com a ·qual nada se 
pode começar; acerca desta questão, mais nada precisa ser 
dito. 

Exactamente, porque a questão já é antiga, tão antiga 
como o começo da filosofia ocidental com os Gregos, no 
século VII a.C., será bom caracterizá-la, também, brevemente, 
pelo seu lado histórico. A esta questão está ligada uma 
pequena história. Platão conservou-a para nós no seu diálogo 
Teeteto (174 a e seg.): 

«ílcrn:ep Kai 0<XÀTJV &m;poVOJlOUV'ta Kai rlvro PMn:ovm, 
m:cróv-ra eiç <ppáap, E>p~-r-rá. nç EJlJlEÀTtÇ Kai xapü:crcra 
Sepan:at viç &n:ocrK&\jmt Mye-rat d>ç -ret JlEV sv oupauro 
n:poSuJ.toho dõávat, -r& 8'i:'J.tn:pocrSev aówu Kai n:ap& n:óõaÇ 
ÀavScivot ainóv.» 

«Conta-se, acerca de Tales, que teria caído num poço 
quando se ocupava com a esfera celeste e olhava para cima. 
Acerca disto, uma criada trácia, espirituosa e bonita, ter-se-ia 
rido e dito que ele queria, com tanta paixão, ser sabedor das 
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coisas do céu, que lhe permaneciam escondidas as que se 
encontravam diante do seu nariz e sob os seus pés.» 

Platão acrescentou ao relato desta história, a seguinte 
afirmação: 

1<XÓ1ÓV OE CÍpXet CJKffiJlJl<X STCl n:<fV1<XÇ C5crot SV <ptÀOCJO<p{Cf 
8tciyoum. 

«Ü mesmo escárnio aplica-se a todos os que se ocupam da 
filosofia.» 

A questão «que é uma coisa?» deve determinar-se como 
uma daquelas de que as criadas se riem. E uma verdadeira 
criada deve ter sempre qualquer coisa de que se possa rir. 

De súbito, com a caracterização da questão acerca do que 
é uma coisa, aproximamo-nos do que seja a atitude própria da 
filosofia, que levanta uma tal questão. Filosofia é aquele 
modo de pensar, com o qual, essencialmente, nada se pode 
c?meçar e acerca do qual as criadas necessariamente se 
nem. 

Esta determinação conceptual da filosofia não é uma mera 
brincadeira, mas deve ser meditada. Oportunamente, faremos 
bem em nos recordarmos de que, no decurso do nosso 
trajecto, talvez nos aconteça cair num poço, de que não 
consigamos, durante muito tempo, encontrar o fundo. 

Devemos ainda dizer, agora, por que motivo falamos em 
questões fundamentais da metafisica. Esta palavra «metafí
sica» deve aqui indicar, somente, que as questões que serão 
abordadas pertencem ao cerne e ao centro da filosofia. Por 
outro lado, por «metafísica», não visamos um domínio 
particular no interior da filosofia, distinto da lógica ou da 
ética. Na filosofia não há domínios, porque ela também não é 
um domínio. E não o é porque, aqui, a aprendizagem escolar, 
embora, de facto, indispensável dentro de certos limites, não é 
de modo algum essencial, antes de mais porque em filosofia 
qualquer coisa como a divisão do trabalho não tem, à partida, 
sentido. Queremos, por isso, libertar o mais possível a palavra 
«metafísica» do que historicamente lhe está ligado. Para nós, 
ela designa, somente, aquele modo de proceder no qual se 
corre, em particular, o perigo de cair num poço. Com esta 
preparação geral, podemos agora caracterizar, mais de perto, 
a nossa questão. Que é uma coisa? 
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§2- Os múltiplos sentidos em que se fala de uma coisa 

Para começar, em que é que pensamos quando dizemos 
«uma coisa»? Visamos um pedaço de madeira, uma pedra; 
uma faca, um relógio; uma bola, um dardo; um parafuso, ou 
um fio metálico; mas também chamamos «uma coisa 
imponente» a um grande átrio de uma estação de caminho 
de ferro; e dizemos o mesmo de um abeto gigantesco. Falamos 
das diversas coisas que aparecem num prado, no Verão: ervas 
e plantas, borboletas e escaravelhos; a coisa que está ali na 
parede- o quadro, por exemplo - também lhe chamas coisa e 
um escultor, no seu atelier, tem diversas coisas, acabadas ou 
por acabar. 

Pelo contrário, já hesitamos em chamar coisa ao número 
cinco. Não podemos agarrar o número, nem vê-lo, nem ouvi
-lo. Do mesmo modo, a expressão «o tempo está mau» não 
pode considerar-se uma coisa, tal como a palavra isolada 
«casa». Distinguimos, precisamente, entre a coisa «casa» e a 
palavra que nomeia essa coisa. Também a uma atitude e a um 
modo de pensar que, conforme a ocasião, conservamos ou 
esquecemos, não chamamos uma coisa. 

Mas também quando, algures, se prepara uma traição, 
dizemos: «estão a passar-se coisas esquisitas». Ao dizer isto, 
não visamos pedaços de madeira, utensílios, ou coisas 
parecidas. E quando uma decisão depende, «antes de 
qualquer outra coisa», desta ou daquela consideração, as 
outras coisas, que não são tidas em conta, não são pedras, ou 
outra coisa parecida, mas outras escolhas ou resoluções. Do 
mesmo modo, quando dizemos que o que se está a passar é 
uma coisa impossível. Empregamos agora «coisa» num 
sentido muito mais lato do que quando começámos a 
enumeração, no que respeita ao sentido que a nossa palavra 
portuguesa tinha no início. «Coisa» significa o mesmo que 
«thing»: discussão de um processo, discussão em geral, 
assunto; tal como quando «tomamos as coisas claras», ou 
quando o ditado diz: «uma coisa boa tem o seu tempo 
próprio». Tudo, mesmo o que não é madeira ou pedra, uma 
tarefa ou um empreendimento, necessita do seu tempo. E 
dizemos de alguém que é uma «boa coisa», se os seus 
assuntos, desejos e trabalhos estão em ordem. 
• Torna-se agora claro que compreendemos a palavra · 
«coisa» num sentido restrito e num sentido lato. Coisa em 
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sentido restrito significa o disponivel, o visível, etc., o que está 
ao alcance da mão. Coisa em sentido lato significa qualquer 
assunto, qualquer coisa que aconteça, de um modo ou de 
outro, as coisas que se passam «no mundo», acontecimentos, 
eventos. Finalmente, há um emprego da palavra em sentido 
ainda mais lato; foi preparado. há muito tempo e generalizou
-se, sobretudo, na filosofia do século XVIII. Assim, Kant fala, 
por exemplo, «de coisa em si» e distinguindo-a, de facto, da 
«coisa para nós», quer dizer, de fenómeno. Uma coisa em si é 
aquela que não é acessível para nós homens, através! da 
experiência, tal como uma pedra, uma planta ou um animal. 
Qualquer coisa para nós é também, enquanto coisa, uma coisa 
em si, quer dizer, torna-se conhecida de modo absoluto no 
conhecimento divino absoluto; mas nem toda a coisa em si é 
uma coisa para nós. Uma coisa em si é, por, exemplo, Deus, 
tomada a palavra, tal como Kant a entende, no sentido da 
teologia cristã. Quando Kant chama a Deus uma coisa, não 
quer dizer que Deus seja uma gigantesca formação gazeifor
me, que oculta algures a sua essência. Coisa significa aqui, 
apenas, segundo um rigoroso uso da linguagem, o mesmo que 
«qualquer coisa», aquilo que é o contrário do nada. Podemos, 
com a palavra e o conceito «Deus», pensar qualquer coisa, 
mas não podemos experimentar o próprio Deus, do modo que 
experimentamos este giz, acerca do qual exprimimos em 
comum e verificamos afirmações, tais como: «se o deixarmos 
cair, ele cai a uma determinada velocidade.» 

Deus é uma coisa, na medida em que é qualquer coisa, um 
X. Do mesmo modo, o número é uma coisa, a fé é uma coisa e 
a lealdade também. Igualmente é «qualquer coisa» a 
indicação > <, o «e», o «ou ... ou .. . ». 

Coloquemos uma vez mais a nossa questão: «Que é uma 
coisa?» Vê-se imediatamente que a questão está mal colocada, 
porque aquilo que deve ser posto em questão, a «coisa», oscila 
no seu significado; com efeito, aquilo que deve ser 
questionado, deve ser determinado em si mesmo de modo 
suficiente, para poder ser apropriadamente questionado. 
«Onde está o cão?» «Ü cão» não pode ser procurado, se eu 
não sei se o cão é o do vizinho ou se é o meu. Que é uma 
coisa? Coisa em que sentido? Em sentido restrito, em sentido 
lato, ou no mais lato de todos? Distingamos estes três 
significados, se bem que o modo de delimitação permaneça 
ainda indeterminado: 
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1. Coisa, no sentido do que está ao alcance de mão: uma 
pedra, um pedaço de madeira, um alicate, um relógio, uma 
maçã, um pedaço de pão; as coisas sem vida e as coisas com 
vida; uma rosa, um arbusto, uma faia, um abeto, um lagarto, 
uma vespa ... 

2. Coisas, no sentido daquilo que foi referido, mas, 
igualmente, os planos, as resoluções, as convicções, as 
maneiras de pensar, os feitos, o histórico ... 

3. Todas estas coisas e, além disso, quaisquer outras, que 
sejam algo e não nada. 

Permanece sempre arbitrário o limite dentro do qual fixa
mos o significado da palavra «coisa». De modo 
correspondente, varia o domínio e a direcção do nosso 
questionar. 

·Para o nosso uso actual da língua, é mais fácil com
preender a palavra «coisa» no primeiro sentido (restrito). 
Então, cada uma destas coisas (pedra, relógio, maçã, rosa) é 
sempre, de facto, qualquer coisa, mas nem todo o «qualquer 
coisa» (número cinco, a sorte, a coragem) é uma coisa. 

Ao colocarmos a questão «que é uma coisa?», deter-nos
-emas no primeiro sentido; e, na verdade, não somente para 
nos mantermos próximos do uso da língua, mas porque a 
questão acerca da coisa, mesmo quando é entendida em 
sentido lato, ou no mais lato de todos, aponta, a maior parte 
das vezes, para este sentido restrito e parte, em primeiro lugar, 
dele. Ao perguntar «que é uma coisa?» visamos agoras as 
coisas que estão à nossa volta. Consideramos o que está mais 
próximo da vista, o que se pode agarrar com a mão. Na 
medida em que prestamos atenção a isto, vê-se claramente que 
aprendemos qualquer coisa com o riso da criada. Ela queria 
dizer-nos que deveríamos, antes de mais, prestar atenção ao 
que se passa à nossa volta. 

§3- A especificidade da questão acerca da coisa/idade, em face 
dos métodos cientificas e técnicos 

Mas logo que nos pomos a caminho, tendo em vista 
determinar estas coisas, encontramo-nos em apuros. Pois 
todas estas coisas estão, desde há muito tempo, determinadas 
e, quando o não estão, há modos seguros de proceder (a~ 
ciências) e de produzir, nos quais isso pode acontecer. O que e 
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uma pedra dizem-nos mais rapidamente a mineralogia e a 
química, o que é uma rosa e um arbusto ensina-nos com 
segurança a botânica; do que é uma rã e um falcão fala-nos a 
zoologia; do que é um sapato, uma ferradura ou um relógio, 
dão-nos uma informação mais exacta o sapateiro, o ferreiro, 
ou o relojoeiro. 

Torna-se evidente que, com a nossa questão, chegamos 
sempre demasiado tarde e, ao mesmo tempo, somos remetidos 
para quem tem disponível uma resposta muito melhor ou para 
quem, pelo menos, dispõe de experiências e modos de 
proceder que permitem que ela seja dada rapidamente. Isto 
é apenas uma confirmação do que já tínhamos admitido, ou 
seja, que com a questão «que é uma coisa?» nada se pode come
çar. Mas, na medida em que temos o projecto de discutir esta 
questão e de o fazer a propósito das coisas que estão mais pró
ximas, torna-se necessário tornar compreensível o que ainda 
queremos saber, em contraste com o que nos djzem as ciências. 

Com a nossa questão «que é uma coisa?» não queremos 
saber, evidentemente, o que é um granito, um sílex, um calcá
rio ou um grão de areia, mas o que é uma pedra enquanto 
coisa. Não queremos saber como se diferenciam e como são 
os musgos, os fetos, as ervas, os arbutos e as árvores, mas o 
que é a planta enquanto coisa - e o mesmo acontece com os 
animais. Também não queremos saber o que é um alicate, na 
sua diferença em relação ao martelo, nem o que é um relógio, 
na sua diferença em relação à chave, mas o que são estes 
instrumentos de uso e de trabalho, enquanto coisas. Sem 
dúvida, não é imediatamente claro o que isto quer dizer. Mas 
admitamos, por uma vez, que se pode perguntar deste modo; 
então exige-se, claramente, que nos detenhamos diante dos 
factos e da sua exacta observação, para podermos conceber o 
que são as coisas. Não se pode imaginar o que é uma coisa 
permanecendo sentado à secretária, ou prescrevendo discur
-sos de carácter geral. Isso só pode ser decidido nos locais de 
trabalho das ciências de investigação e nas oficinas. Quando 
não nos encontramos nestes sítios estamos expostos ao riso da 
criada. Questionamos acerca das coisas e, ao fazer isso, 
passamos por cima do que nos é dado e das ocasiões que, de 
acordo com a opinião geral, nos proporcionam informações 
adequadas acerca de todas estas coisas. 

Assim parece, de facto. Com a nossa questão «que é uma 
coisa?», ultrapassamos não apenas as pedras isoladas e os 
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tipos de pedra, as plantas isoladas e as espécies de plantas, os 
animais isolados e as espécies animais, os instrumentos de uso 
e de trabalho isolados. Ultrapassamos mesmo estes domínios 
do inanimado, do animado e do utilitário e queremos apenas 
saber: «que é uma coisa?» Na medida em que questionamos 
deste modo procuramos aquilo que faz a coisa ser coisa, 
enquanto tal, não enquanto pedra ou madeira, aquilo que 
torna-coisa (be-dingt) a coisa. Não questionamos acerca de 
uma coisa de uma determinada espécie, mas acerca da 
coisalidade da coisa. Essa coisalidade, que torna-coisa uma 
coisa já não pode ser coisa, quer dizer, um condicionado 
( Bedingtes). A coisalidade deve ser qualquer coisa de 
incondicionado: Com a questão «que é uma coisa?», 
perguntamos pelo incondicionado (Unbedingten) . Questiona
mos acerca do palpável que nos rodeia e, com isto, afastamo
-nos ainda e cada vez mais das coisas que nos estão próximas, 
como Tales, que via até às estrelas. Devemos ultrapassar as 
estrelas, ir além de todas as coisas, em direcção ao que já-não
-é-coisa, aí onde já não há mais coisas que dêem um 
fundamento e um solo. 

E, no entanto, levantamos esta questão apenas para saber 
o que é uma pedra, um lagarto que se expôs ao Sol em cima 
dela, o que é uma vergôntea que cresce ali perto, o que é um 
canivete que nós, deitados no prado, temos talvez na mão. 
Devemos saber precisamente o que o mineralogista, o 
botânico, o zoólogo e o amolador não querem saber, aquilo 
que eles julgam apenas querer saber quando, no fundo, 
querem uma coisa completamente diferente: promover o 
progresso da ciência, ou satisfazer o prazer da descoberta, ou 
indicar o carácter utilitário da coisa, ou ganhar a vida. 
Devemos saber aquilo que nenhum deles não só não sabe, 
como talvez nem sequer possa saber, apesar de toda a ciência 
e habilidade manual. Isto soa a arrogância. Não se limita a 
soar, é-o. Certamente não se exprime aqui a presunção de 
uma pessoa isolada, tanto quanto a nossa dúvida quanto ao 
poder-saber, ou querer-saber, das ciências não se dirige contra 
a atitude e o modo de pensar de pessoas isoladas, nem mesmo 
contra a utilidade e a necessidade das ciências. 

A pretensão de saber, que caracteriza a nossa questão, é 
uma arrogância do mesmo tipo das que se encontram sempre 
em cada decisão essencial. Conhecemos já esta decisão, o que 
não significa que nos tenhamos já embrenhado também nela. 
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É a decisão sobre se queremos saber aquilo com que -
segundo esta maneira de falar - nada se pode começar. 
Quando renunciamos a este saber e não colocamos esta 
questão, tudo permanece tal como estava. Podemos também, 
sem esta questão, ter êxito no nosso exame, talvez até mais 
êxito. Quando, por outro lado, colocamos a questão, não 
ficamos, de um dia para o outro, melhores botânicos, 
zoólogos e historiadores, juristas e médicos. Mas talvez nos 
tornemos melhores professores, médicos e juízes, ou - dito 
com mais prudência - em todo o caso, diferentes, mesmo que 
também, então, - a saber, na profissão- nada possa começar 
com a questão. 

Com a nossa questão não podemos nem substituir, nem 
melhorar as ciências. No entanto, quereríamos colaborar na 
preparação de uma decisão. Esta decisão é a seguinte: é a 
ciência o padrão de medida para o saber, ou há um saber no 
qual, em primeiro lugar, se determinam os fundamento~ e os 
limites da ciência e, com isso, a sua eficácia própria? E este 
saber autêntico necessário a um povo histórico, ou pode 
passar-se sem ele e substituí-lo por outra coisa? 

Mas as decisões não se conseguem tomar só porque se fala 
delas, ' mas porque se criam disposições e se manifestam 
atitudes nas quais a decisão é inevitável e em que, se ela não 
acontece, isso torna-se a decisão mais essencial. 

O que é mais próprio de tais decisões consiste em que elas 
só podem ser preparadas por uma única questão, com a qual, 
de acordo com a opinião usual e na perspectiva da criada,, 
nada se pode começar. Com isto, esta questão desperta 
sempre aperência de ser um querer-saber-mais ( Besserwil
lenwollen) do que as ciências. «Mais», significa sempre uma 
diferença de grau no interior de um mesmo domínio. Mas, 
com a nossa questão, colocamo-nos fora das ciências e o saber 
a que a nossa questão aspira não é nem melhor, nem pior -
mas completamente diferente. Diferente das ciências, mas 
também diferente daquilo a que se chama uma «concepção
-do-mundo». 

§4 - Experiência quotidiana e experiência cientificada coisa; a 
questão da sua verdade. 

A questão «que é uma coisa?» parece estar agora em 
ordem. Pelo menos, está estabelecido, de forma aproximada, 
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1 º o que é posto em questão; 2º aquilo-em-direc,cão-aonde 
(wonach) se questiona, relativamente ao que é posto na 
questão. Aquilo em-direc_,cão-aonde a coisa como que é 
interrogada e questionada é a coisalidade, o que determina 
uma coisa, enquanto tal, a ser coisa. 

Quando, então, tentamos estabelecer a coisalidade da coisa 
ficamos, uma vez mais, perplexos, não obstante a questão 
estar em ordem. «Onde» devemos agarrar a coisa? E, acima de 
tudo, não encontramos «a coisa» em parte nenhuma, mas 
sempre, apenas, coisas isoladas, estas e aquelas coisas. A que é 
que isto se deve? Apenas a nós que, primeiro que tudo e a 
maior parte das vezes, deparamos apenas com o particular e 
só depois, segundo parece, extraímos e deduzimos o universal, 
neste caso, a coisalidade? Ou resulta isto da própria coisa, 
pelo facto de serem sempre coisas singulares as q'ue vêm até 
nós? E se isto resulta da própria coisa, está isto, de algum 
modo, fundado apenas nela, ou é somente um acaso 
caprichoso o facto de ela vir até nós deste modo? Ou vêm 
elas até nós apenas como singulares porque, como coisas, são 
singulares? 

A nossa experiência e a nossa opinião quotidianas acerca 
das coisas partem, em todo o caso, daí. Antes de 
prosseguirmos o caminho do nosso questionar é necessário 
abrir um parênteses para dizer algo acerca da nossa 
experiência quotidiana. Não há, em geral, nenhum funda
mento sólido, nem próximo, nem distante, para pôr em 
dúvida a nossa experiência quotidiana. Certamente, não basta 
reclamar, simplesmente, que aquilo que nos mostra a nossa 
experiência quotidiana das coisas é o verdadeiro, tal como 
não é suficiente aparentar ser crítico e prudente; na verdade, 
enquanto homens, somos sujeitos e eus individuais e aquilo 
que representamos e em que acreditamos são imagens 
subjectivas que trazemos em nós; às próprias coisas, nunca 
chegamos. Por outro lado, mesmo no caso de esta concepção 
ser falsa, ela não será ultrapassada só porque em vez de «eu» 
de diz agora «nÓs» e porque, em vez do indivíduo, temos em 
conta a comunidade; assim, permanece ainda a possibilidade 
de não trocarmos, uns com os outros, senão imagens 
subjectivas das coisas, que não se tornam mais verdadeiras 
por resultarem de um intercâmbio em comunidade. 

Deixamos agora de lado estas diferentes considerações 
acerca da nossa relação com as coisas e da verdade dessa 
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relação. Mas, por outro lado, não queremos esquecer que não 
é de modo algum suficiente referir-nos apenas à verdade e à 
certeza da experiência quotidiana. Mesmo quando a 
experiência quotidiana tem em si uma verdade e até mesmo 
uma verdade peculiar, ela deve ser fundamentada, quer dizer, 
o seu fundamento deve ser apresentado, afirmado e assumido, 
enquanto tal. Isto é tanto mais necessário, quanto se torna 
manif~sto que as coisas quotidianas apresentam uma outra 
face. E o que elas fazem há muito tempo e fazem-no para nós, 
hoje, com uma extensão e com um modo que a custo 
entendemos e muito menos dominamos. 

Um exemplo familiar: o Sol desaparece atrás de um monte, 
um disco ardente com um diâmetro que tem, no máximo, 
entre meio metro e um metro. Tudo o que o Sol é para o 
pastor quando regressa dos campos com o seu rebanho, não 
necessita agora de ser descrito; é o Sol efectivo, o mesmo que 
o pastor espera na manhã seguinte. Mas o Sol efectivo já 
desapareceu há uns minutos atrás; o que vemos é uma 
aparência, provocada por determinadas irradiações passadas. 
Mas esta aparência é também uma aparência porque, na 
realidade - dizemos agora - o Sol não se põe; ele não se 
movimenta à volta da terra e por cima dela, mas, ao invés, é a 
terra que se movimenta à volta do Sol. E este Sol, por sua vez, 
não é o centro último do sistema do mundo; pertence a um 
sistema mais vasto que conhecemos hoje como sistema da Via 
Láctea e das nebulosas espiralares, que são de uma dimensão 
muito maior, diante da qual a extensão do sistema solar deve 
ser qualificada como diminuta. E o Sol, que todos os dias se 
levanta e se põe e que dá luz, arrefece cada vez mais; a nossa 
terra deveria, para conservar o mesmo calor, aproximar-se 
cada vez mais dele; em vez disso, afastamo-nos cada vez mais; 
isto prepara, sem dúvida, uma catástrofe nos «espaços
-tempo», em comparação com os quais os poucos milhares 
de anos da história do homem sobre a terra não significam 
sequer um segundo. 

Qual é, então, o Sol efectivo? Que coisa é a verdadeira- o 
Sol do pastor ou o Sol do astrofisico? Ou está a questão mal 
posta e, se é este o caso, porquê? Como decidir isto? Para isso, 
é claramente necessário saber o que é uma coisa e o que 
significa ser coisa e como se determina a verdade de uma 
coisa. Acerca desta questão, nem o pastor, nem o astrofisico, 
podem dar qualquer informação; nem sequer podem, ou 
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precisam, de colocar a questão, para serem imediatamente 
quem são. 

Um outro exemplo: o físico e o astrónomo inglês 
Eddington fala da sua mesa e diz: todas as coisas deste 
género, mesas, cadeiras, etc., têm um duplo. A mesa número 
um é a mesa conhecida desde o tempo de criança. A mesa 
número dois é a «mesa conhecida cientificamente». Esta mesa 
conhecida cientificamente, quer dizer, a mesa que a ciência 
determina na sua coisalidade, não é composta, segundo a 
física atómica contemporânea, de madeira, mas, na sua maior 
parte, de espaço vazio; aqui e ali, neste vazio, estão 
entremeadas cargas eléctricas que, a grande velocidade, se 
deslocam em todos os sentidos. Qual é agora a mesa 
verdadeira, a número um ou a número dois? Ou são ambas 
verdadeiras? E em que sentido de verdade? Que verdade 
medeia entre ambas? Deve, então, haver uma terceira, em 
relação à qual tanto a primeira como a segunda são 
verdadeiras e apresentam variações de verdade. Aqui, não 
nos podemos salvar através de uma escapatória, dizendo: 
aquilo que é dito acerca da mesa número dois, conhecida pela 
ciência, acerca da nebulosa e do Sol que vai morrendo, são 
apenas opiniões e teorias da física. A isto devemos responder: 
sobre esta física fundamentam-se as nossas fábricas gigantes
cas, os aviões, a rádio e a televisão, toda a técnica que mudou 
a terra e com ela o homem, mais do que ele suspeita. Isto são 
realidades, não opiniões que algum investigador, «afastado da 
vida», defende. Quer-se ter a ciência ainda mais perto da vida? 
Penso que ela está já tão perto que a esmaga. Precisamos, 
antes, do adequado afastamento em relação à vida, para 
obtermos mais uma vez, a distância com que possamos avaliar 
o que acontece connosco, homens. 

Hoje ninguém sabe isso. Por este motivo, devemos 
questionar tudo isto e questionar sempre de novo, para o 
saber ou, simplesmente, para saber porque e até que ponto 
não o sabemos. O homem e os povos foram simplesmente 
atirados para dentro deste universo, para dele saírem de novo, 
do mesmo modo como entraram, ou as coisas passam-se de 
outro modo? Devemos levantar a questão. Durante bastante 
tempo ainda, trata-se mesmo de fazer uma coisa muito mais 
provisória: devemos, para começar, aprender de novo a 
questionar. Isto acontece somente na medida em que as 
questões (mas não, certamente, quaisquer questões) são, de 
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facto, colocadas. Escolhemos questão: «que é uma coisa?». 
Agora mostra-se isto: as coisas encontram-se em modos 
diferentes de verdade. O que é a coisa de forma a isto poder 
acontecer com ela? A partir de onde devemos decidir o ser
-coisa da coisa? Tomamos posição na experiência quotidiana, 
com a reserva de que a sua verdade exige ser fundamentada. 

§5 - Singularidade e «istidade». Espapo e tempo como 
determina,cões da coisa. 

Na experiência quotidiana deparamos sempre com coisas 
singulares. Com esta indicação reatamos, fechado o parênte
ses, com o desenvolvimento da nossa questão. 

As coisas são coisas singulares. Antes de mais, isto significa 
que a pedra, o lagarto, a vergôntea e a faca são, cada um 
deles, para si. Além disso, significa que a pedra é, precisa
mente, esta pedra totalmente determinada; o lagarto não é o 
lagarto em geral, mas precisamente este, e o mesmo aconteceu 
com a vergôntea e a faca. Não há uma coisa em geral, mas 
apenas estas coisas singulares e as singulares, antes de mais, 
são «esta coisa». Cada coisa é esta coisa e nenhuma outra. 

De repente, deparamos com aquilo que pertence a uma 
coisa enquanto coisa. Trata-se de uma determinação que as 
ciências não vêem, elas que, no seu impulso em direcção aos 
factos, parecem chegar o mais perto possível das coisas. Por 
conseguinte, um botânico, com a investigação de uma 
labiada, não se preocupa com uma planta singular, enquanto 
esta planta singular; ela é sempre, apenas, um exemplar; o 
mesmo acontece com os animais, com as inumeráveis rãs e 
salamandras, que são mortas num Instituto. O «ser esta» que 
caracteriza qualquer coisa é posto de lado pela ciência. Mas 
devemos, então, considerar as coisas deste modo? Nunca 
chegaríamos ao fim, devido à infinidade de coisas singulares e 
faríamos, ininterruptamente, constatações indiferentes. Toda
via, não procuramos, em detrimento das coisas singulares, a 
série que regula cada uma delas, mas a determinação universal 
de cada uma destas coisas, que consiste no facto de elas serem 
«estas coisas», a sua «istidade)) ( J ediesheit), se esta expressão 
é permitida. 

Simplesmente, a proposição, «cada coisa é esta coisa e 
nenhuma outra)), tem validade universal? Há sempre coisas 
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em relação às quais nenhuma outra é totalmente outra, coisas 
exactamente idênticas, dois baldes, ou duas agulhas de abeto, 
que não se -podem diferenciar. Poder-se-ia, então, dizer: o 
facto de duas coisas exactamente iguais não poderem mais ser 
diferenciadas não prova ainda que, afinal, não sejam 
diferentes. Mas, uma vez aceite que duas coisas singulares 
sejam absolutamente idênticas, cada uma das agulhas de 
abeto ocupa um lugar diferente; e se elas tivessem de ocupar o 
mesmo lugar, isso só aconteceria em momentos diferentes do 
tempo. Lugar e momento-de-tempo fazem que coisas 
absolutamente iguais sejam, cada uma delas, esta coisa, quer 
dizer, coisas diferentes. Mas, na medida em que cada coisa 
tem o seu lugar, o seu momento-de-tempo e a sua duração 
próprios, nunca há duas coisas iguais. O carácter ocasional 
dos lugares e a sua multiplicidade está fundado no tempo. 
Esta característica fundamental da coisa e esta determinação 
essencial da coisalidade da coisa, que a faz ser esta coisa, 
-un a-se na essência do espaço e do tempo. 

A nossa questão «que é uma coisa?» inclui, por isso, as 
questões «que é o espaço?» e «que é o tempo?». De boa 
vontade as formulamos em conjunto, isto é-nos familiar. Mas 
como e porquê estão espaço e tempo unidos um ao outro? 
Estão unidos de modo geral, impelidos um para o outro de 
forma exterior, ou estão unificados originariamente? Resulta
rão de uma raiz comum, de uma terceira coisa, ou antes de 
uma primeira, que não é nem espaço nem tempo, por ser os 
dois de modo mais originário? Estas questões e outras que 
lhes estão ligadas preocupam-nos, quer dizer, não nos satisfaz 
o facto de haver espaço e tempo e de os colocarmos um ao 
lado do outro através de um simples «e» - espaço e tempo
como se fossem cão e gato. Para fixar desde já esta questão 
com o auxílio de um nome, chamemos-lhe a questão do 
espaço-de-tempo. Por espaço-de-tempo entendemos, normal
mente, uma determinada porção de tempo e dizemos: no 
espaço-de-tempo de cem anos; com isto visamos, no fundo, 
qualquer coisa de temporal. Além deste uso linguístico 

-corrente e muito instrutivo para o pensamento, damos ao 
~ J composto «espaço-de-tempo» um outro sentido, que aponta 

em direcção à unidade- interna do espaço e do tempo. Com 
isto, a verdadeira questão dirige-se ao «e». O facto de 
nomearmos o tempo em primeiro lugar, de dizermos Zeitraum 
e não Raumzeit, deve indicar que nesta questão o tempo joga 
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um papel particular. Todavia, isto não significa, de modo 
nenhum, que o espaço se deixa derivar totalmente do tempo e 
seja, em face do tempo, qualquer coisa de subordinado. 

A questão «que é uma coisa?» inclui a questão: o que 
é o espaço de tempo, a unidade enigmática do espaço e do 
tempo, na qual se determina, segundo parece, aquela carac
terística fundamental da coisa, que consiste em ser «esta 
coisa». 

Não escapamos à questão acerca da essência do espaço e 
do tempo só porque pomos em dúvida a caracterização dada 
da coisalidade da coisa. Dissemos que lugar e momento-de
-tempo fazem, pura e simplesmente, com que coisas iguais 
sejam «estas coisas», quer dizer, coisas diferentes. Mas serão, 
em geral, espaço e tempo determinações da própria coisa? 
Diz-se, certamente, que as coisas estão no espaço e no tempo. 
Espaço e tempo formam um quadro, um domínio-de
-ordenação, com a ajuda do qual fixamos e indicamos o 
espaço e o momento-de-tempo das coisas individuais. Pode 
dar-se também o caso de cada coisa, ao ser determinada com 
respeito ao seu lugar e ao seu tempo, ser sempre esta, 
inconfundível com qualquer outra. Mas isto são apenas 
determinações que são trazidas e atribuídas à coisa a partir do 
exterior, através da referência espacio-temporal. Com isto, 
ainda nada se disse acerca da própria coisa e daquilo que a faz 
ser esta coisa. Vemos facilmente que, por trás desta 
dificuldade, se oculta a questão fundamental: são espaços e 
tempo apenas um quadro para as coisas, um sistema de 
coordenadas que instalamos provisoriamente, apenas para 
alcançar indicações rigorosas sobre as coisas, ou são espaço e 
tempo algo de diferente? A relação da coisa com eles é esta 
relação exterior ( cf. Descartes)? 

Olhamos, de acordo com o modo quotidiano habitual, 
tudo o que nos circunda. Podemos garantir: este giz é branco; 
este pau é duro; a porta está fechada. Mas tais garantias não 
nos conduzem ao objectivo. Devemos olhar para a coisa a 
partir da sua coisalidade, portanto, a partir de aquilo que, 
provavelmente, pertence a todas as coisas e a cada uma delas, 
enquanto tais. Se ~s olharmos desse modo, verificamos que as 
coisas são singulares, uma porta, um giz, uma tábua, etc. Ser, 
desta forma, singular é, claramente, uma característica das 
coisas, universal e sem excepção. Quando olhamos mais de 
perto, vemos mesmo que estas coisas singulares são sempre 
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estas, esta porta, este giz, estes, aqui e agora, não aqueles da 
sala nº 6, nem os do semestre anterior. 

Já temos, então, uma resposta à nossa questão «que é uma 
coisa?». Uma coisa é «esta coisa». Procuramos compreender, 
de modo mais rigoroso, em que consiste o carácter essencial 
da coisa que encontramos. Resulta isto: a referida singulari
dade da coisa, desta coisa, que consiste em ser esta, está em 
conexão com o espaço e o tempo. Pela sua posição respectiva 
no espaço e no tempo cada coisa é, de forma inconfundível, 
esta e nenhuma outra. Tais indicações de lugar e de momento
-de-tempo dizem, finalmente, apenas respeito ao quadro em 
que as coisas se encontram e ao modo como, quer dizer, onde 
e quando, elas se encontram precisamente aí. Acerca disso 
poder-se-ia indicar que cada coisa - tal como nós conhecemos 
as coisas - tem a sua posição espacio-temporal respectiva e 
que, portanto, esta relação da coisa com o espaço e o tempo 
não pode ser ocasional. As coisas estao, necessariamente, 
nesta relação espacio-temporal? Qual é o fundamento desta 
necessidade? Este fundamento reside na própria coisa? Se 
fosse este o caso, a referida peculiaridade deveria então dizer
-nos algo acerca das próprias coisas, acerca do ser-coisa. 

Todavia, temos, em primeiro lugar, a impressão de que 
espaço e tempo são algo de exterior à coisa. Ou esta impressão 
engana-nos? Vejamos com mais rigor. Este pedaço de giz: o 
espaço - ou melhor, o espaço desta sala - está espalhado à 
volta ( herumliegt) desta coisa, se é que nos é permitido falar 
de um tal «estar». Dizemos que este pedaço de giz ocupa um 
espaço; a porçãodeespaço ocupada é delimitada pela 
superfície do pedaço de giz. Superfície? Face? O próprio 
pedaço de giz é extenso; não apenas em tomo dele, mas 
também sobre ele e mesmo nele, há espaço: este espaço está, 
simplesmente, ocupado, preenchido. O próprio giz, no seu 
interior, consiste em espaço; dizemos que ele o ocupa, o 
encerra em si mesmo através da sua superfície, como se ele 
fosse o seu interior. Com isto, o espaço não é, para o giz, um 
mero quadro exterior. Mas que quer dizer, aqui, «interior»? 
Como se mostra este interior do giz? Vejamos. Quebramos o 
giz em dois pedaços. Estamos agora junto do interior? Tal 
como dantes, estamos rigorosamente no exterior; nada se 
modificou. Os pedaços de giz são uma coisa pequena; mas 
não se trata de saber se são grandes ou pequenos. As 
superfícies de corte não são tão lisas como as outras 
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superfícies; isto também não tem importância. No momento 
em que queremos abrir o giz, através de um corte ou de um 
desmembramento, para agarrar o seu interior, ele também já 
se fechou e podemos continuar a proceder do mesmo modo 
até que todo o giz se tenha tomado num monte de pó. Atravé~ 
d~ uma lupa e de um microscópio podemos desmembrar 
amda mais os minúsculos grãos. Não se vê de forma clara 
onde se encontra o limite desta divisão «mecânica», como se 
lhe costuma chamar; em todo o caso este desmembramento 
não atinge l!ada de fundamentalmente diferente daquilo de 
onde se partm; se o pedaço tem um comprimento de 4 em ou 
apenas de 4 )..l (0,004 mm), isto permanece apenas uma 
dtf:renç~ n? que respeita à quantidade, não no que respeita ao 
que (essencta). 

Podemos continuar agora o desmembramento através da 
decomposiçã? , química das moléculas; podemos também 
retroced~r ate a estrutura atómica das moléculas. Queremos, 
ao fazer Isto, de acordo com o que despertou a nossa questão 
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permanecer na max1ma proxrmtdade das coisas que estão à 
nossa volta. Mas mesmo quando tomamos o caminho da 
química e da física, ele nunca nos conduz além do domínio 
mecânico, quer dizer, além de uma porção de espaço em que 
qual9uer coisa de material repousa num lugar, ou se 
movll?enta,de_um lugar para o outro. A partir dos resultados 
da fístca atom1ca contemporânea- desde que Niels Bohr, em 
191~, .estabeleceu ~ se~ m9delo atómico- as relações entre 
matena e espaço Ja nao sao, na verdade, tão simples, mas, 
fundamentalmente, não são nada de diferente. O que se situa 
num lugar e ocupa um espaço deve ser, ele próprio, extenso. A 
nossa questão e~a s.aber como se observa o interior dos corpos 
extensos ou, mats ngorosamente, o que é que «aÍ» acontece ao 
espaço. Resultado: este interior continua a ser um exterior 
para os corpos, por mais pequenos que se tomem. 

Entretanto, ?? nosso giz resultou um monte de poeira. 
Mes~o se admttlrmos que nada se perde da quantidade de 
~atena e que tudo permanece junto, já não é mais o nosso 
gtz, quer dize~, já não podemos escrever com ele no quadro, 
do modo habitual. Devemos resignar-nos a isto. Mas não nos 
podemos resignar por não sermos capazes de encontrar o 
espaço que pro~uravamos no interior do giz e que lhe 
pertenc~. Todavm, talvez não tenhamos aproveitado a 
oporturudade com a rapidez suficiente. Quebremos mais 
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uma vez o pedaço de giz. As superfícies de corte e os pedaços 
que se lhes referem estão agora separados; mas, precisamente, 
a porção de superfície que ainda há pouco era interior . ~ 
aquela a que os grãos de poeira se referem e, para eles, ela Ja 
era exterior. Onde permanece, de um modo geral, o interior 
do giz e onde termina o exterior? O giz consiste em espaço? 
Ou o espaço é somente o recipiente, o que envolve aquilo em 
que o giz consiste, o que o próprio giz é? O giz apenas ocup~ 
espaço; para a coisa há já sempre um espaço que lhe fm 
atribuído. Esta atribuição de um espaço diz-nos, justamente, 
que ele permanece exterior. O que preenche um espaço é o 
limite que separa um exterior e um interior. Mas o interior é, 
simplesmente, um exterior cada vez mais recuado (falando de 
modo rigoroso, não há, no espaço, nem exterior, nem interior. 
Mas onde poderiam estar o exterior e o interior, senão no 
espaço? Talvez, no entanto, o espaço seja apenas a 
possibilidade do exterior e do interior, não sendo, ele 

>« 1 próprio, nem exterior, nem interior. A afirmação; «o espaço 
é a possibilidade do exterior e do interior», pode ser 
verdadeira; mas aquilo a que chamamos «possibilidade» 
permanece ainda totalmente indeterminado. «Possibilidade» 
pode significar muitas coisas. Com o que foi dito não 
pensamos ter decidido a questão da relação da coisa com o 
espaço; talvez a questão não tenha sido ainda colocada de um 
modo satisfatório. Ainda não consideramos, em particular, o 
que diz respeito ao espaço referente a coisas tais como este giz, 
ou seja, utensílios de escrita, ou a utensílios em geral, ao que 
designamos como espaço-de-utensílio). 

Trata-se de dirigir a nossa reflexão para este problema: 
espaço e tempo são, ou não, «exterioreS}} às coisas? Vê-se 
agora que também o espaço que, olhado a partir dos corpos e 
das partes que os constituem, parece mais verdadeiramente 
estar no interior das coisas, é exterior. 

Ainda mais exterior em relação às coisas é o tempo. Este 
giz tem, também, os seus tempos, o momento-de-tempo em 
que ele está aqui e o momento-de-tempo em que está ali. Com 
a questão acerca do espaço, aparecia ainda a perspectiva de o 
encontrar na própria coisa. Com o tempo, não é bem este o 
caso. Ele passa por cima das coisas, como a enxurrada por 
cima do cascalho; talvez nem sequer assim, porque, no 
movimento das águas, as pedras saem do lugar, esfregam-se 
umas nas outras e ficam polidas. Mas o fluxo do tempo deixa 
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as coisas sem serem molestadas. Que o tempo tenha passado 
das 5.15 ~ para as 6.00 h, nada tem a ver com o giz. Na 
ve:dade, dJZemos: «com» o tempo e «no decurso» do tempo as 
cotsas alteram-se. ~ mal afamada «usura» do tempo deve 
roer, de facto, as cmsas. Que elas se modifiquem no decurso 
do tempo, não se pode contestar. No entanto, já alguém 
observou, alguma vez, o modo como o tempo roe as coisas 
quer dizer, de que modo, em geral, ele executa nelas o se~ 
trabalho? 

. Mas talvez o tempo das coisas só se possa observar em 
cm~a~ totalmente peculiares. Conhecemos coisas dessas: os 
relogws. _Eles indicam o tempo. Consideremos este relógio: 
ond~ esta o tempo? Vemos um mostrador e ponteiros em 
movlffiento, mas não, ve!llos o tempo. Podemos abrir o relógio 
e procurar. Onde esta a1 o tempo? Mas o relógio não indica 

0 
tempo de modo imediato. Está regulado pela indicação do 
t~~po do ~bs~rvatório da Marinha em Hamburgo. Se 
VIaJarmos ate la e perguntarmos às pessoas onde é que 
g~ardam o tempo, ficaremos a saber tanto como antes da 
vmgem. 
. ~e o tempo nem sequer se encontra na coisa que o deveria 
m~Ic~r, ent~o parece que, de facto, nada tem a ver com as 
p~opnas cmsas. Por outro lado, não é uma mera maneira de 
d!zer afirmar que, com o relógio, comprovamos o tempo. Se 

0 
fossemos negar, onde é que chegaríamos? Não somente a 
ordem dos dias se desvaneceria, como cada cálculo técnico se 
tornaria impo~sível; a história, cada recordação e resolução, 
desvanecer -se-Iam. 

Mas ent~o, em qu~ relação estão as coisas com o tempo? A 
cada tentativa de venficação aumenta, de novo, a impressão 
de que o espaço _e o t~mpo são apenas domínios susceptíveis 
de acol~er. as cotsas, mdtferentes a elas, mas utilizáveis para 
lhes ,at_nbmr um lugar espácio-temporal. Onde e como estes 
dommws de acolhimento existem propriamente, permanece 
a_gora em aberto. Sabemos, pelo menos, que as coisas 
st~gulares somente em virtude deste lugar se tornam «estas 
cms~S}?·. E então existem - há, em todo o caso, essa 
possibilidade - muitas coisas iguais. Quando se examina a 
questão a partir das próprias coisas e não a partir do quadro 
em que elas apare_cem, talve~ cada coisa não seja, necessaria
mente, de forma mconfundtvel, «esta coisa». E-o apenas na 
perspectiva do espaço e do tempo. 
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Certamente, um dos maiores pensadores alemães- Leibniz 
- negou que pudesse haver, alguma vez, duas coisas iguais. 
Nesta perspectiva, Leibniz estabeleceu um princípio particu
lar, que domina toda a sua filosofia, da qual temos hoje 
somente um pressentimento. É o principium identitatis 
indiscernibilium, o princípio de identidade dos indiscerníveis. 
O princípio diz: duas coisas indiscerníveis, que rdizer, duas 
coisas iguais, não podem ser duas coisas, devem ser a mesma, 
quer dizer, uma única coisa. Poderíamos perguntar porquê. O 
fundamento que Leibniz apresenta é tão essencial para aquele 
princípio, como para a sua posição filosófica fundamental, 
tomada no seu todo. As duas coisas iguais não podem ser 
duas, quer dizer, cada coisa é, insubstituivelmente esta 
porque, em geral, duas coisas iguais não podem existir. Por 
que motivo? O ser da coisa é o seu ser-criada por Deus, 
entendido este termo no seu sentido teológico-cristão. Se 
alguma vez existissem duas coisas iguais, Deus teria criado 
duas vezes o mesmo, pura e simplesmente um eterno repetido 
mais uma vez. Mas um tal procedimento exterior, mecânico, 
contraria a perfeição do criador absoluto, a perfectio Dei. 
Deste modo, a partir dos fundamentos da essência do Ser, 
entendiqo como Ser-criado, nunca podem existir duas coisas 
iguais. Aquele princípio subjazem determinados princípios e 
representações-de-fundo do Ente em geral e do seu ser, 
expressos de modo mais ou menos apropriado e, além disso, 
determinadas representações da perfeição do criar e do 
produzir em geral. 

Ainda não estamos suficientemente preparados para tomar 
posição sobre o princípio expresso por Leibniz e sua 
fundamentação. Trata-se de ver, mais uma vez, qual a 
extensão imediata da questão «que é uma coisa?». Pode 
acontecer que aquela fundamentação teológica do princípio 
seja impossível para nós, independentemente da questão 
acerca da verdade do cristianismo, do ponto de vista da fé. 
Não obstante, subsiste unicamente e torna-se mesmo, pela 
primeira vez, claro, que a questão sobre o modo-de-ser das 
coisas, que consiste em elas serem individuais e «estas», está 
totalmente dependente da questão do Ser. Ser significa ainda, 
para nós, ser-criado por Deus? Se não, então o quê? Ser, em 
geral, nada mais significa para nós, de modo que vacilamos na 
confusão? Quem deve decidir o que se passa com o Ser e a sua 
deterrninabilidade? 
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Mas, em primeiro lugar, questionamos, somente acerca 

das coisas próximas, que se encontram à nossa volÍ:a. Elas 
mostram-se como coisas individuais e como «estas coisas~>. Da 
~ndicação de Leibniz resulta que a característica da coisa, de 
ser «esta», pode ser também fundamentada de outro modo a 
partir do seu próprio ser e não apenas pela referência à s~a 
localização espácio-temporal. 

§6- A coisa como «esta coisa» 

Deixamos, então, repousar em si mesma a questão de saber 
a pa~tir de onde se determina a característica da coisa, que 
consiste em ela ser «esta coisa» e colocamos uma questão que 
é ain.da muito mais provisória e está contida na questão 
antenor. 

Dissemos: as coisas singulares à nossa volta são «estas 
coisas». Quando dizemos de alguma coisa que vem ao nosso 
en~on~ro q.ue é isto, dizemos, de um modo geral, algo sobre a 
pro~na. coisa? «Isto», quer dizer, o que está aí, quer dizer, o 
que mdicamos agora. No «isto» está presente um mostrar um 
indicar. Na verdade, ao fazê-lo, damos a outra pessoa__: aos 
que estão connosco, por quem estamos acompanhados - uma 
~ndicação acerca de qualquer coisa. E, na verdade, uma 
I~strução no âmbito do «aÍ»- o «aÍ», isto aí. O «isto» significa 
ngorosamente aí, na proximidade imediata, enquanto, através 
de «aquilo», visamos qualquer coisa que está longe, mas 
também ainda no âmbito do aí e do ali- este aí, aquele ali. 
Aqui, a língua latina possui distinções ainda mais rigorosas: 
h~c, quer ?izer «este aqui», iste, «o que está ali» e ille, «aquele, 
amda mats afastado»; o correspondente ao grego SKd - com o 
qual os poetas visam o que está afastado, o que nós 
chamamos o «mais-além». 

Pa,l~vras como «isto» e «aquilo» são chamadas, pela 
gramattca, demonstrativa: as palavras demonstram, indicam ... 
A característica linguística universal destas palavras indica
doras é expressa pela designação Pronomina, pro-nomes ( Für
- wiirt~r); ci.v'tWVOj..tÍCX., diziam os gregos, quer dizer, os 
gramattcos que estabeleceram o padrão para a totalidade da 
gramática ocidental. Av'tWVOj..tÍCX. ÕEtKnKcx.í. Neste modo de 
designar palavras como «isto» e «aquilo» reside uma 
determinada interpretação e concepção da sua essência. Tal 
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concepção é, na verdade, marcante para a gramática 
ocidental, mas é desorientadora. A expressão pro-nome 
(Fürwort)- Wort entendido como Nomen, nome, substantivo 
- significa que palavras tais como «isto» se colocam no lugar 
dos substantivos; é isso que elas fazem; mas isso é, somente, o 
que elas também fazem. Falamos do giz e nem sempre dizemos 
o seu nome, mas empregamos, em seu lugar, o termo «isto»; 
mas o papel de substituto que lhe é atribuído não é a essência 
originária do pro-nome. O seu trabalho de designação é ainda 
mais originário. Compreendemos isto imediatamente quando 
reparamos que os artigos «o» (masculino), «a», «o» (neutro), 
resultam das palavras indicadoras. Como se sabe, colocamos 
o artigo antes do substantivo. O sentido do artigo ultrapassa, 
em todos os casos, o substantivo. O nomear, próprio do 
substantivo, realiza-se sempre a partir de um indicar. Trata-se 
de um «demonstrar», um deixar-ver aquilo que vem ao 
encontro e está presente. O trabalho de nomeação que se 
realiza no demonstrativo pertence ao que é mais próprio ao 
dizer em geral; não é uma mera substituição, de carácter 
secundário e subordinado. 

Ter em atenção o que foi dito é importante para uma 
correcta avaliação do «isto». Ele encontra-se, em todo o caso, 
em cada nomear enquanto tal. Na m~dida em que as coisas 
vêm ao nosso encontro, chegam com a característica do 
«isto». Mas, apesar de tudo, dizemos ainda que o «isto» não é 
úma característica da própria coisa. O «isto» nomeia as coisas 
na medida, somente, em que são objecto de uma indicação 
que se lhes dirige. Mas os que falam sobre elas e as visam, que 
utilizam tais palavras indicadoras, os homens, são sempre 
sujeitos individuais. O «isto», em vez de ser uma característica 

, da própria coisa, é apenas um acréscimo su_bjectivo, vindo do 
.1\l 1 nosso lado. 
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§7 - Subjectivo - Objectivo. A questão da verdade. 

O pouco que se diz com a afirmação segundo a qual o 
«isto» é apenas uma característica subjectiva da coisa, pode 
deduzir-se do facto de podermos dizer, com a mesma 
legitimidade, que ela é «objectiva», porque objectum significa 
o que é projectado-para-diante-de. Q «isto» visa a coisa na , 
medida em que ela está diante de nós, quer dizer, é objectiva. 
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O que é um «isto» não depende do nosso capricho ou da 
nossa vontade, mas, na medida em que depende de nós, 
depende também, em igual medida, da coisa. Apedàs o 
seguinte se torna compreensível: determinação tais como o 
«isto», que utilizamos no âmbito da experiência quotidiana 
das coisas, não são tão evidentes como à primeira vista 
parece. Permanece totalmente em questão qual o modo de 
verdade sobre a coisa que está contido na sua determinação 
como um «isto» Permanece em questão de que género é, em 
geral, a verdade que temos na experiência quotidiana das 
coisas: se subjectiva, se objectiva, se uma mistura das duas, se 
nenhuma delas. 

Até ao momento, vimos apenas que as coisas, a partir do 
domínio da experiência quotidiana, se encontram em verdades 
diferentes (o Sol do pastor e do astrofisico, a mesa de uso 
quotidiano e a mesa estudada pela ciência). Agora vê-se 
também que a verdade do Sol para o pastor, a verdade acerca 
da mesa de uso quotidiano - por exemplo, a determinação 
«este Sol», «esta mesa» - a verdade do «isto», permanece 
opaca na sua essência. Como poderíamos querer, alguma vez, 
dizer algo acerca da coisa sem estarmos suficientemente 
esclarecidos acerca do modo de verdade que lhe é próprio? 
Podemos, ao mesmo tempo, levantar a questão inversa: como 
é possível saber algo da verdade própria acerca da coisa, 
quando não conhecemos a própria coisa, para decidirmos que 
verdade lhe pode e deve ser atribuída? 

Deste modo, torna-se claro que não podemos ir 
_di.rectamente até às próprias coisas; não pmqÜe-ficássemos 
detidos no caminho, mas porque as determinações a que 

) 
chegamos e que atribuímos às próprias coisas - espaço, 
!empo, o «isto» - se apresentam como determinações que não 
pertencem à própria coisa. 

Por outro lado, não podemos recorrer ao expediente fácil 
que diz: quando as determinações não são «objectivas», são 
«subjectivas». Pode ser que elas não sejam nem uma coisa, 
nem outra, que a diferenciação entre sujeito e objecto e, 
juntamente com ela, a própria relação sujeito-objecto, 
manifeste um retrocesso da filosofia, altamente questionável, 
se bem que muito difundido. 

Uma situação pouco' agradável, segundo parece. Não há 
nenhuma informação acerca da coisalidade da coisa sem o 
saber acerca de que tipo é aquela verdade em que a coisa se 
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encontra; acerca desta verdade da coisa não há nenhuma 
informação sem o saber da coisalidade da coisa, cuja verdade 
está em questão. 

Onde nos apoiarmos? O solo foge-nos. Talvez estejamos já 
muito perto de cair no poço; em todo o caso, as criadas já se 
riem; e não somos nós próprios a criada, quando dizemos 
tranquilamente que todo este discurso acerca do «isto» e de 
coisas parecidas é sempre fantástico e vazio? 

Certamente, agora o pior seria - não para a nossa vida 
quotidiana, mas para a filosofia - querermos, através de 
qualquer atalho, escapar a esta situação desconfortável. 
Poderíamos dizer que a experiência quotidiana é sempre de 
pôr de lado; este giz é este giz e eu agarro-o quando o utilizo e 
deixo-o estar quando não o utilizo. Isto é claro como o dia. 
Certamente, quando se trata do uso quotidiano. Mas agora 
pergunta-se em que é que consiste a coisalidade desta coisa e 
se o «isto» é uma determinação verdadeira da própria coisa. 
Talvez não tenhamos concebido ainda o «isto» de forma 
suficientemente correcta. Perguntamos, de novo, a partir de 
onde e como se determina a verdade acerca da coisa, como 
sendo «esta coisa». Com isto, chegamos a uma observação 
que já Hegel tinha feito na sua Fenomenologia do Espírito 
(WW, II, pp. 73 e seg.). No entanto, o ponto de partida, o 
nível e a intenção do movimento do pensar, em Hegel, são 
completamente diferentes. 

Surgiu a ideia de a determinação da coisa como «esta 
coisa» ser somente de natureza subjectiva, porque esta 
determinação depende do lugar em que se encontra aquele 
que faz a experiência e do momento-de-tempo no qual, do 
lado do sujeito, a experiência da coisa é, justamente, feita. 

A que se deve o facto de o giz que está aqui ser 
precisamente este e nenhum outro? Devido apenas ao facto 
de ele estar precisamente aqui e, na verdade, estar aqui, agora. 
O aqui e o agora tomam-no este. Por meio da determinação 
indicadora - isto - consideramos também a relação com o 
aqui, quer dizer, com o lugar, quer dizer, com o espaço e, do 
mesmo modo, com o agora, o tempo. Isto já nós sabíamos, 
pelo menos de um modo geral. Mas agora prestamos atenção, 
em particular, à verdade acerca do giz: «aqui está o giz». Isto é 
uma verdade: o aqui e o agora determinam o giz de tal modo 
que dizemos com insistência: o giz, quer dizer, este. Todavia, 
isto são evidências palpáveis, triviais mesmo. Mas queremos 
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fazer ainda mais e examinar ainda mais esta verdade evidente 
acerca do giz. Queremos, até, tomar nota da verdade acerca 
do giz, para, deste modo, não perdermos esta coisa tão 
preciosa. 

Com este fim, agarramos numa folha de papel e tomamos 
nota da verdade: «aqui está o giz». Deixamos esta verdade, de 
que tomamos nota, ao lado da coisa, em relação à qual ela é a 
verdade. Depois de terminada a aula, ambas as portas são 
abertas, a sala de aula é arejada, há uma corrente de ar e a 
folha de papel - vamos supô-lo - esvoaça para o corredor. 
Um estudante encontra a folha no seu caminho para o 
refeitório, lê a frase «aqui está o giz» e afirma que ela não faz 
nenhum sentido. Através da corrente de ar, a verdade tomou
-se uma não verdade. É espantoso como uma verdade depende 
de uma rajada de vento. Outrora, os filósofos diziam que a 
verdade era qualquer coisa que valia por si mesma, supra
temporal e eterna. E ai daquele que dissesse que a verdade não 
era eterna! Isso significava relativismo, o qual ensinava que 
tudo era apenas relativamente verdadeiro e nada permanecia. 
Chama-se niilismo a tal doutrina. Niilismo, nada, filosofia da 
angústia, tragicismo, filosofia anti-heróica da preocupação e 
da melancolia - o catálogo destes nomes vulgares é 
interminável. Tais nomes fazem medo aos nossos contempo
râneos e com a ajuda do medo, produzido deste modo, é 
refutado tudo o que diz respeito à filosofia. Tempos 
admiráveis, onde já não é mais preciso meditar na filosofia, 
mas onde cada um, ocasionalmente, com ares superiores, se 
preocupa com o que mete medo! E agora, a verdade ainda 
deve depender de uma rajada de vento! Pergunto se não será 
já talvez assim. 

Mas, no fundo, tudo isto se deve, muito simplesmente, ao 
facto de termos tomado nota de meia verdade, ao confiá-la a 
uma folha volátil. Aqui está o giz e, de facto, agora. Queremos 
determinar o agora de modo mais rigoroso. Queremos, para 
que a verdade que anotámos não permaneça dependente de 
uma rajada de vento, fixar neste sólido quadro, a verdade 
acerca do agora e, portanto,· acerca do giz. Agora - agora 
quando? Escrevemos no quadro: «agora é meio-dia». Depois 
da aula, suponhamos que se fecha a sala, de modo que 
ninguém se possa aproximar da verdade anotada e falsificá-la 
em segredo. De manhã cedo, entra o bedel para limpar a sala; 
lê a verdade: «agora é meio-dia». Acha que esta afirmação é 
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falsa e que o professor se enganou. Durante a noite, da 
verdade resultou uma não-verdade. 

Espantosa verdade! Tanto mais espantosa quanto, de cada 
vez que ansiamos por uma afirmação mais segura acerca do 
giz, ele próprio está aqui e, em cada caso, agora, aqui, como 
uma coisa deste sítio e deste momento. O que se modifica é 
somente a determinação do agora e do aqui e, portanto, da 
coisa; mas o giz permanece sempre um «isto». Portanto, esta 
determinação pertence, apesar de tudo, à própria coisa. Por 
consequência, o isto é uma determinação univesal da coisa, 
pertence à sua coisalidade. Mas a universalidade deste «isto» 
exige que seja determinada como o universal de cada caso. O 
giz poderia não ser para nós aquilo que é, ou seja, um giz, quer 
dizer, este e nenhum outro, se, em cada caso, não existisse 
neste momento, nem estivesse nesse sítio. Diremos, certamen
te, que para nós o giz é sempre um «isto»; no entanto, 
queremos finalmente saber o que é o giz para si mesmo. Com 
esta finalidade, tornámos a verdade acerca do giz indepen
dente de nós e confiámo-la à folha de papel e ao quadro. E 
vejam isto: enquanto, nessa verdade, qualquer coisa acerca do 
giz deveria ser conservada, a verdade tornou-se não-verdade. 

Isto dá-nos uma indicação para procurarmos a verdade 
acerca do giz por outro caminho, de modo que, em vez de 
confiarmos a verdade à folha de papel e ao quadro, a 
guardemos em nós, a conservemos em nós mais ainda do que 
o fizemos até agora, de modo a pormos de lado, ou, pelo 
menos, a suportarmos a espantosa angústia diante do 
subjectivo. Poderá ser que, quanto mais entendermos como 
nossa a verdade acerca do giz, tanto mais nos aproximemos 
do que é o giz para si mesmo. Notou-se muitas vezes que a 
verdade acerca da coisa se relaciona com o espaço e com o 
tempo. Em consequência pode presumir-se que, quanto mais 
penetrarmos na essência do espaço e do tempo, tanto mais 
nos aproximaremos da coisa, embora ainda e sempre pareça 
que o espaço e o tempo são apenas um quadro para a coisa. 

Finalmente, levanta-se a questão de saber se a verdade 
acerca da coisa é apenas algo que é trazido à coisa e adere a 
ela com a ajuda de uma folha de papel, ou se, pelo contrário, a 
coisa não se encontra na verdade de modo tal que aparece no 
espaço e no tempo; ou se a verdade não é de tal modo que não 
está na coisa, nem reside em nós, nem se encontra em 
qualquer parte do céu. 
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Todas as considerações feitas até ao momento conduzi
ram, presumivelmente, a isto: não sabemos o que fazer agora 
com a coisa e temos apenas uma grande confusão na cabeça. 
Sem dúvida, este era também o obiectivo. Não certamente 

J ' ' para nos abandonarmos à confusão, mas para fazermos 
saber que, no próprio instante em que se dá o acesso 
despreocupado às coisas, acontece algo de particular, onde 
é possível sabermos o que se passa com a coisalidade da 
coisa. 

Na medida em que rememoramos agora a posição de 
partida, podemos avaliar, a partir da peculiaridade de um 
questionar levado a cabo em várias direcções, por que motivo 
nos aproximamos tão pouco da própria coisa. Começámos 
com a afirmação: as coisas à nossa volta são coisas 
particulares e estas coisas particulares são sempre «estas 
coisas». Com esta última caracterização atingimos o domínio 
de indicação das coisas ou, inversamente, o domínio do modo 
como as coisas nos encontram. «Indicação» e «encontro»: isto 
significa, em geral, o domínio em que também nós, os 
pretensos «sujeitos», nos encontramos. Se queremos conceber 
este domínio, encontramos sempre o espaço e o tempo; a esse 
domínio que circunda as coisas e que se manifesta sempre 
através da necessidade de nos referirmos ao espaço e ao 
tempo, chamámos espaço-tempo, que possibilita a indicação e 
o encontro. 

§8 - A coisa como suporte de propriedades 

Talvez não possamos experimentar nada mais acerca das 
coisas, nem fazer nada com elas, senão mantendo-nos no 
domínio em que elas vêm ao nosso encontro. No entanto, 
ainda não resolvemos a questão de saber se não nos teremos 
aproximado um pouco das próprias coisas, no interior desse 
domínio, no qual nos detemos, constantemente, perto delas. 
No caso de ser assim, devemos também decidir, a partir 
daqui, algo acerca da própria coisa, quer dizer, obter uma 
representação sobre o modo como as coisas são constituídas. 
Por isso, devemos tomar a decisão de pôr de lado, de uma vez 
por todas, o quadro que rodeia as coisas e olhar 
exclusivamente para a sua estrutura. Este caminho tem tanta 
legitimidade em ser percorrido, como o anterior. 
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Questionamos de novo: «que é uma coisa? que aspecto tem 
uma coisa?». Se bem que tenhamos em vista a coisalidade da 
coisa, lancemo-nos agora cautelosamente ao trabalho, 
permaneçamos, para começar, perto das coisas individuais, 
vejamo-las e detenhamo-nos no que vemos. Uma pedra - é 
dura, de cor cinzenta, de superfície rugosa; tem uma forma 
irregular, é pesada e consiste numa determinada matéria. 
Uma planta - tem uma raiz, caule e folhas; estas são verdes, 
com entalhos; o pé das folhas é curto, etc. Um animal tem 
olhos e ouvidos: pode deslocar-se de um sítio para o outro, 
tem, além dos órgãos dos sentidos, um aparelho digestivo e 
um aparelho reprodutor, que utiliza, desenvolve e, de certo 
modo, renova. Chamamos as coisas como estas - tal como as 
plantas, que também possuem órgãos - um organismo. Um 
relógio tem uma engrenagem, corda e um mostrador, etc. 

Poderíamos prosseguir deste modo, indefinidamente. O 
que afirmamos deste modo é correcto. Os elementos que 
constituímos correspondem, com fidelidade, àquilo que as 
próprias coisas nos mostram. Perguntamos agora, de um 
modo mais determinado: as coisas mostram-se-nos como 
sendo o quê? Abstraímos do facto de elas serem pedra, rosa, 
cão, relógio, ou outra coisa qualquer. Olhamos somente para 
quilo que as coisas são sem excepção: sempre qualquer coisa 
com tais e tais propriedades, sempre qualquer coisa que é 
constituída desta ou daquela maneira. Este qualquer coisa é o 
suporte de propriedades; do mesmo modo, o qualquer coisa 
subjaz às qualidades; este qualquer coisa é o que permanece, é 
o mesmo a que sempre regressamos quando queremos fixar as 
propriedades. Assim são, agora, as próprias coisas. O que é, 
portanto, uma coisa? Um centro, à volta do qual giram 
propriedades mutáveis, ou um suporte em que estas 
propriedades se apoiam, qualquer coisa que tem em si outras 
coisas. Independentemente das voltas que lhe dermos, a 
estrutura das coisas mostra-se deste modo; e em torno delas, 
como aquilo que as enquadra, estão espaço e tempo. Isto tudo 1 

é tão evidente e compreensível que temos receio de voltar a 
proferir tais lugares comuns. Tudo isto é de tal modo acessível 
que não se vislumbra por que motivo fazemos tais cerimónias 
e falamos ainda acerca do «isto» e de princípios metafisicos 
dignos de serem postos em questão, de graus de verdade e de 
coisas parecidas. Dissemos que a reflexão se deve mover no 
horizonte da experiência quotidiana. O que é que está mais 

40 

próximo que o tomar as coisas tal como elas são? Poderíamos 
prosseguir a descrição da coisa e dizer; quando uma única 
coisa modifica as suas propriedades, isto pode ter consequên
cias sobre uma outra. As coisas actuam umas sobre as outras 
e opõem-se umas às outras; de tais relações entre as coisas 
resultam, depois, outras propriedades, que as coisas passam 
igualmente a ter. 

Esta caracterização da coisa e do que com ela se relaciona 
corresponde ao que chamamos «concepção natural do 
mundo». «Natural», porque permanecemos nela de modo 
totalmente natural, independentemente de toda a metafisica 
profunda e de todas as teorias extravagantes e inúteis acerca 
do conhecimento. Permanecemos «naturalmente» e deixamos 
também as coisas entregues à sua própria «natureza». 

Se deixamos agora a filosofia tomar parte na discussão e 
nos informarmos junto dela, vê-se então, igualmente, que, 
desde há muito tempo, a filosofia não disse nada de diferente. 
O que dissemos acerca da coisa - que ela é um suporte de 
diversas propriedades - já o exprimiram Platão e, acima de 
tudo, Aristóteles. Isto foi talvez dito, mais tarde, por outras 
palavras e outros conceitos, mas, no fundo, visou-se sempre o 
mesmo, até quando os «pontos de vista» filosóficos são tão 
diversos, como, por exemplo, os de Aristóteles e de Kant. 
Assim, Kant diz na Critica da Razão Pura (A182), como 
proposição de fundo, que «todos os fenómenos [quer dizer, 
todas as coisas para nós] contêm o que permanece 
(substância) como o próprio objecto e o variável como mera 
determinação desse objecto, quer dizer, como um modo de o 
o bjecto existir». 

O que é então uma coisa? Respost' uma coisa é o suporte 
subsistente de diversas propriedades, que nela subsistem e se 
modificam. 

Esta resposta é tão natural que domina todo o pensamento 
científico; e não apenas o pensamento teorético, mas, 
igualmente, todo o comércio com as coisas, o seu cálculo e 
a sua avaliação. · 

Podemos fixar a determinação essencial tradicional da 
coisalidade da coisa com as designações conhecidas e usuais: 

1. ÚrcOKcÍj.lcVOV - O"Uj.l~c~llKÓÇ 
Fundo - o que está sempre já aí, o que tainbém já se 

manifestou 
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2. Substantia - accidens 
3. Suporte - propriedades 
( 4. Sujeito - predicado) 

§9 - Estrutura essencial da verdade, da coisa e da propos~cão 

A questão «que é uma coisa?;; está, para contentamento 
geral, há muito decidida, quer dizer, a questão não é mais, 
manifestamente, uma questão. 

Para todos, a resposta à questão, quer dizer, a determina
ção da coisa como um suporte subsistente de propriedades 
subsistentes está também, de certo modo, fundamentada e é a 
todo o momento possível de fundamentar na sua verdade, de 
um modo inultrapassável. Porque a fundamentação é, 
também, natural e, desta forma, tão corrente que se deve 
mesmo, primeiro, evidenciá-la expressamente, para ainda a 
podermos ver. 

Onde é que reside esta fundamentação da verdade da 
determinação corrente da coisa? Resposta: nada menos que 
na própria essência da verdade. Verdade: que quer isto dizer? 
É verdadeiro aquilo que tem validade. Vale aquilo que 
concorda com os factos. Qualquer coisa concorda quando se 
dirige aos factos, quer dizer, quando «toma a medida;; 
( anmisst) tendo por base o que as coisas são. A verdade é, 
portanto, conformidade com as coisas. Certamente, não são 
apenas as verdades particulares que se devem conformar com 
as coisas particulares, mas a própria essência da verdade. 
Quando a verdade é conformidade, dirigir-se para ... , isto, sem 
dúvida, deve, em primeiro lugar, valer para a determinação 
essencial da verdade: ela deve conformar-se com a essência 
das coisas (a coisalidade). A partir da essência da verdade 
como conformidade, torna-se necessário que a estrutura da 
verdade seja um reflexo da estrutura da coisa. 

Quando encontramos, deste modo, na estruutra essencial 
da verdade, a mesma estrutura que na estrutura essencial das 
coisas, prova-se, então, a partir da própria essência da 
verdade, a verdade da determinação corrente da estrutura 
essencial da coisa. 

Verdade é conformidade com as coisas, correspondência 
com as coisas. Mas de que modo é aquilo que se conforma? 
Que é a correspondência? O que é isso, que dizemos ser 
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verdadeiro ou falso? Com a mesma «naturalidade;; com que 
se compreende a verdade como correspondência com as 
coisas, resulta também a verificação daquilo que é verdadeiro 
ou falso . O verdadeiro que encontramos, afirmamos, 
divulgamos e defendemos, concebemo-lo por meio de 
palavras. Mas uma palavra isolada - porta, giz, grande, 
mais, e - não é nem verdadeira, nem falsa. Verdadeira ou falsa 
é sempre a ligação entre palavras; a porta está fechada; o giz é 
branco. A uma tal ligação em palavras chamamos um simples 
enunciado. Ele é verdadeiro ou falso. O enunciado é, 
portanto, o lugar e o sítio da verdade. Por isso, dizemos 
também simplesmente: este e aquele enunciado são uma 
verdade. Verdades e não-verdades são enunciados. 

De que modo está construída uma tal verdade como 
enunciado? Que é um enunciado? A palavra «enunciado;> tem 
vários significados. Distinguimos quatro, que se ligam entre si 
e que somente ·nesta unidade manifestam como que o plano 
completo da construção de um enunciado: 

Enunciar acerca de - proposição 
Enunciar sobre - informação 
Enunciar a - comunicação 
Exprimir-se - expressão 

Se alguém que é citado como testemunha num tribunal 
recusa depor ( verweigert die Aussage), isto quer dizer, em 
primeiro lugar, que não se pronuncia sobre nada, que guarda 
para si aquilo que sabe. A palavra enunciado é entendida, 
aqui, como comunicação que se pronuncia sobre qualquer 
coisa, como o oposto de calar-se. Um de~oimento, quando é 
feito, não consiste em palavras isoladas intermináveis, mas 
num relato. A testemunha que se decide a depor, relata. Neste 
relato, fala-se dos factos . Os enunciados expõem os 
acontecimentos, por exemplo, o decurso e as circunstâncias 
de um assalto directamente observado. A testemunha enuncia: 
a casa estava às escuras; as portas estavam fechadas, etc. 

O enunciado, no sentido lato de comunicação, consiste, ele 
próprio, em «enunciados» em sentido restrito, quer dizer, em 
proposições. Enunciar, em sentido restrito, não significa o 
pronunciar-se, mas o dizer que informa sobre a casa, dá a sua 
situação e o seu estado. Enunciar significa agora: tendo em 
vista o estado e as circunstâncias, dizer, a partir deles, 
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qualquer coisa sobre eles; enunciado quer dizer, informação 
sobre ... Esta informação é dada de tal modo que se produzem 
enunciados a partir daquilo de que se fala e de onde a 
informação parte. Enunciar significa, em terceiro lugar, tomar 
daquilo de que se fala, por exemplo, de uma casa, qualquer 
coisa que lhe pertença e atribuir-lho como pertencendo-lhe 
verdadeiramente, dizer que é dela (zu-sagen). Ao que é 
enunciado desta forma chamamos o predicado. O enunciado, 
neste terceiro sentido, é «predicativo», é a proposição. 

Por consequência, o enunciado tem um carácter triplo: 
uma proposição, que dá uma informação, a qual, realizada 
expressamente diante de outra pessoa, se torna comunicação. 
A comunicação é exacta quando a informação é correcta, 
quer dizer, quando a proposição é verdadeira. O enunciado 
como proposição, como o enunciar a ou b acerca de X, é o 
sítio da verdade. Na construção de uma proposição, quer 
dizer, de uma verdade simples, distinguimos o Sujeito, o 
Predicado e a Cópula; o objecto-da-proposição, o enunciado
-da-proposição e a palavra de ligação. A verdade reside no 
facto de o Predicado convir ao Sujeito e, sendo aquilo que lhe 
convém, ser posto e dito na proposição. A construção da 
verdade e os elementos dessa construção, quer dizer, da 
proposição verdadeira, estão em conformidade com aquilo 
por que a verdade, enquanto tal, se guia, ou seja, a coisa 
enquanto suporte e as suas propriedades. 

Deste modo, deduzimos da essência da verdade, quer dizer, 
da estrutura da proposição verdadeira, uma prova inequívoca 
da verdade da determinação que se atribui à estrutura da coisa. 

Se passarmos agora em revista, uma vez mais, tudo o que 
caracteriza a resposta à nossa questão «que é uma coisa?», 
podemos retirar três conclusões que se lhe aplicam: 

1. A determinação da coisa como um suporte de 
propriedades resulta, de um modo perfeitamente «natural», 
da experiência quotidiana. 

2. Esta determinação da coisalidade foi, desde há muito 
tempo, fixada em filosofia, porque ela própria se apresenta, 
manifestamente, como totalmente «natural». 

3. Finalmente, a legitimidade desta determinação da 
essência da coisa é provada e fundamentada pela própria 
essência da verdade, a qual, do mesmo modo, parece evidente 
por si mesma, quer dizer, «natural». 
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Uma questão que pode ser respondida de um modo tão 
?atu~al e ser fundamentada com a mesma naturalidade já não 
e mais uma questão séria. Se quiséssemos ainda mantê-la isto 
seria, então, ou uma cega teimosia, ou uma forma de lou~ura, 
qu~ se atreve a entrar em colisão com o «natural» e com o que 
está fora de qualquer questão. Então, faremos bem em 
renun_ciar à questão «que é uma coisa?», porque ela se resolve 
por SI mesma. Mas antes de abandonarmos expressamente 
~a. questão já resolvida, coloquemos ainda uma questão 
previa. 

§10- Carácter histórico da determinaj:ão da coisa 

Mostrou-se que a resposta à questão «que é uma coisa?» é 
do seguinte teor: uma coisa é o suporte de propriedades e a 
verdade que lhe corresponde tem o seu lugar no enunciado na 
prop_osição, 9ue é uma ligação entre um sujeito e 'um 
predicado. Disse-se que esta resposta é totalmente natural, 
tal como a sua fundamentação . Perguntamos agora mais uma 
vez: que significa, aqui, «natural»? 

Ch~mamos «natural» àquilo que se deixa compreender 
«por_ si_ mesmo», sem mais complicações, no âmbito do modo 
quotidiano de compree~der. Para um engenheiro italiano, por 
exemplo, a estrutura mterna de um grande bombardeiro 
compreende-se por si mesma. Para um abissínia de uma 
povoação interior de montanha, uma tal coisa não é, de modo 
a~gum, ~<natural», não se compreende por si mesma, quer 
dizer, nao se esclarece a partir do que parece evidente sem 
necessidade de mais explicações, a este homem e à sua tribo, 
em comparação com aquilo que já é conhecido todos os dias. 
Para a época das Luze_s, era «natural» o que se deixava provar 
e compreender a partrr de determinados princípios da razão 
fundada em si mesma e que, desta forma convinham a cada 
homem e à humanidade em geral. Para ~ Idade Média era 
natural tudo aquilo que recebia a sua essência a sua na~ura 
de Deus e que, então, em virtude desta prove~iência podia' 
sem outra intervenção divina, formar-se e, de certo' modo: 
manter-se por si mesmo. O que era natural para o homem do 
século XVIII, o racional de uma razão em si liberta de 
qualquer outra ligação, pareceria totalmente anti-natural ao 
homem da Idade Média. Mas o contrário também aconteceu , 
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como sabemos, a partir da Revolução Francesa. De tudo isto 
resulta que o que é «naturab> não é de forma alguma 
«natural», quer dizer, evidente, para qualquer homem 
existente. O «natural» tem sempre um cq_rácter histó_tiQo, __ 

Sem darmos conta disso, avoluma--se uma suspeita: e se 
esta determinação da essência da coisa, que nos dá a 
impressão de ser natural (embora não seja, de modo algum, 
evidente), não fosse «natural»? Deveria ter havido, por isso, 
um tempo em que a essência da coisa ainda não era 
determinada deste modo. Em consequência, deve ter havido, 
mais tarde, um tempo em que, pela prjmeira vez, esta 
determinação a a essência da coisa se formou. A formação 
desta determinação da essência da coisa não teria, de forma 
nenhuma, caído um dia do céu, mas fundar-se-ia, ela própria, 
em pressupostos totalmente determinados. 

Assim é, de facto. Podemos seguir ainda a formação desta 
determinação da essência da coisa, nos seus traços funda
mentais, em Platão e Aristóteles. Não apenas isto: ao mesmo 
tempo e na mesma conexão com o descobrimento da coisa, foi 
igualmente descoberta a proposição enquanto tal e, do mesmo 
modo, descobriu-se que a verdade, enquanto conformidade 
com as coisas, tem o seu lugar na proposição. Esta 
determinação da essência da verdade, dita «natural», a partir 
da qual damos uma prova da justeza da determinação da 
essência da coisa, este conceito natural de verdade, também 
não é, sem mais, «natural». 

Por este motivo, não é evidente a visão natural do mundo, 
a que firmemente nos agarramos. Ela permanece questioná
vel. Este «natural», resultado de tantos esforços, é, num 
sentido muito peculiar, qualquer coisa de histórico. Assim, 
poderia acontecer que, na nossa visão natural do mundo, 
estivéssemos dominados por umà visão centenária da 
coisalidade da coisa, enquanto as coisas, entretanto, se 
apresentam, no fundo, de um modo completamente diferen
te. A nossa questão prévia acerca do que significa «natural», 
preservar-nos-á, depois desta resposta, de tomarmos a 
questão «que é uma coisa?», irreflectidamente, como uma 
questão já resolvida. A questão parece agora, pela primeira 
vez, determinar-se de modo mais aproximado. A própria 
questão tomou-se histórica. Na medida em que segundo 
parece, com ligeireza e desprevenidamente, nos dirigimos às 
coisas e dizemos que elas são um suporte de propriedades, não 
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s?m,o~ nós que vemos ou fal~mos, mas uma antiga tradição 
~st~n.ca. Mas por que motivo não queremos deixar esta 
htstona repousar em si mesma? Ela não nos estorva. 
Encon~ramo-nos, com aquela concepção da coisa, comoda
mente mstalados. E dado o caso de tomarmos nota da história 
da desc~berta e da in_terpret~ão da coisalidade da coisa, nada 
se , m~difica nas coisas, em onsequência disso. O carro
-elect~Ico não s~ desloca de mo diferente que antes; 0 giz é 
um giz, a rosa e uma rosa e um gato é um gato. 

Da m~sma forma, sublinhámos, na primeira lição, que a 
filosofia e ? m~do de pensar com o qual nada se pode 
começar d~ Imediato. ~as, talvez, mediatamente (quer dizer, 
s?b de~ermmadas condições e a partir de caminhos que não se 
v~m, directamente,_ terem sido abertos pela filosofia, mas que 
so por ela o p~denam ter sido), algo se possa começar? 

Sob determu~adas condições: quando · nos entregamos ao 
e~[or?o de exammar a fundo a situação interna das modernas 
cienctas da ~atureza, tanto as dos seres inanimados, como as 
dos seres VIvos, quando, do mesmo modo, examinamos a 
fu?do a relação ~ntre a técnica das máquinas e o nosso estar
-ai, torna-se ~n~ao clar~ ql:le, aqui, o saber e o questionar 
chegaram a hmttes que mdicam que falta, verdadeiramente 
uma rel~çã~ ~riginária com as coisas e que tal relação se tom~ 
apenas tlusona com o progresso das descobertas e com os 
resulta~o~ da_ técni~a. Pressentimos que aquilo que a zoologia 
e a botamca mvestlgam acerca dos animais e das plantas e 0 
m?do . como o fazem pode ser correcto. Mas serão ainda 
amma~s e plantas? Não serão máquinas fabricadas, das quais, 
postet;ormente, talvez se possa dizer que são «mais espertas 
que nos»? 

Podemos, cer_tamente, poupar-nos a fadiga de examinar a 
fundo estes cammhos. Podemos, mais do que isso, deter-nos 
no que acham?s «natural», quer dizer, naquilo em que já não 
se pensa mais. Podemos fazer valer esta ausência de 
pe~sa~ento como padrão de medida das coisas. O carro
-electnco desloca-se à mesma velocidade. Porque as decisões 
que ,s~ tomam ou n~o ~e tomam não estão em jogo no 
dormmo dos carros-electncos e das motocicletas, mas noutro 
lado - a saber, no domínio da liberdade histórica quer dizer 
onde um estar-aí histórico se decide pelo seu fund~mento e n~ 
modo como el_e se decide. No grau de liberdade do saber que 
escolhe para SI e no que ele põe como liberdade. 
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Estas decisões são diferentes, em épocas diferentes e em 
povos diferentes. Não podem ser forçadas. Com o grau de 
liberdade do saber que, de cada vez, é livremente escolhido, 
quer dizer, com o carácter inexorável do questionar, um povo 
afirma sempre o nível do seu estar-aí. No poder questionar, os 
Gregos viram toda a nobreza do seu estar-aí; o poder 
questionar foi, para eles, o critério de distinção em relação 
àqueles que não o podiam e não o queriam fazer. A estes 
últimos, chamavam-lhes bárbaros. 

Podemos prescindir da questão acerca do nosso saber 
sobre as coisas e pensar que ela, um dia, se resolverá por si 
mesma. Podemos admirar e utilizar os progressos das 
modernas ciências da natureza e da técnica, sem saber como 
tal aconteceu - por exemplo, sem saber que a ciência 
moderna só se tornou possível num confronto, que partiu do 
primeiro entusiasmo do questionar, realizado com o saber 
antigo, com os seus conceitos e princípios. Não precisamos de 
saber nada sobre isso e podemos pensar que somos homens 
com um tal poder de dominação, que esse domínio nos 
poderia ter sido dado pelo Senhor, enquanto dormíamos. 

Mas podemos, também, estar convencidos do carácter 
inevitável de uma questão que deve ainda ultrapassar em 
alcance, profundidade e certeza, tudo o que foi atingido até ao 
momento, na medida em que só nos tornamos senhores 
daquilo que, anteriormente, pela sua evidência, era mais forte 
do que nós. 

As decisões não se tomam com palavras, mas com 
trabalho. Decidimo-nos por uma questão, por uma questão 
muito incómoda e muito demorada, que permanecerá, por 
muitos decénios ainda, apenas uma questão. Entretanto, 
outras questões podem trazer ao homem, tranquilamente, as 
suas verdades. No decurso do seu percurso solitário, 
Nietzsche escreveu, um dia, a seguinte frase: 

«Saber-de-si fora do vulgar: tornar-se consciente de si 
mesmo, não como indivíduo, mas como humanidade. 
Reflictamos, recordemo-nos: percorramos os pequenos e os 
grandes caminhos.» (Vontade de poder, nº 585) 

Percorremos aqui, apenas, um pequeno caminho, o 
pequeno caminho da pequena questão «que é uma coisa?». 
Obtivemos este resultado: as determinações aparentemente 
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evidentes não são «naturais». As respostas que damos já 
foram dadas há muito tempo. Quando, de modo aparente
mente natural e imparcial, perguntamos pelas coisas, nessa 
questão fala já uma ideia prévia acerca da coisalidade da 
coisa. No modo de a questionar, fala já a história. Dissemos, 
por isso, que a questão é histórica. Nisto reside uma indicação 
determinada para o nosso modo de procede~ quisermos 
levantar a questão com uma compreensão suficiente. 

Que devemos fazer quando a questão tem um carácter 
histórico? Que significa aqui «histórico»? Em primeiro lugar, 
afirmamos somente que a resposta provisória à questão 
acerca da coisa provém de um tempo anterior, já passado. 
Podemos afirmar que, desde esse tempo, o tratamento da 
questão sofreu várias alterações, embora nenhuma fosse 
decisiva e que diversas teorias acerca da coisa, acerca da 
proposição e acerca da verdade sobre a coisa, surgiram no 
decurso dos séculos. Por isso, pode mostrar-se que a questão e 
a resposta, tal como se diz, têm a sua história, quer dizer, o 
seu passado. Mas não é exactamente nisto que pensamos 
quando dizemos que a questão «que é uma coisa?» é histórica. 
Porque qualquer referência ao passado, bem como aos níveis 
elementares da questão acerca da coisa, tratam de outra coisa, 
que permanece na imobilidade; esta forma de referência 
histórica é, expressamente, uma suspensão da história - ao 
passo que esta é, sempre, um acontecer. Perguntamos 
historicamente quando perguntamos pelo que ainda aconte
ce, mesmo quando tal dá a aparência de já ter passado. 
Perguntamos pelo que ainda acontece se permanecemos à 
altura desse acontecer, de modo que, primeiro, ele se possa 
manifestar. 

Por conseguinte, não pomos em questão opiniões, pontos 
de vista e proposições anteriormente estabelecidas acerca da 
coisa, para os enumerar uns atrás dos outros, século após 
século, como se fossem lanças numa colecção de armas de 
guerra. Não perguntamos, em geral, pela fórmula, ou pela 
definição da essência da coisa. Tais fórmu~as são apenas o 
apoio e o sedimento de posições fundamentais que um estar-aí 
histórico, no meio da totalidade do Ente, tomou em relação a 
este e absorveu em si mesmo. Ao invés, questionamos acerca 
destas posições fundamentais, acerca do que acontece nelas e 
dos movimentos-de-fundo que acontecem ao estar-aí, movi
mentos que, segundo parece, não existem mais, porque já 
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passaram. Mas, mesmo quando um movimento não se pode 
constatar, isso não significa que já tenha acabado, um 
movimento pode encontrar-se, também, numa situação de 
repouso. 

O que nos aparece como passado, quer dizer, simplesmen
te, como acontecimento que já não existe, pode ser repouso. E 
este repouso pode possuir uma plenitude de ser e de 
efectividade que, finalmente, ultrapassa, de forma essencial, 
a efectividade do efectivo, no sentido de actual. 

Este repouso do acontecer não é ausência de história, mas 
uma forma fundamental da sua presença. O que conhecemos 
mediatamente e representamos, em primeiro lugar, como 
passado é, acima de tudo, o que já uma vez foi «actual», o 
que, nessa altura, causou sensação ou provocou ruído, o que 
pertence sempre à história, mas não é autêntica história. O 
meramente passado não esgota o acontecido. Este acontecido 
exerce ainda o seu domínio ( west) e o seu modo-de-ser que, 
por sua vez, se determina a partir do que acontece, é um 
peculiar repouso do acontecer. O repouso é apenas um 
movimento que se detém em si mesmo e que é, mujtas vezes, 
mais inquietante do que este. 

§11- Verdade- Proposij:ão (Enunciado)- Coisa 

O repouso do acontecer, desde os tempos mais recuados, 
poder ter as suas diversas formas e fundamentos. Observe
mos, deste ponto de vista, o que é que se passa com a nossa 
questão. Ouvimos que, nos tempos de Platão e Aristóteles, se 
formou a determinação da coisa como suporte de proprieda
des. Nesse tempo, chegou-se ao descobrimento da essência da 
proposição. Simultaneamente, apareceu a caracterização da 
verdade como conformídade entre o perceber e as coisas, que 
tem o seu lugar na proposição. Tudo isto se pode ver, 
pormenorizadamente e com clareza, nos diálogos e nas obras 
de Platão e de Aristóteles. Podemos igualmente mostrar como 
estas teorias acerca da coisa, da proposição e da verdade, se 
modificaram com os Estóicos, como, mais tarde, na 
escolástica medieval, apareceram outras diferenças e, nos 
Tempos Modernos, outras ainda e outras, de .novo, no 
Idealismo Alemão. Desfiaríamos assim uma «história» acerca 
da questão, mas de forma alguma questionaríamos historica-
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mente, quer dizer, deste modo deixaríamos totalmente em 
repouso a questão «que é uma coisa?». O movimento 
consistiria apenas nisto: com a ajuda de informações sobre 
teorias, opô-las-íamos umas às outras. Contudo, tiramos a 
questão «que é uma coisa?» do repouso, quando inserimos r.;/ 
determinadas possibilidades a determinação platónico-aris -
télica da coisa, da prop~sição e da verdade e pomos es as 
possibilidades à prova. E por acaso que se consumam ao 
mesmo tempo a determinação da essência da coisa e a 
determinação da essência da proposição e a determinação da 
essência da verdade, ou não se relacionarão elas umas com as 
outras, de um modo muito necessário? Se este for o caso, de 
que modo elas se relacionam? Sobre esta questão demos já, 
claramente, uma resposta, pelo menos quando nos referimos 
àquilo que conduziria à fundamentação da justeza da 
determinação da essência da coisa. A determinação estrutural 
da essência da verdade mostrava-se, então, como devendo 
regular-se- a partir da essência da verdade como conformi
dade - pela estrutura da essência da coisa. Com isto, é fixada 
uma determinada relação entre a essência da coisa, a essência 
da proposição e a essência da verdade. De uma forma 
exterior, isto mostra-se igualmente na disposição da determi
nação da coisa e da proposição, segundo a qual a relação 
sujeito-predicado está em quarto lugar (cf. p. 42). Acima de 
tudo, não devemos esquecer que chamamos a atenção para o 
facto de que a relação, vista deste modo, é uma opinião 
própria da forma habitual e «natural» de conceber a questão. 
No entanto, esta opinião «natural» é inteiramente não 
natural. Isto quer agora dizer que a sua presumível firmeza 
se perdeu numa série de questões. Essa série é a seguinte: a 
estrutura essencial da verdade e da proposição mediu-se pela 
estrutura da coisa? Ou passa-se o contrário: a estrutura 
essencial da coisa, considerada um suporte de propriedades, 
foi interpretada a partir da estrutura da proposição, como 
unidade de «sujeito» e «predicado»? Será que o homem leu a 
estrutura da proposição na estrutura da coisa, ou terá 
transportado para as coisas a estrutura da proposição? 

Se se desse este último caso, então surgiria imediatamente a 
questão seguinte: de que modo a proposição e o enunciado 
chegaram ao ponto de fornecer o padrão de unidade e o 
modelo para o modo como as coisas devem ser determinadas 
na sua coisalidade? Dado que a proposição, o enunciado, o 
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pôr e o dizer, são acções do homem, resultaria daqui que não 
é o homem que se dirige às coisas, mas as coisas que se 
dirigem ao homem e ao sujeito humano, que é a forma como 
o «Eu» é habitualmente concebido. Uma tal interpretação da 
relação de proveniência entre a determinação da coisa e a 
determinação da proposição não parece provável, pelo menos 
no que respeita aos Gregos. Pois o ponto-de-vista-do-eu · é 
qualquer coisa de moderno e, consequentemente, não-grego. 
Para os Gregos, a pólis dava a medida. Todos falam hoje da 
pólis grega. No tempo dos Gregos, o povo dos pensadores, 
alguém afirmou o seguinte: Ilcivrmv XPríllcnmv jl!hpov E<ntv 
CivSpmnoç, 'UÜU jlEv OV'r(I)V có:; t<JTlV, -rrov Õc OUK OV'r(I)U roç OUK 

tcrnv. 
«Ü homem é a medida de todas as coisas; das existentes, 

enquanto existem, das não-existentes, enquanto não existem.,> 
O homem que fez esta afirmação, Protágoras, deve ter escrito 
um livro com o simples título i) A/..,i)Scw, A Verdade. Esta 
proposição foi proferida numa época não muito distante da 
de Platão. Talvez não haja, no facto de a estrutura da coisa se 
guiar pela estrutura da proposição, nenhum subjectivismo; 
subjectivas são, aqui, somente as opiniões tardias sobre o 
pensar dos Gregos. Quando, de facto, a proposição e a 
verdade que nela é anunciada e entendida como conformidade 
é que são o padrão para a determinação da coisa, quando, por 
conseguinte, se passa algo de diferente e o oposto do que a 
opinião natural pensa, levanta-se, então, uma outra questão: 
onde se encontra o fundamento e a garantia de que, agora, a 
essência da proposição está, também, efectivamente encon
trada? A partir de onde se determina aquilo que é, em geral, a 
verdade? 

Vemos, assim, que o que sucede com a determinação da 
essência da coisa não está totalmente passado e consumado, 
mas, quando muito, encalhado e, por isso, exigindo ser posto 
de novo em movimento e tornar-se, outra vez, digno de 
questão. Quando não repetimos simples opiniões, mas 
queremos compreender o que nós próprios dizemos e 
habitualmente pensamos, caímos imediatamente num remoi
nho de questões. 

Em primeiro lugar, a questão relativa à coisa encontra-se, 
agora, neste estado: a essência da proposição e da verdade 
determina -se a partir da essência da coisa, ou a essência da 
coisa determina-se a partir da essência da proposição? A 
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questão está posta segundo o modo «ou .. ou ... ». Simplesmen
te, e será esta agora a questão decisiva, será este «ou ... ou ... » 
igualmente suficiente? A essência da coisa e a essência da 
proposição são construídas à imagem uma da outra, apenas 
porque ambas se determinam em comum e a partir da mesma 
raiz, que se encontra nas profundezas? No entanto, o que deve 
ser e onde deve estar esse fundamento comum da essência da 
coisa e da proposição e da proveniência de ambas? Será ele o
-que-já-não-é-mais-coisa? Dissemos, para começar, que o que 
condiciona a essência da coisa na sua coisalidade não pode 
ser, ele próprio, coisa e condicionado e que deve ser um In
-condicionado. Mas a essência do incondicionado determina-
-se também através daquilo que é considerado coisa e condição. 
Quando a coisa vale como ens creatum, como um subsistente 
criado por Deus, então o incondicionado é Deus, no sentido 
do Antigo Testamento. Quando a coisa vale como aquilo que 
está diante do Eu, como objecto, quer dizer, como não-eu, 
então o incondicionado é o Eu, o Eu Absoluto, no sentido do 
Idealismo Alemão. O facto de o incondicionado ser 
procurado por cima, ou por detrás, ou nas costas, depende 
do que se entende por condição e por ser-condicionado. 

Com esta questão penetramos, pela primeira vez, na 
direcção do fundamento possível da determinação da coisa e 
da proposição e da sua verdade. Mas, desta forma, é abalada 
a questão inicial acerca da coisa, na sua posição de partida. 
Aquele acontecimento da determinação da coisa, que dava 
anteriormente a medida, que parecia ter passado há muito, 
mas que, na verdade, estava apenas imobilizado e repousava 
desde essa altura, é posto fora de repouso. A questão acerca 
da. coisa pôs-se, de novo, em movimento, a partir da sua 
ongem. 

Agora, com esta referência' ao facto de a questão acerca da 
coisa ser, no seu íntimo, digna de questão, torna-se totalmente 
claro em que sentido é ela uma questão histórica. Perguntar 
historicamente significa: libertar e pôr em movimento o que 
repousa na questão e nela está preso. 

Certamente um tal proceder está facilmente sujeito a uma 
incompreensão. Poderia pensar-se que se trata de verificar os 
erros, ou então, somente, as insuficiências e imperfeições da 
determinação inicial da coisa. Isto constituiria um jogo 
infantil, de uma vaidade vazia e fútil, que todos os que 
vieram depois, somente porque vieram depois, se poderiam 
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arrogar, diante dos que vieram primeiro. Na medida em que, 
na nossa questão, se trata, em geral, de uma crítica, ela não 
visa o começo, mas, simplesmente, nós mesmos, na medida 
em que o arrastamos atrás de nós, não enquanto tal, mas 
como qualquer coisa de «natural», quer dizer, numa 
falsificação indiferente. 

Conceber a questão «que é uma coisa?» como uma questão 
histórica é tão diferente do propósito de ser meramente 
informado historicamente de opiniões que anteriormente 
apareceram acerca da coisa, como da mania de criticar estas 
opiniões e, através da soma das eventualmente correctas, de 
·entre as que existiram até agora, extrair e oferecer opiniões 
novas. Trata-se, pelo contrário, de pôr em movimento o 
íntimo acontecer inicial desta questão, a partir dos seus 
traçqs-de-mobilidade mais simples, embora consolidados no 
repouso, acontecer esse que não se encontra algures em 
tempos obscuros, mas que está aí, em cada proposição, em 
cada opinião quotidiana, em cada aproximação em direcção 
às coisas. 

§ 12 - Historicidade e decisão 

O que se disse acerca do carácter histórico da questão «que 
é uma coisa?» é válido para qualquer questão de filosofia, que 
colocamos hoje ou no futuro, admitindo, certamente, que a 
filosofia é um questionar que se põe a si mesmo em questão e 
que, em consequência, se movimenta, sempre e em toda a 
parte, em círculo. 

Vimos, para começar, como, em primeiro lugar, a coisa se 
determina para nós como uma coisa individual e um «isto». 
Aristóteles chamou-lhe um -cÓÕe n, o «isto aí». Mas a 
determinação da individualidade é, do ponto de vista do 
conteúdo, dependente do modo como é concebida a 
universalidade do universal, para a qual o singular é um 
caso particular e um exemplo. Também, deste ponto de vista, 
foram tomadas determinadas decisões, por Platão e Aristó
teles, em cujo campo de acção ainda se movimentam a nossa 
lógica e a nossa gramática actuais. Vimos depois que, para 
uma delimitação mais rigorosa do «isto», se teve em conta a 
relação que, em cada caso, mantém com o espaço e o tempo. 
Também em relação à determinação essencial do espaço e do 
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tempo, Platão e Aristóteles pré-indicaram o caminho que 
ainda hoje percorremos. 

Mas, na verdade, o nosso estar-aí histórico encontra-se já 
no limiar de uma transformação que, se se sufoca em si 
mesma, experimenta somente tal destino por não encontrar 
nos seus próprios fundamentos, por si mesma estabelecidos, 
aquilo que lhe permitiria, a partir deles, fundar-se de novo. 

De tudo o que foi dito é fácil concluir o que deve ser o 
nosso trabalho, se queremos pôr em movimento a questão 
«que é uma coisa?» como uma questão histórica. 

Tratar-se-ia, em primeiro lugar, de pôr em movimento o 
começo da determinação da essência da coisa e da proposição, 
nos Gregos, não para tomar conhecimento do que aconteceu 
anteriormente, mas para decidir o que ainda hoje acontece. 
Simplesmente, devemos prescindir, neste curso, da execução 
desta tarefa fundadora e isto por dois motivos. O primeiro é, 
claramente, o mais exterior. A referida tarefa não seria 
cumprida se procurássemos, por toda a parte, alguns 
documentos probatórios do que Platão e Aristóteles dis
seram, aqui e ali, acerca da coisa e da proposição. Deveria, 
antes disso, pôr-se em jogo a totalidade do estar-aí grego, os 
seus deuses, a sua arte, o seu Estado, o seu saber, para 
experimentar o que significa descobrir algo como a coisa. 
Para seguir este caminho faltam, no âmbito deste curso, todos 
os pressupostos. Mas, mesmo que estes estivessem preen
chidos, não poderíamos seguir agora o caminho do começo, 
tendo, de facto, em vJsta a referida tarefa. Como já foi 
indicado, uma mera definição da coisa não diz muito, quer 
descobríssemos uma tal definição no passado, quer nós 
próprios tivéssemos a ambição de fabricar, em conjunto, uma 
supostamente «nova». A resposta à questão «que é uma 
coisa?» tem um outro carácter. Não é uma proposição, mas 
uma posição-de-fundo transformada, ou - melhor ainda e 
mais prudentemente - o início da transformação do modo 
como, até ao presente, definimos a nossa posição diante das 
coisas, uma transformação do questionar e do avaliar, do ver 
e do decidir; em poucas palavras, uma transformação do 
estar-aí no meio do Ente. A determinação desta posição-de
-fundo, que se modifica a si mesma no interior da relação com 
o Ente, é tarefa de toda uma época. Mas, para isso, exige-se 
que avistemos, de um modo preciso, com olhos de ver, o que 
acima de tudo nos tem presos e nos torna não-livres, na 
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experiência e na determinação das coisas. Trata-se da I 
moderna ciência da natureza, na medida em que ela se 
tornou, a partir de certos traços fundamentais, a forma geral 
do pensar. Na verdade, o começo grego exerce ainda, em 
relação a esta, o seu domínio, embora transformado, mas não 
apenas ele, nem de modo preponderante. A questão acerca da 
nossa relação fundamental com a natureza, acerca do nosso 
saber sobre a natureza, acerca do nosso saber sobre a 
natureza enquanto tal, acerca do nosso domínio sobre ela, 
não é uma questão das ciências da natureza; mas esta questão 
está, ao mesmo tempo, ela própria em questão na questão de 
saber se somos ainda solicitados pelo Ente enquanto tal e na 
sua totalidade e de que modo o somos. Uma tal questão não é 
decidida num curso, mas, quando muito, num século, mas isto 
somente, se este século não está adormecido, nem julga, 
simplesmente, estar acordado. A questão só é decidida num 
litígio. 

Em conexão com a preparação da ciência moderna, uma 
determinada concepção da coisa adquiriu uma primazia 
exclusiva. Segundo tal concepção, a coisa é uma porção de 
massa material, que se movimenta na pura ordenação do 
espaço-tempo, ou uma composição de tipo análogo. A coisa 
determinada deste modo tem, de aqui em diante, valor de 
fundo e solo de todas as coisas e da sua determinação e 
questionamento. O vivo, mesmo onde não se pensa, um dia, 
poder esclarecê-lo a partir da matéria sem vida, com a ajuda 
da química dos colóides, mesmo onde se lhe atribui um 
carácter próprio, é compreendido como super-estrutura e 
anexo do não-vivo; de igual modo, os instrumentos de uso e 
de trabalho valem como coisas materiais, simplesmente 
fabricados, de modo a que lhes corresponda, posteriormen
te, um valor particular. Mas este predomínio da coisa 
material, como verdadeira infra-estrutura de todas as coisas, 
estende o seu poder além do âmbito da coisa, em direcção à 
região do «espiritual» (se o quisermos chamar deste modo 
muito grosseiro), por exemplo, no domínio da interpretação 
da linguagem, da história, da obra de arte, etc. Por que 
motivo, por exemplo, o tratamento e a interpretação da 
poesia, nas nossas escolas superiores, é desde há muitos 
decénios, desconsolador? Resposta: porque os professores 
nada sabem acerca da diferença entre uma coisa e um poema, 
porque tratam os poemas como coisas e isto porque não se 
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embrenharam na questão acerca do que é uma coisa. O facto 
de hoje não se ler mais os Niebelungen e muito menos 
Homero, pode ter o seu fundamento, mas, com isso, nada se 
modifica; é apenas a mesma situação desconsoladora -
primeiro com o grego, agora com o alemão. Mas não são 
os professores os culpados desta situação, nem sequer os 
professores destes professores, mas toda uma época, quer 
dizer, nós mesmos - se os olhos, finalmente, não se nos 
abrirem. 

A questão «que é uma coisa?» é uma questão histórica. Na 
sua história, a determinação da coisa como um subsistente 
material adquiriu um predomínio inabalável. Quando 
questionamos efectivamente, quer dizer, nos preparamos 
para decidir da possibilidade da determinação da coisa, nem 
podemos passar por cima da resposta moderna, nem, muito 
menos, devemos esquecer o começo da questão. 

Mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, devemos colocar 
esta questão inofensiva «que é uma coisa?» de modo tal que a 
experimentemos como nossa, de forma a que não mais nos 
abandone, nem mesmo quando já não tivermos oportunidade 
de escutar cursos sobre ela, sobretudo porque estes não têm a 
obrigação de proclamar grandes revelações e sossegar 
inquietações de alma, mas permitem apenas isto: despertar, 
talvez, o que está adormecido; corrigir, talvez, um pouco, o 
que está confundido. 

§13 - Resumo 

Para conseguir agora uma delimitação definitiva do nosso 
projecto, façamos um resumo. Para começar, notou-se que, 
em filosofia, em contraste com a~ ciências, não é possível um 
acesso imediato às questões. E preciso, aqui, sempre e 
necessariamente, uma introdução. As considerações introdu
tórias à nossa .questão «que é uma coisa?» chegam agora à sua 
conclusão. 

A questão pode caracterizar-se a partir de dois pontos de 
vista essenciais: 

Em primeiro lugar, com respeito àquilo que está em 
questão: a coisa. Nós, como que iluminámos, com uma luz 
certamente muito escassa, o horizonte em que, segundo a 
tradição, a coisa e a determinação da sua coisalidade se 
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encontram. Com isto, resultaram duas coisas: primeiro, o 
quadro da coisa, o espaço-tempo, e o modo-de-encontro da 
coisa, o «isto»; em seguida, a estrutura da própria coisa, o 
facto de ser um suporte de propriedades, totalmente univer- · 
sal e vazio, que permite formar a unidade de uma multipli
cidade. 

Em segundo lugar, procurou-se caracterizar a questão 
relativamente ao modo como ela deve ser posta. Daqui 
resultou que a questão tem um carácter histórico. Esclareceu
-se o que é visado com esta afirmação. A reflexão introdutória 
acerca da nossa questão toma claro que nela se agitam 
continuamente duas questões directrizes e que, por esse 
motivo, devem ser com ela postas. A primeira: onde pertence, 
em geral, algo como uma coisa? A segunda: onde vamos 
buscar a determinação da sua coisalidade? Destas duas 
questões, postas com a primeira, provém, antes de mais, o 
fio condutor e a norma ao longo da qual devemos seguir, para 
que tudo não vacile numa mera casualidade e confusão e a 
questão acerca da coisa permaneça atolada sem remédio. 

Mas seria isso uma infelicidade? É o mesmo que perguntar: 
tem, em geral, um sentido sério levantar tais questões? 
Sabemos que nada pode começar com a sua discussão. 
Quando não suscitamos a questão e não reparamos nela, as 
consequências são as mesmas. Quando não vemos a placa de 
aviso num fio de alta tensão e nos encostamos a ele, 
morremos. Quando não reparamos na questão «que é uma 
coisa?», «nada acontece». 

Quando um médico trata erradamente uma série de 
doentes, há o perigo de a vida deles correr perigo. Quando 
um professor interpreta um poema para os seus alunos, de um 
modo inadequado, «nada acontece». Mas talvez seja bom 
falarmos, aqui, cautelosamente: dá a impressão de que nada 
mais acontece, quando não reparamos na questão acerca da 
coisa e na interpretação insuficiente do poema. Um dia -
talvez de aqui a cinquenta ou cem anos - acontecerá, não 
obstante, qualquer coisa. 

A questão «que é uma coisa?» é uma questão histórica. 
Mas, mais importante do que falar acerca do carácter 
histórico da questão é, primeiro, agir perante ela de um 
modo que corresponda ao seu carácter. Para os objectivos e 
possibilidades do curso, devemos contentar-nos, a este 
respeito, com um expediente. 
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Não podemos expor o grandioso começo da questão, com 
os Gregos, nem nos é possível, num encadeamento sistemático 
( geschlossenen) , colocar diante dos olhos a determinação da 
coisa que, através da moderna ciência, adquiriu a supremacia. 
Mas, por outro lado, tanto o saber acerca daquele começo, 
como acerca da época decisiva da ciência moderna, é 
incontornável, se quisermos, em geral, permanecer despertos 
para a questão. 
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PARTE PRINCIPAL 

A MANEIRA KANTIANA DE QUESTIO
NAR ACERCA DA COISA 



CAPÍTULO 1 

O SO~O HISTÓRICO_EM QUE SE APOIA A 
«CRITICA DA RAZAO PURA» DE KANT 

Não obstante, de que modo- mesmo provisoriamente
nos pomos no caminho da história propriamente «viva» da 
nossa questão? Escolhemos um momento central deste 
caminho e, na verdade, um momento tal que, nele, o começo 
se reúne com uma época decisiva, de um modo novo, porque 
o faz num sentido criador. Trata-se da determinação filosófica 
da coisalidade da coisa, que Kant levou a cabo. A delimitação 
da essência da coisa não é um acessório continge~te da 
filosofia de Kant, a determinação da coisalidade da coisa é o 
seu centro metafísico. Encaminhamo-nos para a questão 
acerca da coisa, que tem, em si mesma, um carácter histórico, 
através da interpretação da obra de Kant. 

A filosofia de Kant traz, pela primeira vez, para a 
claridade e a transparência de um fundamentação , a 
totalidade do pensar e do estar-aí modernos. Desde então, 
tal fundamentação determina toda a postura do saber, as 
delimitações e os cálculos das ciências, do século XIX até ao 
presente. Com isto, Kant ergue-se de tal modo acima de tudo 
o que o precedeu e do que veio depois, que também aqueles 
que dele se afastam, ou dele divergem, permanecem ainda dele 
totalmente dependentes. 
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Além disso, Kant tem - apesar de todas as diferenças e da 
amplitude da distância histórica - qualquer coisa em comum 
com o grandioso começo grego que, ao mesmo tempo, o 
distingue de todos os pensadores alemães anteriores e 
posteriores, a saber, a íntegra clareza do seu pensar e do seu 
dizer, que não exclui, de modo nenhum, nem o ser-digno-de
-questão, nem o desequilíbrio e que não simula claridade onde 
há escuridão. 

Transformamos a nossa questão «que é uma coisa?» na 
questão de Kant e, inversamente, a questão de Kant na nossa. 
A tarefa ulterior do curso toma-se, deste modo, muito 
simples. Não precisamos de nos informar «sobre» a filosofia 
de Kant, com grandes perspectivas e com discursos de 
carácter geral. Transferimo-nos para o interior dela mesma. 
De agora em diante, apenas Kant deve falar. O que fazemos, 
além disso, é dar, às vezes, uma indicação sobre o sentido ou 
sobre a direcção, de modo a não nos desviarmos do caminho 
da questão. Assim, o curso tem a forma de um marco 
quilométrico. Em relação àquilo que segue, por si mesmo, o 
caminho, os marcos quilométricos são qualquer coisa de 
indiferente. Eles surgem, apenas, de vez em quando, na 
margem do caminho, para dar uma indicação e para tomarem 
a desaparecer no decurso dele. 

O caminho da nossa questão «que é uma coisa?» conduz à 
obra principal de Kant, que tem por título Crítica da Razão 
Pura. O curso tão-pouco é suficiente para percorrer a 
totalidade da obra. Devemos, mais uma vez, limitar o 
trajecto do nosso caminho. Mas pretendemos atingir o 
centro deste trajecto e, com ele, o centro da obra, para 
conceber as suas principais direcções internas. Obtido isto, 
não ficamos a conhecer um livro que foi, um dia, escrito por 
um professor do século XVIII, mas damos alguns passos no 
interior de uma posição-de-fundo histórico-espiritual, que 
ainda hoje nos suporta e determina. 

§ 14 - A recep~cão da obra de Kant durante a sua vida; o 
neokantismo 

Nos seus últimos anos de vida, Kant disse, uma vez, em 
conversa: «Com os meus escritos, cheguei um século mais 
cedo; daqui a cem anos, compreender-me-ão, pela primeira 
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vez, correctamente e então os meus livros serão estudados de 
novo e terão novo valor!» (Varnhagen von Ense, Tagebuecher, 
I, 46). 

Exprime-se, nestas palavras, a vaidade de quem se toma a 
si mesmo por muito importante, ou antes o desespero sem 
esperança de quem foi posto à margem? Nem uma coisa, nem 
outra; ambas são estranhas ao carácter de Kant. O que aqui se 
exprime é o profundo saber de Kant acerca do modo como a 
filosofia se efectiva e actua. A filosofia pertence aos esforços 
mais originários do homem. Acerca destes, Kant notou uma 
vez: «Entretanto, os esforços humanos giram à volta de um 
círculo constante e regressam sempre ao mesmo ponto, onde 
já uma vez tinham estado; então, os materiais que estão 
cobertos de pó podem ser trabalhados, para daí resultar, 
talvez, uma construção mais segura.» (Resposta de Kant a 
Garve, Prolegomena, ed. Vorlaender, p. 194) Exprime-se aqui 
a serenidade convicta de um criador que sabe que os padrões 
para julgar do que é actual são pó e que o que é grande tem a 
lei do seu próprio movimento. 

Quando Kant, no ano de 1781, publicou a Crítica da 
Razão Pura, tinha 57 anos de vida. Até ao momento da 
publicação desta obra, Kant tinha-se mantido silencioso 
durante dez anos. Na década correspondente a . este silêncio, 
de 1770 a 1781, cresceram Hõlderlin, Hegel e Beethoven. Seis 
anos após a primeira edição da obra, em 1787, publicou-se a 
segunda edição. Diversos aspectos da doutrina foram 
modificados, várias argumentações foram reforçadas. O 
carácter de conjunto da obra não foi modificado. 

Os contemporâneos viram-se desarmados diante da obra. 
Ela ultrapassava tudo o que era habitual, pela amplitude do 
seu questionamento, pelo rigor da sua construção conceptual, 
pela estruturação dos níveis do seu questionar, pela novidade 
da linguagem e pelo carácter decidido do objectivo. Kant 
sabia isso; era, para ele, totalmente claro que a obra na 
totalidade da sua construção e do seu modo de ser, ia contra o 
gosto do tempo. O próprio Kant indicou, uma vez, como 
gosto dominante do seu tempo, o esforço para representar de 
maneira fácil aquilo que, nos assuntos filosóficos, é difícil 
(Prolegomena, p. 193). A obra actuou como uma provocação, 
embora não fosse compreendida nas suas perspectivas 
essenciais, mas sempre agarrada a partir de aspectos 
exteriores contingentes. Daí resultou um fervilhar de escritos 
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contra e a favor. Até ao ano da morte de Kant, em 1804, 
atingiram o número de dois mil. Com esta situação de 
confronto com Kant, relacionam-se os conhecidos versos de 
Schiller, intitulados «Kant e os seus intérpretes»: 

Como um único rico põe tantos mendigos a 
comer! Quando os reis constroiem, os 
carroceiros têm que fazer. 

O mesmo Schiller proporcionou também a Goethe, pela 
primeira vez, uma compreensão da filosofia de Kant e da 
filosofia em geral. Mais tarde, Goethe disse uma vez que, 
quando lia uma página de Kant, tal lhe provocava «como que 
o entrar num espaço iluminado». 

No último decénio da vida de Kant, do ano de 1794 a 
1804, a compreensão da sua obra e, por conseguinte, os efeitos 
da sua filosofia, seguiram uma determinada direcção. Isto 
aconteceu através do trabalho de pensadores mais jovens, 
Fichte, Schelling e Hegel. A filosofia deles formou-se tendo 
por base a filosofia de Kant- ou melhor, o seu repúdio- até 
àquilo que, nas exposições históricas correntes, é conhecido 
pelo nome de «Idealismo Alemão». Nesta filosofia, Kant foi, 
com todo o respeito, ultrapassado, mas não superado. Tal não 
poderia acontecer, porque a verdadeira posição-de-fundo de 
Kant não foi atacada, mas, simplesmente, abandonada; não 
foi sequer abandonada, porque quase não foi assumida - foi 
apenas contornada. A obra de Kant permaneceu como uma 
fortaleza por conquistar, na retaguarda da nova frente, a qual, 
uma época volvida, golpeava ainda no vazio, apesar do seu 
ímpeto, ou antes, por causa dele; o que quer dizer que não era 
capaz de originar uma oposição verdadeira e criadora. Parecia 
que, com o Idealismo Alemão, a filosofia em geral tinha 
chegado ao seu fim e confiado definitiva e exclusivamente às 
ciências a administração do saber. Pelos meados do século 
XIX, levantou-se o apelo do «regresso» a Kant. Este regresso a 
Kant resultou de uma nova situação histórica e espiritual; ao 
mesmo tempo, o regresso a Kant foi determinado pelo 
afastamento em relação ao Idealismo Alemão. Aquela 
situação espiritual dos meados do século XIX tem, como 
caracterização essencial, o domínio acentuado de uma 
particular configuração da ciência: ele é indicado pelo termo 
«positivismo». Trata-se de um saber cuja reivindicação de 
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verdade tem a sua primeira e última medida no que se chama 
«factos». Acerca dos factos- diz-se - não se discute; eles são a 
mais alta instância para decidir acerca da verdade ou da não
-verdade. O que se prova, nas ciêncas da natureza, através de 
experiências e o que, nas ciências históricas do espírito, 
é documentado por manuscritos e textos, é verdadeiro. 
Isto quer aqui dizer: é o único verdadeiro legitimável como 
saber. 

O regresso a Kant foi motivado pela perspectiva de 
encontrar em Kant a fundamentação e a confirmação 
filosófica da concepção positivista da ciência. Mas, ao 
mesmo tempo, foi um afastamento consciente em relação ao 
Idealismo Alemão, um afastamento que se compreendeu a si 
mesmo como afastamento da metafísica. Com isto, o novo 
movimento em direcção a Kant tomou a sua filosofia como 
destruição da metafísica. Chama-se «neokantismo» a este 
movimento de regresso a Kant, em contraste com os 
seguidores de Kant seus contemporâneos, os kantianos de 
outrora. Quando passamos em revista, a partir da nossa 
posição actual, este movimento de regresso a Kant, deve, 
simultaneamente, questionar-se se ele poderia recuperar, ou 
mesmo se poderia sequer encontrar, a posição-de-fundo do 
Idealismo Alemão acerca de Kant, que também queria, 
simplesmente, contorná-lo e superá-lo. De facto, este não foi, 
nem é, o caso. Deste movimento filosófico, o neokantismo, 
resultaram decerto serviços incontestáveis, no interior da 
história espiritual da segunda metade do século XIX. São, 
antes de quaisquer outros, em número de três: 

1) Através da renovação, mesmo parcial, da filosofia de 
Kant, o positivismo foi preservado de um resvalar completo 
para a divinização dos factos; 2) a própria filosofia de Kant, 
através de uma interpretação e de um trabalho cuidadoso dos 
seus escritos, tornou-se conhecida em toda a sua extensão; 3) a 
investigação geral da história da filosofia, em particular 
também a dos antigos, foi elevada, tendo por guia a filosofia 
de Kant, a um nível mais elevado de questionamento. 

Tudo isto é, certamente, insuficiente, quando estabelece
mos, como padrão de medida, a autêntica tarefa da filosofia, 
o que, em primeiro lugar, não significa também, uma vez 
mais, grande coisa, enquanto isso permanecer apenas uma 
exigência de sentido contrário, em vez de ser um trabalho em 
sentido contrário. 
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Entretanto, passamos a ver a filosofia de Kant num 
horizonte mais vasto que o do neokantismo. A posição 
histórica de Kant, no interior da metafisica ocidental, tomou
-se mais clara. Mas, em primeiro lugar, isto significa apenas 
uma melhor tomada de conhecimento de carácter histórico, 
em sentido habitual, não o confronto com a posição-de-fundo 
pela primeira vez por ele conquistada. Aqui, deve tornar-se 
verdadeiro o que ele predissera: «um dia, os meus livros serão 
de novo estudados e terão valor.» Quando isto acontecer, não 
haverá mais nenhum kantismo, porque cada mero «-ismo» é 
uma incompreensão e a morte da história. A Crítica da Razão 
Pura de Kant pertence àquele número de obras de filosofia 
que, enquanto continuar a haver filosofia nesta terra, se 
tornam, cada dia, uma fonte inesgotável. É uma daquelas 
obras que, acerca de todas as futuras tentativas de a superar, 
na medida em que, simplesmente, as ultrapassa, já sobre elas 
pronunciou um juízo. 

§ 15 - O título da obra principal de Kant 

Procuramos aqui, com a nossa questão «que é uma 
coisa?», expor a obra de Kant e fazê-lo como alguém que, de 
facto, se dispõe a aprender. Sem dúvida, de início, é 
totalmente obscuro o que uma obra intitulada Crítica da 
Razão Pura deve ter a ver com a nossa questão «que é uma 
coisa?». Teremos, somente, uma verdadeira experiência 
daquilo que acontece, se nos entregarmos à própria obra, 
através, portanto, da interpretação que se segue. Tentaremos 
apoiar-nos no cerne desta obra, para entrarmos, ao mesmo 
tempo, no movimento da nossa questão. Todavia, para não 
deixar tudo, durante muito tempo, numa completa obscuri
dade, tentaremos um esclarecimento preliminar. Primeiro, 
deve dar-se um esclarecimento preliminar sobre a medida em 
que a nossa questão se relaciona intimamente com esta obra, 
independentemente do facto de assumirmos, ou não, a 
posição de fundo de Kant e do facto de a modificarmos ou 
não. Damos este esclarecimento no decurso de uma discussão 
sobre o título. Este esclarecimento está de tal modo disposto 
que nos podemos imediatamente colocar naquele lugar da 
obra de Kant em que a interpretação começa, sem que 
tenhamos de conhecer, primeiro, as partes anteriores da obra. 
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Crítica da Razão Pura . - o que quer dizer «crítica» e 
«criticar», toda a gente o sabe; «razão»- o que é um homem 
«racional», ou uma proposta «racional», toda a gente 
e?tend~; o que significa «puro», em contraste com «impuro» 
(agua Impura, por exemplo), é também claro. Crítica da 
Razão Pura--:- eis um título a propósito do qual, não obstante, 
na<? conseguimos pensar nada de adequado. Antes de mais, 
~ena. de, e.sperar . que,. numa crítica, qualquer coisa de 
m~~tlsfatono, de msufictente e, portanto, de negativo, fosse 
re~e.ttado e que qualquer coisa como uma razão impura fosse 
cntwada. O que a Crítica da Razão Pura possa, finalmente, ter 
a ver com a questão acerca da coisa é incompreensível. E, no 
entanto, devemos notar, com todo o direito, que este título 
não exprime senão a questão acerca da coisa - mas exprime-a 
como questão. Como questão, ela é uma questão histórica. O 
título visa essa história, numa fase decisiva do seu 
desenvolvimento. Visto exteriormente, isto significa que 
Kant, totalmente consciente do significado da sua obra, lhe 
deu um título que foi exigido pelas condições da época e que, 
ao mesmo tempo, a ultrapassava. Que história da questão 
acerca da coisa se exprime neste título? 

§ 16 - As categorias como modos da enunciabilidade 

Recordemo-nos do início da determinação da essência da 
coisa. A sua realização tem como fio condutor o enunciado. O 
simples enun.ciad? é,. enquanto proposição, um dizer em que 
qualquer cotsa e, dita acerca de outra coisa, como, por 
exemplo, «a casa e vermelha». Aqui, o «vermelho» é dito da 
casa; aquilo de que se diz qualquer coisa, o únoKEiJ.!Evov, é o 
fundo. Deste modo, no dizer-se, qualquer coisa é dita como 
qu~ «a part~ de cima>~, aa:rca da base, que se encontra por 
baiXo; «de Cima, em direcçao ao que se encontra em baixo» 
diz-se, et? grei?o, K<XT~ dizer, diz-se <pcfvcxt; o dizer, <pcimc;. 
O enunciado Simples e uma K<XTci<pcxmc;, um ÀÉyst v n Kcx-rà 
nvoc; . 

. Sobre }!~a coisa, podem colocar-se várias, ou podem 
dizer-se vanas acerca dela. «A casa é vermelha»· «a casa é 
alta»; «a casa é mais pequena» (do que aquela que está ao 
lado); «a casa está perto do ribeiro»; «a casa é do século 
XVIII». 
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Tendo como fio condutor estes diversos enunciados, 
podemos seguir de perto o modo como a própria coisa é, 
em cada caso, determinada. Ao fazer isto, não prestamos 
agora atenção a esta coisa particular que tomamos como 
exemplo - a casa - mas àquilo que, em cada enunciado do 
mesmo género, caracteriza, em geral, qualquer coisa deste 
tipo, ou seja, prestamos atenção à coisalidade. «Vermelho» 
diz, de um determinado ponto de vista, a saber, relativamente 
à cor, o modo como a coisa é constituída. De um modo geral é 
atribuída à coisa uma característica, uma qualidade. No 
atributo «grande», é enunciada a grandeza, a extensão 
(quantidade); no «mais pequeno que», diz-se o que é a casa 
em comparação com outra (relação); «perto do ribeiro», 
atribui o lugar; «do século XVIII», atribui o tempo. 

Característica, extensão, comparação, lugar, tempo, são 
determinações que, em geral, são ditas da coisa. Estas 
determinações indicam em que perspectiva as coisas se nos 
mostram, quando, no enunciado, nos dirigimos a elas e 
falamos delas, indicam os caminhos-do-olhar nos quais 
olhamos as coisas e a partir dos quais elas se nos mostram. 
Mas, na medida em que essas determinações são sempre 
colocadas sobre a coisa, a coisa é, de um modo geral e sempre, 
dita com elas, como aquilo que já está presente. Àquilo que, 
em geral, é dito sobre cada coisa, a este «dito em direcção à 
coisa» e no qual a universalidade e a coisalidade da coisa se 
determinam, os Gregos chamam · K<X-rT)yopía. (Ka.-ra.
<tyopEÚElV). Mas o que é dito deste modo não visa senão o 
ser-de-um-certo-modo, o ser-extenso, o estar-em-relação, o 
estar-ali, o estar-agora, que é próprio das coisas enquanto 
entes. Não podemos trazer para diante do olhar, nem muitas 
vezes, nem com a penetração suficiente, este estado-de-coisas 
agora evidenciado, nomeadamente o facto de que as 
determinações que constituem o Ser do ente e, portanto, da 
própria coisa, retiram o seu nome do enunciado acerca da 
coisa. Este nome para as determinações-de-ser não é uma 
designação como qualquer outra, mas, nesta designação das 
determinações-de-ser como modos da enunciabilidade, reside 
uma interpretação particular do Ser. O facto de, desde há 
muito tempo, as determinações do Ser serem chamadas, no 
pensamento ocidental, «categorias» é a expressão mais nítida 
do que já acentuámos: o facto de a estrutura da coisa estar em 
relação com a estrutura do enunciado. O facto de outrora e 
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ainda h~je a doutrina escolar acerca do Ser do ente a 
«ontol?gia», colocar c?mo objectivo próprio a fixação de u~a 
«doutnna das catego~as», exprime a interpretação originária 
do Se~ do ente, quer dizer, da coisalidade da coisa, a partir do 
enunctado. 

§ 17 - Aóyoç - ratio - razão 

. O enunciado é um modo de ~ÉyEtv - dirigir-se a qualquer 
coisa, enq~anto qualquer coisa. Isto significa: acolher 
qu.alquer cois~ como tal. Ter ~ualquer coisa como qualquer 
COI~a e entrega-la como tal, diZ-se, em latim, reor, ratio: daí 
r~tzo se ter tornado a tradução de /..óyoç. O simples enunciado 
da? ao mesmo tempo, a forma fundamental em que visamos a 
COisa e pensamos algo acerca dela. A forma fundamental do 
pensa~ento e, em consequência, o pensar, é o fio condutor da 
determmação da coisalidade da coisa. As categorias determi
nam, em ?eral, o S~r dos entes. Perguntar pelo Ser dos entes, 
pelo que e e como e, em geral, o ente, é a primeira tarefa da 
fil'?so~a; pergun~r deste modo é filosofia do mais alto nível, é 
pn_meira . e autentica filosofia, rrpohT) <ptÀO<JO<pía., prima 
phzlosophza. 

~is o que é ~ss~ncial: o pensamento como simples enunciar, 
o Àoyoç, a ratzo,. e o fio condutor para a determinação do Ser 
do_ ente, 9-uer dizer, para a determinação da coisalidade da 
COisa. «Fio condutor» tem, aqui, o seguinte significado: os 
modos. de ~nunciabilidade conduzem o olhar em direcção à 
determmaçao da presença, quer dizer, em direcção ao Ser dos 
entes. 

Aóyoç e rc:ztio ~oram traduzidos por razão. Nesta tradução, 
aparece-nos Imediatamente e pela primeira vez uma conexão 
entre a questão acerca da coisa, por um lado e a «razão» 
(Crítica da razão pura), por outro. Mas o m'odo como se 
che~ou, no decurso da metafisica ocidental, a uma Crítica da 
razao pura e o que é que isto significa, não foi ainda indicado. 
Procuramos agora fazê-lo, nuns poucos de traços grosseiros. 

§18.- A moderna ~iéncia matemática da natureza e o 
nasczmento de uma crztica da razão pura 

Já ouvimos que, para a determinação da essência da coisa 
- com a excepção do começo, no tempo dos Gregos -, foi 
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decisivo o surgimento da moderna ciência da natureza. A 
transformação do estar-aí, subjacente a este acontecimento, 
modificou o carácter do pensamento moderno e, também, o 
da metafísica e preparou a necessidade de uma crítica da 
razão pura. Deste modo, é necessário, por variadas razões, 
que elaboremos uma representação mais precisa do carácter 
da moderna ciência da natureza. Apesar disto, devemos logo 
renunciar a outras questões particulares. Aqui, nem sequer 
podemos percorrer os momentos essenciais da história desta 
ciência. Muitos e dos mais importantes factos desta história 
são conhecidos e, no entanto, o nosso saber acerca das 
conexões impulsionadoras mais ipteriores deste movimento é 
ainda muito escasso e obscuro. E apenas totalmente claro o · 
facto de que a transformação da ciência se realizou tendo por 
base um confronto secular e duradoiro com os conceitos 
fundamentais e os princípios do pensar, quer dizer, com a 
posição-de-fundo acerca das coisas e do ente em geral. Um tal 
confronto somente poderia ser levado a cabo através de um 
domínio completo da tradição da teoria medieval da natureza, 
tal como da dos antigos; exigiria uma amplitude e uma 
segurança pouco comuns do pensamento conceptual e, 
finalmente, um domínio das novas experiências e modos-de- · 
-proceder. Tudo isto teria como pressuposto uma singular 
paixão de exigir um saber capaz de fornecer normas, que só 
tem paralelo nos Gregos; um saber que, antes de mais e 
permanentemente, põe em questão os próprios pressupostos e, 
desta forma, procura fundamentar. Suportar o ser-digno-de
-questão manifesta-se como o único caminho humano para 
conservar as coisas na sua inesgotabilidade, quer dizer, 
preservá-las de qualquer falsificação. 

A transformação da ciência realizar-se-á sempre através da 
própria ciência. Mas, nessa transformação, a ciência apoia-se 
num duplo fundamento: 1) na experiência-do-trabalho, quer 
dizer, na direcção e no modo de domínio e de utilização do 
ente; 2) na metafísica, quer dizer, no projecto do saber 
fundamental sobre o Ser, sob o qual o ente se estrutura, na 
ordem do saber. Experiência-de-trabalho e projecto-de-ser 
estão, assim, numa relação de reciprocidade e reúnem-se 
sempre num traço fundamental da atitude e do estar-aí. 

Procuramos, agora, trazer à luz do dia, em traços gerais, 
este traço fundamental da moderna atitude do saber. Mas 
fazemo-lo com a intenção de compreender a metafísica 
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moderna e, ao mesmo tempo, a possibilidade e a necessidade 
de qualquer coisa como a Crítica da Razão Pura. 

a) Caracterizaç.ão da moderna ciência da natureza, em face da 
antiga e da medieval 

Costuma-se caracterizar, de bom grado, a moderna ciência 
da natureza, em contraste com a medieval, dizendo que 
aquela nasceu e parte dos factos e esta, de princípios 
universais e conceitos, com carácter especulativo. De certo 
modo, isto é verdadeiro. Mas é igualmente incontestável que a 
ciência medieval e a ciência antiga também observavam os 
factos, tal como é incontestável que a moderna ciência 
também trabalha com princípios e conceitos gerais. De tal 
modo isto é assim, que recaiu sobre Galileu, um dos 
fundadores da moderna ciência, a mesma censura que ele 
próprio e os seus seguidores faziam à ciência escolástica. 
Diziam eles que esta era «abstracta», quer dizer, que se 
movimentava no meio de proposições e de princípios gerais. 
Simplesmente, a mesma acusação recaiu sobre Galileu, 
embora num sentido mais rigoroso e consciente. A oposição 
entre a antiga e a nova atitude científica não pode, por isso, 
ser estabelecida de tal modo que se diga: de um lado, 
conceitos e proposições teóricas, do outro, factos. De ambos 
os lados, quer do lado da antiga, quer do lado da moderna 
ciência, encontramos as duas coisas, os factos e os conceitos; 
mas o decisivo é o modo e o processo como os factos são 
concebidos e os conceitos são avaliados. 

A grandeza e a superioridade da ciência da natureza, nos 
séculos XVII e XVIII, reside no facto de todos aqueles 
investigadores serem filósofos; eles compreendiam que não 
há meros factos, mas que um facto apenas é aquilo que é à luz 
de conceitos fundadores e de acordo com o alcance de tal 
fundamentação. O que caracteriza o positivismo (no qual 
desde há decénios nos encontramos e hoje mais do que nunca) 
é, pelo contrário, ele pensar que lida com factos, ou com 
factos diferentes e novos, enquanto os conceitos são apenas 
expedientes, de que se necessita de qualquer modo, mas com 
os quais não nos devemos relacionar demasiado - pois isso 
seria filosofia. O cómico ou, dito com mais exactidão, o 
trágico, na situação científica do presente é, em primeiro 
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lugar, pensar que é possível superar-se o positivismo através 
do positivismo. Certamente, esta posição somente domina 
onde é executado o trabalho mediano e acessório. Onde 
acontece a investigação autêntica e inovadora, aí a situação 
não é diferente do que era há trezentos anos atrás; também 
essa época tinha a sua estupidez própria, tal como, ao invés, 
as principais cabeças da física atómica, Niels Bohr e 
Heisenberg, pensam de um modo totalmente filosófico e 
somente desse modo elaboram as novas interrogações e se 
detêm, antes de tudo, no que é digno de questão. 

Se, então, se procura caracterizar a moderna ciência, em 
face da medieval, pelo facto de que se pretende fazê-la passar 
por uma ciência de factos, isto permanece insuficiente do 
ponto de vista dos princípios. Além disso, procura-se, 
frequentemente, a diferença entre a antiga e a moderna 
ciência no facto de esta fazer experiências e provar 
«experimentalmente» os seus conhecimentos. Mas a experiên
cia, a tentativa de obter informações acerca do comporta
mento da coisa através de uma determinada ordenação das 
coisas e dos acontecimentos, é também conhecida dos antigos 
e dos medievais. Este tipo de experiência subjaz a todo o 
comércio com as coisas, manual ou instrumental. Também 
aqui não se trata do experimental enquanto tal, no sentido 
lato de observação que fornece uma prova, mas do modo e do 
processo como a investigação é estabelecida e em que 
perspectiva ela é empreendida e vai buscar o seu fundamen
to. Deve suspeitar-se que o modo de experimentação está em 
conexão com o modo de determinação conceptual dos factos e 
com o modo de aplicação dos conceitos, quer dizer, com o 
modo de antecipação em relação às coisas. 

Ao lado de ambas as caracterizações da moderna ciência, 
até agora referidas - ciência de factos e investigação 
experimental -, encontra-se, normalmente, uma terceira. Ela 
acentua que a nova ciência é uma investigação que calcula e 
que mede. Isto é correcto, simplesmente também é válido para 
a antiga ciência, pois também ela trabalhava com medidas e 
números. A questão consiste, de novo, em saber de que modo 
e em que sentido os cálculos e as medidas são aplicados e 
realizados e que alcance têm para a determinação dos 
próprios o bjectos. 

Com as três referidas caracterizações da ciência moderna -
ciência de factos, ser experimental e ciência que mede - não 
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encontramos o traço fundamental da nova posição do saber. 
O traço fundamental deve residir naquilo que, fornecendo-lhe 
a medida, determina completamente, de um modo igualmente 
originário, o movimento-de-fundo da ciência enquanto tal: 
trata-se d~ relação-de-trabalho com as coisas e do projecto 
metafísico da coisalidade da coisa. De que modo devemos 
conceber este traço fundamental? 

Atribuímos um nome ao carácter-de-fundo, que procura
mos, da moderna atitude do saber, ao dizermos que a nova 
pretensão do saber é matemática. É de Kant a seguinte 
afirmação, muitas vezes citada, mas menos vezes compreen
dida: «Mas eu digo que, em cada teoria particular acerca da 
natureza, só se pode encontrar uma autêntica ciência na 
medida em que se encontrar nela a matemática.» (Prefá~io a 
Primeiros princípios metafísicos da ciência da natureza). 

A pergunta decisiva é esta: que significa aqui «matemática» 
e «matemático»? Parece que só podemos fornecer a resposta a 
esta questão a partir da própria matemática. Isto é um erro, 
na medida em que a própria matemática é uma configuração 
do matemático. 

O facto de hoje a matemática, de um ponto de vista prático 
e escolar, se ter tornado uma Faculdade apropriada para o 
estudo das ciências da natureza, tem um fundamento 
histórico, mas não essencialmente necessário. Antes de isso 
acontecer, a matemática era uma das sete artes liberales. A 
matemática não é uma ciência da natureza, tal como a 
«filosofia» não é uma ciência do espírito. Segundo a sua 
essência, a filosofia pertence tanto à Faculdade de Filosofia, 
como a matemática à das ciências da natureza. O facto de 
hoje se colocar deste modo a filosofia e a matemática parece 
ser, apenas, um defeito de forma ou um equívoco no 
programa dos cursos. Mas talvez se trate de uma coisa 
completamente diferente - e até há pessoas que exercem as 
suas meditações sobre assuntos deste género - , a saber, uma 
indicação para o facto de já não haver uma unidade 
fundamentada e esclarecida e de esta unidade já não ser 
uma necessidade e uma questão. 

b) O matemático, J.lCÍSll mç 

O que é que acontece com o «matemático», dado que ele 
não deve ser compreendido a partir da matemática? Quando 
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se trata de questões deste género, fazemos bem em deter-nos 
nas palavras. Na verdade, nem sempre a coisa se encontra aí 
onde está a palavra. Mas, no que diz respeito aos Gregos, dos 
quais a palavra deriva, devemos estabelecer, sem perigo, o 
pressuposto de que é o contrário que acontece. O 
«matemático», segundo a origem etimológica, resulta do 
grego -rd l!et3ril!et'tet, o que se pode aprender e, ao mesmo 
tempo, em consequência, o que se pode ensinar; l!etv3civêlV 
significa aprender. wf31lcrtÇ significa lição e, na verdade, num 
duplo sentido: lição no sentido de «ir a uma lição e aprender» 
e lição como «aquilo que é ensinado». Ensinar e aprender são 
aqui tomados num sentido lato e, ao mesmo tempo, essencial, 
não no sentido restrito tardio, utilizado na escola e pelos 
doutos. Realçar isto não é ainda suficiente para conceber o 
sentido próprio do «matemático». Além disso, é necessário 
examinar em que contexto amplo os gregos inseriam o 
matemático e de que é que o distinguiam. 

O que é, em sentido próprio, o «matemático», experimen
tamo-lo quando temos em atenção onde os Gregos o 
registavam e, no interior desse registo, em rela,cão a que é 
que o delimitavam. Eles atribuíam ao matemático, -r& 
~cr3ri~cx-rcx, toda as seguintes determinações. 

1) -rrl qmcnKci, as coisas, na medida em que elas se abrem e 
se produzem por si mesmas; 2) -r& rrowú~wcx, as coisas, na 
meida em que são produzidas pela mão do homem, pelo seu 
trabalho, e, deste modo, estão diante de nós; 3) -r& XPril!et'tCX, 
as coisas, na medida em que estão a uso e se encontram 
permanentemente disponíveis; podendo ser, ou cpucnKci, 
pedras ou coisas semelhantes, ou rrotOÚl!êOCX, as que são 
expressamente produzidas; 4) -r& rrpcly~cx-rcx, as coisas, na 
medida em que são, em geral, aquelas com que estabelecemos 
um comércio, seja porque trabalhamos com elas, as 
utilizamos, as transformamos, ou, apenas, as observamos e 
investigamos - rrpcly~cx-rcx, relacionado com rrptiÇ,tç; tomada 
aqui em sentido lato, não no sentido restrito de aplicação 
prática (cf. Kpfícr3cxt), nem no sentido de rrptiÇ,tç como acção, 
entendida como acção moral; rrptiÇ,tç é todo o fazer, exercitar 
e suportar, o que inclui também a rtOÍllcrtç; e, finalmente, 5) -rd 
cpucnKci. De acordo com as quatro já mencionadas caracte
rizações que até agora percorremos, devemos também, a 
propósito de l!CX3r)l!CX'tCX, dizer; as coisas, na medida em que ... ; 
a questão é: em que medida? 
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Em qualquer caso, observamos o seguinte: o matemático 
diz respeito às coisas, numa determinada perspectiva. 
Movemo-nos, com a questão acerca do matemático, no 
interior da nossa questão directriz: «que é uma coisa?» Em 
que perspectiva se tomam as coisas, quando elas são vistas e 
abordadas matematicamente? 

Estamos há muito habituados a pensar nos números, a 
propósito do matemático. O matemático e os números estão, 
manifestamente, em conexão. Permanece a questão de sabe se 
essa conexão reside no facto de o matemático ser qualquer 
coisa de numérico ou, pelo contrário, se o que diz respeito aos 
números é qualquer coisa de matemático. Passa-se o segundo 
caso. Mas, na medida em que os números estão, deste modo, 
em conexão com o matemático, deve perguntar-se por que 
motivo valem os números, justamente, como qualquer coisa 
de matemático. Que é o próprio matemático de modo a que 
uma coisa do género dos números deva ser concebida como o 
matemático e apresentada predominantemente como o 
matemático? ~ci31lcrtç significa aprender; ~cr3ri~cr-rcx, o que 
se pode aprender. De acordo com o que foi dito, as coisas são 
visadas com esta designação, na medida em que se podem 
aprender. Aprender é um modo do apreender e do apropriar
-se. Mas nem todo o tomar é um aprender. Podemos tomar 
uma coisa, por exemplo, uma pedra, levá-la connosco e 
colocá-la num monte de minerais; e fazer o mesmo com 
plantas; num livro de cozinha lê-se: «tome-se», quer dizer, 
utilize-se. «Tomar» significa entrar na posse de uma coisa, de 
qualquer modo, e dispor dela. Que modo do «tomar» o 
aprender nos indica? Mcx3ril!CX'tcx- coisas, na medida em que 
as aprendemos. Mas não podemos, rigosamente, aprender 
uma coisa, por exemplo, uma arma; apenas podemos 
aprender o uso de uma coisa. O aprender é, portanto, um 
tomar e um apropriar-se, pelo qual o uso se torna objecto de 
apropriação. Uma tal apropriação acontece através do 
próprio uso. Chamamos-lhe exercício. Mas o exercitar-se, 
novamente, é apenas um modo de aprender. Nem todo o 
aprender é um exercitar-se. Mas qual é, então, a essência do 
aprender, no sentido próprio de ~ci31lcnç? Por que motivo o 
aprender é um tomar? O que é que é tomado nas coisas e de 
que modo é isso tomado? 

Observemos, mais uma vez, o exercício, como um modo do 
aprender. No exercitar-se, tomamos posse do uso da arma, 
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quer dizer, do modo e do processo de a utilizar. Dominamos o 
modo de utilização da arma. Quer isto dizer que o nosso 
modo de proceder e de nos relacionarmos se ajusta àquilo que 
a própria arma exige; «arma» rião significa esta espingarda 
particular, com este número determinado, mas, por exemplo, 
o modelo 98. No treino, não aprendemos apenas a carregar a 
arma, a pressionar o gatilho e a visar o alvo, não aprendemos 
apenas a prática manual, mas em tudo isso, aprendemos, ao 
mesmo tempo e em primeiro lugar, a conhecer a coisa. O 
aprender é também, sempre, um aprender a conhecer. No 
aprender, há sempre uma direcção do aprender, aprender a 
utilizar, aprender a conhecer*. Por sua vez, o aprender a 
conhecer tem diferentes graus. Aprendemos a conhecer esta 
espingarda determinada, aprendemos o que é uma expingarda 
deste modelo, o que é, em geral, uma espingarda. Mas no 
exercício, que é uma aprendizagem da utilização, o aprender a 
conhecer que lhe é próprio permanece no interior de 
determinados limites. A coisa torna-se, em geral, conhecida 
até ao ponto em que aquele que aprende se torna num 
verdadeiro atirador. Mas, no que diz respeito à coisa, a saber, 
a arma, há ainda mais para aprender a conhecer, portanto, em 
geral, para aprender, como, por exemplo, as leis da balística, 
da mecânica, da acção química de determinado material. Há 
ainda que aprender, disto tudo, o que é uma arma, o que é 
este objecto-de-uso determinado. Mas, com isto, o que há 
ainda mais para aprender? Isto: que utilidade tem, em geral, 
uma coisa deste género. Porém, não conseguimos aprender 
isso com o disparo, com a utilização da coisa. Certamente que 
não. Mas isso não exclui que tudo isso pertença à coisa. 
Quando se trata, por exemplo, de tomar, em geral, disponível 
uma coisa cujo uso estudamos, portanto, quando se trata de 
produzi-la, o que a produz deve já ter aprendido, ante
cipadamente, qual a utilidade que essa coisa, em geral, tem. 
Há ainda em relação à coisa um aprender a conhecer mais 
originário, que deve ser conhecido antecipadamente, para que 
haja, em geral, tais modelos e peças correspondentes; um 
aprender a conhecer aquilo que, em geral, pertence a uma 
arma de tiro e o que é uma arma; isto deve, antecipadamente, 
ser conhecido, deve ser aprendido e ser possível de aprender. 

*Ver nota no final do volume. 

78 

Este aprender a conhecer é o fundamento para produção da 
coisa e, pelo seu lado, a coisa produzida é o fundamento que 
possibilita o exercício e o uso. 

O que aprendemos através do exercício é apenas uma 
parcela limitada do que há para aprender numa coisa. O 
aprender originário é aquele tomar em que tomamos 
conhecimento daquilo que, em geral, uma coisa é em cada 
caso, do que é uma arma, do que é um objecto de uso. Mas 
isso, no entanto, em sentido próprio já o sabemos. Quando 
aprendemos a conhecer o que é uma espingarda, ou um 
determinado modelo de espingarda, não começamos por 
aprender o que é uma arma, isto já nós o sabemos 
antecipadamente e devemos sabê-lo, para podermos, em 
geral, percepcionar a espingarda enquanto tal. Na medida em 
que sabemos antecipadamente o que é uma arma e somente 
nessa condição, o que nos foi apresentado à vista se nos toma, 
antes de tudo, visível naquilo que é. Certamente, sabemos 
apenas, em geral, o que é uma arma, de um modo 
indeterminado. Quando trazemos isto expressamente ao 
conhecimento e de um modo determinado, então tomamos 
conhecimento de qualquer coisa que, em sentido próprio, já 
possuíamos. Na verdade, este «tomar conhecimento» é a 
essência autêntica do conhecer, a 1-!etBllotc;. As 1-i<XB'fi!-i<X'L<X são 
as coisas, na medida em que as tomamos no conhecimento, 
enquanto tomamos conhecimento delas, como aquilo que, 
verdadeiramente, já sabemos de modo antecipado: o corpo 
como corporeidade; na planta, a vegetalidade; no animal, a 
animalidade; na coisa, a coisalidade, etc. Este verdadeiro 
aprender é, por consequência, um tomar muito peculiar, um 
tomar no qual aquele que toma, toma, no fundo, aquilo que já 
tem. A este aprender corresponde, também, o ensinar. Ensinar 
é um dar, um oferecer; no ensinar, não é oferecido o ensinável, 
mas é dada somente ao aluno a indicação de ele próprio 
tomar aquilo que já tem. Quando o aluno recebe apenas 
qualquer coisa de oferecido, não aprende. Aprende, pela 
primeira vez, quando experimenta aquilo que toma como 
sendo o que, verdadeiramente, já tem. O verdadeiro aprender 
está, pela primeira vez, onde o tomar aquilo que já se tem é 
um dar a si mesmo e é experimentado enquanto tal. Por isso, 
ensinar não significa senão deixar os outros aprender, quer 
dizer, um conduzir mútuo até à aprendizagem. Aprender é 
mais difícil do que ensinar; assim, somente quem pode 
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aprender verdadeiramente - e somente na medida em que tal 
consegue - pode verdadeiramente ensinar. O verdadeiro 
professor diferencia-se do aluno somente porque pode 
aprender melhor e quer aprender mais autenticamente. Em 
todo o ensinar é o professor quem mais aprende. 

O aprender mais difícil consiste em acolher o que há para 
conhecer e que nós sempre soubemos, de modo efectivo e até 
ao fundo. Um tal aprender, o único a que aqui nos 
entregamos, exige que nos detenhamos permanentemente 
naquilo que aparentemente está mais próximo, por exemplo, 
na pergunta «que é uma coisa?» Constantemente, pergunta
mos somente a mesma evidente inutilidade, de um ponto de 
vista utilitário: que é uma coisa, que é um utensílio, que é o 
homem, que é a obra de arte, que é o Estado, que é o mundo. 

Havia na Grécia antiga um professor célebre, que viajava 
por todo o lado e dava lições. Pessoas deste género eram 
chamadas sofistas. Uma vez, quando esse célebre sofista 
regressou a Atenas, depois de uma viagem de ensino, na Ásia 
Menor, encontrou na rua Sócrates, que tinha o hábito de 
passear pelas ruas e conversar com as pessoas, por exemplo, 
com um sapateiro, acerca do que é um sapato. Sócrates não 
tinha outro tema senão este: que são as coisas. «Tu ainda aí 
continuas», disse, com ar superior, a Sócrates, o sofista 
irritado, «e dizes sempre a mesma coisa acerca do mesmo?» 
«Sim», respondeu Sócrates, «é o que faço; mas, tu, és tão 
inteligente que nunca dizes a mesma coisa acerca do mesmo.» 

O ~cxSri~cx"tcx, o matemático, é aquele «acerca» das coisas 
que já conhecemos verdadeiramente, de modo antecipado; 
aquilo que, em consequência, não começamos por ir buscar às 
coisas, mas que, de certo modo, levamos connosco até elas. A 
partir daqui, podemos já compreender por que motivo o 
número, por exemplo, é qualquer coisa de matemático. Vemos 
três cadeiras e dizemos: são três. O que é «três» não nos é dito 
pelas três cadeiras, nem sequer por três maçãs, três gatos, nem 
por quaisquer outras três coisas. Pelo contrário, podemos 
contar as coisas até três porque já sabemos o que é o «três». 
Assim, na medida em que conhecemos o número três 
enquanto tal, tomamos expressamente, de qualquer coisa, 
um conhecimento que, de certo modo, já possuímos. O 
número é qualquer coisa que, em sentido próprio, se pode 
aprender, um ~cxSri~cx'tcx, quer dizer, qualquer coisa de 
matemático. Para conceber o três enquanto tal, quer dizer, a 
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triplicidade, as coisas não nos são de nenhum auxílio. O três -
que é _isso verdadeiramente? O número que, na série natural 
dos numeros, se encontra em terceiro lugar. Em «terceiro»! O 
n~mero três só existe porque o três existe. E «lugar» - de onde 
vem os lugares? O três não é o terceiro número mas o 
primeiro número, embora não venha em primeir~ lugar. 
Temos, po.r exemplo, um pedaço de pão e uma faca, um aqui e 
a outra ali . Quando os tomamos ao mesmo tempo dizemos 
«ambos» ( diese beiden), um e o outro, e não «estes dois» 
( diese zwei), não 1 + 1. Quando, por exemplo, ao pão e à faca 
se acrescenta uma taça e tomamos ao mesmo tempo aquilo 
que nos é dado, dizemos «todos»; agora, tomamo-los como 
um todo, como um conjunto de muitos, como tantos e tantos. 
Só a partir do terceiro o um de há pouco se tornou o primeiro 
e o. outro de há pouco se tornou o segundo, apareceu o um e o 
dms, do «e}} surgiu o «maiS}}, apareceu a possibilidade do 
lugar e da série. Aquilo de que já tomamos conhecimento não 
o tiramos de quaisquer coisas. Tomamos aquilo que de ~erto 
modo, nós p~óprios já temos. É um aprender de tal o~dem que 
deve concebido como sendo o matemático. 

Tudo isto de que tomamos conhecimento, aprendemo-lo 
sem qualquer referência às coisas. Porque, no nosso comércio 
quotidiano com as coisas, ao calculá-las e, por consequência, 
ao enumerá-las, coisas tais como os números estão na maior 
proximidade daquilo de que tomamos conhecimento na 
relação com as coisas, sem que o tenhamos tirado delas são 
os números a forma mais conhecida do matemático. ' Por 
consequência, esta forma mais corrente do matemático 
transformou-se no matemático puro e simples. Mas a 
ess~n~ia ~o matemático não reside no número, como pura 
delimitaçao da pura quantidade, mas, ao invés, é porque o 
número tem uma tal essência que ele pertence ao que se pode 
aprender, no sentido de ~dSYJcrtÇ. 
~ nos~a .expressão «o matemátiCO}} tem sempre dois 

sentidos: sigrufica, em primeiro lugar, o que se pode aprender 
do modo já ref~ri~o e somente desse modo; em segundo lugar, 
o modo do propno aprender e do proceder. O matemático é 
aqui~o que há de manifesto nas coisas, em que sempre nos 
movimentamos e de acordo com o qual as experimentamos 
como coisas e como coisas de tal género. O matemático é a 
posição-de-fundo em relação às coisas na qual as coisas se nos 
pro-põem, a partir do modo como já nos foram dadas, têm de 
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ser dadas e devem ser dadas. O matemático é, portanto, o 
pressuposto fundamental do saber acerca das coisas. 

Por isso, colocou Platão à entrada da sua Academia, a 
seguinte frase: «AyEmJ .. uhprrw<; J..LT]bd<; Eicrhro!» «Ninguém 
pode ter aqui entrada, senão tiver compreendido o matemá
tico.» Esta frase não significa tanto, nem em primeiro lugar, 
que uma pessoa deve estar formada numa disciplina chamada 
«geometria», mas que compreende que as condições-de-fundo 
para o poder-saber adequado e para o saber são o saber dos 
pressupostos fundamentais de todo o saber e da atitude 
suportada por um tal saber. Um saber que não estabelece o 
seu fundamento de acordo com a sua essência e que, ao fazê
-lo, não se limita a si mesmo, não é um saber, mas apenas um 
opinar. O matemático, no sentido originário do aprender-a
-conhecer aquilo que já se conhece, é o pressuposto fundamen
tal do trabalho «académico». Por isso, esta frase, posta à 
entrada da Academia, contém nada mais nada menos que 
uma rigorosa condição de trabalho e uma clara delimitação 
do trabalho. Ambos tiveram por consequência que nós, ainda 
hoje, dois mil anos mais tarde, não o realizamos totalmente, 
nem o conseguiremos fazer enquanto não nos tomarmos a sério: 

Esta pequena reflexão acerca da essência do matemático 
foi provocada pela afirmação de que o traço fundamental da 
ciência moderna é o matemático. De acordo com o que foi 
dito, isto não pode significar que, nesta ciência, se trabalha 
com a matemática, mas que nela se pergunta de tal modo que, 
em consequência disso, a matemática em sentido restrito tem 
de se pôr em jogo. 

Com isto, trata-se agora de indicar que e em que medida o 
traço fundamental do saber moderno é matemático em 
sentido rigoroso. Com uma tal perspectiva, procuramos 
seguir, nos seus traços dominantes, uma etapa essencial da 
ciência moderna. Ao fazê-lo, deve tomar-se compreensível em 
que é que consiste o matemático e como é que ele pode, dessa 
forma, desdobrar a sua essência, mas, também, como é que se 
consolida numa determinada direcção. 

c) O carácter matemático da moderna ciência da natureza; a 
primeira lei de Newton acerca do movimento. 

O pensamento moderno não apareceu de um momento 
para o outro. Os primórdios fazem-se sentir no século XV, na 
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escolástica tardia. O século XVI trouxe, de forma intervalada, 
investidas e recaídas. No século XVII, pela primeira vez, 
realizam-se as clarificações e as fundamentações decisivas. 
Todo este acontecer encontrou a sua primeira conclusão 
sistemática e criadora com o matemático e físico inglês 
Newton; isto aconteceu com a sua obra principal Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1686/87. 
Neste título, «philosophia» significa a ciência universal (cf. 
philosophia experimentalis); «principia» são os primeiros 
fundamentos, os mais originários, quer dizer, os fundamen
tos mais iniciais. Com estes primeiros fundamentos não se 
trata, de modo algum, de uma introdução para principiantes. 

A obra não foi apenas a conclusão de esforços precedentes, 
mas também a fundamentação da ciência da natureza que 
veio depois, e teve o seu desenvolvimento tão favorecido 
como impedido. Quando hoje falamos da física clássica, 
temos em vista a figura do saber, do questionar e do fundar, 
estabelecida por Newton. Cinco anos após a publicação da 
Crítica da Razão Pura, cem anos decorridos após os 
«Primeiros fundamentos» de Newton, Kant publicou um 
escrito intitulado Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência 
da Natureza, em 1786. Trata-se de um equivalente, consciente 
e complementar, da obra de Newton, tendo como funda
mento a posição alcançada na Crítica da Razão Pura. No final 
do prefácio do seu escrito, Kant refere-se expressamente à 
obra de Newton. O último decénio da sua actividade criadora 
foi ocupado por este tipo de questões (nos próximos meses 
será publicado, pela pela primeira vez de forma integral, o 
primeiro volume desta obra póstuma, na edição das obt:as de 
Kant ao cuidado da Academia Prussiana das Ciências). 

Na medida em que damos uma olhadela à obra de Newton 
- mais do que isso não podemos fazê-lo aqui - lançamos 
também um olhar antecipado ao conceito kantiano de ciência. 
Mas, ao mesmo tempo, damos uma olhadela às representa
ções fundamentais que, na física dos nossos dias, ainda 
possuem validade, embora não possuam validade exclusiva. 

A obra é precedida por um curto parágrafo, intitulado 
«Definitiones», que dizem respeito à «quantitas materiae», à 
«quantitas motus», à força e, acima de tudo, à «vis 
centrípeta». Segue-se ainda um «Scholium», que contém a 
série das célebres definições conceptuais acerca do tempo 
absoluto e relativo, do espaço absoluto e relativo, acerca do 
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lugar absoluto e relativo e, finalmente, acerca do movimento 
absoluto e relativo. Segue-se, então, um parágrafo intitulado 
«Axiomata, sive leges motus», «Axiomas ou leis do 
movimento». A ele liga-se o conteúdo próprio da obra. Esta 
está dividida em três livros: os dois primeiros tratam do 
movimento dos corpos, «de motu corporum», o terceiro trata 
do sistema do mundo, «de mundi systemate». 

Aqui, deitamos somente uma olhadela ao primeiro 
axioma, quer dizer, àquela lei do movimento que Newton 
coloca no início da sua obra. Ela tem o seguinte teor: «Corpus 
omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi 
uniformiter in directum, nisi quatenus a unibus impressis 
cogitur statum illum mutare.» «Cada corpo permanece no seu 
estado de repouso, ou no movimento uniforme em linha recta, 
quando não é e na medida em que não é forçado, por forças 
nele impressas, a mudar do estado em que se encontra.» 
Chama-se a esta lei, a lei da persistência (ou, com menos 
felicidade, «lex inertiae», lei da inércia). 

A segunda edição da obra foi publicada ainda em vida de 
Newton, no ano de 1713, por Cotes, o então professor de 
Astronomia em Cambridge, acompanhada por um prefácio 
introdutório. Aí, Cotes escreveu, acerca desta lei, o seguinte: 
«naturae lex est ab omnibus recepta philosophia», «é uma lei 
da natureza ceite por todos os investigadores». 

Quem hoje, e desde há muito, estuda fisica, mal . pensa 
nesta lei. Nomeamo-la como qualquer coisa de evidente, 
supondo, em geral, que ainda a nomeamos e dela sabemos 
que é uma lei fundamental e em que medida o é. E, no 
entanto, cem anos antes de Newton a ter colocado desta 
forma no início da sua fisica, ela era ainda desconhecida. 
Newton também não a tinha descoberto, mas Galileu antes 
dele, que todavia a tinha empregado nos seus últimos 
trabalhos sem a ter exprimido em sentido próprio. O 
professor genovês Baliani referiu-se, pela primeira vez, à lei 
já encontrada, como uma lei universal; Descartes acolheu-a 
nos seus Principia Philosophiae e procurou fundamentá-la 
metafisicamente; em Leibniz, ela desempenha o papel de um 
princípio metafisico (cf. Gehr. IV, 518, contra Bayle). 

Até ao século XVII, inclusive, esta lei não é de forma 
alguma evidente. No milénio e meio anterior, não só 
permaneceu desconhecida, como a natureza e o ente foram, 
em geral, experimentados de tal modo que esta lei não podia 
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ter sentido. Na sua descoberta e na sua avaliação como lei 
fundamental está presente uma transformação, que pertence 
aos maiores acontecimentos do pensar humano e que dá, pela 
primeira vez, um solo à modificação da representação da 
totalidade da natureza, de ptolomaica em copernicana. 
Certamente, a lei da persistência e a sua determinação teve 
os seus percursores na antiguidade. Demócrito (séculos v fVl 
a.C.), em certos traços fundamentais, movimenta-se nesta 
direcção. Entretanto, afirmou-se que a época de Galileu, tal 
como o próprio Galileu, conhecia, em parte de forma 
mediata, em parte directamente, o pensamento de Demócri
to. Mas, tal como acontece com o que já foi pensado antes e 
com o que já se encontra nos filósofos antigos, todas essas 
coisas são vistas pela primeira vez quando, elas próprias, são 
pensadas de novo. Kant exprimiu-se uma vez, com muita 
clareza, acerca deste facto fundamental da história do espírito, 
quando os contemporâneos pretenderam, após o aparecimen
to da sua obra principal, que aquilo que ela apresentava já 
Leibniz o teria dito. Para contestar Kant neste caminho, o 
professor Eberhard, de Halle (um seguidor da escola de 
Wolff-Leibniz), fundou um periódico especial, o Philosophis
che M agazin. A crítica a Kant foi tão superficial e, 
simultaneamente, tão arrogante, que encontrou um grande 
eco junto do público em geral. Na medida em que este 
movimento se tornou excessivo, Kant deu-se ao «trabalho 
fastidioso» de escrever um artigo polémico, com o título 
Acerca de uma descoberta segundo a qual qualquer nova crítica 
da razão se deve tornar dispensável por uma mais antiga. O 
escrito começa deste modo: 

«0 senhor Eberhard descobriu que ( ... ) "a filosofia 
leibniziana continha uma crítica da razão pura, tanto como 
a nova, pela qual, em consequência, introduziu uma 
dogmática fundada numa análise suficiente da capacidade 
de conhecer, com o que contém tudo o que há de verdadeiro 
na última e mesmo ainda mais do que esta, por um 
alargamento fundamentado do poder do entendimento." 
Como possa ter acontecido que, desde há muito, ninguém 
tenha ainda visto estas coisas na filosofia do grande homem e 
na sua filha, a wolffiana, ele não o esclarece; mas quantas 
coisas são agora tomadas, por intérpretes sem habilidade, por 
novas, nas descobertas já feitas, depois de se lhes ter indicado 
aquilo que eles deveriam ver.» 
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Assim acontecia também no tempo de Galileu: à medida 
que as novas maneira de pôr os problemas iam sendo 
compreendidas, podia, após elas, voltar-se de novo a ler 
Demócrito; à medida em que se compreendia Demócrito com 
a ajuda de Galileu, podia apontar-se que este, em sentido 
próprio, nada de novo afirmava. Não só todas as novas 
perspectivas e descobertas são geralmente concebidas, 
simultaneamente, por muitos outros, como devem ser 
também pensadas outra vez, num único esforço para acerca 
delas dizer verdadeiramente o mesmo. 

d) Distin~cão entre a experiência grega da natureza e a moderna 

ex) A experiência da natureza em Aristóteles e Newton 

De que modo a referida lei fundamental se relaciona com a 
antiga concepção da natureza? A representação dominante no 
Ocidente da totalidade da natureza («o mundo») foi, até ao 
século XVII, determinada pela ftlosofia platónica e aristotélica; 
o pensamento científico-conceptual, em particular, foi 
orientado por representações fundamentais, conceitos funda
mentais e princípios, que Aristóteles expôs nos seus cursos 
sobre fisica e sobre a esfera celeste e que foram assumidos pela 
Escolástica medieval. 

Devemos introduzir-nos, brevemente, nas representações 
fundamentais de Aristóteles, para podermos apreciar o 
alcance da transformação que se expressa na primeira lei de 
Newton. Devemos, a este propósito, libertar-nos de um 
preconceito que, em parte, foi alimentado pela crítica 
penetrante a Aristóteles, por parte da moderna ciência: o 
facto de estas posições serem meros conceitos imaginários a 
que falta qualquer legitimação junto das próprias coisas. Isto 
pode valer para a Escolástica da baixa Idade Média, que, 
muitas vezes, vagueava de modo puramente dialéctico num 
emaranhado de conceitos sem fundamento . Mas não se aplica 
ao próprio Aristóteles. Este, no seu tempo, lutou a favor da 
posição segundo a qual o pensar, o questionar e o enunciar 
são sempre um Myew ÓJ..LOÀoyoÚJ..LEVCX wl:ç <pcxtVÓJlEVotÇ (De 
Coe/o, 7, 306a6); «o enunciado corresponde àquilo que, no 
ente, se mostra por si mesmo.» 
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No mesmo lugar, Aristóteles diz expressamente: 't"€Àoç ÕE 
Tfjç J.UN rrotT)UK'fjç rlmcrníJ..LllÇ 't"Ó ff pyov, • iiç ÕE <pUcrtK'fjç 't"Ó 
<pCXlVÓJ..LEVOV ciZt KUpÍCüÇ KCX't"à 't"T)V cr{crST)crtV. Já vimos (pp. 76 
e seg.) que os Gregos caracterizavam as coisas como <pUcrtKcf e 
rrotoÚJ..LEVCX, como coisas que aparecem por si mesmas e como 
coisas pro-duzidas, feitas. De forma correspondente, há 
diversos tipos de saber, rlmcrniJ..Lll, um saber acerca do que 
aparece por si mesmo e um saber acerca daquilo que é 
produzido. De forma correspondente, é também diverso o 
't"€ÀOÇ do saber, quer dizer, aquilo onde o saber atinge a sua 
finalidade, onde se detém, em que está de modo apropriado. 
Por consequência, aquela proposição diz: «Aquilo onde o 
saber das coisas produzidas se detém, onde antecipadamente 
se apoia, é a obra, no sentido do que deve ser produzido; este 
tem sempre o predomínio, a medida, para a percepção, quer 
dizer, para o mero aceitar e recolher» (em contraste com o 
fazer e o manipular as coisas). O que Aristóteles exprime aqui 
como princípio do modo de proceder científico não se 
diferencia, de modo nenhum, dos princípios da ciência 
moderna. Newton escreve (Principia, Liber III; regulae IV): 
«In philosophia experimentale propositiones ex phaenomenis 
per inductionem collectae non obstantibus contrariis hypot
hesibus pro veris aut accurate aut quamproxime haberi 
debent, donec alia occurrerint phaenomena, per quae aut 
accuratiores reddantur aut exceptionibus obnoxiae.» «Na 
investigação experimental, as observações obtidas a partir dos 
fenómenos, através de uma aproximação em relação a eles, 
devem ser tomadas por verdadeiras, ou de modo suficiente, ou 
de modo aproximado, quando não existem pressupostos que 
se lhes oponham, até ao momento em que apareçam outros 
fenómenos, pelos quais elas se tomem ou mais exactas, ou 
sujeitas a excepções.» 

Mas, apesar da atitude básica idêntica quanto ao modo de 
proceder, a posição de fundo de Aristóteles é essencialmente 
diversa da de Newton, porque aquilo que, em ambos os casos, 
é por assim dizer tomado por fenómeno e o modo como isso é 
interpretado não é, num e noutro lado, o mesmo. 

~) A teoria do movimento em Aristóteles 

Está, no entanto, de antemão de acordo com isto a 
experiência de que o ente, no sentido da natureza concebida 
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em sentido lato - a terra, o céu e os astros - está no 
movimento e em repouso. O repouso significava somente um 
modo peculiar de movimento. Trata-se assim, acima de tudo, 
do movimento dos corpos. Mas o modo como o movimento e 
os corpos e a relação entre ambos são concebidos não está 
assente, nem é evidente por si mesmo. Da experiência 
universal e indeterminada de que as coisas se modificam, 
nascem e morrem, que, portanto, se movem, até ao 
conhecimento da essência do movimento e do modo como 
pertence às coisas, vai um longo caminho. A representação da 
terra, própria dos antigos Gregos, é a de um disco circundado 
pelo oceano, de tal modo que, por cima desta totalidade, está 
a esfera celeste, a qual, na mesma medida, gira em torno dela. 
Mais tarde, com Platão, Aristóteles e Eudoxo, embora de 
modo diferente em cada um deles, a terra é representada como 
esfera, de tal modo que permanece no centro de tudo. 

Mas nós limitamo-nos à exposição da concepção aristo
télica que, desde então, se tornou cada vez mais preponde
rante, mencionando-a somente o suficiente para tornar claro 
o seu oposto, que se aproxima do primeiro axioma de 
Newton. 

Para começar, perguntamos em geral qual é a essência da 
coisa natural, segundo Aristóteles? Resposta: Tci qmm1Ca. 
crCÚf..LCXTa. Ka.S'a.úTd KtVll'T<i «Os corpos que pertencem à 
«natureza» e a constituem são, por si mesmos, corpos que 
se movem no que respeita ao espaço.» O movimento em geral 
é f.lETa.~oÀ. ri, transformação de qualquer coisa em qualquer 
coisa. Neste sentido lado, é movimento, por exemplo, o 
empalidecer e o avermelhar, mas também há transformação 
quando um corpo é transportado de um lugar para o outro. 
Este ser-deslocado, este transporte, esta transformação, 
chama-se <popd. Kív11crtç Ka.Td TÓnov significava, para os 
Gregos, aquilo que constitui o movimento próprio dos corpos 
newtonianos. Mas o movimento dos corpos é Ka.S'a.úT<% 
pertence a eles mesmos; quer isto dizer que o modo como um 
corpo se movimenta, ou seja, o modo como se relaciona com 
o lugar e com que lugar se relaciona, tudo isto tem o seu 
fundamento no próprio corpo. Fundamento diz-se clpxil e, de 
facto, num duplo sentido: aquilo de onde qualquer coisa sai e 
aquilo que exerce o seu domínio sobre o que assim saiu. O 
corpo é clpxil Ktvilcreroç. O que, deste modo, é clpxil 
Ktvl'lcreroç é <púmç, o modo originário do aparecer, que 
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agora aparece, sem dúvida, claramente limitado ao puro 
movimento espacial. Revela-se aqui uma modificação 
essencial do conceito de Physis. O corpo movimenta-se de 
acordo com a sua natureza. Um corpo movendo-se por si 
mesmo, que é, ele próprio, clpxl'l Ktvl'lcreroç, é um corpo 
natural. O puro corpo terrestre move-se para baixo, o puro 
corpo ardente, como o mostra a chama em combustão, 
movimenta-se para cima. Porquê? Porque o que é terrestre 
tem o seu lugar em baixo e o que arde tem o seu lugar em 
cima. Cada corpo tem o seu lugar, para o qual se dirige, de 
acordo com o seu modo de ser. A volta da terra está a água, à 
volta desta o ar, à volta deste o fogo, os quatro elementos. 
Quando um corpo se dirige em direcção ao seu lugar, o 
movimento é, para ele, quer dizer, de acordo com a sua 
natureza, Ka.Td <púmv: Uma pedra cai para baixo, em direcção 
à terra. Se uma pedra for projectada para cima, por exemplo, 
com uma funda, este movimento é, em sentido próprio, 
contrário à natureza da pedra, na.pcl <púcrtv. Todo o 
movimento contrário à natureza é ~ia. , violento. 

O tipo de movimento e o lugar do' corpo determinam-se a 
partir da sua natureza. Para qualquer caracterização e 
avaliação do movimento, a terra é o centro; o fogo, que se 
eleva a.nó Tou f.l8crou, afasta-se do centro. Em ambos os casos, 
o movimento é uma KÍVll mç w'Sêla., um movimento em linha 
recta. Mas os astros e a totalidade do céu movimentam-se 
neni TO f.l8crov, à volta do centro; o seu movimento é KVKÀ.ro. 
Movimento circular e movimento em linha recta são os 
movimentos simples, clnf...a.i; dos dois, o movimento circular é, 
de novo, o primeiro, quer dizer, de grau mais elevado e, por 
consequência, mais importante. Porque, npÓTepou To TtÀ.EtOV 
wõ clTEÀ.oõç, o que está completo precede o incompleto. Ao 
movimento dos corpos pertence o seu lugar. No movimento 
circular, os corpos têm o seu lugar no próprio movimento, de 
modo que este movimento é também o que dura sempre, o 
existente em sentido próprio, em relação ao qual, no 
movimento em linha recta, o lugar permanece sempre aquilo 
para onde ele se dirige e afastado de outros lugares, de modo 
que, nesse lugar, o movimento chega ao seu fim. Além destas 
duas formas de movimento simples, há uma forma mista, 
f..Ltnri. O movimento mais puro, no sentido de mudança de 
lugar, é o movimento circular; inclui em si mesmo o lugar. 
Um corpo que se movimenta deste modo, movimenta-se de 
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forma perfeita; isto acontece a todos os corpos celestes. Face a 
eles, o movimento terrestre, sempre em linha recta, seja misto 
ou violento, permanece sempre imperfeito. 

Entre o movimento dos corpos celestes e o dos corpos 
terrestres há uma diferença essencial. Os domínios dos 
movimentos são diversos. O modo como um corpo se 
movimenta depende do tipo de corpo que ele é e do lugar 
que lhe pertence. O onde determina o como do Ser; porque Ser 
significa presença. A lua não cai em direcção à terra porque se 
movimenta em círculo, quer dizer, move-se de modo perfeito, 
permanecendo no movimento mais simples. Este movimento 
circular é, em si, totalmente independente de qualquer coisa 
de exterior a ele, quer dizer, da terra como centro. Pelo 
contrário, o movimento circular no pensamento moderno, 
para dizê-lo antecipadamente, será concebido de tal modo que 
para o fazer nascer e conservar é necessário uma traq:ão 
contínua, a partir do centro. Ao invés, para Aristóteles, a 
força, ÕÚVtXJ.UÇ, a capacidade para adquirir movimento, reside 
na natureza do próprio corpo. O tipo de movimento do corpo 
e a relação com o seu lugar, dependem da natureza do corpo; 
no movimento natural, a rapidez torna-se tanto maior, 
quanto mais o corpo se aproxima do seu lugar; quer dizer, 
a diminuição e o aumento de rapidez e o fim do movimento 
têm o seu fundamento na natureza do corpo. No movimento 
anti-natural, quer dizer, no violento, a causa do movimento 
reside na força que o afecta; mas, devido ao seu movimento, o 
corpo, enquanto movido de forma violenta, deve afastar-se 
dessa força e porque o corpo, em si mesmo, não tem nenhum 
fundamento para o movimento violento, deve o seu 
movimento necessariamente diminuir e, fmalmente, termi
nar: ll<ÍV'tCl ycip 'tOU ~tCl'WJ.LÉVOU noppro'tÉ'tro ytyVÓJ.LEVCl 
~ptXõ&cspov (llspi o4ltXvou, A8227b6. TtXXt<HtX <pSstpÓJ.LWtX 
'tci 7ttXpci <pÚO'tV, lb, A2, 269b6). 

Isto corresponde, de certo modo, à representação habitual: 
o movimento conferido a um corpo dura um certo tempo, 
para em seguida desaparecer, transformando-se em repouso. 
Por isso, deve procurar-se a causa para a duração ou para a 
continuação do movimento. Segundo a concepção aristotéli
ca, o fundamento, no que diz respeito aos movimentos 
naturais, reside na natureza do próprio corpo, na sua essência, 
quer dizer, no seu ser mais próprio. Correspondendo a isto, 
uma proposição da escolástica tardia tem o seguinte teor: 
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«operari (agere) sequitur esse.» «0 tipo de movimento resulta 
do modo de ser.» 

y) A teoria do movimento em Newton 

Como reage a consideração da natureza e a concepção do 
movimento modernas, que experimentaram, com Newton, 
uma fundamentação essencial, no chamado primeiro axioma, 
perante a aristotélica, tal como a descrevemos? Procuramos 
salientar, por ordem, algumas diferenças essenciais. Com esta 
finalidade, damos uma versão abreviada do axioma: cada 
corpo, entregue a si mesmo, move-se em linha recta e 
uniformemente. «Corpus omne, quod a viribus impressis 
non cogitur, uniformiter in directum movetur.» Salientamos a 
novidade em oito pontos: 

1) O axioma de Newton começa por «corpous omne», 
«todo o corpo ... ». Daí resulta que a diferença entre corpos 
terrestres e corpos celestes se tornou caduca. O cosmos já não 
está cindido em dois domínios totalmente diferenciados, o 
domínio que se encontra por baixo dos astros e o dos próprios 
astros; os corpos naturais são, em essência, idênticos. O 
domínio que está por cima não é superior. 

2) Do mesmo modo, desapareceu o predomínio do 
movimento circular sobre o movimento em linha recta. 
Mas, na medida em que agora, pelo contrário, o movimento 
em linha recta se torna decisivo, isso já não conduz a uma 
separação entre os corpos e a uma distribuição por diferentes 
domínios, de acordo com o tipo de movimento. 

3) Por consequência, desaparece também a distinção entre 
lugares determinados. Em princípio, um corpo pode estar em 
qualquer lugar. O próprio conceito de lugar modificou-se. O 
lugar já não é o sítio ao qual o corpo pertence, de acordo com 
a sua natureza interna, mas a situação que, em cada caso, se 
adquire «de modo relativo», em relação a outras situações 
quaisquer (cf. pp. 92-93, pontos 5 e 7). <I>ropd e mudança de 
lugar, em sentido moderno, não são a mesma coisa. 

Com a fundamentação e a determinação do movimento 
não se pergunta pelas causas da duração do movimento e, 
simultaneamente, da sua origem permanente, mas, ao invés, a 
mobilidade é pressuposta e pergunta-se pelas causas da 
modificação de um estado de movimento, que se pressupõe 
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uniforme e em linha recta. Para o movimento uniformemente 
constante da lua e da terra, o fundamento não é o carácter 
circular do movimento, mas, pelo contrário, é para este 
movimento que deve ser procurado o fundamento. De acordo 
com a lei da inércia, o corpo lunar deveria, em cada ponto da 
sua órbita, prosseguir em linha recta, quer dizer, na tangente. 
Pelo facto de tal não acontecer surge- na base do pressuposto 
da lei da persistência e a partir dela - a pergunta: por que 
motivo ele se desvia da tangente? Por que motivo se 
movimenta em círculo, para dizê-lo à maneira grega? O 
movimento circular já não é mais o fundamento fundante, 
mas, pelo contrário, é precisamente o que necessita de ser 
fundado (sabemos que Newton chegou a uma nova resposta, 
na medida em que ele equiparou aquela força, de acordo com 
a qual o corpo cai, à que mantém os corpos celestes na sua 
trajectória, a força da gravidade. Newton comparou o desvio 
centrípeto da lua em relação à tangente da trajectória, durante 
um momento do tempo, com o espaço de queda de um corpo 
sobre a superfície da terra, durante o mesmo tempo; neste 
procedimento, vemos imediatamente a referida supressão da 
diferença entre movimento terrestre e celeste e, por conse
quência, da diferença entre os corpos). 

4) Os próprios movimentos não são determinados segundo 
naturezas, faculdades e forças diferentes, segundo os 
elementos dos corpos, mas, pelo contrário, a essência da 
força determina-se a partir da lei fundamental do movimento. 
Esta diz que cada corpo, entregue a si mesmo, se move 
uniformemente em linha recta. De acordo com isto, é força 
aquilo que tem como consequência imprimir um desvio no 
movimento uniforme em linha recta. «Vis impressa est acto in 
corpus exercita, ad mutandum eius statum vel quiescendi vel 
movendi uniformiter in directum.» (Principia, Def. IV) 
Juntamente com este modo de determinar a força, surge um 
novo modo de determinar a massa. 

5) Correspondendo à modificação do conceito de lugar, o 
movimento é visto apenas como modificação da posição e 
relação com a posição, como afastamento do lugar. Por 
conseguinte, a determinação do movimento torna-se determi
nação das distâncias, dos espaços do mensurável, do que tem 
tal e tal grandeza. O movimento é determinado a partir 
da grandeza do movimento e a massa é determinada como 
peso. 
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6) Por isso, desaparece também a distinção entre 
movimento natural e antinatural, quer dizer, violento; a ~{ex, 
a violência é, como força, somente uma medida relativa à 
alteração do movimento, não possui mais qualquer particu
laridade. O choque é apenas uma forma particular da vis 
impressa, ao lado da pressão e da força centrípeta. 

7) Por consequência, modifica-se o conceito de natureza 
em geral. Natureza não é mais o princípio interno de que 
resulta o movimento do corpo; natureza, pelo contrário, é o 
modo da multiplicidade das variáveis relações de posição dos 
corpos, o modo como eles estão presentes no espaço e no 
tempo, os quais, enquanto domínios de possíveis ordens de 
colocação e de determinação da ordem, não têm em si 
nenhuma peculiaridade. 

8) Com isto, o modo de questionar a natureza torna-se 
diferente e, de certo modo, oposto. 

Não podemos apresentar aqui o alcance completo da 
transformação do questionamento da natureza. Devia apenas 
tornar-se claro que, no estabelecimento do 1 º Princípio do 
movimento, são postas, ao mesmo tempo, todas as 
modificações essenciais e de que modo elas o são. Tais 
modificações estão todas ligadas umas às outras e fundadas, 
igualmente, na nova posição-de-fundo que se exprime no 1 º 
Princípio, e que chamamos matemática. 

e) A essência do projecto matemático 
(a experiência da queda dos corpos, de Galileu) 

Por agora, a única questão para nós é a questão acerca do 
estabelecimento do 1 º Princípio, mais precisamente, a questão 
de saber em que medida, com ele, o matemático se torna 
determinante. 

O que é que acontece com este Princípio? Ele fala de um 
corpo, «corpus quod a viribus impressis non cogitur», um 
corpo entregue a si mesmo. Onde é que ele se encontra? 
Um tal corpo não existe. Também não há nenhuma 
experiência que pudesse, alguma vez, trazer tal corpo a uma 
representação intuitiva. Agora, porém, a ciência moderna, em 
contraste com os meros poemas conceptuais da escolástica e 
da ciência medieval, deve fundar-se na experiência. Em vez 
disso, coloca-se à cabeça um tal princípio. Ele exige uma 
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representação de fundo das coisas que contraria a representa
ção habitual. 

É numa tal pretensão que reside o matemático, quer dizer, 
o estabelecimento de uma determinação da coisa que não 
resulta da própria coisa, a partir da experiência e que, ao 
mesmo tempo, subjaz a toda a determinação da coisa, a 
possibilita e lhe cria, pela primeira vez, um espaço. Uma tal 
concepção fundamental da coisa não é nem arbitrária, nem 
evidente. Por isso, necessita também de uma longa luta para 
obter a supremacia. Foi necessária uma transformação no 
modo de acesso às coisas e, simultaneamente, a obtenção de 
um novo modo de pensar. Podemos percorrer, de uma forma 
precisa, a história desta luta. Dessa história, refira-se 
simplesmente um exemplo. De acordo com a representação 
aristotélica, os corpos movimentam-se sempre segundo a sua 

. natureza; os pesados, para baixo, os leves, para cima. Quando 
ambos caem, os corpos pesados caem mais depressa que os 
leves, dado que os leves têm a tendência de se mover para 
cima. Galileu obteve o conhecimento decisivo de que todos os 
corpos caem à mesma velocidade e que a diferença dos tempos 
de queda resulta somente da resistência da atmosfera, e não 
da diferença de natureza. Para apoiar a sua afirmação, 
Galileu projectou uma experiência na torre inclinada de Pisa, 
cidade onde era professor de matemática. Nessa experiência, 
diferentes corpos pesados não caíram da torre exactamente ao 
mesmo tempo, mas com pequenas diferenças de tempo; 
apesar destas diferenças e, portanto, contra a própria 
evidência da experiência, Galileu manteve a sua afirmação. 
Mas as testemunhas da experiência tornaram-se, com razão, 
por causa dela, perplexos com a afirmação de Galileu e 
agarraram-se, com tanto mais obstinação, ao antigo ponto de 
vista. Com base nesta experiência, agravou-se tanto a 
oposição a Galileu que ele teve de resignar do seu cargo de 
professor e abandonar Pisa. 

Galileu e os seus opositores tinham observado o mesmo 
«facto»; mas ambos tornaram diversamente observável e 
interpretaram de modo diverso o mesmo facto, o mesmo 
acontecimento. O que apareceu a cada um como facto e 
verdade autênticos foi uma coisa completamente diferente. 
Ambos pensaram qualquer coisa a propósito do mesmo 
fenómeno, mas pensaram coisas diferentes, não acerca de 
aspectos particulares, mas, fundamentalmente, em relação à 
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essência do corpo e à natureza do seu movimento. Aquilo que 
Galileu pensava, antecipadamente, acerca do movimento era 
que a determinação do movimento de cada corpo é uniforme 
e em linha recta, sempre que ele não encontra qualquer 
obstáculo, e que se modifica uniformemente, sempre que uma 
força constante actua sobre ele. Nos seus Discorsi, publicados 
em 1638, Galileu diz: «Mobile super planum horizontale 
projectum mente concipio omni secluso impedimento, jam 
constat ex his, quae fusius alibi dieta sunt, illius motum 
aequabile et perpetuum super ipso plano futurum esse, si 
plano in infinitum extendatur.» «Imagino um corpo, 
projectado num plano horizontal e livre de qualquer 
obstáculo; então acontece, de acordo com o que foi dito 
noutras páginas mais pormenorizadamente, que o movimento 
do corpo sobre este plano se torna uniforme e perpétuo, se 
este plano se estender até ao infinito.» 

O que procuramos está claramente expresso nesta frase, 
que se deve tomar por percursora do primeiro Princípio de 
Newton. Galileu diz: «Mobile ... mente concipio omni secluso 
impedimento ... », «imagino, na mente, um móbil totalmente 
entregue a si mesmo.» Este «imaginar na mente» é «dar-se-a
-si-mesll}o-conhecimento» de uma determinação acerca das 
coisas. E uma antecipação que Platão, uma vez, a propósito 
de ~cfa.T]crtÇ, caracterizou do seguinte modo: civcxÂ.cx~ffiv cxt'nóç 
~>'Ç cxtltou 'triv smcr'tr')~T]V (Ménon, 85d4), «extraindo e 
elevando - por cima de outro - o próprio conhecimento, a 
partir dele mesmo». 

Neste «mente concipere» é concebido ao mesmo tempo, 
antecipadamente, o que deve ser igualmente determinante 
para cada corpo enquanto tal, quer dizer, para a corporei
dade. Todos os corpos são idênticos. Não há movimentos 
peculiares. Todos os lugares são idênticos; todos os momentos 
de tempo são idênticos. Cada força determina-se a partir da 
modificação no movimento que ela causou, sendo esta 
modificação no movimento entendida como mudança de 
lugar. Todas as determinações acerca dos corpos inscrevem-se 
num plano segundo o qual cada acontecimento natural não é 
senão a determinação do movimento espácio-temporal de 
pontos de massa. Este plano da natureza delimita, ao mesmo 
tempo, o domínio desta como universalmente uniforme. 

Se tivermos wna visão de conjunto de tudo o que foi dito, 
somos capazes de conceber mais rigorosamente a essência do 
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matemático. Até ao momento, ele foi caracterizado de uma 
forma geral como um tomar conhecimento de tal ordem que o 
que ele tem o dá a si mesmo a partir de si mesmo, d modo 
que dá a si mesmo aquilo que já tem. Agora, reunimos a 
determinação total da essência do matemático em pontos 
individuais: 

1) Como um «mente concipere», o matemático é um 
projecto acerca da coisalidade da coisa que, ao mesmo tempo, 
ultrapassa a própria coisa. O projecto abre, pela primeira vez, 
um espaço de jogo no interior do qual as coisas, quer dizer, os 
factos, se mostram por si mesmas. 

2) Neste projecto é posto «aquilo pelo que» as coisas são 
propriamente tidas, «aquilo enquanto» e como elas devem ser 
antecipadamente apreciadas. Um tal apreciar e «tomar por» 
diz-se, em grego, clÇtóm. As determinações e os enunciados 
que, no projecto, são antecipantes, são clÇtffij..la.'ta.. Por isso, 
Newton intitulou o parágrafo em que colocou a determinação 
fundamental da coisa como coisa movida, «Axiomata, sive 
leges motus». O projecto é axiomático. Na medida em que 
cada conhecimento e reconhecimento se exprime em 
proposições, o reconhecimento tomado e posto no projecto 
matemático é de tal ordem que, antecipadamente, põe as 
coisas no seu fundamento. Os axiomas são proposif;ões-de
-fundo. 

3) O projecto matemático, enquanto axiomático, é um 
«prévio agarrar» a essência da coisa, os corpos; assim, é pré
-indicado em esbo~co como se estrutura cada coisa e cada 
relação de uma coisa com outra. 

4) Este esboço fornece, ao mesmo tempo, o critério que 
permite circunscrever o domínio que, de agora em diante, 
engloba todas as coisas de uma tal essência. A natureza já não 
é mais o que, como faculdade interna do corpo, determina a 
forma do seu movimento e do seu lugar. Natureza é agora o 
domínio, esboçado no projecto axiomático, da conexão dos 
movimentos espaciais uniformes, no qual, somente, os corpos 
nele inseridos podem ser corpos. 

5) Agora, o domínio da natureza, determinado em esboço 
nesta forma axiomática, exige também para os corpos e 
corpúsculos, que nele se podem encontrar, um modo de 
acesso que seja adequado aos corpos axiomaticamente pré
-determinados. O modo de questionamento da natureza e da 
sua determinação pelo conhecimento já não é mais regulado 
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pelas opiniões e conceitos tradicionais. Os corpos não têm 
propriedades, forças e poderes escondidos. Os corpos da 
natureza são apenas como se mostram no domínio do 
projecto. Agora, as coisas mostram-se somente nas relações 
de lugar e de tempo, de quantidade de massa e de actividade 
das forças. O modo como se mostram é pré-indicado pelo 
projecto; deste modo, ele determina também a forma do 
tomar e do reconhecer aquilo que se mostra por si mesmo, a 
experiência, o experiri. Mas, na medida em que agora o 
reconhecimento está pré-determinado pelo esboço do projec
to, o questionar pode ser determinado de tal modo que põe 
antecipadamente as condições a partir das quais a natureza 
deve responder de tal ou tal modo. Com base no matemático, 
a experientia tornou-se experimentação, em sentido moderno. 
A ciência moderna é experimental na base do projecto mate
mático. O impulso experimentador em direcção aos factos é 
uma consequência necessária do ultrapassar matemático ante
cipado, de todos os factos. Mas onde este ultrapassar, através 
do projecto, se interrompe ou enfraquece, os factos são reco
lhidos somente por eles mesmos e daí resulta o positivismo. 

6) Na medida em que o projecto, de acordo com o sentido 
que lhe é próprio, estabelece uma uniformidade entre todos os 
corpos, a partir da relação deles com o espaço, o tempo e o 
movimento, possibilita e, ao mesmo tempo, exige, enquanto 
modo de determinação essencial das coisas, uma medida 
universalmente idêntica, quer dizer, uma medição de acordo 
com o número. O tipo de projecto matemático próprio do 
corpo newtoniana conduz à constituição de uma «matemá
tica» determinada, em sentido restrito . O facto de a 
matemática se ter agora tomado um meio de determinação 
essencial não é o fundamento da nova configuração da ciência 
moderna. Trata-se, antes, do seguinte: o facto de uma 
matemática de uma espécie determinada ter podido e devido 
entrar em jogo é consequência do projecto matemático. A 
fundação, por Descartes, da geometria analítica, a fundação, 
por Newton, do cálculo dos fluxos, a fundação simultânea do 
cálculo diferencial, por Leibniz, todas estas novidades, este 
matemático em sentido restrito, tornaram-se possíveis, pela 
primeira vez e, antes de mais, necessárias, tendo por base o 
traço matemático fundamental do pensamento em geral. 

Cometeríamos certamente um grande erro, se fossemos de 
opinião que, com a referida caracterização da transformação 
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da ciência antiga em ciência moderna e com a delimitação 
rigorosa da essência do matemático, teríamos ganho já uma 
imagem da própria ciência efectiva. 

O que podemos alegar é, somente, o traço fundamental em 
cuja direcção se desdobra, pela primeira vez, a riqueza 
completa das problemáticas e das investigações, a produção 
de leis e o patentear de novos domínios do Ente. No interior 
desta posição de fundo matemática, permanecem em aberto 
as questões acerca da essência do espaço e do tempo, acerca 
da essência do movimento e da força, acerca da essência do 
corpo e da matéria. Estas questões adquirem agora um novo 
rigor, como, por exemplo, a questão de saber se o movimento 
é concebido de modo suficiente através da determinação 
«mudança de lugar». No que respeita ao conceito de força, 
levanta-se a questão de saber se é suficiente representar a 
força como causa que actua do exterior. Em relação ao 
princípio fundamental do movimento, a lei da inércia, 
levanta-se a questão de saber se ela não estará subordinada 
a uma lei ainda mais geral, a lei da conservação da força, a 
qual, pelo seu lado, é agora determinada no interior do uso, 
do dispêndio e do trabalho - nomes para novas determinações 
fundamentais que agora se introduzem no modo de 
considerar a natureza e que denunciam uma surpreendente 
ressonância do económico e do «cálculo» do sucesso. Tudo 
isto se realiza no interior da atitude matemática fundamental 
e de acordo com ela. Com isto, permanece ainda em questão 
uma determinação mais estreita da relação do matemático, no 
sentido de ciência matemática, com a experiência intuitiva das 
coisas dadas e com as próprias coisas. Tais questões 
permanecem em aberteo até hoje. São recobertas, no que 
respeita ao facto de serem dignas de questão, pelos resultados 
e pelos progressos do trabalho científico. Uma dessas questões 
prementes diz respeito ao direito e aos limites do formalismo 
matemático diante da exigência de um retomo imediato à 
natureza intuitivamente dada. 

Se compreendemos alguma coisa do que até agora se disse, 
devemos constatar que a referida questão se não pode decidir 
a partir de um ou ... ou ... ; ou formalismo, ou determinação 

·intuitiva imediata da coisa; porque o modo e a direcção do 
projecto matemático decidem acerca do modo de relação 
possível com o intuitivamente experimentável, e vice-versa. 
Por detrás da questão acerca da relação do formalismo 
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matemático com a intuição da natureza, está a questão 
fundamental acerca do direito e dos limites do matemático em 
geral, no interior de uma posição-de-fundo acerca da 
totalidade do Ente. Só nesta perspectiva tem, para nós, 
significado uma discussão acerca do matemático. 

f ) O sentido metafísico do matemático 

Para atingirmos o nosso objectivo, não é ainda suficiente a 
compreensão do matemático, que até agora obtivemos. Na 
verdade, a partir de agora não mais o conceberemos como 
uma generalização do modo de proceder de uma determinada 
disciplina da matemática, mas esta, pelo contrário, como 
formada a partir daquele. Mas, por seu lado, o matemático 
deve conceber-se a partir de fundamentos ainda mais 
profundos. Dissemos ser ele um traço fundamental do 
pensamento moderno. Mas, cada modo de pensar é sempre 
e apenas a execução e a consequência de um modo 
determinado do estar-aí histórico, da respectiva posição-de
-fundo diante do Ser em geral e do modo como o Ente 
enquanto tal se manifesta, quer dizer, da posição-de-fundo 
diante da verdade. 

Aquilo que mostramos como sendo o matemático deve 
agora elucidar-se segundo esta direcção: a configuração do 
pensar metafisico moderno, em cuja esteira qualquer coisa 
como uma Crítica da Razão Pura podia e devia aparecer. 

r:x) Os Princípios: nova liberdade, auto-sujeij;ão e auto
-determinaJ:ão 

Perguntamos, por consequência, pelo sentido metafísico do 
matemático, de modo a avaliar o seu significado para a 
metafísica moderna. Articulamos esta questão em duas sub
-questões: 

1) Que nova posição-de-fundo do estar-aí se mostra na 
ascensão do predomínio do matemático? 

2) De que modo o matemático, de acordo com a sua 
característica interna própria, obriga a que nos elevemos até 
uma nova determinação metafísica do estar-aí? 
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A segunda questão é, para nós, a mais importante; a 
primeira será respondida apenas em traços muito largos. 

Até ao surgimento pronunciado do matemático como 
traço fundamental do pensar, eram as verdades da Igreja e da 
fé que davam a medida. A procura do saber autêntico acerca 
do Ente acontecia no decurso da interpretação das fontes da 
revelação, das Escrituras e da tradição da Igreja. O que até 
então era reunido em experiências e obtido em conhecimentos 
articulava-se, como que por si mesmo, no interior destes 
quadros. No fundo, não havia nenhum conhecimento 
mundano. O conhecimento chamado natural, não obtido 
através da revelação, não tinha, por consequência, nem para 
si, nem por si, nenhuma forma própria de cognoscibilidade e 
de fundamentação. Mas também, do ponto de vista da 
história da ciência, o decisivo não é que toda a verdade do 
saber natural devesse ser avaliada a partir do sobrenatural, 
mas o facto de o saber natural, independentemente daquela 
medida, não conseguir, a partir de si mesmo, uma 
fundamentação e um cunho próprios, capazes de autonomia 
( eigenstandigen). Por isso, a aceitação da silogística aristoté
lica não pode, enquanto tal, ser tomada em linha de conta. 

Na essência do matemático como projecto peculiar, reside 
uma vontade particular de configuração em novos moldes e 
de fundamentação da forma do saber enquanto tal. A 
libertação face à revelação, enquanto primeira fonte da 
verdade, e o abandono da tradição, como mediação que dá a 
medida do saber, todas estas recusas são apenas a 
consequência negativa do projecto matemático. Onde se 
arrisca o arremesso do projecto matemático, o autor desse 
arremesso coloca-se num solo que, antes de mais, resulta do 
projecto. No projecto matemático não está somente presente 
uma libertação, mas ao mesmo tempo uma nova experiência e 
uma nova figura da própria liberdade, quer dizer, da 
aceitação de uma sujeição. No projecto matemático, realiza
-se uma sujeição em relação aos princípios que nele mesmo são 
exigidos. De acordo com este traço interno - a libertação para 
uma nova liberdade -, o matemático recebe de si mesmo um 
impulso no sentido de colocar a sua própria essência como 
fundamento de si mesmo e, por conseguinte, como funda
mento de todo o saber. 

Com isto, chegamos à segunda sub-questão: de que modo, 
de acordo com o seu próprio traço interno, o matemático 
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obriga a que nos elevemos a uma determinação metafísica do 
estar-aí? Podemos dar à questão a seguinte forma abreviada: 
qual é o modo de nascimento da ciência moderna, a partir do 
espírito do matemático? A partir da forma desta questão 
torna-se, desde logo, evidente que o matemático não se 
poderia tornar padrão da filosofia somente porque os 
métodos matemáticos se generalizaram convenientemente e, 
de seguida, foram transportados para a filosofia. 

Pelo contrário, tanto a moderna ciência da natureza como 
a matemática e a metafísica modernas saíram da mesma raiz 
do matemático, entendido em sentido lato. Pelo facto de, 
destas três, a metafísica ser a que tem um mais largo alcance -
visa o Ente na sua totalidade - e porque toca, ao mesmo 
tempo, no mais profundo - o ser do Ente enquanto tal - deve 
sondar o seu fundamento e o seu solo matemáticos até atingir 
um ponto sólido. 

Seguindo o modo como a filosofia moderna se desenvolveu 
a partir deste fundo, situado nela própria, percebemos a 
possibilidade e a necessidade históricas de uma Crítica da · 
Razão Pura. Mais ainda, aprendemos a compreender por que 
motivo estabelecemos a nossa interpretação da obra no lugar 
em que nos colocámos. 

PJ Descartes: cogito sum; o eu como subjectum peculiar 

Situa-se habitualmente o começo da filosofia moderna em 
Descartes (1596-1650), que viveu uma geração após Galileu. 
Perante a tentativa que, de vez em quando, se manifesta, de 
fazer começar. a filosofia moderna com Mestre Eckhart, ou na 
época que medeia entre ele e Descartes, devemos insistir na 
posição que foi admitida até agora. A questão está apenas em 
saber como, nessa posição, é entendida a própria filosofia de 
Descartes. O facto de a constituição filosófica do traço 
matemático fundamental do estar-aí moderno se ter concluí
do, de forma determinante, em França, na Inglaterra e na 
Holanda, não é nenhum acaso, tal como não o é o facto de 
Leibniz ter recebido desses países o impulso decisivo, 
especialmente no decurso da sua estadia em Paris, entre 
1672 e 1676. Somente porque ele viajou por esse mundo e 
porque pôde avaliar verdadeiramente, a partir da sua posi-
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ção superior, a grandeza que lhe era própria, foi capaz 
de estabelecer os primeiros fundamentos da sua ultrapassa
gem. 

A imagem habitual de Descartes e da sua filosofia é a 
seguinte: na Idade Média, a filosofia - a dar-se o caso de, em 
geral, ela existir por si mesma- encontrava-se sob o domínio 
exclusivo da teologia e, aos poucos, decaiu numa pura 
articulação de conceitos e problemas, de opiniões e 
proposições, fornecidos pela tradição; tinha cristalizado num 
sàber de escola, que já não dizia respeito ao homem e era 
incapaz de esclarecer a realidade no seu todo. Então Descartes 
apareceu e libertou a filosofia desta situação indigna. 
Descartes começou a duvidar de tudo; mas esta dúvida 
encontrou, finalmente, qualquer coisa que já não podia ser 
posta em dúvida, porque quem duvida, enquanto duvida, não 
pode duvidar de que ele próprio existe e que tem que existir 
para que possa, em geral, duvidar. Na medida em que duvido, 
devo ao mesmo tempo admitir que «sou»; o «eu» é, portanto, 
aquilo que é indubitável. Portanto, enquanto Descartes, 
sujeito da dúvida, força os homens a duvidar, leva-os a 
pensar em si mesmos, no seu «eu». Assim o «eu», a 
subjectividade humana, foi declarada o centro do pensar. 
Daqui resultou o ponto de vista do eu, próprio dos tempos 
modernos, e o seu subjectivismo. Mas a própria filosofia foi, 
deste modo, levada a pensar que deve começar pela dúvida, 
pela reflexão acerca do próprio conhecimento e da sua 
possibilidade. Antes da teoria acerca do mundo, deve colocar
-se a teoria acerca do sujeito. De aqui em diante, a teoria do 
conhecimento é o fundamento da filosofia; eis o que a torna 
moderna, distinguindo-a da medieval. Desde então, os 
esforços de renovação da Escolástica empenharam-se tam
bém em justificar a teoria do conhecimento no interior do s~u 
sistema, ou então em incluí-la onde ela faltava, de modo a 
tornar a Escolástica utilizável para os tempos modernos. De 
forma correspondente, Platão e Aristóteles foram transfor
mados em teóricos do conhecimento. 

Esta história acerca de Descartes, que apareceu, duvidou e 
se tornou, ao fazer isso, um subjectivista e fundou, por 
conseguinte, a teoria do conhecimento, dá-nos, de facto, a 
imagem tradicional; mas ela é, quando muito, um romance de 
qualidade inferior e de nenhum modo uma história em que o 
movimento do Ser se torna visível. · 
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A obra principal de Descartes tem como título Meditatio
nes de Prima Philosophia (1.641). Prima Philosohpia é a npúhTJ 
qnÀocro<pia de Aristóteles, isto é, a questão acerca do que é o 
Ser do ente, sob a forma da questão acerca da coisalidade da 
coisa. M editationes de M etaphysica, mas riada acerca de teoria 
do conhecimento. Para a questão acerca do Ser do ente (para 
as categori~s), o fio condutor é constituído pela proposição, 
pelo enuncrado. (Do autêntico fundamento histórico-metafí
sico do privilégio da certeza que possibilitou, pela primeira 
vez, a aceitação e o desenvolvimento metafísico do matemá
tico - a saber, a cristandade e a certeza da salvação, a 
segurança dada ao indivíduo enquanto tal - não trataremos 
aqui). 

Na Idade Média, a teoria de Aristóteles foi adaptada de 
um modo muito particular. Este Aristóteles «medieval» 
recebeu uma interpretação global, no tempo da Escolástica 
tardia, através das escolas filosóficas espanholas, em 
particular pelo jesuíta Suarez. Descartes recebeu dos 
jesuítas, em La Fleche, a sua primeira e fundamental 
for~ação filosófica. No título da sua obra principal, 
expnmem-se duas coisas: o confronto com esta tradição e a 
vontade de renovar a questão acerca do Ser do ente, acerca da 
coisalidade da coisa, acerca da «substância». 

Mas tudo isto aconteceu num tempo em que, já há mais de 
um século, o matemático adquirira cada vez mais predomínio, 
até chegar à claridade, como traço fundamental do pensar; 
num tempo que irrompia, de acordo com este livre projecto de 
mundo, em novo assalto à efectividade. Em tudo isto não se 
encontra absolutamente nenhum cepticismo, nem nenhum 
ponto de vista do eu, nem nenhum subjectivismo, bem pelo 
contrário. Por isso, a paixão do pensamento e investigação 
novos vai no sentido da clarificar e desenvolver, na sua 
essência mais íntima, a posição de fundo que, até então, 
permanecia obscura e não clarificada, manifestando-se de 
modo intermitente e, muitas vezes, interpretando-se errada
mente a si mesma sobre a sua própria essência. Mas isto 
significa apenas que o matemático quer, de acordo com a sua 
exigência mais íntima, fundamentar-se a si mesmo; quer 
apresentar-se expressamente a si mesmo como padrão de todo 
o pensar e estabelecer as regras daí resultantes. Descartes é 
parte essencial deste trabalho de reflexão acerca do 
matemático, no seu significado principal. Esta reflexão, na 
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medida em que diz respeito à totalidade do ente e ao saber 
acerca dele, deve tornar-se necessariamente uma reflexão 
acerca da metafisica. Este proceder, que se dirige, de modo 
igualmente originário, na direcção de uma fundamentação 
do matemático e na direcção de uma reflexão sobre a meta
fisica, caracteriza, acima de tudo, a posição de fundo filo
sófica de Descartes. Podemos seguir isto de um modo ainda 
mais evidente com a ajuda de um escrito inacabado de juven
tude, publicado pela primeira vez meio século após a morte 
de Descartes (1701), com o título Regulae ad directionem 
ingenii. 

1) «Regulae»: proposições de fundo e directrizes, nas quais 
o próprio matemático se sujeita à sua essência; 2) «ad 
directionem ingenii»: uma fundamentação do matemático 
para que ele próprio se torne, na sua totalidade, a medida 
directriz do espírito investigador. Na palavra «regulável», tal 
como na consideração da livre determinação interna do 
espírito, expressa-se, sob a forma de um título, o traço 
matemático-metafisico fundamental. Descartes elabora aqui, 
no decurso de uma reflexão acerca da essência do matemático, 
o pensamento de uma scientia universalis, a ciência pela qual, 
como única e normativa, tudo se orienta e organiza. Descartes 
acentuou expressamente que, com ela, não se trata de 
mathematica vulgaris, mas de mathesis universalis. 

Devemos renunciar a expor aqui a estrutura interna e o 
conteúdo principal deste escrito incompleto. Nele é cunhado o 
conceito moderno de «ciência». Somente quem pensou até ao 
fim, efectivamente e durante muito tempo, este escrito pouco 
apreciado e insípido, nos seus mais secretos e frios recônditos, 
tem em si os pressupostos que lhe permitirão pressentir o que 
está em marcha na ciência moderna. Para facilitar uma 
representação da intenção e da atitude deste escrito, tomemos 
apenas três das suas XXI Regras, a II, a IV e a V. Nelas, salta 
aos olhos o traço fundamental do pensar moderno. 

Regula IJI: Circa objecta proposita, non quid alü senserint, 
vel quid ipsi suspicimur, sed quid dare et evidenter possimus 
intueri, vel certo deducere, quaerendum est; non aliter enim 
scientia acquiritur. «Acerca dos objectos pr()postos, deve 
discutir-se, não o que outros pensaram, ou o que nós próprios 
presumimos, mas o que podemos intuir clara e evidentemente, 
ou deduzir com segurança; de nenhum outro modo se chega à 
ciência.» 
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Regula IV: Necessaria est Methodus ad rerum veritatem 
investigandam. 

. «0 método é necessário para investigar a verdade das 
cotsas.» 

Esta regra não afirma o lugar-comum segundo o qual cada 
ciência deve também ter o seu método próprio, mas, pelo 
contrário, quer dizer que o procedimento, ou seja; o modo 
como nos pomos a caminho das coisas (JltSoõoç) decide 
antecipadamente o que descobrimos como verdade. 

Regula V: Tota methodus consistit in ordine et dispositione 
eorum ad quae mentis acies est convertenda, ut aliquam 
veritatem inveniamus. Atque hanc exacte servabimus, si 
propositiones involutas et obscuras ad simpliciores gradatim 
reducamus, et deinde ex omnium simplicissimarum intuitu ad 
aliarum omnium cognitionem per eosdem gradus ascendere 
tentemus. «Todo o procedimento consiste na ordem e na 
divisão daquilo a que o olhar rigoroso do espírito se deve 
dirigir, para encontrar uma verdade qualquer. Mas somente 
observaremos um tal procedimento quando derivarmos 
gradualmente proposições confusas e obscuras de proposi
ções mais simples e nos elevarmos então, pelos mesmos 
degraus, da compreensão das mais simples de todas, ao 
conhecimento de todas as outras. 

O que é decisivo é o modo como esta reflexão acerca do 
matemático reage ao confronto com a metafisica tradicional 
(prima philosophia) e como, a partir daí, se determinou o 
destino posterior e a figura da filosofia moderna. 

O axiomático, a colocação de princípios a partir dos quais 
se funda tudo o que vem depois, numa sequência inteligível, 
pertence à essência do matemático como projecto. Se 0 
matemático, no sentido de uma mathesis universalis, deve 
fundar e configurar a totalidade do saber, exige então o 
estabelecimento de axiomas particulares. 

Eles devem 1) ser absolutamente os primeiros, evidentes, 
evidens, em si e por si, quer dizer, absolutamente certos. Tal 
certeza decide sobre a sua verdade. 2) Os axiomas mais 
importantes, os que são absolutamente matemáticos, devem 
fixar antecipadamente, no que respeita à totalidade do ente, o 
que é o ente e o que significa Ser, tal como devem fixar a 
partir de onde e de que modo se determina a coisalidade da 
coisa. De acordo com a tradição, isto acontece tendo como fio 
condutor a proposição. Mas, até ao momento, a proposição 
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foi tomada apenas como aquilo que, por assim dizer, se 
oferecia por si mesma. A proposição simples acerca da coisa 
proposta contém e conserva aquilo que as coisas são. A 
proposição subsiste, tal como a coisa é o receptáculo 
subsistente do Ser. 

Simplesmente, para a posição de fundo absolutamente 
matemática não pode haver uma doação das coisas que seja 
anterior a ela. A proposição não pode ser uma proposição 
qualquer. A própria proposição - e sobretudo ela - deve . ser 
posta a partir do seu fundamento. Deve ser uma proposição
-de-fundo, a proposição-de-fundo absoluta. Trata-se, portan
to, de encontrar um tal princípio de todo o pôr, quer dizer, 
uma proposição em que aquilo de que ela diz qualquer coisa, 
o subjectum (órtoKEÍ!lEvov), não é tomado de nenhum outro 
lado. «0-que-subjaz» enquanto tal deve surgir e estabelecer-se 
na própria proposição originária. Somente assim o subjectum 
é um fundamentum absolutum, qualquer coisa puramente 
posta a partir da proposição enquanto tal, do matemático 
enquanto tal, uma fundação, uma base e, como tal, 
fundamentum absolutum e, ao mesmo tempo, inconcussum, 
indubitável, absolutamente certo. Porque o matemático se 
institui agora a si mesmo como princípio de todo o saber, 
todo o saber aceite até ao presente deve ser posto 
necessariamente em questão, independentemente de ser ou 
não um saber resistente. 

Descartes não duvida por ser um céptico, mas deve tomar
-se alguém que duvida porque coloca o matemático como 
fundamento absoluto e procura, para todo o saber, uma base 
que lhe corresponda. Agora já não se trata de encontrar uma 
lei fundamental para a natureza, mas o princípio mais 
universal e mais elevado para o Ser do ente em geral. Este 
princípio absolutamente matemático não pode ter, nem 
tolerar, nada que tivesse sido dado antes dele. Se alguma 
coisa é, em geral, dada, é apenas a propos~cão em geral, 
enquanto tal, quer dizer, o pôr, a posição, no sentido do 
pensar que enuncia. O pôr, a proposição, tem-se apenas a si 
mesma como aquilo que pode ser posto. Somente onde, pela 
primeira vez, o pensamento se pensa em si mesmo é que ele é 
absolutamente matemático, quer dizer, um tomar conheci
mento do que já temos. Na medida em que o pensar e o 
colocar se dirigem, deste modo, para si mesmos, encontram o 
seguinte: todo o enunciar, todo o pensar, é um «eu penso» 
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sobre o que pode ser enunciado e sobre o sentido em que o 
pode ser. Enquanto «eu penso», o pensar é sempre um ego 
cogito. Resulta daqui que eu sou, sum; cogito, sum, é a certeza 
imediata mais elevada que está presente na proposição 
enquanto tal. No «eu ponho», o «eu», enquanto aquele que 
põe, é antecipadamente e ao mesmo tempo posto como o que 
já está aí, como ente. O Ser do ente determina-se a partir do 
«eu sou», como certeza do pôr. 

A fórmula que a proposição tem frequentemente, «cogito 
ergo sum», sugere o equívoco de se tratar, aqui, de uma 
conclusão. Não é isso que acontece, nem é isso que podia ser, 
porque esta conclusão deveria ter, como premissa maior, id 
quod cogitat est, como premissa menor, cogito, como 
conclusão, ergo sum. Mas o que estaria na premissa maior 
seria apenas uma generalização formal do que está na 
proposição cogito-sum. O próprio Descartes notou que não 
se encontra aqui nenhuma conclusão. O sum não é uma 
consequência do pensar, mas, pelo contrário, o seu 
fundamento, o fundamentum. A proposição «eu ponho» 
encontra-se na essência do pôr; é uma proposição que não 
se dirige a qualquer coisa previamente dada, mas que dá a si 
mesma somente o que nela está. O que nela está é eu ponho; 
sou aquele que põe e pensa. Esta proposição tem a 
propriedade de, em primeiro lugar, pôr aquilo que ela 
própria enuncia, o subjectum. O que ela põe é, neste caso, o 
«eu»; o eu é o subjectum do princípio mais inicial. O eu, por 
isso, é qualquer coisa que subjaz, com características 
peculiares,- órtoKEÍ!lEVov, subjectum - , é o subjectum do pôr 
absoluto. E por isso que, desde então, o eu é, preferentemente, 
designado como subjectum, como «sujeito». A caractt~rística 
do ego, de ser, de um modo peculiar, o que já está aí, 
permanece inobservada. Em vez disso, a subjectividade do 
sujeito determina-se a si mesma a partir da egoidade do «eu 
penso». O facto de o «eu» se ter tornado o elemento 
caracterizador do que, em sentido próprio, já está antecipa
damente aí para a representação (o «objectivo» em sentido 
actual), não tem a ver com qualquer ponto de vista do eu, ou 
com uma dúvida subjectiva, mas com uma supremacia 
essencial e com uma radicalização determinada e intencional 
do matemático e do axiomático. 

O eu que, por causa do matemático, ascendeu a subjectum 
de tipo peculiar não é, quanto ao seu sentido, de forma 

107 



alguma «subjectivo», tal como se fosse uma propriedade 
contingente de um homem particular. Este «sujeito» peculiar, 
que se encontra no «eu penso», o eu, torna-se, pela primeira 
vez, subjectivista, quando a sua essência não é mais 
compreendida, quer dizer, desdobrada de acordo com a sua 
proveniência, na qual o Ser está em questão. 

Até Descartes, tinha valor de «sujeito» qualquer coisa que 
subsistisse por si mesma; mas agora o «eu» torna-se um 
sujeito peculiar, um sujeito em relação ao qual todas as outras 
coisas se determinam agora como tais. Porque elas recebem, 
de modo matemático, pela primeira vez, a sua coisalidade, de 
uma relação fundante com os princípios mais elevados e com 
o seu «sujeito» (o eu), tais coisas são essencialmente aquilo 
que, em relação ao «sujeito», permanece como um outro, que 
está em face dele como objectum. As próprias coisas tornam
-se «objectos». 

A palavra objectum sofre agora uma mudança correspon
dente de sentido; porque, até então, objectum designava «o 
que vinha ao encontro» no puro representar-se: represento-me 
uma montanha dourada. A coisa representada deste modo -
um objectum, na linguagem da Idade Média - é, de acordo 
com o uso moderno da língua, algo de puramente 
«subjectivo», porque, no sentido do uso modificado da 
língua, uma «montanha dourada» não existe «objectivamen
te». Esta inversão no sentido das palavras subjectum e 
objectum não é uma mera questão do uso da língua, mas 
uma modificação fundamental do estar-aí, quer dizer, da 
clareira do Ser do ente, que tem por base o predomínio do 
matemático. Trata-se de uma por,cão do caminho, necessaria
mente escondido ao olhar quotidiano, da história autêntica, que 
é sempre história da manifestação do Ser, ou não é nada. 

y) Razão como fundamento supremo; princípio do eu, princípio 
de contradi,cão 

O eu, enquanto «eu penso» é, de ora em diante, . o 
fundamento em que repousa toda a certeza e verdade. Mas, 
ao mesmo tempo, o pensamento, o enunciado, o logos, é o fio 
condutor das determinações do Ser, das categorias. Estas 
encontram-se tendo como fio condutor o «eu penso», tendo 
em vista o eu. Deste modo, o eu, devido a este significado 
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fundamental para a fundamentação da totalidade do saber, 
torna-se a determinação acentuada e essencial do homem. Até 
então e também de aí em diante, ele é concebido como animal 
rationale, como ser-vivo pensante. Com a particular acentua
ção do eu, quer dizer, com o «eu penso», a determinação do 
racional e da razão adquire um peculiar predomínio. Porque o 
pensar é o acto fundamental da razão. Com o cogito sum, a 
razão é agora posta, expressamente e de acordo com a sua 
exigência própria, como primeiro fundamento de todo o saber 
e como fio condutor de qualquer determinação da coisa em 
geral. 

Já em Aristóteles, o enunciado, o fogos, era o fio condutor 
para a determinação das categorias, quer dizer, do Ser do 
ente. Todavia, o lugar do fio condutor - a razão humana, a 
razão em geral - não era caracterizado como subjectividade 
do sujeito. Mas agora a razão, enquanto «eu penso», é erigida 
expressamente em princípio supremo, enquanto fio condutor 
e tribunal de toda a determinação do Ser. 9 princípio 
fundamental é o princípio do eu: cogito-sum. E o axioma 
fundamental de todo o saber, mas não é o único axioma 
fundamental e isto simplesmente porque, no próprio princípio 
do eu, se encontra implicado ainda outro princípio. Na 
medida em que dizemos «cogito-sum», enunciamos o que se 
encontra no subjectum (ego). Enquanto tal, o enunciado, para 
ser enunciado, deve pôr sempre aquilo que se encontra no 
subjectum. O que se põe e diz no predicado não deve nem 
pode contradizer o sujeito; a KCX"tcl<pcxmç deve ser sempre de tal 
modo que evite a civ"t{<pcxmç, o dizer no sentido do exprimir-se 
contra qualquer coisa, no sentido de contradição. Na propo
sição enquanto proposição e, por consequência, no princípio 
supremo, enquanto princípio do eu, é posto como válido, de 
um modo igualmente originário, o princípio da contradição a 
evitar (abreviadamente: princípio de contradição). 

Na medida em que o axiomático, enquanto projecto 
matemático, se põe a si mesmo como princípio normativo do 
saber, é colocado o pôr, o pensar enquanto «eu penso» e o 
princípio do eu. «Eu penso» quer dizer: evito a contradição, 
obedeço ao princípio de contradição. 

O princípio do eu e o princípio de contradição resultam da 
essência do próprio pensar, de tal modo que a vista se dirige 
simplesmente à essência do «eu penso» e ao que se encontra 
nele e apenas nele. O «eu penso» é a razão, é o seu acto 
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fundamental. O que é meram~nte criado pelo «eu penso» é 
simplesmente extraído da própria razão. A razão concebida 
deste modo é puramente ela própria, é razão pura. 

Os princípios que resultam simplesmente da razão, de 
acordo com o traço matemático fundamental do pensar, 
tornam-se os princípios do saber autêntico, quçr dizer, 
daquilo que é filosofia em grau mais elevado, a metafisica. 
Os princípios da mera razão são os axiomas da razão pura. A 
razão pura, o "Aóyoç entendido desta forma, a proposição com 
esta forma, tornam-se fios condutores e medidas directrizes da 
metafísica, quer dizer, do tribunal da determinação do Ser do 
ente, da coisalidade da coisa. Agora, a pergunta pela coisa 
está ancorada na razão pura, quer dizer, no desenvolvimento 
matemático dos seus princípios. 

No título «razão pura» está presente o "Aóyoç de Aristóteles 
e em «pura», em particular, uma determinada configuração 
do matemático. 

§ 19) História da pergunta pela coisa; recapitula~cão 

O primeiro período da história da pergunta pela coisa é 
caracterizado pela relação recíproca entre coisa e enunciado 
("Aóyoç), em cujo fio condutor se obtêm as determinações 
universais do Ser (categorias). O segundo período concebe o 
enunciado, a proposição como princípio, matematicamente e, 
de acordo com isto, acentua os princípios que se encontram 
na essência do pensar e da proposição enquanto tal: o 
princípio do eu e o princípio de contradição. Daí resultou 
ainda, com Leibniz, o princípio de razão, que está implicado na 
essência de uma proposição, enquanto princípio. Estes princí
pios resultam da mera razão, puramente dela, sem o auxílio da 
relação ao que é previamente dado. São um puro dar-se-a-si
mesmo daquilo que o pensar, na sua essência, já em si possui. 

Precisamos ainda de caracterizar o terceiro período da 
história da pergunta pela coisa, quer dizer, de mostrar como 
pode e deve chegar-se, da determinação da coisa a partir da 
razão pura, a uma crítica da razão pura. Para este fim , é 
necessário elaborarmos, mesmo a traços largos, uma 
representação do modo como a metafísica moderna se 
desenvolve de acordo com a fundamentação matemática, 
por Descartes. 
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. Os axiomas filosóficos fundamentais, quer dizer, os 
ax10ma~ ~bsolutos; s~~ o princípio, do eu, o princípio de 
contradtçao e o pnnctpto de razão. E com base neles que se 
deve fundar toda a metafísica, de modo que estes axiomas 
d?minam também a estrutura interna da metafísica, quer 
dtzer_, a configuração que dá a norma do saber para a 
totalidade do seu domínio. De tudo isto quase não falamos 
até agora. Dissemos somente que a metafísica é a pergunmta 
pelo en~e n_a sua totalidade e pelo Ser do ente. Mas de que 
mod? . e ~1sado o ente na sua totalidade? Ao expor a 
modificaç~o . ~o antigo saber da natureza, no pensar 
~odern~, limtta~o-nos a ~a região do ente. E não apenas 
Isso, pms tambem nos abstivemos de determinar o modo 
como este domínio delimitado (a natureza) pertence à 
totalidade do ente. Mas a natureza, ou o cosmos desde 0 
pr_edomínio da cristandade no ocidente, tinha o valo~ de coisa 
cnada, e não apenas na Idade Média, mas também ao longo 
de toda a filosofia moderna. A metafísica moderna, de 
Descartes a Kant e também, para além de Kant, a metafísica 
d_? Ide~lis_mo Alemão, n~o se pode pensar sem as representa
çoes cnstas fundamentais. A relação com a fé dogmática da 
Igreja pode tornar-se frouxa, ou mesmo quebrar-se. De 
acordo com o predomínio da representação cristã do ente é 
d~da à ~ota~dade do ente uma determinada estruturação e 
hierarqmzaçao. O ente em sentido autêntico e mais elevado é 
aquele que vale como origem criadora de todo o ente o Deus 
único e pessoal, como espírito e criador. Qualquer ~nte não 
divino é uma criatura. Mas entre todos os entes criados há 

. ' um que possm uma peculiaridade; o homem. E isto acontece 
precisamente porque a salvação da sua alma eterna está em 
questão. Deus como criador, o mundo como criado, o homem 
e a sua salvação eterna, são os três domínios no interior da 
to~al!dade do ente, determinados a partir do pensamento 
cnstao. Porque a metafísica questiona o ente no seu todo o 
que ele .é, por que motivo é aquilo que é, e como é que ele 6, a 
metafisrca propriamente dita - entendida de modo cristão -
trata de Deus (teologia), do mundo (cosmologia) e do homem 
e da salvação da sua alma (psicologia). Na medida em que 
agora, de acordo com o traço matemático fundamental do 
pen~amento ~od,er?o, a metafísica também se configura a 
partir ~os pnncipios da mera razão, da ratio, a teoria 
metafisrca sobre Deus tornou-se uma teologia, mas uma 
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theologia rationalis; a teoria do mundo, uma cosmologia, mas 
uma cosmologia rationalis; e a teoria do homem tornou-se 
uma psicologia, mas uma psychologia rationalis. . 

É agora mais fácil expor adequadamente a totalidade da 
situação da metafísica moderna. Fá-lo-emos do modo 
seguinte: para esta configuração da metafísica, são essenciais 
dois momentos: 1) a representação cristã do ente, enquanto 
ens creatum; 2) o traço matemático fundamental. Aquele 
primeiro momento determina o conteúdo da metafísica; o 
segundo, determina a sua forma. Mas esta caracterização 
através de conteúdo e forma é demasiado apressada para ser 
verdadeira. Pois a estrutura determinada pelo cristianismo 
não constitui apenas o conteúdo daquilo que o pensamento 
trata; determina igualmente a forma, o como. Na medida em 
que Deus, como criador, é a causa e o fundamento de todo o 
ente o corno, o modo de questionar, é orientado antecipa-

' ' . damente a partir deste princípio. Inversamente, o matemattco 
não é apenas uma forma atribuída a um conteúdo cristão, 
mas pertence ao conteúdo. Na medida em que o princípio do 
eu, o «eu penso», se torna princípio director, o eu e, por 
consequência, o homem, adquire uma posição sem preceden
tes no interior deste questionar acerca do ente; não designa ' ' . apenas um domínio entre outros, mas aque~e domlillo para o 
qual todas as proposições metafísicas reenvtam e do qual elas 
saem. O decurso do pensamento metafísico move-se em 
domínios da subjectividade sempre diversos e delimitados. Por 
isso, Kant dirá, mais tarde, que todas as questões metafísicas, 
quer dizer, as questões das disciplinas referidas, se deixam 
reconduzir à questão «que é o homem?» No predomínio desta 
questão, oculta-se o predomínio do método, cunhado a partir 
das Regulae de Descartes. 

Se, para caracterizar a metafísica moderna, utilizarmos a 
distinção entre forma e conteúdo, devemos dizer que. o 
matemático pertence tanto ao conteúdo desta metafísica 
como o elemento cristão pertence à sua forma. 

Nas três dimensões fundamentais do questionar metafísico 
é em cada caso um ente que está em causa: Deus, mundo, 
' ' homem. De cada vez, deve decidir-se acerca da essência e da 

possibilidade deste ente, de modo racional, a partir da razão 
pura, quer dizer, a partir de conceitos que se obtêm através do 
puro pensar. Mas quando é no pensar e puramente a par,tir 
dele que se deve decidir acerca do ente, acerca do que ele e e 
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do modo como é, ~ma concepção antecipada do que é o ente 
em geral deve servir de fio condutor, antes da determinação 
do ente como Deus, mundo e homem. Sobretudo onde este 
pensamento se concebe e se funda a si mesmo como 
matemático, o projecto daquilo que o ente em geral é 
enquanto tal deve, expressamente, estabelecer-se no funda
men~o de tudo. Assim, a questão que se dirige aos domínios 
particulares deve ser precedida pela questão acerca do ente em 
geral, quer dizer, pela metafísica enquanto questionamento 
acerca. do ente, a metaphysica generalis. Vistas a partir dela a 
teologta, a cosmologia e a psicologia, porque question~m 
a~erca d~ d.omínios particulares do ente, tornam-se metaphy
szca spectabs. 

_ Mas porque a metafísica é agora matemática, o universal 
nao p~de permanecer apenas aquilo que, em geral, paira sobre 
o parttcula~, mas, pelo contrário, o particular enquanto tal 
deve deduzir-se a partir de princípios, do universal conside
r~d~ como axiomático. Para a metaphysica generalis, isto 
sigm~ca que nelas~ deve de~idi~, fundamentalmente, a partir 
d~ axiOmas, a partir dos pnmeiros axiomas do esquema do 
por e do pensar em geral, o que, em geral, pertence a um ente 
en~u~nto tal e o que, em geral, determina e delimita a 
COisa~Idade de uma coisa. O que uma coisa é deve ser decidido 
antecipadamente, a partir dos princípios mais elevados de 
qual.quer proposição e da proposição em geral, quer dizer, a 
partir da razao pura, antes de se tratar racionalmente das 
coisas divinas, mundanas e humanas. ' ' 

Este esclar~cimento em profundidade, prévio e universal, 
de tod~s as COisas, no que r~speita à sua coisalidade, a partir 
da razaoy~ra do pensar raciOnal em geral, o esclarecimento, 
co~~ prev10 !ornar claro de todas as coisas, é Iluminismo, o 
espmto do seculo XVIII. Neste século, a filosofia moderna 
obtém, pela primeira vez, a sua figura própria, na qual cresce 
o pens~mento d~ K~nt? figura essa que também suporta e 
deterrmna o <JUe e propno ~ novo no modo do seu questionar, 
a configuraçao da metafísica sem a qual também o século 
XIX seria impensável. ' ' 

§20- A metafísica racional (Woljf, Baumgarten) 

En~re Descartes e o Iluminismo, encontra-se Leibniz. Mas 
a sua mfluência deve-se menos ao seu próprio pensamento e 

113 



actividade criadora do que à forma de educação filosófica 
escolar por ele determinada. 

Durante o século XVIII, o pensamento científico e filosófico 
na Alemanha foi dominado pela doutrina e pela escola de 
Christian Wollf (1679-1754), que foi buscar o seu equipa
mento filosófico a uma determinada interpretação da filosofia 
de Leibniz. Partindo daqui, W olff ambicionou realizar uma 
unificação essencial entre a f~~damentaçã<_> ?a filo~ofia 
realizada por Descartes e a tradiçao da Escolastlca medieval 
e, ao mesmo tempo, uma nova recon~iliaçã<_> de Platão . e 
Aristóteles. A totalidade do saber metafísico ocidental devena 
reunir-se na clareza racional do Iluminismo e a humanidade 
do homem estabelecer-se a partir de si mesma, na razão pura. 
Chr. Wolff tratou de filosofia em manuais muito divulgados, 
escritos em latim e alemão. A edição alemã do seu manual de 
metafísica tem um título peculiar, cuja natureza deve agora ser 
compreensível a partir do que se disse: Pensamentos racionais 
sobre Deus o 'mundo e a alma do homem e também acerca de 
todas as cdisas em geral (1719). Wolff ensinou, primeiro, em 
Halle como professor de matemática e, imediatamente, 
passo~ para a filosofia; o seu modo de ensinar, profundo e 
rigoroso, significou um autêntico perigo para_ o palavreado 
superficial dos teólogos daquel~ !e_ml?o. Por Is~o, em 1723, 
Wolff foi expulso de Halle por IniCiativa dos t~ologos que se 
lhe opunham e foi-lhe interdito permanecer ai, sob pena de 
enforcamento. De 1723 a 1740, ensinou em Marburg. 
Frederico o Grande não esteve de acordo com o referido 
método de se opor a um filósofo pela ameaça da forca e 
chamou Wolff de regresso a Halle. Tornou-se aí chanceler da 
universidade conselheiro secreto, vice-presidente da Acade
mia de São-Petersburgo e barão do Sacro-Império Romano. 
Entre os muitos alunos de Wolff, sobressaíram Gottsched e 
Baumgarten (1714-1762); este escreveu também uma metafí
sica (M etaphysica, 1739); além disso, tentou - de acordo com 
0 traço geral da configuração dominante d~ razão pura -
submeter a arte e a relação com a arte, quer dizer, o gosto, de 
acordo com a concepção da altura, a princípios raci?nais. O 
gosto e o que é acessível através desta faculdade de JUlga~, a 
arte, pertencem ao domínio do sensível; ~ a.'ícr S11 crtç .. A~s~, 
tal como o pensar é colocado, na logica, sob pnnc1p10s 
racionais, é igualmente necessária uma teoria raciona~ do 
sensível, uma lógica do sensível, da a.'ícrS11crtç. Por Isso, 

114 

Baumgarten chamou a esta teoria racional da a.'ícrSllcrtÇ, á 
lógica da sensibilidade, «estética». Desde então, chama-se 
estética à teoria filosófica da arte, apesar da oposição de Kant 
ao uso deste nome; mas trata-se de uma circunstância que 
contém mais do que uma mera questão de nome, pois é um 
acontecimento que só se pode compreender a partir da 
metafisica moderna e que se tornou decisivo, não somente 
para a interpretação da essência da arte, mas, em geral, para a 
situação da arte no estar-aí da época de Goethe, Schiller, 
Schelling e Hegel. 

O próprio Kant, através do seu professor, o wolffiano 
Martin Knutzen, manteve-se na tradição da escola de Leibniz
-Wolff. Todos os seus escritos, anteriores à Crítica da Razão 
Pura, se movimentam no domínio das questões e no modo de 
pensar da filosofia da escola que lhe é contemporânea, mesmo 
onde, de vez em quando, seguia os caminhos que lhe eram 
próprios. Mencione-se, apenas de passagem, que Kant se 
introduziu imediatamente na filosofia de Leibniz, ultrapas
sando a tradição da escola- na medida em que tal era então 
possível - e que, de modo igualmente imediato, tornou 
fecunda para o aperfeiçoamento do seu próprio questionar 
uma reflexão sobre a filosofia inglesa, em particular sobre 
Hume. Mas, no seu todo, permaneceu de tal modo dominante 
o cunho da filosofia escolar de Leibniz-Wolff, que Kant, 
mesmo no tempo em que já tinha conquistado a nova posição 
da sua filosofia, após, portanto, a publicação da Crítica da 
Razão Pura e das obras que se lhe seguiram, ateve-se ao 
costume de tomar como base das suas lições os manuais de 
filosofia da escola e de comentar os seus textos, pormenori
zadamente, parágrafo a parágrafo. Nas suas lições, Kant 
nunca falou da sua filosofia, embora o novo modo de pensar 
já conquistado não ficasse excluído, nos últimos tempos, na 
discussão dos manuais ou, como então de dizia, dos «livros de 
leitura». Kant pôs, na base das suas lições de metafísica, o já 
referido manual de Alexander Baumgarten. Apreciava este 
manual, «sobretudo pela riqueza e rigor do seu modo de 
ensinar.» (Informa,cão sobre o plano das suas ncões no semestre 
de Inverno de 1765/66, ed. K. Vorlaender, p. 155) (Cf 
Prolegomena, §§ 1-3). Neste pequeno escrito, Kant dá uma 
indicação sobre o modo como pensa planear as suas próprias 
lições de metafísica, lógica, ética e geografia física, segundo 
um modo de ensinar modificado. 
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No que diz respeito à metafísica, «a mais difícil de to~Aas ~s 
investigações filosóficas», fá-la preceder d~ uma c~encia 
empírica e metafísica do homem, para mtroduzu na 
metafísica por degraus. Isto tem a vantagen: de «expor com 
a máxima clareza», no interior da metafísica, o abstracto, 
através do concreto que, em cada caso, o precede. Mas este 
procedimento tem ainda uma outra vantagem; Kant disse a 
tal respeito: «Sobre isso posso ainda pensar m_mtr~ vantagem, 
que, na verdade, reside apenas em causas ocasiOnais, mas que, 
não obstante, não se deve ter em pouca monta, e que eu penso 
retirar deste método. Todos conhecem o fervor que a 
juventude, alegre e inconstante, manifesta na abertura dos 
colégios e como, em seguida, as salas de aula se tornam, 
gradualmente, mais espaçosas ... porque ... qua~do a ontolo
gia, uma ciência difícil de compreender, a d~sa~~o~ nos ~eus 
progressos, o que ela deveria ter compreendido Ja nao lhe e de 
nenhuma utilidade.» 

O manual de Baumgarten introduz-nos na configuração 
usual da metafísica no século XVIII, que Kant tinha 
imediatamente debaixo dos olhos e que, finalmente, forçou 
a obra com que ele arrancou a metafísica da situação em que 
se encontrava e levantou de modo novo a questão acerca dela. 

A Metaphysica de Baumgarten reparte a totalidade da 
matéria de ensino da metafísica exactamente em 1000 curtos 
parágrafos. A totalidade, em correspondência com a 
estruturação da escola, está dividida em quatro partes:. I 
Ontologia ( Metaphysica generalis), §§4-350; li. c_osmologz~, 
§§351-500; III. Psychologia, §§501-799; IV. Theologw naturalzs, 
§§800-1000. . - . . 

Mas a menção destes aspectos extenores nao nos diz mmto 
acerca da metafísica racional, a metafísica a partir da razão 
pura mesmo quando nos recordamos do que foi dito acerca 
do traço fundamental da metafísica moderna e da sua 
fundamentação. Por outro lado, não podemos penetrar no 
seu conteúdo que, em si mesmo, não é muito vasto, mas que 
apresenta, na base da configuração e no modo _de 
fundamentação matemático-racional, uma forma mmto 
desenvolvida. 

E no entanto é necessário elaborar uma representação 
mais' determinad~ desta «metaphysica», para, a partir dela, 
conseguirmos efectuar, com alguma_compreensã?, a passagem 
à Crítica da Razão Pura. Caractenzamos provisonamente a 
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referida metafísica através da discussão de três questões: 1) de 
que modo esta metafísica determina os seus próprios 
conceitos; 2) de que modo, nesta metafísica que precede 
imediatamente a kantiana, se compreende a essência da 
verdade, de que a metafísica deve representar a mais alta 
realização humana no domínio do conhecimento? 3) qual é a 
estrutura interna da metafísica? 

Através da resposta a estas três questões, realizamos, uma 
vez mais, uma reflexão de conjunto acerca do traço 
matemático fundamental da metafísica moderna. Vemos, a 
partir daí, o que essa metafísica segundo a razão pura exige 
para poder ser; acima de tudo, temos em vista a figura que 
nela tomou a questão «que é uma coisa?». 

Em relação à primeira questão. De que modo determina 
esta metafísica o seu próprio conceito? O §1 diz: metaphysica 
est scientia prima cognitionis humanae principia continens. «A 
metafísica é a ciência que contém (abrange) os primeiros 
fundamentos do conhecimento humano.» Esta determinação 
conceptual da metafísica provoca a aparência de, nela, se 
tratar de uma doutrina sobre o conhecimento, portanto, de 
teoria do conhecimento; mas, até agora, a metafísica vigorou 
como ciência do ente enquanto tal, quer dizer, do Ser do ente. 
Simplesmente, esta metafísica, tal como a antiga, trata do ente 
e do Ser e, no entanto, é característico que o conceito de 
metafísica nada diga imediatamente sobre isso. Imediatamen
te não diz; mas a definição tão-pouco diz que o objecto da 
metafísica é o conhecimento enquanto tal. Devemos, 
precisamente, entender esta definição conceptual de modo 
que cognitio humana não signifique a capacidade humana de 
conhecer, mas o que se pode conhecer é o que é conhecido 
pelo homem, a partir da razão pura. É isto o ente. Trata-se de 
expor o seu «fundamento», qu_er dizer, a determinação de 
fundo da sua essência, o Ser. Mas por que motivo aquela 
determinação conceptual não diz simplesmente o que 
Aristóteles já tinha determinado: «Ecruv En:tcr't"Til-1-TJ uç Tf 
-9Bropd 'tO ()y ~ Õv Kelt -rd wt.Yrro &rcip?(OV'tel KtX-9'tXtYrÓ (Met., 
início)?» ' ' 

Por que motivo se trata agora do que se pode conhecer e 
do conhecimento? Porque agora, desde Descartes, a faculdade 
de conhecer, a razão pura, é propriamente fixada como aquilo 
em cujo fio condutor a determinação do ente, da coisa, se deve 
fixar, numa legitimação e fundamentação rigorosa. O 
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matemático é o galilaico «mente concipere»; na ascensão à 
metafísica, isso quer agora dizer: trata-se de estabeldcer, a 
partir da essência do puro conhecimento da razão, o projecto 
do Ser do ente que fornece a norma para todas as restantes 
coisas conhecíveis. Isto acontece, em primeiro lugar, na 
disciplina metafísica fundamental, na ontologia; de acordo 
com o §4, ela é scientia praedicatorum entis generaliorum; Kant 
(op. cit., pp. 155 e seg.) traduz: «ciência das propriedades mais 
universais de todas as coisas.» A partir daqui, vemos que o 
conceito de coisa é compreendido de forma muito lata, da 
forma mais lata possível. «Coisa» é tudo aquilo que é ente; 
Deus, a alma e o mundo também são coisas. Vemos, além 
disso, que a coisalidade da coisa se determina tendo como 
fundo e como fio condutor os princípios da razão pura. 
Aprendemos a conhecer como tais princípios o princípio do 
eu, o princípio de contradição e o princípio de razão. Com 
isto, encontramo-nos imediatamente diante da resposta à 
segunda questão. 

Quanto à segunda. De que modo é entendida, na 
metafísica pré-kantiana do século XVIII, a essência da 
verdade, cuja mais alta realização humana no domínio do 
conhecimento a metafísica deve expor? 

De acordo com o conceito tradicional, a verdade (veritas) 
é adaequatio intellectus et rei, a correspondência entre o 
pensamento e a coisa; em vez de adaequatio, diz-se também 
commensuratio ou convenientia, conformidade ou acordo. Esta 
determinação da essência da verdade tem dois sentidos que já 
na Idade Média governavam a questão da verdade. Nela 
estava ainda presente o reflexo e o eco de uma experiência 
mais originária, mesmo se quase incompreendida, da essência 
da verdade, que teve lugar no início do estar-aí grego. Como 
adaequatio, a verdade é uma determinação da ratio, do 
enunciado, da proposição. Uma proposição é verdadeira na 
medida em que está em correspondência com as coisas. A 
determinação da verdade como correspondência não vale 
apenas para a proposição, na sua relação com as coisas, mas 
também para as próprias coisas, na medida em que elas, como 
coisas criadas, são referidas ao projecto de um espírito criador 
e estão de acordo com ele. Assim vista, a verdade é a 
adaptação das coisas à sua essência, pensada por Deus. 

Perguntamos comparativamente: qual é o teor da 
determinação da essência da verdade na metafísica moder-
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na? Baumgarten, no §92 da sua Metaphysica, dá a seguinte 
determinação: veritas metaphysica potest definiri per conve
nientiam entis cum principiis catholicis. «A verdade metafísica 
-quer dizer, a verdade do conhecimento metafísico- pode ser 
determinada a partir do acordo do ente com os princípios 
mais universais.» Principia catholica são os princípios 
(a:?o~~s) «católicos» (do grego KcxSólvou), quer dizer, os 
prmc1p10s que abrangem a totalidade, que exprimem qualquer 
coisa acerca do ente no seu todo e acerca do Ser do ente em 
geral. Todas as proposições metafísicas, que fixam o Ser e as 
suas determinações, devem ser expostas de acordo com os 
princípios. Estes são as proposições mais sólidas da própria 
razão: o princípio do eu, o princípio de contradição e o 
princípio de razão. A verdade acerca do que as coisas são na 
sua coisalidade determina-se a partir dos princípios da razão 
pura, quer dizer, matematicamente, no sentido essencial já 
caracte1zado. A estrutura interna da própria metafísica deve 
igualmente formar-se de acordo com este conceito de verdade. 
Com isto, apresentamos a terceira questão. 

Quanto à terceira. Qual é a estrutura interna desta 
metafísica? Podemos já adivinhar, de forma exterior, 
qualquer coisa, a partir da divisão e da sucessão das suas 
disciplinas. A ontologia é o fundamento da estrutura e a 
teologia a sua cúpula. Aquela trata do que pertence, em geral, 
a uma coisa, do que pertence universalmente (ou in commune) 
a um ente, ao ens commune; esta, ou seja, a teologia, trata do 
ente absoluto, mais elevado e mais autêntico, o summum ens. 
Do ponto de vista do conteúdo, encontramos esta estrutura
ção da metafísica na Idade Média e já mesmo em Aristóteles. 
Mas o facto decisivo é que, entretanto, através do 
desenvolvimento e da autoclarificação do pensamento 
moderno, enquanto pensamento matemático, a reivindicação 
da razão pura adquiriu a predominância. Isto quer dizer que é 
tendo como base e como fio condutor todos os princípios 
mais universais da razão pura que se devem projectar as 
determinações mais universais do Ser do ente. Mas, ao mesmo 
tempo, a totalidade do saber sobre o mundo, a alma e Deus 
deve ser derivada destes conceitos mais universais numa . ' articulação e dedução puramente racionais desses conceitos. 

Assim, a pura legalidade interna da razão decide, de 
acordo com os seus princípios e conceitos fundamentais, 
acerca do Ser do ente, acerca da coisalidade da coisa. Neste 
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puro conhecimento racional, a verdade acerca do ente, para 
toda a razão humana, deve receber a sua fundamentação e 
configuração, enquanto certeza indubitável e universalmente 
constrangedora. 

A razão pura nesta sua auto-configuração, a razão pura 
nesta reivindicação, a razão pura enquanto tribunal norma
tivo para a determinação da coisalidade de todas as coisas em 
geral - esta razão pura é o que Kant expõe na Crítica. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A QUESTÃO ACERCA DA COISA, 
NA OBRA PRINCIPAL DE KANT 

§21 - O que significa «crítica» em Kant 

Não queremos indagar o caminho pelo qual o próprio ' ~ 
Kant chegou a esta crítica, nem qual a história interna e 'I 

externa do nascimento da obra chamada Crítica da Razão :1 
Pura. É característico que, desta época durante a qual Kant se · 
manteve em silêncio, pouco possamos, também, saber a partir 
da sua correspondência; mas, mesmo que soubessemos mais, 
mesmo que pudéssemos avaliar suficientemente as influências 
que Kant recebeu e com que ordem elaborou as diversas 
partes da obra, não poderíamos, com isso, nem esclarecer a 
obra - o que é criador não se pode esclarecer -, nem esta 
curiosidade sobre o gabinete de trabalho de Kant nos poderia 
ser de qualquer utilidade para a sua compreensão se, 
antecipadamente, não soubéssemos nem compreendêssemos 
o que Kant realiza com a sua obra. É disto somente que agora 
se trata. Ou melhor, trata-se de algo ainda mais provisório: 
trata-se do entendimento do título. 

Já sabemos o que significa «razão pura». Devemos ainda 
perguntar o que significa «crítica». Aqui, apenas se pode 
tratar de fornecer uma indicação prévia sobre o que significa 
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«crítica». Quando se menciona esta palavra, estamos 
habituados a perceber, imediatamente e antes de mais nada, 
qualquer coisa de negativo. Para nós, crítica significa censura, 
verificação dos erros, exposição das insuficiências e a recusa 
correspondente de tais coisas. Devemos afastar, de antemão, 
ao mencionar o título Crítica da Razão Pura, este significado 
habitual e desorientador. Ele também não corresponde ao 
significado originário da palavra. Crítica vem do grego 
Kp{vatv, que significa «distinguir», «separar» e, desta forma, 
«realçar o particular». Esta dissociação em relação a outras 
coisas resulta de uma elevação a um outro nível. O sentido da 
palavra «crítica» é tanto menos negativo quanto ele visa o 
mais positivo do que é positivo, a posição daquilo que deve, 
antecipadamente, ser posto em todo o pôr, como determi
nante e decisivo. Assim, crítica é uma decisão, neste sentido 
posicional. Em seguida, na medida em que é separação e 
realce do particular, do não-habitual e do normativo, crítica é 
também recusa do habitual e do insuficiente 

Este significado da palavra «crítica» vem à luz do dia na 
segunda metade do século XVIII, a partir de um caminho 
próprio: na discussão acerca da arte, da figura da obra de arte 
e do comportamento perante elas, crítica significa fixação do 
que dá a norma, da regra, significa legislação e, ao mesmo 
tempo, tudo isso significa realce do geral perante o particular. 
Nesta direcção contemporânea do sentido, insere-se a 
utilização da palavra «crítica», por Kant, que ele, de 
seguida, colocou também no título de outras duas obras 
fundamentais: Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade 
de Julgar. 

Mas a palavra recebeu, através da obra de Kant, um 
sentido ainda mais acabado. Trata-se, agora, de esboçar este 
sentido. A partir dele, deixa-se entender, em seguida, o sentido 
negativo que a palavra também tem em Kant. Procuramos 
tornar isto compreensível com uma retrospectiva do que foi 
exposto até agora, sem entrar propriamente, desde já, na obra 
de Kant. 

A Crítica da Razão Pura, se crítica tem o sentido positivo 
já caracterizado, não quer, simplesmente, recusar e censurar a 
razão pura, «criticar», mas, pelo contrário, delimitar a sua 
essência decisiva, particular e, por isso, própria. Este traçar 
dos limites não é, em primeiro lugar, uma delimitação 
perante ... , mas um circunscrever, no sentido de uma 
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apresentação da articulação interna da razão pura. Realçar 
os elementos constitutivos e as articulações entre os elementos 
da razão pura é um realçar das diversas possibilidades do uso 
da razão e das regras que correspondem a esse uso. Como 
Kant uma vez acentuou (A768, B796), a crítica fornece um 
cálculo completo do poder total da razão pura; desenha e 
esboça, de acordo com uma expressão de Kant, o «contorno» 
(BXXIII) da razão pura. A crítica torna-se, deste modo, a 
medição que traça os limites do domínio total da razão pura. 
Esta medição realiza-se, como Kant expressamente e repetidas 
vezes acentuou, não por meio de uma relação com «factos», 
mas a partir de princípios; não pela fixação de propriedades 
encontradas algures, mas pela determinação da totalidade da 
essência da razão pura, a partir dos seus próprios princípios. 
Critica é o projecto que avalia e traça os limites da razão pura. 
Por isso, pertence à crítica, como momento especial, o que 
Kant chama o arquitectónico. 

Tal como a crítica não é uma mera «censura», também a 
arquitectónica, o projecto de construção do edifício essencial 
da razão pura, não é um mero «adornO>} (acerca da utilização 
da palavra «arquitectónica}}, cf. Leibniz, De prima philosophia 
emendatione e Baumgarten, Metaphysica, §4, ontologia como 
metaphysica arthictectonica). 

Na realização da «crítica}} da razão pura, entendida deste 
modo, o «matemático, em sentido fundamental, acede ao seu 
pleno desenvolvimento e, ao mesmo tempo, à sua superação, 
quer dizer, ao seu limite próprio. Isto é também válido para a 
«crítica». Na verdade, ela pertence à característica do 
pensamento moderno em geral e da metafísica moderna em 
particular. 

Mas a Crítica de Kant, de acordo com o seu carácter 
originário, conduz a uma nova delimitação da essência da 
razão pura e, por isso, ao mesmo tempo, do matemático. 

§ § 22- Conexão entre a «crítica» da razão pura e o <<sistema de 
todos os princípios do entendimento puro» 

Não é por acaso que a crítica da razão pura é 
permanentemente acompanhada, por Kant, de uma reflexão 
sobre a essência do matemático e da matemática e por uma 
delimitação da razão matemática, em sentido restrito, perante 
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a razão metafisica, quer dizer, perante aquilo a partir de onde 
uma metafisica, um projecto do Ser do ente, da coisalidade da 
coisa, se deve fundar; por isso, tudo depende, verdadeira
mente, desta fundamentação. Recorde-se a definição de 
metafísica por Baumgarten e a definição de verdade 
metafisica. Crítica da razão pura significa delimitação da 
determinação do Ser do ente, da coisalidade da coisa, a partir 
da razão pura; significa avaliação e projecto dos princípios da 
razão pura, na base dos quais se determina algo como uma 
coisa na sua coisalidade. 

Já concluímos daqui que, nesta «crítica», é fixado o traço 
«matemático» fundamental da metafisica moderna, tendo em 
vista determinar antecipadamente, a partir de princípios, o Ser 
do ente. A configuração e a fundamentação deste «mate
mático» constituem a verdadeira tarefa. Os princípios da 
razão pura devem ser fundamentados e provados, de acordo 
com o seu carácter próprio. Ao mesmo tempo, pertence à 
essência dos princípios o facto de eles apresentarem entre si 
uma fundada conexão, de estarem relacionados uns com os 
outros, unificadamente, a partir de uma unidade interna. 
Kant chama sistema a uma tal unidade a partir de princípios. 
A crítica, enquanto avaliação da construção interna e do 
fundamento da construção da razão pura, encontra-se perante 
a tarefa fundamental de apresentar e fundamentar o sistema 
dos princípios da razão pura. 

Sabemos, de acordo com o que atrás foi dito, que, já para 
Aristóteles, a proposição, enquanto simples enunciado, se 
tornou o fio condutor da determinação do Ser (da 
coisalidade) da coisa, quer dizer, das categorias. Ao 
enunciado «a casa é alta» chama-se também um juízo. Julgar 
é um acto do pensar. O julgar é um modo particular da razão 
se realizar e agir. Kant chama entendimento, entendimento 
puro, à razão, enquanto razão judicativa. As proposições e 
enunciados são actos do entendimento. O sistema procurado 
dos princípios de todas as proposições é, por isso, o sistema 
dos princípios do entendimento puro. 

Procuramos compreender a Crítica da Razão Pura de Kant 
a partir do centro que a fundamenta. Por isso, começamos a 
nossa interpretação no lugar intitulado «Sistema de todos os 
princípios do entendimento puro» (A148, B187). O capí
tulo inteiro onde se trata este assunto estende-se até A235 e 
B294). 
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A tarefa da interpretação consiste em conduzir a nossa 
questão e o nosso saber através da parte que escolhemos, de 
forma a que daí resulte a compreensão da totalidade da obra. 
Mas também esta compreensão serve apenas para esclarecer a 
questão «Que é uma coisa?». 

Como preparação, podem ler-se partes isoladas da obra 
nas qu~is a. verdadeira posição do problema não aparece d~ 
modo Imediato, mas que são apropriadas a espalhar a luz 
sobre alguns conceitos fundamentais de Kant. Refiram-se três 
dessas partes: 

1) de A19, B33 a A22, B36; 2) de A50, B74 a A62, B86; 3) 
de A298, B355 a A320, B377. 

Pelo contrário, não se recomenda, para já, a leitura dos 
dois prefácios, a A e a B, ou mesmo a correspondente 
introdução, porque pressupõem o conhecimento da totalidade 
da obra. 

Com a nossa interpretação não procuramos considerar e 
circunscrever do exterior a estrutura da obra. Pelo contrário, 
colocamo-nos no interior da própria estrutura, para experi
mentar qualquer coisa sobre o modo como ela se articula e 
obter uma posição que nos permita ver a totalidade. 

,A~ fazer isso, seguimos apenas uma indicação que o 
propno Kant fixou uma vez numa reflexão circunstancial. 
Trata-se do modo de apreciação das obras filosóficas: «Deve 
começar-se a apreciação pelo todo e dirigi-la para a ideia da 
obra e para o fundamento dessa ideia. O restante pertence à 
execução, na qual muita coisa pode estar errada e ser 
melhorada.» (Akademieausgabe, WW XVIII, Nr. 5025) 

Críti~a da razão pura significa, em primeiro lugar, m,edição 
da amphtude da razão e avaliação da sua essência e do modo 
como se articula. A crítica não repudia a razão pura, mas 
começa por colocá-la nos limites da sua essência e da sua 
uunidade interna. 

~rítica é o autoco~hecimento da razão, que se põe diante 
de SI mesma e a parttr de si mesma. Crítica é, portanto, a 
execução da racionalidade mais íntima da razão. A crítica 
re~liz~ _uma elucidação da razão. Razão é saber a partir de 
pr~nc~p~os e, por consequência, ela própria o poder dos 
pnnc1p10s e das proposições-de-fundo. Uma crítica da razão 
pura, em sentido positivo, deve, por isso, expor os princípios 
da raz~o pura na sua unidade e na sua integralidade internas, 
quer dizer, no seu sistema. 
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§23 - Interpreta,cão do segundo capítulo da Analítica 
Transcendental: «Sistema de todos os princípios do entendi
mento puro». 

Parece, à primeira vista, completamente arbitrária a 
escolha desta parte, .de entre a totalidade da obra. Quando 
muito, tal escolha pode justificar-se pelo facto de este capítulo 
nos proporcionar uma particular informação no que se refere 
à nossa questão directriz, a pergunta pela coisalidade da coisa. 
Mas, por agora, isto é apenas uma afirmação. Levanta-se a 
questão do saber se, para o próprio Kant e para o modo como 
ele concebeu a sua obra, este capítulo tem um significado tão 
acentuado, e se falamos no mesmo sentido de Kant, quando 
chamamos a este capítulo o centro da obra. Deve responder
-se afirmativamente a esta questão porque, no estabelecimento 
e na fundamentação unitária do sistema de todos os princípios 
do entendimento puro, Kant obtém o solo sobre o qual se 
funda a verdade do saber das coisas. Deste modo, Kant 
distingue e delimita (critica) um domínio a partir do qual se 
pode, antes de tudo, decidir o que acontece com a 
determinação da coisa e com a verdade da metafisica, que 
dominou até ao presente; decidir se nela é verdadeiramente 
determinada a essência da verdade e se nela um saber 
rigorosamente axiomático, quer dizer, matemático, toma 
efectivamente o seu caminho numa sequência evidente e, 
assim, atinge o seu objectivo; ou se esta metafisica racional é 
apenas, como Kant diz, um «andar às apalpadelas», um 
«andar às apalpadelas» em «simples conceitos», que não 
desemboca nas próprias coisas e permanece, portanto, sem 
direito nem validade. A avaliação da razão pura deve, ao 
mesmo tempo, tendo em vista a metafisica saída da razão 
pura, medir o modo como a metafisica, quer dizer, de acordo 
com a definição, como a ciência dos fundamentos iniciais do 
conhecimento humano, é possível. Que é que acontece com o 
conhecimento humano e com a sua verdade? 

(A interpretação que se segue procura aquilo que falta na 
obra Kant e o problema da metafísica (1929); cf. o Prefácio à 
segunda edição, 1950. 

O título desta obra não é rigoroso e, por isso, conduz 
facilmente ao equívoco de, com o «problema da metafísica», 
se tratar de uma problemática cujo domínio é atribuído à 
própria metafísica. Todavia, o «problema da metafisica» 
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visa o facto de a metafísica enquanto tal ser digna de 
questão.) 

Na segunda parte, em que trata do sistema de todos os 
princípios, no começo da secção intitulada «Sobre o 
fundamento da distinção de todos os objectos em geral em 
fenómenos e noúmenos» (A235, B294), Kant faz uma 
retrospectiva. Numa comparação explícita, estabelece o 
ponto a que chegou com a exposição do sistema de todos 
os princípios do entendimento puro: «Não percorremos agora 
somente o país do entendimento puro, examinando cuidado
samente cada uma das suas partes, mas também o medimos e 
fixámos para cada coisa o seu lugar. Mas este país é uma ilha, 
encerrada, pela própria natureza, em limites imutáveis. É o 
país da verdade (palavra sedutora), rodeado por um oceano 
vasto e tempestuoso, verdadeiro lugar de aparência, onde 
muitos bancos de nevoeiro e muitos gelos a ponto de se fundir 
iludem acerca de novas terras, que enganam com esperanças 
vazias o navegador incessantemente entusiasmado por 
descobertas e impelem-no para aventuras a que não pode 
resistir e que, no entanto, também não pode levar até ao fim.» 

a) O conceito de experiência em Kant 

O país medido e avaliado, o solo firme da verdade, é o 
domínio do conhecimento fundado e fundável. A um tal 
conhecimento, chama Kant «experiência». Qual é a essência 
da experiência? O «Sistema de todos os princípios do 
entendimento puro» não é senão o esboço da essência e da 
estrutura essencial da experiência. A essência de uma coisa, 
segundo a metafísica moderna, é o que torna essa coisa, 
enquanto tal, em si mesma possível; a possibilidade, 
possibilitas, é entendida como o que torna possível. Perguntar 
pela essência da experiência é perguntar pela sua possibilidade 
interna. Que é que pertence à essência da experiência? Nesta 
pergunta está, simultaneamente, presente uma outra, a saber, 
qual é a essência do que se torna acessível, de verdade, na 
experiência? Porque, quando Kant emprega a palavra 
experiência, entende-a num duplo sentido essencial: 

1) O experimentar como acontecimento e acção do sujeito 
(eu); 2) o que, nesse experimentar, é o próprio experientado 
enquanto tal. A experiência, no sentido do experimentado e 
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do experimentável, no sentido de objecto da experiência, é a 
natureza, entendida na acepção dos «princípios» de Newton, 
como «Systema mundi». Por conseguinte, a fundamentação 
da possibilidade interna da experiência é, para Kant, 
simultaneamente a resposta à seguinte questão: de que modo 
é possível uma natureza em geral? A resposta é dada no 
sistema de todos os princípios do entendimento puro. Por 
isso, Kant diz também (Prolg. §23) que estes princípios 
«constituem um sistema fisiológico, quer dizer, da natureza». 
No §24, chama-lhes igualmente «princípios fisiológicos». A 
palavra «fisiológico» é aqui entendida no seu sentido 
originário e antigo, não no sentido moderno; hoje, fisiologia 
significa uma doutrina sobre os órgãos da vida, em contraste 
com a morfologia, uma doutrina sobre a forma do ser vivo. 
No uso que Kant faz da palavra, é visado o Â.Óyoç da q:>úcrtç, 
os enunciados fundamentais sobre a natureza; mas qSucrtç é 
agora pensada em sentido newtoniana. 

Somente na medida em que se toma posse, expressamente e 
de modo fundamentado, do terreno firme do conhecimento 
demonstrável, do país da experiência e do mapa desse país, é 
que se ocupa uma posição a partir da qual se pode decidir 
sobre o direito e as pretensões da metafísica racional 
tradicional, quer dizer, sobre a sua possibilidade. 

O estabelecimento do sistema dos princípios é a tomada de 
posse do país firme da verdade possível do conhecimento. 
Este estabelecimento é o passo decisivo na totalidade da tarefa 
da crítica da razão pura. O sistema dos princípios é o 
resultado de um desmembramento (análise) peculiar da 
essência da experiência. Kant escreveu uma vez, em carta ao 
seu aluno Jak. S. Beck, de 20 de Janeiro de 1792, dez anos 
após a publicação da Crítica da Razão Pura: «A análise da 
experiência em geral e os princípios da possibilidade da 
experiência, são justamente, o mais difícil de toda a crítica.» 
(Briefe, Cassirer X, 114; Akademieausgabe XI, 313 e seg.). 
Para a exposição desta parte difícil da Crítica da Razão Pura, 
Kant dá, nessa mesma carta, a seguinte indicação: «Numa 
palavra: porque toda a análise tem apenas como objectivo 
demonstrar que a própria experiência apenas é possível 
mediante certos princípios sintéticos a priori, mas, porque tal 
só se pode tornar, pela primeira vez, compreensível quando 
estes princípios forem efectivamente expostos, é preciso meter 
mãos à obra tão rapidamente quanto possível.» Aqui, 
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acentuam-se claramente duas coisas: 1) para uma v1sao 
correcta da essência da experiência, quer dizer, da verdade 
do conhecimento, é decisiva uma exposição efectiva da 
essência dos princípios; 2) a preparação desta exposição deve 
ser concebida do modo mais sucinto possível. 

Por isso, demos somente cumprimento a uma clara 
indicação de Kant quando escolhemos o sistema dos 
princípios e dispomos a interpretação desta parte de modo 
tal, que tudo o que, para ela, é requerido antecipadamente é 
concebido do modo mais sucinto possível e trazido no decurso 
da própria interpretação. 

b) A coisa como coisa da natureza 

O sistema dos princípios do entendimento puro é, no mais 
autêntico sentido kantiano, o centro íntimo que suporta a 
totalidade da obra. Este sistema dos princípios deve dar-nos 
um esclarecimento sobre a questão de saber como Kant 
determina a essência da coisa. O que anteriormente se disse 
acerca do significado do sistema dos princípios dá-nos já um 
esclarecimento prévio sobre o modo como Kant delimita a 
essência da coisa e de que modo a tem, em geral, por 
determinável. 

«Coisa» é o objecto da nossa experiência. Na medida em 
que a natureza é a mais alta representação do que é possível 
experimentar, a coisa deve ser, em verdade, concebida como 
coisa da natureza. Kant, de facto, distingue a coisa tal como 
aparece, da coisa-em-si. Mas a coisa-em-si, quer dizer, 
independente de nós e retirada de qualquer relação de 
manifestação para connosco, permanece, para nós mesmos, 
um mero X. Em cada coisa como fenómeno pensamos ao 
mesmo tempo, inevitavelmente, este X; mas apenas a coisa da 
natureza, que nos aparece, é verdadeiramente determinável e 
possível de conhecer, a seu modo, como coisa. Resumimos, a 
partir de agora, em duas proposições, a resposta de Kant 
acerca da essência da coisa acessível para nós; 1) a coisa é uma 
coisa da natureza; 2) a coisa é o objecto de uma experiência 
possível. Aqui, cada palavra é essencial e é-o, de facto, no 
sentido determinado que obteve através do trabalho de Kant. 

Recordemo-nos ainda, rapidamente, das considerações 
introdutórias feitas no começo do curso. Levantámos aí a 
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questão acerca da coisa no âmbito daquilo que, em primeiro 
lugar, quotidianamente nos rodeia e vem ao nosso encontro. 
Surgiu, então, a questão acerca do modo como os objectos da 
física, portanto, as coisas da natureza, se comportam em 
relação às coisas que imediatamente vêm ao nosso encontro. 
Tendo em vista a determinação kantiana da essência da coisa, 
como coisa da natureza, podemos avaliar que, desde o 
princípio, Kant não levanta a questão da coisalidade das 
coisas que nos rodeiam. Para ele, tal questão não tinha 
nenhuma importância. O seu olhar dirige-se imediatamente à 
coisa como objecto da ciência físico-matemática. 

O facto desta perspectiva acerca da coisalidade da coisa se 
ter tornado normativa para Kant tinha o fundamento que 
avaliamos agora, com facilidade, a partir da caracterização da 
pré-história da crítica da razão pura. Contudo, a determina
ção da coisa como coisa da natureza teve também 
consequências, em relação às quais o próprio Kant, 
certamente, não deve ser considerado responsável. Podíamos 
sustentar a opinião de que o salto por cima das coisas que nos 
rodeiam e a interpretação da sua coisalidade foi um descuido 
que se poderia reparar facilmente e que a determinação-de
-coisa da coisa da natureza se poderia vir a acrescentar ou, pelo 
menos, servir como introdução. Mas isto é impossível, porque 
a determinação da coisa e o modo de proceder a essa 
determinação encerram em si pressupostos fundamentais, que 
se estendem à totalidade do Ser e ao sentido do Ser em geral. 
Se não se quer ter isto por verdadeiro, deve aprender-se 
indirectamente da determinação kantiana da coisa, que uma 
coisa isolada não é possível por si mesma e que, em 
consequência, a determinação da coisa não se pode realizar 
tomando como referência uma coisa isolada. A coisa como 
coisa da natureza só é determinável a partir da essência da 
natureza em geral. Correspondentemente e por maioria de 
razão, a coisa, no sentido do que vem, pela primeira vez, ao 
nosso encontro, apenas é correctamente determinável, antes 
de qualquer teoria ou ciência, a partir de uma conexão que se 
encontra antes e por cima de toda a natureza. Isto vai tão 
longe que as próprias coisas produzidas pela técnica, apesar 
de, à primeira vista, serem produzidas tendo por base o 
conhecimento científico da natureza, são, no seu modo de 
serem coisas, algo de diferente de uma qualquer coisa da 
natureza a que se tivesse acrescentado uma finalidade prática. 
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Mas tudo isto, mais uma vez, indica que o questionar da 
questão acerca da coisa não é senão um caminho do homem 
que sabe, no interior da totalidade do ente. No domínio da 
questão acerca da coisa, pensada de modo suficientemente 
amplo, na falta de domínio, ou no seu abandono, acontecem 
decisões cujo espaço de jogo temporal e cuja distância em 
relação à nossa história só podem ser considerados numa 
perspectiva de séculos. O confronto com o passo dado por 
Kant deve proporcionar-nos a visão correcta de tais decisões. 

c) A tripla estrutura,cão da seq;ão sobre o sistema dos princípios 

A parte principal da Crítica da Razão Pura, que 
procuramos interpretar, começa em A148, B187 e intitula-se 
«Sistema de todos os princípios do entendimento puro». 

Toda a parte que se estende até A235 e B294, está dividida 
em três capítulos: 

Iº capítulo, «Do princípio supremo de todos os juízos 
analíticos» (de Al50, Bl89 até Al53, Bl93). 

2º capítulo, «Do princípio supremo de todos os juízos 
sintéticos» (de Al54, BI89 até Al58, Bl97). 

3º capítulo, «Apresentação sistemática de todos os seus [do 
entendimento puro] princípios sintéticos» (de A 158, B 197 até 
A235, B287). 

Segue-se uma «Nota geral sobre o sistema dos princípios» 
(B288 a B294). 

Esta tripla divisão da doutrina kantiana dos princípios faz
-nos pensar, imediatamente, nos três princípios da metafísica 
racional tradicional: princípio de contradição, princípio do eu 
e princípio de razão. Deve presumir-se que a divisão tripla, 
estabelecida por Kant, tem uma íntima conexão com a 
triplicidade dos princípios tradicionais. A interpretação 
deverá indicar em que medida isto é assim. Se prestarmos 
atenção, em primeiro lugar, aos títulos e, antes de mais, aos 
dos dois primeiros capítulos, encontramos o conceito de 
princípio supremo, o que acontece, em cada caso, para um 
dominio-de-conjunto de juízos. O título geral de toda a secção 
concebe os princípios como princípios do entendimento puro. 
Agora, o que está em causa são os princípios do juízo. Com 
que direito? O entendimento é o poder de pensar. Mas pensar 
é unir representações numa consciência; «eu penso» significa 
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«eu ligo»; de modo representativo, reúno uma coisa 
representada com outra; «o quarto está quente», (<a absinto 
é amargo», «o Sol brilha». O juízo é a unificação de 
representações numa consciência. Pensar, portanto, é relacio
nar o julgar ou o representar com os juízos em geral.» (Proleg. 
§22) 

Quando, portanto, em vez de «entendimento puro», tal 
como aparece no título da secção, se encontra, no título dos 
dois primeiros capítulos, «juízo», não se visa, com isso, algo 
de diferente; juízo é apenas o modo como o entendimento, 
enquanto poder de pensar, efectua a representação. O motivo 
pelo qual, em geral, se diz «juízo» e não entendimento puro, 
resultará do conteúdo dos capítulos (o que estas acções 
«executam», a execução e o que é executado, é a unidade da 
representação e, de facto, unidade ela própria representada, 
como, por exemplo, o Sol brilhante no juízo «o Sol brilha»). 

Dos dois primeiros títulos deduzimos, ao mesmo tempo, 
uma distinção dos juízos em analíticos e sintéticos. Kant notou 
uma vez, no seu escrito polémico contra Eberhard, Sobre uma 
descoberta segunda a qual qualquer nova crítica da razão pura 
pode ser dispensada por uma mais antiga (1790), que, para 
poder resolver a tarefa principal da Crítica da razão pura, «era 
certamente necessário um conceito claro e determinado acerca 
do que a crítica, antes de tudo, entende em geral por juízos 
sintéticos, em contraste com os juízos analíticos.» A «referida 
diferença entre os juízos nunca foi devidamente compreendi
da.» (Akademieausgabe, WW VIII, pp. 228 e 244). 

No título do primeiro e do segundo capítulos da «parte 
principal» acerca do «Sistema de todos os princípios do 
entendimento puro», indica-se, portanto, através da distinção 
entre juízos analíticos e sintéticos e através dos princípios 
supremos que lhes pertencem, qualquer coisa de decisivo para 
a totalidade do domínio das questões da Crítica da razão pura. 
Por isso, não é também por acaso que Kant, na introdução a 
esta obra (A6 e seg., BIO e seg.), trata explicitamente e 
antecipadamente «Da distinção entre juízos analíticos e 
sintéticos». 

Mas, tão importante como o conteúdo dos dois primeiros 
capítulos, é o título do terceiro capítulo. Aquí, não se trata 
nem dos princípios dos juízos analíticos, nem dos princípios 
dos juízos sintéticos, mas dos princípios sintéticos do 
entendimento puro. E, justamente, a sua «apresentação» 
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(exibição) sistemática é o verdadeiro objectivo de toda a 
secção. 

Aparece agora como adquirido que a interpretação destes 
três capítulos pressupõe a discussão da distinção entre juízos 
analíticos e sintéticos. Simplesmente, preferimos, de acordo 
com o modo geral como desenvolvemos a nossa interpreta
ção, tratar esta diferença aí onde o texto imediatamente o 
exige. Passamos por cima da consideração introdutória à 
«parte principal», porque essa consideração (A148, B187) só é 
compreensível por referência às partes anteriores da obra, nas 
quais não entramos. Começamos imediatamente com a 
interpretação do 1 º capítulo. 

§24 - Do princzpzo supremo de todos os juízos analíticos. 
Conhecimento e objecto. 

(A150 e seg., B189 e seg.) 

No título do 1 º capítulo, visa-se o «princípio de contra
dição», como um dos três axiomas fundamentais da 
metafísica tradicional. Mas o facto de este princípio ser aqui 
chamado «princípio supremo de todos os juízos analíticos» 
exprime a concepção particular de Kant a seu respeito. Com 
ela, Kant distingue-se, tanto da metafísica precedente, como 
da do idealismo alemão que se lhe seguiu, sobretudo da de 
Hegel. A intenção geral de Kant, na sua concepção do 
princípio de contradição, tem como objectivo contestar o 
papel director que este princípio se atribui, em particular na 
metafísica moderna. O papel do princípio de contradição, 
como axioma supremo de todo o conhecimento do Ser, é já 
acentuado por Aristóteles, embora num outro sentido 
(Metafísica, r,3.6). 

Na conclusão do 3º capítulo (1005b33) diz Aristóteles: 
<púcrEt ycip dpxrj Kcx.i nüv r:J..J. .. :Arov cil;troJ.Lcx.•rov cx.l'h11 rcw•rov. 
«Vista a partir do Ser, esta proposição é também o 
fundamento (princípio) de todos os outros axiomas 
(proposições-de-fundo).» 

Já em 1755, na sua tese de habilitação, Kant tinha 
esboçado um primeiro ataque, embora ainda indeterminado, 
ao predomínio que este princípio de contradição adquiriu na 
metafísica. Este pequeno escrito tem o significativo título de 
Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova diluci-
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datio, Novo esclarecimento dos primeiros princzpzos do 
conhecimento metafísico. O título deste escrito podia encimar 
novamente a Crítica da razão pura, publicada quase trinta 
anos mais tarde. 

a) O conhecimento como conhecimento humano 

Certamente que a discussão do princípio de contradição, 
na Crítica da razão pura, se movimenta num outro plano, com 
uma fundamentação própria e num domínio transparente, 
dominado pelo pensar. Isto revela-se imediatamente, na 
primeira frase com que o capítulo começa (A150, B189): 
«Qualquer que seja, também, o conteúdo do nosso conheci
mento e seja qual for o modo como ele se possa relacionar 
com o objecto, todavia, a condição universal, mesmo que 
negativa, de todos os nossos juízos em geral é que eles não se 
contradigam; caso contrário, estes juízos nada são em si 
mesmos (mesmo sem tomarmos em consideração a sua 
relação com o objecto ).» 

Aqui diz-se de modo geral que todo o nosso conhecimento 
depende de uma condição, a saber, que os nossos juízos 
estejam, em si mesmos, livres de contradição. Todavia, nesta 
frase de Kant, para além deste conteúdo geral, há outras 
coisas, decisivas para tudo o que se segue, a ter em atenção. 

1) Fala-se do «nosso conhecimento», quer dizer, do 
conhecimento humano e não, indeterminadamente, de 
qualquer conhecimento de um qualquer ser conhecedor; não 
se fala também de um conhecimento puro e simples, do 
conhecimento em sentido absoluto. Pelo contrário, somos 
nós, homens, o nosso conhecimento e apenas ele, que estamos 
aqui e em toda a Crítica da razão pura em questão. Só faz 
sentido colocar o princípio de contradição como condição, ém 
relação a um conhecimento não-absoluto; porque o conheci
mento absoluto, incondicionado, não pode estar, em geral, 
sujeito a condições. O que é uma condição para o 
conhecimento finito não precisa de o ser para o conhecimen
to absoluto. Quando, por isso, no idealismo alemão, Schelling 
e, acima de tudo, Hegel, instituem imediatamente a essência 
do conhecimento de modo absoluto, concorda com tal modo 
de conhecer o facto de a ausência de contradição não ser uma 
condição do conhecimento, mas, pelo contrário, tercse a 
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contradição tornado precisamente o autêntico elemento do 
conhecimento. 

2) Diz-se que os nossos juízos devem estar livres de . 
co~t~adição, não os nossos conhecimentos; significa isto que 
os JWzos, as acções do entendimento, constituem, na verdade, 
uma parte essencial do nosso conhecimento, mas apenas uma 
parte. 

3) Diz-se, do nosso conhecimento, que ele possui sempre 
qualquer conteúdo e que se relaciona sempre, de um ou de 
outro modo, «com o objecto». Em vez de Objeckt Kant 
utiliza, muitas vezes, a palavra Gegenstand. 

Para entender na sua conexão interna estas três determi
nações . do conhecimento, que foram salientadas, enquanto 
conhecimento humano e, a partir daí, compreender a 
exposição subsequente de Kant acerca dos princípios, é 
necessár~o apresentar, tão brevemente quanto possível, a 
concepçao fundamental de Kant acerca do conhecimento 
humano, tal como ela, pela primeira vez, é clarificada na 
Crítica da razão pura. 

b)Intulf:ão e pensamento como os dois elementos constitutivos 
do conhecimento 

Kant, no início da sua obra - com plena consciência das 
determinações que tem de dar- avança com a afirmação que, 
de acordo com a sua concepção, delimita a essência do 
conhecimento humano (A19, B33): «Seja qual for o modo e o 
meio pelo qual um conhecimento se pode sempre relacionar 
com objectos, esse modo é aquele pelo qual ele se rehl.cionou 
com eles imediatamente e para o qual tende, como meio, todo 
o pensa~ento, a saber, a intui}:ão. Mas esta tem somente lugar 
na medida em que o objecto nos é dado; isto, por seu lado, 
pelo menos para nós homens, é apenas possível na medida em 
que, de alguma forma, o objecto afecta a nossa mente.» 

Esta determinação da essência do conhecimento é o 
primeir?. a_taque e, ao mesmo tempo, aquele que decide 
tudo, dmgido contra a metafísica racional. Com ele, Kant 
ocupou uma nova posição fundamental do homem no meio 
do ente, ou melhor, elevou verdadeiramente ao saber 
meta~sico e ~orneceu ut?a fundamentação a uma posição 
que amda hoJe se mantem. Que se trata do conhecimento 
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humano, será ainda acentuado de uma forma particular no 
aditamento da 2ª edição: «pelo menos para nós, homens». O 
conhecimento humano é um relacionar-se com objectos, de 
modo representativo. Este representar não é um mero pensar 
por conceitos e juízos, mas, o que é acentuado pelo 
espaçamento tipográfico e pela construção da frase, é «a 
intuif:ão». A relação imediata com os objectos, e que 
verdadeiramente os traz até nós, é a intuição. Certamente 
que ela não pode sozinha constituir a essência do conheci
mento, como, tão pouco, a constitui somente o pensamento, 
mas o pensamento pertence à intuição de tal modo que se 
encontra ao seu serviço. O conhecimento humano é intuição 
concebida, sob forma de juízo. O conhecimento humano é, 
portanto, uma unidade, construída de modo peculiar, de 
intuição e pensamento. Kant acentuou sempre, ao longo da 
totalidade da obra, esta determinação essencial do conheci
mento humano. Mencione-se, como exemplo, a página B406, 
que aparece, pela primeira vez, na 2ª edição, onde justamente 
se faz valer uma acentuação rigorosa do papel do pensamento 
no conhecimento: «Não é pelo mero facto de pensar que 
conheço um objecto qualquer,» (isto é dito contra a metafisica 
racional), «mas apenas porque determino uma dada intuição, 
tendo em vista a unidade da consciência, é que posso conhecer 
qualquer objectm>. O mesmo diz a página A719, B747: «Por 
fim, todo o nosso conhecimento se relaciona com intuições 
possíveis, pois somente através destas um objecto é dado.» Na 
ordem da construção essencial do conhecimento, este «por 
fim» significa tanto como «em primeiro lugar», em primeira 
linha. 

O conhecimento humano é, em si mesmo, duplo. Isto 
mostra-se no carácter duplo dos elementos que o compõem. 
Eles são aqui referidos como intuif:ão e pensamento. Mas, tão 
essencial como o carácter duplo diante de uma unidade, é o 
modo como tal éarácter duplo é, por assim dizer, desdobrado 
e estruturado. Na medida em que a unificação de intuição e 
pensamento constitui um conhecimento humano, os dois 
elementos devem, manifestamente e para serem unificáveis, ter 
entre si qualquer parentesco e comunidade. Isto reside no 
facto de ambos, intuição e pensamento, serem «representa
ções». Re-presentar significa trazer qualquer coisa para diante 
de si e tê-la diante de si, ter qualquer coisa diante de si 
enquanto sujeito, fazê-la regressar a si: re-praesentare. Mas 
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como se diferenciam entre si, como modos de representação, 
intuição e pensamento, no interior do carácter comum do 
representar? Agora, somente podemos esclarecê-lo de forma 
provisória: por exemplo, com «este quadro negro», falamos 
do que esta diante de nós e nos é representado. Com isto, é re
-presentada esta determinada extensão plana, com esta cor e 
com esta iluminação, com esta dureza e deste material, etc. 

O que foi agora enumerado é-nos dado de modo imediato. 
Vemos e tocamos o que foi referido, sem mais. Vemos e 
tocamos, em cada caso, esta extensão, esta cor, esta 
luminosidade. O que é representado de forma imediata é 
sempre «isto», o singular que é sempre desta ou daquela 
maneira. O representar, o pôr diante, de forma imediata e, 
portanto, o pôr, de cada vez, este singular, é o intuir. A 
essência deste, torna-se mais clara a partir da distinção face ao 
outro modo de representar, face ao pensar. O pensar não é um 
representar imediato, mas mediato. O que ele visa, ao 
representar, não é o singular, «isto», mas o universal. Na 
medida em que digo «quadro negro», o que é dado 
intuitivamente é compreendido, concebido, como quadro 
negro; «quadro negro» - ao dizer isto, coloco qualquer coisa 
diante de mim, que vale também para outras coisas, em 
primeiro lugar para objectos semelhantes, noutras salas de 
aula. O representar do que vale para muitos e, de facto, na 
medida em que te)ll valor para muitos, que é comum a tudo o 
que lhe pertence, é o conceito. Pensar é representar qualquer 
coisa no universal, quer dizer, em conceitos. Mas os conceitos 
não se encontram imediatamente; para os constituir, é 
necessário um determinado caminho e um determinado 
meio; o pensar é, por isso, um representar mediato. 

c) A dupla determinapão do objecto em Kant 

A partir do que foi dito torna-se, todavia, claro que não só 
o conhecimento tem um carácter duplo, como também aquilo 
que se pode conhecer, o objecto possível do conhecimento, 
deve ser duplamente determinado, para poder, em geral, ser 
um objecto. Podemos, desde logo, tornar claro, para nós, este 
estado de coisas, a partir da própria palavra. O que podemos 
conhecer deve vir ao nosso encontro a partir de algum lado, 
deve vir até nós; é este o significado de «oh», em objecto. Mas, 
qualquer coisa que nos atinge directamente, qualquer 
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sensação visual e auditiva passageira, qualquer sensação de 
peso ou de calor, não é ainda um objecto. O que é dado deve 
ser determinado como subsistente, como qualquer coisa que 
tem um estado e, portanto, é estável. Com isto, todavia, 
apenas é dada uma indicação provisória sobre o facto de que 
o objecto deve, manifestamente, ser também duplamente 
determinado. Mas não dissemos ainda totalmente o que, no 
sentido do conceito kantiano do conhecimento, é deveras um 
objecto do conhecimento humano. Um objecto, em rigoroso 
sentido kantiano, não é nem somente o que é sentido, nem o 
que é percepcionado. Quando eu, por exemplo, aponto para o 
Sol e refiro-me ao que é apontado como sendo o Sol, o que 
deste modo é nomeado e visado não é um objecto, enquanto 
objecto de conhecimento, em rigoroso sentido kantiano, tal 
como não o é a pedra para a qual aponto, ou um quadro 
negro. Mesmo quando vamos mais longe e enunciamos 
qualquer coisa acerca do Sol ou da pedra, não penetramos 
ainda no que é objectivo, em rigoroso sentido kantiano. 
Mesmo quando, em relação ao que é dado, indicamos uma 
característica que se repete, não concebemos ainda um 
objecto. Podemos, por exemplo, dizer, com base em repetidas 
observações, que, quando o Sol ilumina a pedra, ela aquece. 
Há aqui, de facto, qualquer coisa que é dada: o Sol, o brilho 
do Sol, a pedra, o calor, e este dado é também determinado de 
certo modo, sob a forma de juízo. Quer dizer: o brilho do Sol 
e o calor da pedra são postos em relação. Mas pergunta-se: 
que tipo de relação? Dizemos mais claramente: de cada vez 
que o Sol brilha, então a pedra aquece; de cada vez que 
percepciono o Sol, segue-se a: esta (minha) percepção, a 
percepção da pedra aquecida. Esta coexistência das percep
ções do Sol e da pedra, no enunciado «de cada vez ... então ... » 
é, meramente, uma unificação de diferentes percepções, quer 
dizer, um juízo de percepção. Aqui, são postas, de cada vez, 
umas ao lado das outras, as minhas percepções e as de cada 
um dos outros eus que percepcionam e é fixado somente o 
modo como aquilo que, de cada vez, me é directamente dado, 
se me representa. 

Se, pelo contrário, digo «porque o Sol brilha, em 
consequência a pedra aquece», exprimo então um conheci
mento. O Sol é, agora, representado como causa e o 
aquecimento da pedra, como efeito. Podemos também 
exprimir este conhecimento pela proposição «o Sol aquece a 
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pedra». Agora, o Sol e a pedra não são ligados tendo por base 
a sucessão ocasional, fixada de cada vez e apenas subjectiva
mente, das percepções correspondentes, mas, nos conceitos de 
causa e efeito, são ambos concebidos universalmente, tal 
como são em si mesmos e um em relação ao outro. Agora, é 
concebido um oJ?-jecto. A relação, agora, não é do tipo «de 
cada vez que ... então ... »; tal relação diz respeito à sucessão de 
percepções. A relação é, agora, «se... logo ... » (porque ... em 
consequência ... ); diz respeito à própria coisa, quer eu a 
percepcione directamente, quer não. Esta relação é posta 
agora como necessária. O que este juízo diz vale para todos os 
tempos e para toda a parte; ele não é subjectivo, mas diz 
respeito ao objecto, ao ob-jecto enquanto tal. 

O dado que nos encontra sob a forma de sensação ou 
percepção e que, portanto, é dado intuitivamente - Sol e a luz 
do Sol, pedra e calor- este «ob», adquire, pela primeira vez, 
um estado, enquanto estado de coisas permanente em si 
mesmo, quando o dado é universalmente representado e, 
portanto, pensado, através de conceitos tais como «causa
-efeito», quer dizer, é submetido ao princípio de causalidade. 
As partes constituintes do conhecimento, intuição e conceito, 
devem estar unidas de um determinado modo. O dado intuído 
deve ser apresentado sob a universalidade de determinados 
conceitos, o conceito deve vir sobre a intuição e determinar, a 
seu modo, o que nela é dado. Em relação ao exemplo que foi 
dado - e isto do ponto de vista dos princípios - deve já 
observar-se, aqui, o seguinte: 

O juízo de percepção «de cada vez que ... então ... » não se 
transforma gradualmente, através de um número assaz grande 
de percepções, no juízo de experiência «se .. . logo ... ». Tal coisa 
é impossível, tal como está excluído que um «quando» se 
transforme num «se» e um «então» se transforme em «por 
consequência», e reciprocamente. 

Em si mesmo, o juízo de experiência exige um novo passo, 
um novo modo de representar o dado, a saber, por conceitos. 
Este outro modo essencial de representar o dado, o concebê-lo 
como natureza, torna possível que, a partir de agora, as 
intuições possam ser, pela primeira vez, tomadas como 
possíveis intuitivações do juízo de experiência, de modo que 
agora, à luz do juízo de experiência, as condições de 
observação se modificam e as consequências correspondentes 
a estas condições modificadas podem ser investigadas. O que 
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na ctencia chamamos hipóteses é o primeiro passo em 
direcção a um modo de representar completamente diferen
te, por conceitos, em oposição às meras percepções. A 
experiência não resulta «empiricamente» de percepções, mas 
é apenas tornada metafisicamente possível através de uma 
nova representação conceptual, que se antecipa ao dado, de 
um modo peculiar, neste caso através dos conceitos «causa
-efeito». A partir de aqui, é posto um fundamento para o dado: 
os princípios. Um objecto em rigoroso sentido kantiano é, 
portanto, em primeiro lugar, o representado, no qual o dado é 
determinado de um modo necessário e universalmente válido. 
Um tal representar é o conhecimento verdadeiramente 
humano. Kant chama-lhe experiência. Para recapitular, deve 
ainda dizer-se, sobre a concepção de fundo de Kant acerca do 
conhecimento, o seguinte: 

1) Para Kant, o conhecimento é o conhecimento 
verdadeiramente humano; 2) o conhecimento verdadeiramen
te humano é a experiência; 3) a experiência efectua-se sob a 
forma da ciência físico-matemática; 4) Kant vê esta ciência e, 
com ela, a essência do conhecimento verdadeiramente 
humano, na figura histórica da física newtoniana, que ainda 
hoje se chama «clássica». 

d) Sensibilidade e entendimento. Receptividade e espontanei
dade 

O que até aqui dissemos acerca do conhecimento humano 
deveria apenas servir, em primeiro lugar, para tornar 
compreensível o carácter duplo da sua estrutura essencial, 
sem apresentar, desde logo, esta estrutura, na sua articulação 
mais íntima. Ao mesmo tempo que o carácter duplo do 
conhecimento, resultou uma primeira compreensão do 
carácter duplo do objecto; o «ob» meramente intuitivo não 
é ainda um objecto; mas também o que é pensado 
universalmente, unicamente por meio de conceitos, enquanto 
assim permanece, não é ainda nenhum objecto. 

Com isto, torna-se igualmente claro o que significa, na 
primeira frase do nosso capítulo, «conteúdo do conhecimen
to» e «relação com o objecto». O «conteúdo» determina-se 
sempre a partir daquilo e como aquilo que é dado 
intuitivamente: luz, calor, peso, cor, som. A «relação com o 
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objecto», quer dizer, com o ob-jecto enquanto tal, reside no 
facto de um dado da intuição ser fixado na universalidade e 
na unidade de um conceito (causa-efeito). Mas note-se bem: é 
sempre um dado intuitivo que é fixado; o re-presentar por 
conceitos adquire, aqui, um sentido essencialmente reforçado. 

Por isso, quando Kant acentua repetidas vezes que, pela 
intuição, o objecto é dado e pelo conceito ele é pensado, 
facilmente surge o equívoco de se pensar que o dado é já o 
objecto, ou de o objecto ser apenas objecto através do 
conceito. Ambas as opiniões são igualmente erradas. Trata-se, 
pelo contrário, do seguinte: o objecto surge somente quando o 
dado da intuição é pensado por conceitos e, inversamente, o 
objecto surge somente quando o conceito determina um dado 
da in~uição enquanto tal. 

Kant, portanto, emprega a palavra objecto num sentido 
restrito e próprio e num sentido lato e impróprio. 

Objecto em sentido próprio é apenas o que é representado 
na experiência, como experimentado; objecto em sentido 
próprio é todo o «qualquer coisa» com que um representar em 
geral- seja intuição ou pensamento - se relaciona. Objecto em 
sentido lato é tanto o que é apenas pensado, enquanto tal, 
como o que é apenas dado na percepção ou na sensação. 
Apesar de Kant estar sempre seguro em relação ao que ele 
próprio visa como um «objecto», este emprego flutuante dá
-nos uma indicação para o facto de Kant ter colocado e 
decidido a questão acerca do conhecimento humano e da sua 
verdade unicamente segundo uma determinada perspectiva. 
Kant prescindiu de questionar e determinar, na sua essência 
própria, o «manifesto» que vem até nós antes de uma 
objectivação em objecto da experiência. Na medida em que 
ele, claramente, tem de regressar a este domínio, como 
acontece quando diferencia a mera percepção da experiência, 
o movimento comparativo segue uma direcção: da experiência 
à percepção. Isto quer dizer que a percepção é vista a partir da 
experiência e que, face a ela, é um «ainda não». Mas, do 
mesmo modo e antes de mais, trata-se de indicar o que a 
experiência, no sentido de conhecimento científico, já não é 
em relação à percepção, no sentido de conhecimento pré
-científico. Para Kant, em face da metafísica racional e das 
suas exigências, era unicamente decisivo o seguinte: 

1) Fazer valer, em geral, o carácter intuitivo do 
conhecimento humano como elemento fundador essencial; 
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2) tendo por base esta determinação modificada, determinar 
. também de modo novo e, pela primeira vez, correctamente a 
essência do segundo elemento, o pensamento e os conceitos. 

Agora, podemos caracterizar mais correctamente, segundo 
perspectivas diversas, o duplo carácter do conhecimento 
humano. Até agora, chamámos aos dois elementos intuição e 
conceito; aquele é o singular imediatamente representado, 
este, o universal representado de forma mediata. Este 
representar, de cada vez diferente, re,aliza-se mim comporta
mento e numa atitude do homem que são, em correspondên
cia, diferentes. Na intuição, o representado é posto-diante 
como objecto, quer dizer, o representar é um ter-diante-de-si 
qualquer coisa que é dada. O que é encontrado, na medida em 
que deve ser tomado como tal, é recolhido e aceite. A 
característica do comportamento na intuição é o aceitar, o 
recolher, recipere-receptio, receptividade. No representar por 
conceitos, ao invés, o comportamento é de tal modo que esse 
representar, partindo de si mesmo, compara a multiplicidade 
do dado e, comparando, relaciona-o com um único e idêntico 
e fixa-o enquanto tal. Na comparação entre abetos, faias, 
carvalhos e bétulas, é extraído, fixado e determinado aquele 
único e idêntico em que todos concordam: a «árvore». O 
representar deste universal enquanto tal deve pôr-se, por si 
próprio, a caminho e trazer para diante de si aquilo que deve 
ser representado. De acordo com esta sua característica, ele 
começa a partir de si mesmo; o pensamento, na medida em 
que é um representar por conceitos, é spontan, espontaneida
de. 

A intuição humana enquanto tal, no decurso do seu 
próprio intuir, nunca permite produzir o que deve ser visto; o 
próprio objecto. Tal coisa só é possível, quando muito, numa 
forma do imaginar, a fantasia. Aí, todavia, o objecto não é 
posto, nem visto, enquanto tal, mas enquanto objecto 
imaginado. O ver humano é um in-tuir, quer dizer, um ver 
que se restringe a qualquer coisa já dada. 

Porque o intuir humano é de tal modo dependente do facto 
de o intuívellhe ter que ser dado, o que é dado deve mostrar
-se a si mesmo. Para isso, deve poder anunciar-se. Tal acontece 
através dos órgãos dos sentidos. Por intermédio destes, os 
nossos sentidos, vista, ouvido, etc., são, como diz Kant, 
«tocados», são impressionados por qualquer coisa, são 
solicitados. O que nos atrai desta forma e o modo como 
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acontece a aproximação do que nos atrai é a sensação, como 
afecção. No pensar, no conceito, pelo contrário, o representar 
é de tal ordem que, a partir de nós próprios, o construímos e 
preparamos quanto à sua forma; «quanto à sua forma» 
significa o modo como o pensado, o representado concep
tualmente, é um representado, a saber, o modo do universal. 
O «quê}}, pelo contrário, por exemplo, o «arborescente}}, deve 
ser dado quanto ao seu conteúdo. A operação e a preparação 
do conceito chama-se função. 

O intuir humano é necessariamente sensível, quer dizer, de 
tal modo que o imediatamente representado lhe deve ser 
dado. Porque a intuição humana depende de uma doação, 
quer dizer, porque é sensível, necessita, em consequência, dos 
órgãos dos sentidos; portanto, é porque o nosso intuir é um 
ver, um ouvir, etc., que temos, em consequência, olhos e 
ouvidos; mas não vemos por ter olhos, nem ouvimos por ter 
ouvidos. A sensibilidade é a faculdade da intuição humana. 
Mas a faculdade de pensar, em que o objecto adquire a 
posição de objecto, chama-se entendimento. Podemos agora 
dispor com clareza as diversas caracterizações do carácter 
duplo do conhecimento humano e, ao mesmo tempo, 
estabelecer os diversos pontos de vista de acordo com os 
quais estas diferenças determinam, em cada caso, o 
conhecimento humano: 

Intuição- Conceito (Pensar): o representado enquanto tal, 
no objecto. 

Receptividade - Espontaneidade: modos como o repre-
sentar se comporta. · 

Afecção - Função: característica segundo a qual o 
representado acontece e se produz. 

Sensibilidade - Entendimento: representar como faculdade 
do espírito humano, como fonte do conhecimento. 

Kant emprega estes diversos modos de conceber os dois 
elementos essenciais do conhecimento, em função do 
contexto. 

e) A primazia aparente do pensar: o entendimento puro 
relacionado com a intu~cão pura. 

Através da interpretação da Crítica da razão pura e do 
confronto com a filosofia de Kant em geral, não nos pode 
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escapar que, de acordo com a sua doutrina, o conhecimento 
consiste em intuição e pensamento. A partir desta observação 
geral, porém, há ainda um largo caminho a percorrer até 
chegarmos a uma compreensão efectiva do papel destes 
elementos constituintes e da forma da sua unidade, mas, 
acima de tudo, até uma justa avaliação desta determinação da 
essência do conhecimento. 

Na Crítica da razão pura, onde Kant toma a seu cargo o 
«trabalho mais dificil», o de analisar a experiência na sua 
estrutura essencial, não somente a discussão do pensamento e 
da acção do entendimento, portanto, do segundo elemento 
constituinte, ocupa um espaço desproporcionado, como 
também a orientação do questionamento, nesta análise da 
essência da experiência, é desligada da caracterização do 
pensar, cuja actividade própria, como anteriormente apren
demos, consiste no juízo. A doutrina da intuição, a.'lcrST)<nÇ, é 
a Estética (cf. Crítica da razão pura, A21, B35, nota). A 
doutrina do pensamento, do juízo, 'Aóyoç, é a Lógica. A 
doutrina da intuição estende-se por 30 páginas, de A19 a A49 
e por 40 páginas, de B33 a B73, respectivamente. A doutrina 
do pensamento exige mais de 650 páginas, de A50, B74 a 
A704, B732. 

A primazia dada ao tratamento da lógica, a sua extensão 
desproporcionada na totalidade da obra, salta à vista. 
Podemos também comprovar, constantemente, em capítulos 
isolados, que a questão acerca do juízo e do conceito, 
portanto, acerca do pensamento, ocupa o primeiro plano. 
Podemos ainda reconhecer, sem dificuldades, este facto, a 
partir do capítulo que pusemos na base da nossa interpretação 
e que designámos como o centro íntimo da obra. Os tít;ulos 
falam de modo suficientemente claro: trata-se dos juízos. E do 
'Aóyoç, razão, que verdadeiramente se trata, no título de 
conjunto da obra. Tendo por base esta evidente primazia da 
lógica, concluiu-se, quase sem excepção, que Kant via no 
pensar, no julgar, a essência autêntica do conhecimento. A 
lógica antiga e tradicional, segundo a qual o lugar do 
verdadeiro e do falso é o juízo e o enunciado, vinha ao 
encontro desta opinião. A verdade é a característica 
fundamental do conhecimento. A questão acerca do conhe
cimento é, portanto, apenas a questão acerca do juízo e a 
interpretação de Kant deve fixar-se neste ponto, na medida 
em que ele é o ponto importante. 
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Até que ponto estes preconceitos impediram que se 
penetrasse no centro da obra não pode, nem precisa, ser 
aqui tratado com mais pormenor. Mas, para uma correcta 
apreciação da obra, deve ter-se esta situação, permanente
mente, diante dos olhos . Em geral, a interpretação 
neokantiana da Crítica da razão pura conduzia a um 
menosprezo do elemento constituinte fundamental do 
conhecimento humano: a intuição. A interpretação de 
Kant, feita pela escola de Marburg, ia mesmo tão longe 
que apagava a intuição, como um corpo totalmente estranho 
à Crítica da razão pura. Tal eliminação da intuição teve 
também como consequência que a questão acerca da unidade 
de ambos os elementos constituintes, intuição e pensamento, 
mais precisamente, a questão acerca do fundamento da 
possibilidade da sua unificação, tomou uma direcção errada, 
no caso de, em geral, ter sido posta com seriedade. Todas 
estas interpretações incorrectas da Crítica da razão pura, que 
ainda hoje circulam com diversas modificações, tiveram 
como resultado que o significado desta obra, quanto à única 
questão que verdadeiramente lhe está ligada, a questão 
acerca da possibilidade de uma metafísica, nem foi 
correctamente avaliada nem, sobretudo, tornada criadora
mente fecunda. 

Mas como se deve explicar que até o próprio Kant, apesar 
do significado fundante e determinante da intuição no 
conhecimento humano, transfira para a discussão sobre o 
pensamento o trabalho principal da análise do conhecimento? 
A razão para isto é tão simples como evidente. Justamente 
porque Kant - por oposição à metafisica racional, que 
colocava a essência do conhecimento na razão pura, no puro 
pensar por conceitos - destacava a intuição como o momento 
fundamental que suporta .o conhecimento humano, deveria 
agora, por isso, o pensamento ser destituído da primazia que 
até então lhe fora atribuída e do seu valor exclusivo. Mas a 
crítica não se deverá contentar com a tarefa negativa de 
contestar essa primazia ao pensamento conceptual; antes de 
mais e acima de tudo, devia determinar e fundamentar~ de 
modo novo, a essência do pensamento. 

A extensa discussão do pensamento e do conceito, na 
Crítica da razão pura, fala tão pouco a favor de uma 
depreciação da intuição que, pelo contrário, a discussão do 
conceito e do juízo é a prova mais evidente de que, de agora 
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em diante, a intuição permanece determinante e que sem ela o 
pensamento não é nada. 

O tratamento pormenorizado de um dos elementos 
constituintes do conhecimento agravou-se mesmo mais na 2ª 
edição, de modo que, de facto, parece muitas vezes que a 
questão acerca da essência do conhecimento é exclusivamente 
uma questão acerca do juízo e das suas condições. Mas a 
primazia da questão acerca do juízo não tem o seu 
fundamento no facto de a essência do conhecimento ser 
verdadeiramente julgar, mas no facto de a essência do julgar 
dever ser determinada de modo novo, porque ele é agora 
concebido como um representar que, antecipadamente, se 
relaciona com a intuição, quer dizer, com o objecto. 

A primazia da lógica, o tratamento mais pormenorizado 
do pensar, é necessário, precisamente porque o pensar, de 
acordo com a sua essência, não tem a primazia sobre a 
intuição, mas está fundado nela e está sempre relacionado 
com ela. A primazia da lógica, na Crítica da razão pura, tem 
unicamente a sua base na não-primazia do objecto da lógica e 
na posição auxiliar do pensar face à intuição. Se o pensa
mento, como pensamento justo, está sempre relacionado com 
a intuição, então a lógica que pertence a este pensamento trata 
necessária e directamente deta relação essencial com a 
intuição e, portanto, da própria intuição. A pequena exten
são da Estética - como primeira doutrina autónoma da 
intuição - é apenas uma aparência exterior. Porque a Estética 
é agora o decisivo, quer dizer, porque ela desempenha em 
todo o lado o papel determinante, é que ela dá tanto que fazer 
à lógica. Por isso, o Lógica deve ter uma tal extensão. 

Observar isto é importante, não apenas para uma con~ 
cepção global da Crítica da razão pura enquanto tal, mas, 
acima de tudo, para a interpretação da nossa secção. Porque 
os títulos dos dois primeiros capítulos, tal como a primeira 
frase do primeiro capítulo, estão formulados como se a 
questão do conhecimento humano e dos seus princípios resva
lasse para a simples questão acerca do juízo, portanto, acerca 
do puro pensar. Veremos, todavia, que se trata exactamente 
do contrário. Podemos mesmo, com algum exagero, dizer: a 
questão acerca dos princípios do entendimento puro é a 
questão acerca do papel necessário da intu~cão que está 
necessariamente na base do entendimento puro. Esta intu~cão 
dev,e, ela própria, ser manifestamente uma intu~cão pura. 
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«Pura» significa, por um lado, «simples», «livre», livre de 
qualquer outra coisa, neste caso, da sensação. Vista 
negativamente, a intuição pura é livre em relação à 
sensação, embora seja uma intuição que pertence à 
sensibilidade. «Pura» significa, então, fundada simplesmente 
em si mesma e, por consequência, subsistindo, em primeiro 
lugar, assim. Esta intuição pura, este puro singular, livre da 
sensação, representado numa representação imediata, quer 
dizer, este único, é o tempo. Entendimento puro significa, em 
primeiro lugar, mero entendimento, independente da intuição. 
Mas, porque o entendimento puro está relacionado com a 
intuição, a determinação «entendimento puro» só pode 
significar entendimento relacionado com a intuição, precisa
mente com a intuição pura. O mesmo vale para a expressão 
«razão pura». Ela é ambígua. De um ponto de vista pré
-crítico, significa a simples razão; criticamente, ou seja, 
limitada à essência, significa a razão que está essencialmente 
fundada na intuição e na sensibilidade puras. Crítica da razão 
pura é, por um lado, delimitação desta razão fundada na 
intuição pura e, por outro, rejeição da razão pura, enquanto 
«mera» razão. 

f) Lógica e juízo em Kant 

O exame desta conexão, quer dizer, a obtenção do conceito 
essencial de um «entendimento puro» é, todavia, a pré
-condição para a compreensão do 3º capítulo, que deve 
destacar a estrutura sistemática do entendimento puro. 

O esclarecimento, agora realizado, da essência do 
conhecimento humano, obriga-nos a ler com olhos diferentes 
dos do começo a primeira frase do nosso capítulo. «Qualquer 
que seja o conteúdo do nosso conhecimento e qualquer que 
seja o modo como ele se possa relacionar com o objecto, a 
condição universal, embora somente negativa, de todos os 
nossos juízos em geral é, sempre, que eles não se contradigam; 
caso contrário, estes juízos nada são em si mesmos (mesmo 
sem tomarmos em consideração a relação com o objecto).» 
(Al50, B189) Vemos que o nosso conhecimento é aqui 
considerado somente de um ponto de vista determinado, a 
saber, do ponto de vista do segundo elemento constitutivo 
essencial do conhecimento, a actividade do pensar, o juízo. 
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Diz-se, ainda mais precisamente, que a ausência da contra
dição é «somente a condição negativa de todos os nossos 
juízos em geral.» Trata-se, aqui, de «todos os nossos juízos em 
geral», não apenas dos <~uízos analíticos», que são colocados 
no título, como tema. Mais do que isso, trata-se «somente da 
condição negativa», e não de um fundamento supremo. De 
facto, o texto fala da contradição e dos juízos em geral, mas 
não ainda do princípio de contradição como do princípio 
~upremo de ~odos os juízos analíticos. Kant considera aqui o 
JUIZO antes amda de qualquer distinção entre juízos analíticos 
e sintéticos. 

E~. que perspectiva se vê assim o juízo? Que é, em geral, 
um JUtzo? Como determina Kant a essência do juízo? A 
~ues~ão parece fácil e, no entanto,. o problema complica-se 
Imediatamente. Porque sabemos que julgar é a acção do 
pensar. Através da determinação kantiana da essência do 
conhecimento humano, o pensar experimenta uma nova 
caracterização; adquire uma posição essencialmente subordi
nada em relação à intuição. O mesmo deve, portanto ser 
igual~ent~ válido para a acti~idade pensante do juízo. A~ora 
podem~. dtzer-se que, atraves da acentuação da posição 
subordmada do pensar e do julgar, se atribui somente ao 
pensar uma finalização particular. O próprio pensar e a sua 
determinação não são, na sua essência, perturbados com isso· 
antes d~ve a essên~ia d~ pensar (do julgar) estar, em geral, jã 
determmada, para msenr o pensar nesta posição subordinada. 

A essência do pensar e do julgar é, desde a antiguidade 
determinada pela lógica. Kant, portanto, mesmo quand~ 
~st~belecia um novo conceito do conhecimento, na direcção já 
md:cada, não pode~a fazer o_utra_coisa, em relação ao pensar, 
senao acrescentar a determmaçao corrente da essência do 
pensar (do julgar), uma outra, de modo que ele ficasse ao 
serviço da intuição. Devia tomar sem modificação a doutrina 
do pen~~r aceite até então, a saber, a lógica, para, de seguida, 
lhe adiciOnar o facto de a lógica dever sempre acentuar 
quando se trata do conhecimento humano, que o pensar s~ 
relaciona com a intuição. 

Assim parece ser, de facto, a posição de Kant em relação à 
lógica tradicional e também em relação ao modo como ela 
determina a essência do juízo. Mais importante ainda é o 
fac~o de o próprio Kant ter, deste modo, encerrado e exposto, 
mmtas vezes, o estado da questão. Só lentamente e com 
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dificuldade acabou por reconhecer que a sua descoberta da 
peculia~ p<:_sição. ~uxiliar do pensar era mais do que uma 
determmaçao adicional do mesmo e que, pelo contrário, ao 
fazer tal, modificava desde a base a determinação da essência 
do pensar e, portanto, da lógica. Do seguro pressentimento 
desta transformação por si conduzida, dá-nos um testemunho 
a9uela expressão de Kant acerca da logica, muitas vezes 
citada, mas, quase sempre, em sentido contrário e, portanto, 
erradan:en~e compreendida. Não é por acaso que ela aparece, 
P.el~ pnmeua vez, na 2ª edição (Prefácio, BVIII): «Que a 
logtca, desd~ os tempos mais antigos, tenha seguido este 
seg.ur? cam1~ho, p~de ver-se pelo facto de que, desde 
Arzstoteles, nao precisou de dar nenhum passo atrás, desde 
que não se queira pôr na conta de melhoramentos a 
elabor~ção _ de a~gumas subtilezas dispensáveis, ou uma 
det~r~maça? ~ais clara do exposto, os quais pertencem 
mais a eleganc1a do que à certeza da ciência. E também 
notável nela o facto de, até hoje, não ter podido dar nenhum 
passo em frente e de, segundo toda a aparência, estar fechada 
e completa .. » Dito grosseiramente, isto quer dizer que, de 
agora em dtante, esta aparência manifesta a sua nulidade. A 
lógica é fundada de modo novo e transformada. 

Kant, aqui e acolá, aproximou-se desta posição, mas 
nunca a elaboro~, o que significaria, nada mais nada menos, 
do que o segumte: construir a metafísica a partir do 
fundamento descoberto, pela primeira vez, pela Crítica da 
razão pura e simplesmente a partir dele. Todavia, isto não 
estava nas. intenções de Kant porque, para ele, em primeiro 
lugar e umcamente, a Crítica deveria ser essencial no sentido 
que foi mencionado. Mas tal não estava, também, no poder 
de Kant, porque uma tal tarefa ultrapassa o poder de um 
grande pensador, pois exige nada mais nada menos do que 
saltar por cima da própria sombra. Isso, ninguém o pode 
fazer.. Mas o. supremo esforço na procura desta impossibili
dade e o movlffiento de fundo decisivo da actividade pensante. 
Com Platã?, com Leibniz, acima de tudo com Kant, depois 
com Schellmg e com Nietzsche, podemos experimentar, em 
formas cada vez diferentes, alguma coisa acerca deste 
movimento de fundo. Aparentemente, Hegel foi o único a 
conseguir saltar por cima desta sombra - mas somente de 
m~do tal que a pôs de lado, quer dizer, fê-lo pondo de lado a 
fimtude do homem e saltando para o próprio Sol. Hegel 
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ultrapassou a sombra, mas, por isso, não saltou por cima da 
sombra. No entanto, é isto que qualquer filósofo deve querer. 
Este dever é a sua vocação. Quanto maior a sombra mais 
lar!?~ é o salt_o. Isto nada tem a ver com uma psicolo~a da 
actl~tdade cnadora, pois diz apenas respeito à forma do 
movimento que pertence à própria obra e ao que nesse 
movimento foi obtido. 

A atitude de Kant na questão aparentemente tão árida . " . ' «em que consiste a essenc1a do juízo?», mostra alguma coisa 
acerca deste movimento de fundo. Quão dificil foi também 
para Kartt estabelecer, em todo o seu alcance, a partir do seu 
no~o, conceito ~e conhecimento, a determinação da essência 
do JUIZO que lhe corresponde, mostra-o a relação entre a 1" e a 
2" edições da Crítica da razão pura. Quanto ao que está em 
causa, todos os conhecimentos decisivos foram obtidos na 1" 
edição._Nã? obstante, é na 2" edição que Kant consegue expor, 
pel~ I?nme1ra vez, no lugar deCisivo, a delimitação da essência 
do JUIZO que corresponde à sua própria posição de fundo. 

Além disso, quando Kant salienta continuamente o 
significado principal da distinção, por ele exposta de modo 
novo, entre juízos analíticos e sintéticos, isto não significa 
senão que a essência do juízo em geral é determinada de modo 
novo. Aquela distinção é apenas uma consequência necessária 
desta determinação da essência, distinção que, assim, indica 
ao mesmo tempo, retroactivamente, um modo de caracterizar 
a es,sência do juízo, concebida de modo novo. 

E necessária a referência a tudo o que foi dito, para não 
tomarmos com ligeireza a questão «em que consiste a essência 
do juízo?», nem ficarmos surpreendidos se não formos 
capazes de nos introduzir, imediata e uniformemente, nas 
suas determinações. Porque Kant em parte alguma desenvol
veu uma exposição sistemática da sua determinação da 
essência do juízo, na base dos conhecimentos a que ele 
próprio chegou, nem mesmo, nem sobretudo, no curso sobre 
lógica que chegou até nós, onde se poderia presumir, com 
razão, encontrar tal assunto. Devemos, de uma forma geral, 
consultar este curso com precaução, porque, 1) os fascículos 
par~ cursos e os escritos póstumos são coisas problemáticas, 
particularmente nos capítulos que discutem assuntos dificeis; 
2) Kant, nos seus cursos, deteve-se constantemente em 
primeiro lugar, nas doutrinas tradicionais e tomou p~r fio 
condutor a sua ordenação e exposic:ão escolar e não, por 
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conseguinte, a sistematização interna do próprio assunto, tal 
como ela se apresentava ao seu pensamento. Kant utilizou 
como manual, nos seus cursos de lógicas, o Resumo da 
doutrina da razão, de Meier, um livro escolar, cujo autor foi 
aluno de Baumgarten, o já referido aluno de Wolff. 

Nesta altura do tratamento da questão do juízo, por Kant, 
somos obrigados a dar, na mais escrupulosa fidelidade a 
Kant, uma mais livre exposição sistemática, embora breve, da 
sua determinação da essência do juízo. A partir do que foi 
dito, isto conduz-nos, por si mesmo, ao esclarecimento da 
distinção entre juízos analíticos e sintéticos. 

A questão «em que consiste a essência do juízo?» pode por
-se, para começar, segundo dois pontos de vista: por um lado, 
na direcção da determinação tradicional do pensar, por outro, 
na direcção da nova delimitação, feita por Kant. Esta última 
não só não exclui, em absoluto, as caracterizações do juízo 
dadas pela tradição, mas também as acolhe na estruturá 
essencial do juízo. Isto indica que esta estrutura essencial não 
é tão simples como a lógica pré-kantiana julgava, nem como, 
durante muito tempo e ainda hoje (apesar de Kant), o assunto 
foi visto. O fundamento mais íntimo da dificuldade em ver a 
essência completa do juízo não se encontra na imperfeição da 
sistemática kantiana, mas na estrutura essencial do próprio 
juízo. 

Recorde-se, aqui, que já anteriormente indicámos e enun
ciámos, de forma sistemática, a estrutura articulada do juízo, 
com a ajuda do quádruplo sentido do termo «enunciado», 
quando comprovamos em que medida, desde Platão e Aris
tóteles, o fio condutor para a determinação da coisa foi o 
ÀÓyoç, o enunciado (cf. p. ). O que então foi referido encontra 
agora o seu complemento essencial numa breve exposição 
sistemática da determinação da essência do juízo, por Kant. 

§ 25 - A determina~cão kantiana da essência do juízo 

a) A doutrina tradicional do juízo 

Partimos da doutrina tradicional do juízo. As diferenças e 
as modificações que aparecem na sua história, devem ser 
postas de lado. Recorde-se somente a determinação aristoté
lica geral do enunciado (juízo), do ÀÓyoç: Ãt'yEt v n KtX't<Í 
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nvoc;, «enunciar qualquer coisa, acerca de qualquer coisa»; 
praedicere. Por conseguinte, enunciar é relacionar um 
predicado com um sujeito: «o quadro é preto». Kant exprime 
de modo tal esta determinação universal do juízo que, no 
início do importante capítulo «Da distinção entre juízos 
analíticos e sintéticos» (Introdução, A6, B10), nota: no juízo é 
«pensada a relação entre um sujeito e um predicado». O juízo 
é uma relação, na qual e através da qual um sujeito é 
atribuído a, ou privado de, um predicado; em correspondên
cia, há juízos que atribuem, que afirmam e juízos que privam, 
que negam. «Este quadro não é vermelho». É importante ter 
diante dos olhos que, desde Aristóteles até Kant, sem excep
ção, foi posto como forma normativa fundamental de todo o 
juízo, o enunciado simplesmente afirmativo (e verdadeiro). 

Kant, em correspondência com a tradição, disse acerca do 
juízo que nele é pensada «a relação entre um sujeito e um 
predicado». Esta afirmação é universalmente exacta. Mas 
permanece a questão de saber se, com ela, se esgota a essência 
do juízo, ou mesmo se ela é .concebida no seu âmago. Em 
relação ao que foi dito por Kant, levanta-se a questão de 
saber se ele quereria admitir que, com a referida caracteriza
ção do juízo, por ele própria utilizada, a sua essência teria sido 
atingida. Kant não admitiria isso. Por outro lado, também 
não se vê o que mais deveria ser acentuado para se determinar 
a essência do juízo. Por fim, também não é necessário 
produzir novas determinações. Pelo contrário, trata-se de ver 
que a determinação dada omite já momentos essenciais do 
juízo, de modo que se trata apenas de ver, a partir daí, como 
se encontram, precisamente na determinação dada, indicações 
acerca dos momentos verdadeiramente essenciais. 

Para que nós, todavia, possamos, com Kant e a partir de 
Kant, executar o novo passo dado por ele, é bom referir 
previamente a concepção do juízo dominante no seu tempo e 
tida também por ele em consideração. Escolhemos, para esse 
fim, a definição de juízo dada por Wolff, na sua grande 
Lógica. No §39, diz-se: «actus iste mentis, quo aliquid a re 
quadam diversum eidem tribuimus, vel ab ea removemus, 
iudicium appelatur.» «Aquela actividade do espírito, na qual 
atribuímos - tribuere, (Ket'tclq>ex.cnc;) - a uma certa coisa, 
qualquer coisa de diferente dela, ou na qual a afastamos dela 
- removere ( etnÓ<petm.c;) -, é chamada juízo ( iudicium) .» De 
forma correspondente, diz o §40: «Dum igitur mens iudicat, 
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notiones duas vel coniungit, vel separat.» «Quando (na 
medida em que), por conseguinte, o espírito julga, ou liga, 
ou separa dois conceitos.» Em conformidade com isto, nota o 
§201: «in enunciatione seu propositione notiones vel coniun
guntur vel separantur.» «No enunciado, ou na proposição, os 
conceitos são unidos, ou separados.» 

Um aluno de um aluno deste mestre da análise dos 
conceitos, o referido professor Meier, no seu Resumo da 
doutrina da razão, no §292, determina o juízo do seguinte 
modo: «Um juízo ( iudicium) é uma representação de uma 
relação lógica entre alguns conceitos.» Que, nesta definição, o 
fogos seja determinado como representação de uma relação 
lógica, é particularmente «lógico»; mas, abstraindo deste 
facto, a definição de juízo, no manual utilizado por Kant, 
repete, de modo trivial, a determinação wolffiana. O juízo «é a 
representação de uma relação entre alguns conceitos.» 

b) A insuficiência da doutrina tradicional: a logística 

Confrontamos agora, com esta definição de juízo própria 
da filosofia da escola, a definição de Kant em que se exprime, 
com maior agudeza, a mais extrema diferença. Ela encontra
-se na 2ª edição da Crítica da razão pura e, justamente, no 
contexto de um capítulo que Kant refez desde a base, para a 
2ª edição e do qual eliminou as obscuridades, sem nada 
modificar na posição de fundo. Trata-se do capítulo sobre a 
«Dedução transcendental dos conceitos puros do entendi
mento». A determinação da essência do juízo encontra-se no 
§19 (B140 e seg.). O próprio parágrafo começa com estas 
palavras: «Nunca me pude contentar com o esclarecimento 
que os lógicos dão acerca do juízo em geral, que é, como eles 
dizem, a representação de uma relação entre dois conceitos.» 
«Esclarecimento» significa tornar qualquer coisa clara e não 
deduzi-la de uma causa . O que Kant aqui rejeita como 
insuficiente é precisamente a definição de Meier, quer dizer, de 
Baumgarten e de Wolff. É visada a determinação, corrente na 
lógica, desde Aristóteles, do juízo como enunciado, Àé'yetv n 
Ket'tcl n voe;. Mas Kant não diz que esta caracterização é fals~ 
diz apenas que ela é insatisfatória. Por isso, ele próprio pôde 
utilizar esta definição do juízo e utilizou-a ainda repetidas 
vezes, após a publicação da Critica da razão pura, mesmo 
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após a 2ª edição. Assim, afirma em investigações do ano de 
1790: «Ü entendimento mostra o seu poder simplesmente em 
juízos, que não são senão a unidade da consciência em relação 
aos conceitos em geral...» (Fortschritte .. . , ed. Vorlaender, p. 
97). Onde é representada uma relação, é representada também 
um unidade, que suporta a relação e se torna consciente 
através dela, de modo que aquilo de que se toma consciência 
no juízo tem o carácter de uma unidade. Aristóteles tinha já 
exprimido exactamente a mesma coisa (De Anima, r 6, 
430a27 e seg.): no ·juízo há crovS~:>críç nç Ti 011 YOJll~'WlV 
fficrn:Ep ÍC:V ÕVTOJV , «sempre uma espécie de pÔr-em-conjunto 
representações, numa determinada unidade.» Esta caracteri
zação do juízo vale para o juízo em geral. Empreguemos aqui 
alguns exemplos, de que nos ocuparemos mais tarde: «este 
quadro é preto», «todos os corpos são extensos», «alguns 
corpos são pesados». Em todos os casos é aqui representada 
uma relação. As representações são unificadas. Encontramos 
a expressão linguística desta unificação no «é», ou no «são»; 
por isso, a «palavra-de-relação» (Kant) é também chamada 
«laço», copula. O entendimento é, portanto, o poder de ligar 
representações, quer dizer, de representar a relação sujeito
-predicado. A caracterização do enunciado como ligação de 
representações é correcta, mas pouco satisfatória. Esta 
definição correcta, mas insuficiente, do enunciado, tornou-se 
a base de uma concepção e de uma elaboração da lógica, que 
hoje e desde há alguns decénios tem dado muito que falar e 
que se chama logística. Com a ajuda de métodos matemáticos, 
procurou-se calcular o sistema de ligação de enunciados; por 
isso, esta lógica chama-se, também, «lógica matemática». 
Ela estabelece para si mesma uma tarefa possível e legítima. 
Mas o que a logística traz é qualquer coisa de completamente 
diferente de uma lógica, quer dizer, de uma reflexão sobre o 
À.Óyoç. A lógica matemática não é uma lógica da matemá
tica, no sentido em que ela determinaria a essência do 
pensamento matemático e da verdade matemática e em que, 
em geral, permitisse determiná-lo. A própria logística é antes e 
somente uma matemática aplicada a proposições e a formas 
de proposição. Toda a lógica matemática e a logística se 
colocam necessariamente no exterior deste domínio da lógica 
porque, de acordo com os seus próprios fins, a logística deve 
utilizar o À.Óyoç, o enunciado, como mera ligação de 
representações, quer dizer, de uma forma fundamentalmente 
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insuficiente. As pretensões da logística em valer como a lógica 
científica de todas as ciências, desmoronam-se por si mesmas, 
logo que se torna evidente o carácter condicionado e não 
totalmente pensado do seu começo. É também característico o 
facto de a logística designar como uma questão de «distinções 
subtis», pelas quais ela não se interessa, tudo o que excede a 
sua deterrninar;;ão do enunciado como ligação de representa
ções. Não estão aqui em questão diferenças subtis ou grossei
ras, mas o facto de a essência do juízo ser ou não alcançada. 

Quando Kant diz que o mencionado «esclarecimento» do 
juízo, na lógica da escola, é insuficiente, esta insatisfação não 
é de modo algum apenas pessoal e relativa aos desejos 
particulares de Kant. São, antes, as exigências que têm origem 
na essência da própria questão, que o referido esclarecimento 
não pode satisfazer. 

c) A referência do juízo ao objecto e à intu~cão; a apercep,cão 

Qual é o teor da nova determinação kantiana do juízo? 
Kant diz (Ibidem, B141) «que um juízo não é senão o modo de 
trazer conhecimentos dados à unidade objectiva da apercep
ção.» Ainda não podemos compreender plenamente esta 
definição e os seus elementos individuais de determinação. No 
entanto, salta aos olhos qualquer coisa de estranho. Não se 
fala mais de representações e de conceitos, mas de 
«conhecimentos dados», quer dizer, de coisas dadas no 
conhecimento, portanto, de intuições. Fala-se de <<Unidade 
objectiva», quer dizer, de <<Unidade» ob-jectiva. Aqui, o juízo, 
enquanto actividade do entendimento, não é referido somente 
e em geral à intuição e ao objecto, mas é a partir desta 
referência e precisamente enquanto ele é esta referência, que a 
sua essência é determinada. Através da determinação da 
essência do juízo, fixada através da relação com a intuição e o 
objecto, este estado de referência é, antes de mais, esboçado e 
expressamente introduzido na estrutura unitária do conheci
mento. Daqui resulta um novo conceito de entendimento. 
Entendimento, agora, já não é somente o poder de unificação 
de representações mas, de acordo com o §17, «entendimento é, 
para falarmos de um modo geral, o poder dos conhecimentos. 
Estes consistem na relação determinada de representações 
dadas, com um objecto.» 
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Podemos tomar explícito este novo estado de coisas através 
de um esquema, que, mais tarde, nos servirá também de apoio, 
quando desenvolvermos, a partir da nova concepção do juízo, 
a diferença essencial entre juízos analíticos e sintéticos. 

Obj. /Ob.·j 

s p 

x~x 

Eu 

De acordo com a definição de juízo citada em primeiro 
lugar, trata-se simple~mente de uma relação de conceitos, 
sujeito e predicado. E evidente que o representar uma tal 
relação exige um actus mentis, porque é próprio de qualquer 
acção do entendimento um modo de agir específico. Na nova 
definição, pelo contrário, fala-se da unidade objectiva dos 
conhecimentos, quer dizer, da unidade das intuições, a qual é 
representada como pertencente ao objecto e determinando-o. 
Esta relação de representação, enquanto totalidade, está 
referida ao objecto. Mas, com isto, estabelece-se, ao mesmo 
tempo, para Kant, a relação com o «sujeito», no sentido do 
eu, que pensa e julga. Na autêntica definição de juíz?, esta 
relação com o eu é chamada apercepção. Percipere é o s1mples 
perceber e conceber objectivo; na apercepção, de certo modo, 
concebe-se, ao mesmo tempo que o objecto (ad)percebido, a 
relação com o eu e o próprio eu. O estar-contra do objecto 
enquanto tal não é possível sem que aquilo que é encontrado 
esteja presente no seu estar-contra para alguém que põe
-diante, para alguém que representa e, por isso, tem que estar 
também presente, não como objecto, naturalmente, mas 
somente na medida em que aquilo que é encontrado, no seu 
estar-contra, em geral, exige uma relação orientada para 
aquele que aguarda aquilo que vem ao encontro.* 

*Ver nota no final do volume 
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Segundo o modo como separamos agora, uma da outra, as 
duas definições de juízo, a tradicional e a que é própria de 
Kant, parece que, com Kant, se introduziu apenas, na 
definição de juízo, algo que até então tinha sido omitido. 
Ora, não se trata de um «mero alargamento», mas de uma 
concepção mais originária do todo. Por isso, devemos partir 
da determinação kantiana da essência, para podermos avaliar 
o que é que acontece com a definição tradicional. Se 
tomarmos esta última por si mesma, mostra-se então 
claramente que salientamos um elemento do edifício e que 
ele, tomado deste modo, representa apenas uma criação 
artificial, desenraizada do fundo que suporta as relações com 
o objecto e com o eu que conhece. 

A partir daqui, é fácil avaliar por que motivo Kant (para 
quem, a propósito da questão acerca da possibilidade da 
metafísica, se deveria tomar decisiva a questão acerca da 
essência do conhecimento humano) nunca se pôde contentar 
com a definição tradicional de juízo, quer dizer, por que 
motivo ela nunca o pôde pôr em paz com o próprio assunto. 

Se quisermos compreender claramente a nova definição 
kantiana de juízo, não precisamos senão de tomar clara a já 
referida distinção entre juízos analíticos e sintéticos. Pergun
tamos: em que perspectiva são aqui distinguidos os juízos? 
Qual é o significado desta perspectiva directirz para a nova 
determinação da essência do juízo? 

As múltiplas tentativas, tão tortuosas, equívocas e infru
tíferas, de chegar a um acordo com a distinção kantiana, 
sofrem, de antemão, do defeito de tomarem por base a 
definição tradicional de juízo e não a que foi obtida por Kant. 

A distinção só traz à luz a concepção modificada do fogos e 
de tudo aquilo que lhe pertence, quer dizer, do «lógico». Até 
então, via-se a essência do lógico na referência e na re~ação 
entre conceitos. A nova determinação kantiana do lógtco -
comparada com a tradicional - é qualquer coisa de 
absolutamente estranho e quase absurdo, na medida em que 
diz que o lógico não consiste na mera relação de conceitos. 
Foi manifestamente a partir do perfeito conhecimento do 
alcance da sua nova determinação do lógico que Kant a 
colocou no título do difícil §19: «a forma lógica de todos os 
juízos reside na unidade objectiva da apercepção dos 
conceitos aí contidos.» Lido como uma indicação metodoló
gica, este título significa: qualquer discussão da essência do 
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juízo deve partir da estrutura total da essência do juízo, tal 
como, antecipadamente, ela assenta na referência ao objecto e 
ao homem que conhece. 

d) A distin~cão kantiana entre juízos analíticos e sintéticos 

Qual é agora o objectivo da distinção entre juízos 
analíticos e sintéticos? De que ponto de vista o esclarecimen
to dessa distinção nos proporciona um conhecimento mais 
completo da essência do juízo? Até agora, soubemos apenas, 
acerca desta distinção, que é a partir dela que se deduz a 
delimitação entre os dois primeiros capítulos da nossa secção. 
Mas, da denominação desses juízos, nada podemos ainda 
concluir. Seguindo essa denominação, podemos facilmente 
cair em erro, precisamente porque a mencionada distinção se 
encontra também na determinação tradicional do juízo e foi 
mesmo empregue por Aristóteles, na época da sua primeira 
colaboração. Analítico, análise, desligar, decompor, 
Õtcx.{pêmç; síntese, pelo contrário, significa reunir. 

Se prestarmos, uma vez mais, atenção à avaliação do juízo 
como relação do sujeito com o predicado, resulta imediata
mente que esta relação, quer dizer, a atribuição do predicado 
ao sujeito, é uma síntese, por exemplo de «quadro» e de 
«negro». Mas, por outro lado, ambos os elementos da relação, 
para poderem ser reunidos, devem poder ser decompostos. 
Em cada síntese encontra-se uma análise e vice-versa. Cada 
juízo, portanto, enquanto relação de representações, é - não 
apenas acidentalmente, mas de um modo necessário -, ao 
mesmo tempo analítico e sintético. Portanto, porque cada 
juízo, enquanto tal, é analítico e sintético, a distinção entre 
juízos analíticos e sintéticos não tem nenhum sentido. Esta 
reflexão é correcta. Simplesmente, Kant não põe na base da 
sua distinção a essência do juizo visada pela tradição. Aquilo 
que, em Kant, se chama analítico e sintético não se detennina 
a partir da delimitação tradicional da essência do juízo, mas a 
partir da nova. Para ter efectivamente diante dos olhos esta 
distinção e a perspectiva que a dirige, pedimos ajuda a um 
esquema e, ao mesmo tempo, a exemplos de juízos analíticos e 
sintéticos. 

«Todos os corpos são extensos» é, segundo Kant, um juízo 
analítico. «Alguns corpos são pesados» é, segundo Kant 
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(Proleg. §2), um juízo sintético. Tendo em vista estes 
exemplos, poderíamos basear a distinção no facto de, nos 
juízos analíticos, se falar de «todos» os corpos e nos sintéticos, 
pelo contrário, de «alguns». Certamente que esta divergência 
entre ambos os juízos não é ocasional; mas não é suficiente 
para compreender a distinção que procuramos, sobretudo se a 
entendermos no sentido da lógica tradicional e dissermos que 
o primeiro juízo é universal e o segundo particular. «Todos os 
corpos» significa, aqui, o corpo no universal e em geral. Este 
«no universal», segundo Kant, é representado no conceito. 
«Todos os corpos», quer dizer, o corpo tomado segundo o seu 
conceito, tendo em vista aquilo que, em geral, queremos dizer 
com a palavra «corpo». De um corpo, tomado segundo o seu 
conceito, segundo aquilo que, em geral, representamos através 
do conceito, podemos e devemos mesmo dizer que é extenso, 
quer se trate de um corpo puramente geométrico, quer se trate 
de um corpo material, fisico. O predicado «extenso» encontra
-se no próprio conceito; uma simples decomposição do 
conceito encontra este elemento. A unidade da relação do 
sujeito com o predicado, representada no juízo «o corpo é 
extenso», a conexão entre ambos, tem o fundamento que a 
determina no conceito de corpo. Quando, seja qual for a 
forma, emito um juízo em geral sobre um corpo, devo ter já 
um certo conhecimento acerca do objecto, no sentido do seu 
conceito. Se, acerca do objecto não se disser mais nada, senão 
o que já se encontra no conceito, quer dizer, se a verdade do 
juízo se fundar somente no desmembramento do conceito do 
sujeito enquanto tal, então este juízo, fundado apenas no 
desmembramento, é analítico. A verdade do juízo apoia-se no 
conceito desmembrado, enquanto tal. 

Esclarecemos o que foi dito com o auxílio do seguinte 
esquema: 

X X 

s p s p 

Segundo a nova determinação, ao juízo pertence a 
referência ao objecto (X), quer dizer, o sujeito é visado na 
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sua referência aos objectos. Mas esta referência pode, agora, 
ser representada de diversos modos. Por um lado, de tal modo 
que o objecto só é representado na medida em que é nomeado 
no universal, no conceito. Neste, temos já um conhecimento 
do objecto e podemos, omitindo o objecto (X), sem fazermos 
um desvio por X, permanecendo unicamente no conceito 
«corpóreo», contido no sujeito, tirar o predicado desse 
conceito. Um tal juízo desmembrante apresenta apenas, de 
forma mais clara e mais pura, o que representamos já no 
conceito do sujeito. Por isso, segundo Kant, o juízo analítico 
tem apenas um papel explicativo; não alarga o conteúdo do 
nosso conhecimento. Tomemos um outro exemplo. O juízo «o 
quadro é extenso» é um juízo analítico. No conceito de 
quadro, na medida em que se trata de um corpo, está presente 
a extensão. Este juízo é evidente, quer dizer, o pôr-em-relação 
o sujeito com o predicado tem o seu fundamento no conceito, 
que nós já possuímos, do que seja um quadro. Se, pelo 
contrário, dissermos «o quadro é negro», o que foi dito já não 
é evidente. O quadro poderia ser também cinzento, branco ou 
vermelho. No conceito de quadro não está já fixado - ao 
contrário do que acontece com a extensão- o ser-vermelho. O 
modo como o quadro esta colorido, o facto de ele ser preto, só 
pode ser estabelecido a partir do próprio objecto. Portanto, 
para poder atingir o fundamento da determinação em que 
está aqui fundamentada a relação do sujeito com o predicado, 
o representar deve seguir um caminho diferente do que seguiu 
no juízo analítico, a saber, o caminho em direcção ao objecto 
e ao seu modo determinado de se dar. 

Isto significa, expresso a partir do juízo analítico, que não 
podemos permanecer, aqui, no interior do conceito do sujeito 
e referir-nos apenas àquilo que pertence a um quadro em 
geral. Devemos sair do conceito e ir para além dele e 
encaminhar-nos na direcção do próprio objecto. Mas isto 
significa que, para além do seu conceito, o próprio objecto 
deve ser representado; este co-representar, que se acrescenta à 
representação do conceito, é uma síntese. Um tal juízo, no 
qual o predicado, passando pelo X e tornando, é acrescentado 
ao sujeito, é sintético. «Que qualquer coisa possa ser 
acrescentada do exterior ao conceito dado, como substrato 
dele e torne possível ultrapassá-lo com os meus predicados, é 
claramente indicado pela expressão síntese.» (Acerca de uma 
descoberta ... , WW VIII, p. 245). 
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No sentido da definição tradicional de juízo, também no 
juízo analítico um predicado é acrescentado ao sujeito. Na 
perspectiva da relação sujeito-predicado, o juízo analítico 
também é sintético. Inversamente, o sintético também é 
analítico. Mas não é este ponto de vista que dirige a distinção 
kantiana. Vemos agora mais claramente o que se passa com 
esta relação judicativa universal, quando ela é unilateralmente 
acentuada e só apresentada como relação judicativa. Ela 
torna-se então uma relação neutralizada e indiferente entre 
sujeito e predicado, que se encontra universalmente presente 
no juízo analítico e sintético - mas que, em cada caso, é 
essencialmente distinta. Esta forma nivelada e desbotada é 
qualificada como essência do juízo. O que é fatal é esta 
afirmação ser correcta em qualquer altura. Nesta medida, o 
nosso esquema induzir-nos-ia agora em erro, se despertasse a 
impressão de a relação sujeito-objecto ser, em primeiro lugar e 
antes de qualquer outra coisa, aquilo que suporta e de o 
restante ser acessório. 

O ponto de vista decisivo, a partir do qual é fixada a 
distinção entre juízos analíticos e sintéticos, é a referência da 
relação sujeito-predicado enquanto tal, ao objecto. Se o objecto 
for representado apenas no seu conceito e este for posto como 
aquilo que é previamente dado, então o objecto (ob-jecto) é, 
de certo modo, o padrão, mas é-o apenas como conceito 
dado; este pode fornecer determinações na medida em que é 
desmembrado, de tal modo que somente o que é desmem
brado e retirado do desmembramento é atribuído ao objecto. 
A fundamentação realiza-se no âmbito do desmembramento 
dos conceitos. Mesmo nos juízos analíticos, o objecto é co
-determinante, mas é-o unicamente pelo seu conceito ( cf. A 141, 
B190: «Porque, acerca daquilo que, no conhecimento do 
objecto, é já posto e pensado como conceito ... »). 

Mas, se o objecto se tomar imediatamente determinante 
para a relação sujeito-predicado, se o enunciado tomar o 
caminho do próprio objecto, para o identificar, se, com isto, o 
objecto se tornar naquilo que está na base e fundamenta, 
então o juízo é sintético. 

A distinção divide os juízos a partir da diversidade possível 
do fundamento da determinação da verdade da relação 
sujeito-objecto. Se o fundamento da determinação residir no 
conceito enquanto tal, o juízo é analítico; se residir no próprio 
objecto, o juízo é sintético. Este último, a partir do próprio 
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objecto, acrescenta qualquer coisa ao conhecimento que até 
então se tinha dele: é extensivo; pelo contrário, o juízo 
analítico é apenas explicativo. 

Deve tornar-se claro que a referida distinção entre os juízos 
pressupõe o novo conceito de juízo, a referência à unidade 
objectiva do próprio objecto e que, ao mesmo tempo serve 
para facilitar um conhecimento determinado da totalidade da 
estrutura da essência do juízo. Não obstante, não vemos ainda 
com clareza o papel desta distinção entre juízos analíticos e 
sintéticos, no interior da tarefa da critica da razão pura. 
Determinámos esta tarefa, positivamente, como delimitação 
da essência da razão pura, quer dizer, como delimitação 
daquilo que ela pode; e negativamente, como rejeição das 
pretensões da metafísica, que parte de puros conceitos. 

e) A priori - a posteriori 

Em que medida a referida distinção tem um significado 
fundamental para a realização da crítica? Podemos responder 
a esta questão logo que tivermos caracterizado os juízos 
analíticos e sintéticos numa outra perspectiva ainda, que, até 
ao momento, foi intencionalmente posta de lado. 

Com o esclarecimento da essência do matemático e com a 
exposição do desenvolvimento do pensamento matemático na 
moderna ciência da natureza e no modo de pensar moderno 
em geral, tropeçamos num estado de coisas digno de nota. A 
primeira lei do movimento de Newton, por exemplo, tal como 
a lei da queda dos corpos de Galileu, têm em si a 
particularidade de antecipar aquilo que a verificação e a 
experiência, em sentido literal, oferecem. Em tais proposições, 
algo é capturado antecipadamente acerca da coisa. Tais 
antecipações adiantam-se a todas as determinações subse
quentes acerca da coisa e precedem-nas pela sua importância; 
as antecipações são, dito em latim, a priori, estão antes de 
outra coisa. Não se quer dizer com isto que estas 
antecipações, enquanto tais, se tornem conhecidas por nós 
em primeiro lugar, na ordem da formação histórica do nosso 
conhecimento, mas que as proposições antecipadoras são as 
primeiras em importância, quando se trata de fundar e 
construir o conhecimento. Assim, um físico pode possuir, já 
há muito tempo, múltiplas noções e conhecimentos sobre a 
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natureza, sem conhecer verdadeiramente as leis supremas do 
movimento enquanto tais, não obstante, de acordo com a 
natureza da questão, o que é posto nestas leis ser sempre o 
fundamento de todos os enunciados particulares que são 
feitos no âmbito de observações relativas ao decurso dos 
movimentos e à sua regularidade.* 

A prioridade do a priori é a prioridade da essência da coisa. 
O que possibilita a uma coisa ser aquilo que é precede essa 
coisa, de acordo com a própria questão e com a «natureza», 
mesmo se concebemos este precedente, pela primeira vez, a 
partir da tomada de conhecimento de quaisquer propriedades 
mais imediatas da coisa (sobre a prioritas naturae cf. Leibniz, 
ed. Gerhard, li, p. 263, carta a de Volder de 21.01.1704). Na 
ordem da compreensão explícita, o que precede, de acordo 
com a natureza da questão, é posterior. O npó1cpov <póm.n é 
0cr1:cpov npóç riflcxç: O facto de aquilo que precede, de acordo 
com a natureza da questão , ser posterior na ordem do 
conhecimento conduz facilmente e repetidamente ao erro de 
se pensar que ele é também posterior por natureza e, por 
consequência, sem importância e, no fundo, indiferente. A 
esta opinião, largamente difundida e, acima de tudo, cómoda, 
coresponde uma cegueira peculiar em relação à essência da 
coisa e em relação à importância determinante do conheci
mento da essência. O predomínio de uma tal cegueira em 
relação à essência constitui sempre um obstáculo para uma 
transformação do saber e das ciências. Por outro lado, as 
transformações decisivas do saber e da atitude do homem 
para com ele dependem do facto de aquilo que precede por 
natureza ser tomado, para que o questionar se possa fazer 
correctamente, como o que está primeiro e como tema 
permanente. 

A priori é o nome para a essência da coisa. Conforme o 
modo como a coisalidade da coisa é concebida e como, em 
geral, o Ser do ente é compreendido, são interpretados o a 
priori e a sua prioritas. Sabemos que, para a filosofia 
moderna, o princípio do eu, quer dizer, o que é pensado po 
puro pensar do eu, enquanto sujeito eminente, é o primeiro 
princípio na hierarquia das verdades e das proposições. 
Assim, acontece, reciprocamente, que tudo o que é pensado 

*Ver nota no final do volume. 
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no puro pensar do sujeito tem o valor de a priori. A priori é o 
que, no sujeito, na mente, está já preparado. A priori é o que 
pertence à subjectividade do sujeito. Pelo contrário, tudo o 
resto, que se torna acessível através de uma saída do sujeito e 
de uma penetração no objecto, através das percepções, é, visto 
a partir do sujeito, posterior, a posteriori. 

Não podemos entrar aqui na história desta distinção entre 
a priori (prévio, segundo a posição) e a posteriori (posterior, 
segundo a posição). Kant, de certo modo, foi buscar uma tal 
distinção ao pensamento moderno e, com o seu auxílio, 
caracterizou a distinção entre juízos analíticos e sintéticos. 
Um juízo analítico, que tem meramente no conceito o 
fundamento que determina a verdade da sua relação sujeito
-objecto, permanece antecipadamente no âmbito da análise de 
conceitos, no âmbito, portanto, do puro pensar; é a priori. Os 
juízos sintéticos são a posteriori. Aqui, devemos, em primeiro 
lugar, ultrapassar o conceito, em direcção ao objecto, ao qual 
as determinações são atribuídas «posteriormente». 

f) Como são possíveis juízos sintéticos a priori? 

Deitemos agora um olhar à metafísica tradicional, a partir 
do esclarecimento da essência do juízo, feito por Kant. Uma 
crítica da metafísica tradicional deve delimitar a essência do 
pensar e do julgar, que nela são realizados e reivindicados. À 
luz da doutrina kantiana do juízo, qual o modo de julgar que 
a metafísica tradicional moderna reivindica? Como sabemos, 
a metafísica racional é um conhecimento através de puros 
conceitos, portanto, a priori. Simplesmente, esta metafísica 
não quer ser uma lógica, não quer apenas desmembrar 
conceitos, mas reivindica o conhecimento dos domínios 
supra-sensíveis - Deus, mundo, alma humana - , o conheci
mento, portanto, dos próprios objectos. A metafísica 
tradicional quer alargar o conhecimento acerca deles. Os 
juízos desta metafísica, quanto às suas pretensões, são 
sintéticos, mas, ao mesmo tempo, porque são obtidos a 
partir de puros conceitos, a partir do puro pensar, são a 
priori. Por isso, a questão acerca da possibilidade da 
metafísica racional pode traduzir-se na seguinte fórmula: 
como são possíveis os juízos que ela reivindica, quer dizer, 
como são possíveis juízos sintéticos que sejam, precisamente, a 
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priori? Dissemos «precisamente», porque o facto de juízos 
sintéticos a posteriori serem possíveis percebe-se sem 
dificuldade. Produz-se um alargamento do nosso conheci
mento (síntese) de cada vez que ultrapassamos os conceitos e 
deixamos que a se exprima o que é dado na percepção e na 
sensação, o a posteriori, aquilo que, visto a partir do pensar, 
vem depois, considerado o pensar como aquilo que é anterior. 

Como, por outro lado, são possíveis juízos analíticos a 
priori, é igualmente claro: como juízos explicativos, restituem
-nos o que já se encontra no conceito. Pelo contrário, 
permanece, antes de mais, incompreensível como podem ser 
possíveis juízos sintéticos a priori. Pelo que já foi dito, em 
todo o caso, o conceito de um tal juízo é, em sim mesmo, 
contraditório. Uma vez que os juízos sintéticos são a 
posteriori, basta somente colocarn10s, em vez de «sintético», 
«a posteriori», para vermos que a questão não tem sentido. 
Ela seria: como são possíveis a priori juízos a posteriori? Ou 
então, uma vez que todos os juízos analíticos são a priori, 
podemos, em vez de «a priori», colocar «analíticos» e dar à 
questão a seguinte forma: como são analiticamente possíveis 
juízos sintéticos? É o que aconteceria se quiséssemos dizer: é 
possível o fogo ser água? A resposta compreende-se por si 
mesma: isso é impossível. 

A questão acerca da possibilidade de juízos sintéticos a 
priori apresenta-se como a exigência de estabelecer qualquer 
coisa de obrigatório e determinante sobre o objecto, sem 
penentrar nele, aem dele partir. 

Porém, a descoberta decisiva de Kant reside no facto de ele 
fazer ver que são possíveis e, acima de tudo, como são 
possíveis, juízos sintéticos a priori. A questão acerca de como 
são possíveis significa, para Kant, sobretudo duas coisas: 1) 
em que sentido e 2) sob que condições. 

Juízos sintéticos a priori são somente possíveis, tal como se 
verá, sob condições rigorosamente determinadas, que a 
metafísica racional não permite preencher. A intenção mais 
autêntica da metafísica racional desmorona-se, não, note-se 
bem, porque ela não atinge o alvo fixado, em consequência de 
impedimentos e obstáculos exteriores, mas porque as 
condições de um tal conh~cimento, que ela, pelo seu próprio 
carácter, reivindica, não podem por ela ser preenchidas, 
devido a esse mesmo carácter. A rejeição da metafísica 
racional, devido à sua impossibilidade interna, pressupõe 
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obviamente uma apresentação pos1t1va das condições que 
tornam possíveis os juízos sintéticos a priori. A partir da 
natureza dessas condições, determina-se também como, quer 
dizer, em que sentido, unicamente são possíveis juízos 
sintéticos a priori, a saber, num sentido de que a filosofia e 
o pensamento humano em geral, até Kant, nada sabiam. 

Pelo estabelecimento seguro destas condições - e, ao 
mesmo tempo, isto significa: pela delímitação da essência de 
juízos desta natureza- Kant não reconhece apenas em que 
medida eles são possíveis, mas também em que medida são 
necessários. Eles são justamente necessários, para tornar 
possível o conhecimento humano, enquanto experiência. De 
acordo com a tradição do pensamento moderno que Kant, 
apesar de tudo, manteve, o conhecimento funda-se em 
princípios. Tais princípios, que estão necessariamente na 
base do nosso conhecimento humano, como condições da sua 
possibilidade, devem ter o carácter de juízos sintéticos a priori. 
No 3º capítulo da nossa secção, não acontece outra coisa 
senão a exposição e fundamentação sistemáticas destes juízos 
sintéticos e, no entanto, simultaneamente a priori. 

g) O princípio de contradi{;ão como cond~cão negativa da 
verdade do juízo 

A partir daqui, já percebemos melhor por que motivo este 
terceiro capítulo foi precedido por dois capítulos que 
tratavam, respectivamente, dos juízos analíticos (o primeiro) 
e dos juízos sintéticos (o segundo). Tendo como pano de 
fundo os dois primeiros capítulos, torna-se visível, pela 
primeira vez, a peculiaridade e a novidade do que foi tratado 
no terceiro capítulo, a saber, qual o sentido do centro do 
conjunto da obra. Na base do esclarecimento completo da 
distinção entre juízos analíticos e sintéticos, compreendemos 
também por que motivo se discutem os princípios supremos 
destes juízos e o que é que isso significa. 

Os juízos analíticos e sintéticos distinguem-se pelo modo 
diferente como cada um deles se relaciona com o objecto, quer 
dizer, a partir do respectivo tipo de fundo de determinação, de 
que depende a verdade da relação sujeito-predicado. O 
princípio supremo é o estabelecimento do primeiro e 
autêntico fundamento em que se funda a verdade do juízo 
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que lhe corresponde. Assim, num relance pela totalidade da 
questão, podemos agora dizer: 

Os dois primeiros capítulos da nossa secção permitem um 
conhecimento originário da essência, tanto dos juízos 
analíticos como dos sintéticos, na medida em que cada um 
desses capítulos trata do que constitui a diferença essencial 
entre os dois modos de julgar. ·Desde que se fale de juízos 
analíticos e sintéticos, em sentido kantiano, os juízos e a 
essência do juízo em geral são concebidos na sua relação com 
o objecto e a partir dela, portanto, segundo o novo conceito 
de juízo que foi obtido na Crítica da razão pura. 

Por isso, se na nossa secção se trata pormenorizadamente 
dos juízos, tal não mais significa que o pensamento seja 
considerado em si mesmo, mas que aquilo que está em causa é 
a relação do pensamento com o objecto e, logo, com a 
intuição. 

A breve reflexão sistemática que tentámos, sobre a 
doutrina kantiana do juízo, deveria preparar-nos para 
compreender as discussões que se vão seguir acerca do 
primeiro capítulo, quer dizer, preparar-nos para obter uma 
visão preliminar das conexões internas do que Kant exprime 
no seguimento da obra. 

Um juízo, ou é analítico, ou é sintético, quer dizer, tem o 
fundo de determinação da sua verdade, ou no conceito dado 
do sujeito, ou no próprio objecto. Podemos considerar um 
juízo simplesmente como relação sujeito-predicado; ao fazer 
isto, concebemos apenas como que o resíduo da construção 
do juízo; para poder ser o que é, para fornecer, em geral, uma 
relação sujeito-predicado, este resíduo está ainda sujeito a 
uma condição, a saber, que, em geral, sujeito e predicado 
sejam compatíveis, quer dizer, que possam convir um ao 
outro e não se contradigam. Simplesmente, esta condição não 
fornece ainda o fundamento completo da verdade do juízo, 
pois este não é ainda totalmente concebido. 

A mera compatibilidade de sujeito e predicado diz apenas 
que, em geral, um enunciado, enquanto ÀÉ'yêtV n KCX'td nvoç, 
uma sentença em geral, é possível, na medida em que não é 
embaraçado por uma contradição. Todavia, não é ainda no 
âmbito da essência do juízo que esta possibilidade de 
unificação, como condição do dizer, se alarga. O juízo é 
aqui considerado sem ter ainda em conta a doação do 
fundamento e a relação com o objecto. A mera compatibi-
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lidade do sujeito e do predicado diz tão pouca coisa acerca da 
verdade do juízo que uma relação sujeito-predicado pode, 
apesar da ausência de contradição, ser falsa ou totalmente 
desprovida de fundamento. «Mas mesmo quando também 
não se encontra, no nosso juízo, nenhuma contradição, ele 
pode, não obstante, ligar o conceito de um modo contrário 
àquele que o objecto comporta, ou mesmo sem que um 
qualquer fundamento nos seja dado, a priori ou a posteriori, 
que legitimasse um tal juízo; e assim um juízo, mesmo que 
esteja livre de qualquer contradição interna, pode ser falso ou 
sem fundamento.» (A150, B190). 

Agora, pela primeira vez, Kant dá a fórmula do célebre 
princípio de contradição: «A nenhuma coisa convém um 
predicado que a contradiga.» (A151, B190). No seu curso de 
metafísica (Poeliz, p. 15), a fórmula tem o seguinte teor: nulla 
subjecto competi! praedicatum ipsi oppositum. «A nenhum 
sujeito convém um predicado que lhe seja contrário.» Estas 
duas formulações não são essencialmente distintas. A da 
Crítica da razão pura nomeia expressamente a coisa à qual o 
conceito do sujeito se refere; o curso nomeia o próprio 
conceito do sujeito. 

Na última alínea do nosso primeiro capítulo, Kant explica 
por que motivo formula desta forma, que se desvia da 
tradição, o princípio de contradição: «Porém, há ainda outra 
fórmula deste princípio célebre, embora vazio de qualquer 
conteúdo e meramente formal, que contém uma síntese que, 
por descuido e desnecessariamente, com ele se misturou. Essa 
fórmula diz: é impossível que qualquer coisa, ao mesmo 
tempo, seja e não seja.» Em Aristóteles, o princípio de 
contradição tem o seguinte teor: -r o yclp cnho cXJlet úmfpXEt v 'tE 
Keti !lrl Ón:cfpX,Etv cfÕÜVet'WV -r&etu-rffiKeti Ket'tci 'tO etD"CO (Met. 3, 
1005b19). «É impossível que o mesmo possa convir e não 
convir à mesma coisa, do mesmo ponto de vista.» Wolff, na 
sua Ontologia §28, diz: Fieri non potest, ut idem simul sit et non 
sit. «Não pode acontecer que a mesma coisa seja e não seja.» 
Em todas estas formulações, sobressai o tXJlet, simul, ao mesmo 
tempo, portanto, a determinação de tempo. Na formulação 
que é própria de Kant, não se encontra o «ao mesmo tempo». 
Por que motivo foi posto de lado? «Ao mesmo tempo» é uma 
determinação de tempo e, por isso, caracteriza o objecto corrio 
temporal, quer dizer, como objecto de experiência. Mas na 
medida em que o princípio de contradição é compreendido 
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somente como condição negativa da relação sujeito-predica
do, o juízo é visado como independente do objecto e da sua 
determinação temporal. Mas mesmo, como imediatamente 
acontece, se se atribuir ao princípio de contradição um 
significado positivo, o «ao mesmo tempo», como determina
ção de tempo, não pertence, segundo Kant, à sua fórmula. 

h) O princípio de contradlf:ão como formula;ão negativa do 
princípio de identidade 

Em que medida se pode fazer um uso positivo do princípio 
de contradição, de modo que ele não apresente apenas uma 
condição negativa de possibilidade da relação sujeito
-predicado em geral, quer dizer, de todos os juízos possíveis, 
mas seja um princípio supremo para um modo determinado 
de julgar? A metafísica racional tradicional era de opinião que 
o princípio de contradição era um princípio de todos os juízos 
em geral, quer dizer, segundo Kant, tanto dos analíticos como 
dos sintéticos. Esta distinção entre os juízos possibilita a Kant 
delimitar, de um modo mais rigoroso do que até então, quer 
dizer, tanto negativa como positivamente, o alcance do valor 
axiomático do princípio de contradição. Um princípio, em 
contraste com uma mera condição negativa, é uma 
proposição tal que nela é posta um fundamento para a 
verdade possível, quer dizer, é uma proposição que basta para 
suportar a verdade do juízo. Aqui, o fundamento é sempre 
representado como aquilo que suporta e é suficiente para 
suportar, é ratio sufficiens. Se o juízo for apenas tomado como 
uma relação sujeito-predicado, não é então visto, em geral, na 
perspectiva dos fundamentos de determinação da sua 
verdade. Pelo contrário, esta perspectiva torna-se determi
nante com a distinção entre juízos analíticos e sintéticos. O 
juízo analítico toma o objecto apenas no seu conceito dado e 
não quer senão fixá-lo, precisamente, na identidade do seu 
conteúdo, para o esclarecer. A identidade do conceito é aqui o 
padrão único e suficiente para a conveniência ou não 
conveniência do predicado. A proposição que coloca o 
fundamento da verdade do juízo analítico deve pôr, 
portanto, a identidade do conceito como fundamento da 
relação sujeito-predicado. Entendida como regra, tal propo
sição deve pôr a necessidade da fixação do conceito na sua 
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identidade (Selbigkeit, Identitãt). O princípio supremo dos 
juízos analíticos é o princípio de identidade. 

Mas não dissemos que o princípio supremo, de que trata 
este primeiro capítulo, era o princípio de contradição? Não 
tivemos razão ao dizê-lo, dado que Kant, no primeiro 
capítulo, em parte alguma fala do princípio de identidade? 
O simples facto de se falar de um duplo papel do princípio de 
contradição, deve causar perplexidade .. Falar-se de uma 
utilidade positiva do princípio de contradição . não significa 
apenas o emprego deste princípio como fundamento de 
determinação, mas que o seu emprego apenas é possível 
quando, simultaneamente, o seu valor negativo se torna 
positivo. Dito com o auxílio de uma fórmula: passa-se de 
A =!= não A, para A =A. 

O princípio de contradição, utilizado positivamente, é o 
princípio de identidade. Kant, de facto, não refere, no nosso 
capítulo, o princípio de identidade, mas, na Introdução (A 7, 
BlO), refere-se aos juízos analíticos como «aqueles em que [é 
pensada] a ligação do predicado com o sujeito, através da 
identidade.» A «identidade» é aqui declarada fundamento dos 
juízos analíticos. Da mesma forma, no escrito polémico 
intitulado Acerca de uma descoberta ... (WW III, p. 254), os 
juízos analíticos são determinados como «aqueles que 
repousam totalmente sobre o princípio de identidade, ou de 
contradição.» No capítulo seguinte, o segundo (Al54-5, 
Bl94), identidade e contradição são referidas em conjunto. 
Ainda não se decidiu até hoje qual a relação entre os dois 
princípios. Ela também não se pode decidir formalmente, pois 
esta decisão permanece dependente de uma concepção do Ser 
e da verdade em geral. Na metafísica racional da escola, o 
princípio de contradição tinha a primazia. Para Leibniz, pelo 
contrário, a identidade era o primeiro princípio, tanto mais 
que, para ele, todos os juízos eram identidades. O próprio 
Kant, na sua tese de habilitação (1ª Parte, «De principio 
contradictionis», 1ª Propositio), mostra contra Wolff que 
«veritatum omnium non datur principium UNICUM, 
absolute primum, catholicon.» A 3ª Propositio mostra a 
«preferentia» do «principium identitatis... prae principio 
contradictionis». 

Nos juízos analíticos o objecto é pensado apenas segundo 
o seu conceito e não como objecto de experiência, quer dizer, 
como objecto detenninado pelo tempo; por esse motivo, o 
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princípio destes juízos não precisa conter na sua fórmula 
nenhuma determinação de tempo. 

i) A reflexão transcendental de Kant; lógica geral e 
transcendental 

O princípio de contradição e o princípio de identidade têm 
somente lugar na lógica e dizem respeito ao juízo, 
perspectivado unicamente de um ponto de vista lógico. 
Quando Kant se exprime deste modo, não faz certamente 
caso da distinção por elé introduzida no uso do princípio de 
contradição e considera como puramente lógico todo o 
pensamento que, na sua fundamentação, não se encaminha 
em direcção ao próprio objecto. A lógica, no sentido de 
«lógica geral», prescinde de qualquer relação com o objecto 
(A55, B79). Não conhece nada do género de juízos sintéticos. 
Mas todos os juízos da metafísica são sintéticos. Portanto -
mas só agora é que lá chegamos - o princípio de contradição 
não é um princípio da metafísica. 

Portanto - e esta é a consequência decisiva seguinte, que 
estabelece a mediação entre o primeiro e o segundo capítulos 
-o conhecimento metafísico e cada conhecimento em geral, 
objectivo e sintético, exigem uma outra fundamentação. 
Outros princípios devem ser estabelecidos. 

Dada a importância deste passo, procuremos conceber de 
forma ainda mais clara a restrição do princípio de contra
dição, como proposição-de-fundo, aos juízos analíticos, tendo 
em atenção a questão directriz acerca da coisalidade da coisa. 
A detenninação tradicional da coisalidade da coisa, quer 
dizer, do Ser do ente, tem como fio condutor o enunciado (o 
juízo); o Ser é determinado a partir do pensar e das leis do 
pensável ou do impensável. O primeiro capítulo da nossa 
secção, que estamos agora a discutir, não diz, contudo, senão 
que o puro pensar não pode ser o tribunal da determinação da 
coisalidade da coisa, ou, dito à maneira kantiana, da 
objectualidade do objecto. A lógica não pode ser a ciência 
fundamental da metafísica. Mas na medida em que, na 
determinação do objecto (o qual, segundo Kant, é um objecto 
do conhecimento humano), o pensar permanece necessaria
mente implicado precisamente como pensar relacionado com 
a intuição, quer dizer, como juízo sintético, nessa medida, a 
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lógica, como doutrina do pensar, tem igualmente uma palavra 
a dizer na metafísica. De acordo com a modificação da 
determinação da essência do pensar e do julgar, deve também 
modificar-se a essência da lógica que com eles se relaciona; ela 
deve ser uma lógica que concebe o pensar, exclusivamente, na 
sua relação com o objecto. Kant chama transcendental a este 
tipo de lógica. 

Transcendental é o que diz respeito à transcendência. Do 
ponto de vista transcendental o pensamento é considerado do 
ponto de vista da ultrapassagem de si mesmo em direcção ao 
objecto. A reflexão transcendental não se dirige ao próprio 
objecto, nem ao pensar como mero representar da relação 
sujeito-predicado, mas à ultrapassagem em direcção ao 
objecto e à relação com o objecto, enquanto esta relaj:ão. 

(Transcendência: 1. para lá de ... até .... : - enquanto tal. 
2. ultrapassagem ( Uber-weg). 

(Em relação à determinação kantiana do «transcendental», 
cf. KRV, A12, B25. Numa nota in WW XVIII, nº 5738: «A 
determinação de uma coisa do ponto de vista da sua essência 
(como coisa), é transcendental.») 

De acordo com a direcção desta reflexão, Kant chama à 
sua filosofia, filosofia transcendental. O sistema dos princípios 
é o seu fundamento. Para vermos mais claro, aqui e no que se 
segue, queremos realçar diversas perspectivas do questionar. 

Constumamos exprimir os nossos conhecimentos em 
proposições, mas também o fazemos com as questões e os 
modos de reflectir. O físico e o jurista, o historiador e o 
médico, o teólogo e o meteriologista, o biólogo e o filósofo, 
todos de igual modo se exprimem por meio de proposições e 
enunciados. Mas permanecem diferentes os domínios e os 
objectos com que o enunciar se relaciona. Por isso, o 
conteúdo do que é dito é, em cada um desses casos, diferente. 

Por isso, acontece que, geralmente, só vemos uma 
diferença de conteúdo quando falamos da direcção do 
questionamento em Biologia e tratamos da divisão celular e 
do crescimento das plantas, e quando, por outro lado, 
tratamos da própria Biologi~, da direcção do seu questionar 
e do seu próprio dizer. E-se da opinião de que falar 
biologicamente dos objectos da Biologia não se distingue, 
senão pelo conteúdo, de uma discussão acerca da Biologia. 
Quem pode fazer a primeira coisa- e sobretudo ele - deve 
poder fazer também a segunda. Mas isto é uma ilusão, porque 
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não se pode tratar biologicamente de Biologia. A Biologia não 
é qualquer coisa da mesma natureza das algas e dos musgos, 
das rãs e das salamandras, ou das células e dos órgãos. A 
Biologia é uma ciência. Não podemos colocar a própria 
Biologia ao microscópio, tal como fazemos com os seus 
objectos. 

No instante em que falamos de uma ciência e reflectimos 
sobre ela, falham todos os processos e métodos da ciência em 
que somos versados. Para o questionar acerca de uma ciência, 
exige-se um ponto de vista cuja realização e orientação é ainda 
menos evidente que o domínio de que essa ciência trata. 
Quando se trata da discussão acerca de uma ciência, 
estabelece-se facilmente a opinião de que tais discussões têm 
carácter «geral», em contraste com as questões «particulares» 
da ciência. Simplesmente, não se trata aqui de diferenças 
quantitativas acerca do que é mais ou menos «geral», mas 
manifesta-se uma diferença qualitativa, uma diferença na 
essência, na direcção do olhar, na, construção dos conceitos e 
na fundamentação. Tal diferença reside já, de facto, no 
interior de cada ciência; pertence-lhe, na medida em que a 
ciência é uma livre actividade histórica do homem. Por isso, 
pertence a cada ciência uma auto-reflexão permanente. 

Prestemos atenção ao exemplo do enunciado: «o Sol 
aquece a pedra». Quando seguimos este enunciado e a 
direcção do enunciar lhe é própria, somos directamente 
dirigidos para os objectos Sol, pedra, calor. O nosso 
representar abre-se àquilo que o próprio objecto oferece. 
Não prestamos atenção a este enunciado enquanto tal. 
Podemos, certamente, através de uma peculiar reorientação 
do olhar, renunciar à representação do Sol e da pedra e 
prestar atenção ao enunciado enquanto tal. Isto aconteceu, 
por exemplo, ao caracterizarmos o juízo como relação sujeito
-predicado. A relação sujeito-predicado também não tem o 
mínimo a ver com o Sol e a pedra. Tomamos agora o 
enunciado, o "Aóyos - «o Sol aquece a pedra» - de um ponto 
de vista puramente «lógico». Ao fazer isto, não prescindimos 
apenas do facto de o enunciado estar relacionado com 
objectos da natureza. Não prestamos atenção, de um modo 
geral, à sua relação objectiva. Para além da primeira direcção 
da representação- que se dirige imediatamente para o objecto 
- e para além desta segunda - que se dirige para a relação em 
si mesma, que está presente no enunciado, independentemente 
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do objecto - há agora uma terceira. Dissemos, ao 
caracterizarmos o juízo «o Sol aquece a pedra», que o Sol 
era entendido como causa e o calor da pedra como efeito. 
Quando fixamos isto, em relação ao Sol e à pedra aquecida, 
dirigimo-nos, de facto, ao Sol e à pedra, mas não, certamente, 
de forma imediata. Não visamos apenas o próprio Sol, nem a 
própria pedra aquecida, mas olhamos agora o objecto «Sol» 
tendo em vista o modo como esse objecto é objecto para nós, a 
perspectiva em que ele é visado, visamo-lo tendo em vista o 
modo como o nosso pensamento o pensa. 

Agora, não tomamos o objecto (Sol, calor, pedra) imedia
tamente, mas no que diz respeito ao modo da sua objectuali
dade. Esta é a perspectiva na qual, antecipadamente, a priori, 
nos relacionamos com ele: como causa, ou como efeito. 

Agora não nos dirigimos apenas ao objecto do enunciado, 
nem somente à forma do enunciado enquanto tal, mas ao 
modo como o objecto é objecto do enunciado, ao modo como 
o enunciado representa antecipadamente o objecto, ao modo 
como o nosso conhecimento efectua uma ultrapassagem em 
direcção ao objecto, transcendi! e como desse modo- em que 
tipo de determinação objectiva- encontra o objecto. Este tipo 
de consideração é chamada, por Kant, transcendental. O 
objecto encontra-se, de um certo modo, diante do olhar, e de 
um certo modo também o enunciado, porque é a rela,cão entre 
o anunciado e o objecto que quer ser concebida. 

Mas esta reflexão transcendental não é uma junção 
exterior entre modos de reflectir psicológicos e lógicos, mas 
qualquer coisa de mais originário, a partir da qual se salienta 
a unilateralidade de cada um daqueles modos. Mal nós, no 
interior de uma ciência, reflectimos de qualquer modo acerca 
dela, efectuamos um passo na direcção do olhar e do nível da 
reflexão transcendental. A maior parte das vezes, não 
pressentimos nada a tal respeito. Por isso, as nossas reflexões 
acerca de tal são, muitas vezes, casuais e confusas. Mas tanto 
quanto não podemos, em qualquer ciência, dar um passo 
fundamentado e fecundo sem a familiaridade com os seus 
objectos e com os seus modos de proceder, tanto rrienos 
podemos dar um passo na reflexão acerca da ciência sem uma 
correcta experiência e sem um correcto exercício da atitude 
transcendental do olhar. . 

Se, neste curso, questionamos permanentemente acerca da 
coisalidade da coisa e nos esforçamos por introduzir-nos neste 
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domí~i.o de q~estionamento, isto mais não é do que um 
exerciclO da atitude transcenqental do olhar e da posição 
transcendental do questionar. E o exercício do representar no 
qual necessariamente se movimenta toda a reflexão sobre a 
c~~nc~a. Assegurar-se deste domínio, entrar na posse dele pela 
c~encia _e pe!o saber, poder entrar e permanecer nas suas 
d!me~soes, e o pressuposto fundamental para o estar-aí 
c~en~íf!co que quer compreender a sua posição e tarefa 
histoncas. 

}) Os juízos sintéticos a priori encontram-se necessariamente na 
base de todo o conhecimento 

Quando, numa ciência, penetramos no domínio dos seus 
object~s, os objectos desse domínio estão antecipadamente 
determmados de tal ou tal modo; mas isso não acontece 
casualmente, nem tem por base uma desatenção da nossa 
parte, como se, _alguma vez, essa pre-determinação do objecto 
pudess,e . ser evitada. Pelo contrário, ela é necessária, tão 
n~cessana qu~, sem ela, não poderíamos, em geral, estar 
diant~ de obJec!os, de acordo com os quais os nossos 
enunciados se onentam e pelos quais se avaliam e compro
var_n. Como pode, então, um juízo científico concordar com o 
obJecto, por exemplo, como pode um juízo de história de arte, 
a~er~a. de uma obra de arte, ser efectivamente um juízo de 
histon~ de arte se, precisamente, o objecto não for 
dete~n~do como obra de arte? Como pode um enunciado 
d~ Bw~ogia acer~a de um animal ser, em verdade, um juízo de 
Bwlogia, se o ammal não for pre-determinado como ser-vivo? 

_Ac~rca do que é o objecto, segundo a sua essência 
obJect!va, devemos p_ossuir já um conhecimento quanto ao 
con~eu?o, um_ c~:mhe~Im~~to, segundo Kant, sintético, prévio, 
a pnon. Sem JUizos smteticos a priori, os objectos não podem 
nunca, e~ geral, faze~-nos face como aquilo a partir de onde, 
«~m segmd~m, nos onentamos, nomeadamente nas investiga
çoes, questoes e demonstrações particulares, e como aquilo a 
que permanentemente fazemos apelo. 
. ~~ todos _os. j~ú;os da , ci_ência exprimem-se já juízos 
smteti~o~ a pnon, JUIZos prevws, num sentido autêntico e 
necessano. De acordo com ó modo expresso e determinado 
como a ciência se ocupa com os seus juízos prévios, avalia-se a 
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sua cientificidade, não de acordo com a quantidade de livros 
escritos, nem com a quantidade dos institutos, nem, muito 
menos, com a utilidade que oferece. Não há ciência sem 
pressupostos, porque a essência da ciência reside em tais 
pressupostos, em juízos prévios sobre o objecto. Kant, não 
somente afirmou tudo isto, como também o mostrou e não 
somente o mostrou como fundamentou. Ele estabeleceu essa 
fundamentação na nossa história como uma obra edificada, 
sob a forma da Crítica da razão pura. 

Se compreendermos a essência da verdade em sentido 
tradicional, como concordância do enunciado com o objecto 
-e também Kant a compreendeu assim - , então, a verdade 
compreendida deste modo não pode existir se, primeiro, o 
objecto não for trazido a um estar-diante, através de juízos 
sintéticos a priori. Por isso, Kant chama aos juízos sintéticos a 
priori, quer dizer, ao sistema dos princípios do entendimento 
puro, a «fonte de toda a verdade» (A237, B296). A conexão 
interna entre o que foi dito e a nossa questão acerca da 
coisalidade da coisa, é notória. 

Coisas verdadeiras, quer dízer, coisas tais que delas uma 
verdade pode sempre surgir para nós, são, para Kant, 
objectos de experiência. Mas o objecto só se nos torna 
acessível quando saímos do mero conceito, em direcção 
àquele «outro» que deve, antes de mais, ser-lhe acrescentado e 
posto com ele. Um tal «pôr-com» acontece sob a forma de 
síntese. As coisas vêm ao nosso encontro, para falarmos à 
maneira kantiana, em primeiro lugar e somente, no âmbito 
dos juízos sintéticos e, de forma correspondente, a coisalidade 
da coisa vem ao nosso encontro, em primeiro lugar, no 
âmbito da questão acerca do modo como uma coisa, em geral 
e antecipadamente, é possível como coisa, quer dizer, ao 
mesmo tempo, acerca do modo como são possíveis juízos 
sintéticos a priori. 

§26- Do princípio supremo de todos os juízos sintéticos 

Se abarcarmos com a vista tudo o que foi dito, tendo como 
objectivo delimitar os juízos analíticos, tomam-se compreen
síveis os dois primeiros parágrafos do segundo capítulo. 

«Ü esclarecimento da possibilidade de juízos sintéticos é 
uma tarefa com a qual a lógica geral não tem absolutamente 
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nada a ver e cujo nome também ela nem sequer precisa 
conhecer. Mas, numa lógica transcendental, esse esclareci
mento é a operação mais importante de todas e mesmo a 
única, quando se discute a possibilidade de juízos sintéticos a 
priori, tal como as condições e o alcance da sua validade. Com 
efeito, depois da realização dessa operação, a lógica pode 
cumprir o seu objectivo, a saber, determinar o alcance e os 
limites do entendimento puro. 

Num juízo analítico, limito-me ao conceito dado, para 
estabelecer qualquer coisa a partir dele. Se o juízo for 
afirmativo, limito-me a acrescentar ao conceito aquilo que já 
nele estava pensado; se o juízo for negativo, limito-me a 
excluir do conceito o seu contrário. Mas nos juízos sintéticos 
tenho de sair do conceito dado, para considerar, em relação 
com ele, qualquer coisa de totalmente diferente do que nele 
~stav~ pensado, relação essa que não é nunca uma relação de 
Identidade, nem de contradição, e na qual não pode ser 
examinada nem a verdade, nem o erro, do próprio juízo.» 
(A154 e seg., Bl93 e seg.) 

O «totalmente diferente» é o objecto. A relação deste 
~<totalmente diferente» com o conceito é a colocação, 
JUntamente com este, do objecto, sob a forma de representa
ção, numa intuição pensante, a síntese. Só na medida em que 
penetramos nesta relação e nos detemos nela, um objecto vem 
ao nosso encontro. A possibilidade interna de um objecto, 
quer dizer, a sua essência, co-determina-se, por isso, a partir 
d~ possibilidade desta relação com ele. Em que consiste, quer 
dtzer, onde se fundamenta, esta relação com o objecto? O 
fundamento no qual ela se apoia deve ser descoberto e 
estabelecido, verdadeiramente, como fundamento. Isto acon
tece no estabelecimento e na fundamentação do princípio 
supremo de todos os juízos sintéticos. 

Neste fundamento, funda-se a condição de possibilidade de 
toda a verdade. As fontes de toda a verdade são os princípios 
do entendimento puro. Eles próprios e, com eles, estas fontes 
de t~d~ a_ verdade, remontam a uma fonte mais profunda, que 
o prmc1p10 supremo de todos os juízos sintéticos traz à luz do 
dia. 

Com o segundo capítulo da nossa secção, a totalidade da 
Crítica da razão pura atinge o seu fundamento mais profundo, 
fundamento por ela própria estabelecido. O princípio 
supremo de todos os juízos sintéticos - ou, como podemos 
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igualmente dizer, a determinação originária da ess~ncia d~ 
conhecimento humano, da sua verdade e do seu obJecto- e 
estabelecida, na conclusão deste segundo capítulo (A159, 
B197), da seguinte forma: «as condições de possibil~d~de da 
experiência em geral são, ao mesmo tempo, condiçoes de 
possibilidade dos objectos da experiência.» 

Quem compreende esta proposição compreende a Crítica 
da razão pura de Kant. Quem a compreende não conh~ce 
apenas um livro, de entre os escritos de fi_los?fi~,. mas dom~a 
uma posição-de-fundo do nosso estar-ai .histonco, que nao 
podemos iludir, nem ultrapassar nem, mwto menos~ renegar. 
Mas através de uma transformação que nos perrmta entrar 
na s~a posse, devemos tomar essa posição decisiva para o 
futuro. 

Pela ordem de importância, o segundo capítulo vem antes 
do terceiro, pois este é apenas o desenvolviJ:?ento daquele .. ~or 
isso uma compreensão plena e determmada do decisivo 
se~ndo capítulo é, pela primeira vez, poss~vel, quando já 
conhecemos o terceiro. Assim, saltamos por erma do segundo 
capítulo e voltaremos a ele depois. ~a interpre~ação do 
terceiro, na conclusão da nossa exposiçao da questao acerca 
da coisa, na Crítica da razão pura. 

No terceiro capítulo, são apresentados sistematicamente 
todos os princípios sintéticos do entendimento puro. !~do o 
que toma o objecto em objecto, tudo o_ q~e dehrmta, a 
coisalidade da coisa, é exposto na sua conexao mtema. Alem 
disso com a interpretação do terceiro capítulo, começamos 
imediatamente com a exposição de cada um dos princípios 
isoladamente. A consideração prévia deve limitar-se a um 
esclarecimento que nos permita obter um conceito mais 
determinado acerca do que é um princípio em geral e acerca 
do ponto de vista da divisão dos princípios. , , 

Para isto, a primeira frase do terceiro capitulo da-nos a 
chave: «0 facto de, em geral, se encontrarem, por toda a 
parte, princípios, deve atribuir-se ao entendimento, pu~o, que 
não é somente o poder das regras, em relação aqwlo que 
acontece, mas é ele próprio a fonte dos princípios, a.orig~m,a 
partir da qual, necessariamente, tu~o (o que pode vir ate nos 
como objecto) se encontra submetido a regras, porq~e, sem 
elas, os fenómenos nunca se poderiam tomar conhecimento 
dos fenómenos que lhe correspondem.» (A158 e seg., B197 e 
seg.). 
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§ 27 - Representapão sistemática dos princípios sintéticos do 
entendimento puro 

a) Os princípios possibilitam a objectualidade do objecto: 
fundabilidade dos princípios 

No prosseguimento da questão acerca da coisalidade da 
coisa, fomos conduzidos até à doutrina kantiana dos 
princípios do entendimento puro. Até que ponto? Para 
Kant, a coisa acessível para nós é o objecto da experiência. 
Experiência, para ele, significa o conhecimento teórico do 
ente, que é possível para o homem. Este conhecimento é 
duplo. Por isso, Kant diz: «Entendimento e sensibilidade só 
ligados podem determinar o objecto para nós.» (A258, B314). 
Um objecto, enquanto objecto, é determinado pela ligação, 
quer dizer, pela unidade, do que é intuído na intuição e do que 
é pensado no pensamento. A essência do objecto pertence o 
«diante de» ( Gegen) e a «posição» ( Stand). A essência deste 
«diante de», a sua possibilidade interna e o seu fundamento, 
tal como a essência desta posição - a sua possibilidade interna 
e o seu fundamento -e, finalmente e acima de tudo, a unidade 
originária de ambas, do «estar diante» ( Gegenheit) e da 
permanência (Stãndigkeit), constituem a objectualidade do 
objecto. 

O facto de a determinação da essência do objecto em geral 
resultar de princípios, não é imediatamente evidente. Todavia, 
tomar-se-á compreensível se prestarmos atenção à orientação 
da tradição no interior da questão acerca da coisa, na filosofia 
ocidental. Nesta, é decisivo o traço matemático fundamental: 
o recurso a axiomas, em qualquer determinação do ente. Kant 
permanece no interior desta tradij;ão. Simplesmente, o modo 
como ele concebe e fundamenta os axiomas, traz consigo uma 
transformação. O princípio supremo de todos os juízos, que 
era, até então, o princípio de contradição, é privado da sua 
supremacia. Que princípios aparecem em seu lugar? 

Em primeiro lugar, deve reparar-se que Kant não fala de 
axiomas. Os «axiomas» são, para ele, um determinado tipo de 
princípios a priori, nomeadamente, os que são imediatamente 
certos, quer dizer, susceptíveis de serem provados, directa
mente, a partir da intuição do objecto. Não se trata de tais 
princípios no contexto presente, o que é já indicado no facto 
de eles serem princípios do entendimento puro. Mas, como 
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princípios, devem conter o fundamento de outras proposições 
e juízos. Portanto, eles próprios não podem mais ser fundados 
em conhecimentos anteriores e mais universais (A148-9, 
Bl88). Isto não exclui o facto de ser próprio deles terem 
uma fundamentação . Permanece somente aberta a questão de 
saber onde é que têm a sua fundamentação. Os princípios que 
fundamentam a essência do objecto não podem ir buscar a 
sua fundamentação ao próprio objecto. Os princípios não 
podem resultar do objecto, através da experiência, uma vez 
que eles próprio possibilitam, pela primeira vez, a objectua
lidade do objecto. Mas os princípios também não podem ser 
fundados somente a partir do puro pensar, uma vez que são 
princípios do objecto. Os princípios também não têm, 
portanto, o carácter de proposições logico-formais univer
sais, como, por exemplo, A é A, das quais se diz que são 
evidentes. Aqui, não funciona o apelo ao bom-senso. No 
âmbito da metafisica trata-se de um «recurso que prova 
sempre que o assunto próprio da razão se tornou duvidoso.» 
(A783 e seg., B811 e seg.). De que tipo é este fundamento 
probante destes princípios do entendimento puro e de que 
forma eles se distinguem, a partir do seu fundamento 
probante, deve mostrar-se por si mesmo, a partir do próprio 
sistema dos princípios. 

b) O entendimento puro como fonte e como poder das regras. 
Unidade, categorias 

Tomamos o facto de a determinação da coisa, em Kant, 
ser reconduzida a princípios, como sinal de que Kant 
permanece no interior da tradição. Mas esta caracterização 
histórica não é ainda um esclarecimento do próprio assunto. 
Se Kant determina a essência do pensar de modo novo, tem 
também de mostrar, na base desta nova concepção da essência 
do entendimento, por que motivo e em que medida os 
princípios pertencem a essa essência. 

Kant é o primeiro a não ser capaz de afirmar e aceitar 
simplesmente o domínio dos princípios, mas a querer fundá
-los a partir da essência do entendimento. A primeira frase do 
terceiro capítulo indica esta conexão. Aí diz-se expressamente 
que «o entendimento puro é, ele próprio, a fonte dos 
princípios.» Em que medida isto é assim, é preciso mostrá-
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-lo em relação com tudo aquilo que até ao momento soubemos 
acerca da essência do entendimento. A lógica geral, que 
determina o juízo como relação entre as representações do 
sujeito e do predicado, reconhece o entendimento como poder 
de ligação de representações. Assim, tal como a concepção 
lógica do juízo é correcta, mas insuficiente, esta concepção do 
entendimento permanece também exacta e, no entanto, 
insatisfatória. O entendimento deve conceber-se como um 
representar que se relaciona com o objecto, quer dizer, como 
um ligar representações, que é construído do seguinte modo: 
como um representar que estabelece e constitui esta relação 
com o objecto enquanto tal. 

A ligação do sujeito com o predicado não é simplesmente 
uma ligação em geral, mas, em cada caso, uma ligação 
determinada. Recordemo-nos do juízo objectivo «o Sol 
aquece a pedra». Aqui, o Sol e a pedra são representados 
objectivamente, na medida em que o Sol é concebido como 
causa e a pedra e o seu aquecimento como efeito. A relação 
entre o sujeito e o predicado acontece tendo por base a relação 
universal de causa e efeito. A ligação é sempre um pôr-em
-conjunto, sob a forma de representação, na perspectiva de um 
modo possível de unidade, que caracteriza o conjunto. Nesta 
caracterização do juízo, transparece ainda, palidamente, o 
sentido originário de 'Aóyoç, como acção de pôr-em-conjunto. 

Cada tipo de ligação entre o sujeito e o predicado, no acto 
de julgar, põe antecipadamente e tem em si mesmo, como 
perspectiva directriz, o representar de uma unidade, de acordo 
com a qual e em cujo sentido, se procede à unificação. O 
representar antecipante de tais unidades directrizes da ligação 
pertence à essência do entendimento. As representações dessas 
unidades enquanto tais e em geral são, de acordo com a 
determinação que foi dada anteriormente, «conceitos». Os 
conceitos de tais unidades, pertencentes à actividade de 
ligação do entendimento. não são, todavia, extraídos de 
quaisquer objectos previamente dados, quer dizer, não são de 
modo algum conceitos retirados da percepção de objectos 
isolados. As representações destas unidades pertencem às 
acções do entendimento, à essência da ligação. Residem 
puramente na essência do próprio entendimento e chamam-se, 
por isso, conceitos puros do entendimento, categorias. 

A lógica geral pôs em destaque uma multiplicidade de 
formas de juízo, modos de ligação sujeito-predicado, que se 
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deixam ordenar numa tábua de juízos. Kant retomou uma 
tradição e completou (cf. A 70, B95) esta tábua de juízos, ou 
seja, a demonstração e ordenação dos diversos modos de 
ligação do sujeito e do predicado. Os pontos de vista dessa 
divisão são a quantidade, a qualidade, a relação e a 
modalidade. Por isso, a tábua de juízos pode dar uma 
indicação sobre outros tantos modos de unidade e de 
conceitos de unidade, que dirigem as diferentes ligações. De 
acordo com esta tábua de juízos, pode ser exposta uma tábua 
destes conceitos de unidade do entendimento puro, que são os 
seus conceitos primitivos (cf. A80, B106). Se for representada 
qualquer coisa em geral como condição da unificação e da 
posição unificadora de uma multiplicidade, esta condição 
representada é tomada como regra da ligação. Porque 
pertence à essência do entendimento, enquanto ligação de 
representações, a representação antecipante das unidades que 
regulam esta ligação e porque estas unidades reguladoras 
pertencem à própria essência do entendimento, este é, no 
fundo, o poder das regras. Por isso, Kant diz (A126): «Agora 
podemos caracterizá-lo [ao entendimento] como poder das 
regras»; e acrescenta: «esta caracterização é mais fecunda e 
aproxima-se mais da essência do entendimento.» A passagem 
que nos ocupa, no início do terceiro capítulo, diz, igualmente, 
que o entendimento é o «poder das regras». Mostra-se, aqui, a 
determinação metafísica da essência do entendimento. 

Mas, no presente capítulo, a determinação da essência do 
entendimento remota a um nivel ainda mais elevado quanto à 
essência. O entendimento puro é «não somente o poder das 
regras», mas até mesmo a fonte das regras. Isto quer dizer que 
o entendimento puro é o fundamento da necessidade das 
regras em geral. Para que aquilo que vem ao nosso encontro, 
para que aquilo que se mostra por si mesmo, quer dizer, para 
que os fenómenos em geral, possam vir até nós, como o que 
«está diante», o que se mostra por si mesmo deve ter 
previamente a possibilidade de aceder, de qualquer forma, à 
estabilidade e à permanência. Mas o que se mantém em si 
mesmo, o que não se desagrega, é o que está reunido em si 
mesmo, quer dizer, o que está unificado, o que está presente 
nessa 'unidade e nela subsiste. A permanência é a pre-sença 
unificada em si mesma e a partir de si mesma. Esta presença é 
também possibilitada pelo entendimento puro. A acção deste 
último é o pensar. Mas o pensar é um «eu penso», represento-

182 

-me qualquer coisa em geral, na sua unidade e homogeneidade. 
A presença do objecto mostra-se no acto de representar, no 
tornar-se presente para mim, através da representação 
pensante, quer dizer, unificante. Mas a quem é apresentada 
esta presença do objecto, se é a mim, enquanto «em> 
ocasional, com os seus caprichos, desejos e opiniões, ou a 
mim como um eu que, recusando tudo o que é «subjectivo», 
deixa o próprio objecto ser aquilo que é, isto depende do 
próprio eu, nomeadamente do alcance e extensão da unidade 
e das regras sob as quais a unidade das representações é 
conduzida. Quer dizer, depende, no fundo, do alcance e do 
modo da liberdade, em virtude da qual eu próprio sou um «eu 
mesmo». 

O ligar re-presentativo somente é possível para o 
entendimento quando ele contém em si modos de unificação 
e regras de unidade da ligação e da determinação, quando o 
entendimento puro faz surgir regras, cuja origem e cuja fonte 
ele próprio é. O entendimento puro é o fundamento da 
necessidade das regras, quer dizer, da existência de princípios, 
porque este fundamento (a saber, o próprio entendimento) é 
necessário de acordo com a essência daquilo a que o 
entendimento puro pertence, ou seja, de acordo com a 
essência do conhecimento humano. 

Se nós, homens, estamos simplesmente abertos à afluência 
de tudo aquilo em cujo meio estamos situados, não estamos, 
porém, à altura desse afluxo. Dele seremos apenas senhores 
na medida em que, a partir de uma superioridade, estivermos 
ao seu serviço, quer dizer, na medida em que deixarmos 
aquilo que aflui estar diante de nós, o trouxermos à 
estabilidade e, assim, construirmos e defendermos um 
domínio possível de permanência. Nesta necessidade de um 
livre subsistir do que aflui, funda-se a necessidade metafísica 
do entendimento puro. De acordo com esta sua proveniência 
metafísica, o entendimento puro é a fonte dos princípios. Pelo 
seu lado, estes princípios são a «origem de toda a verdade», 
quer dizer, da possibilidade de as nossas experiências em geral 
se poderem conformar com objectos. 

Tal «concordância com ... » é apenas possível quando 
aquilo com que ela deve concordar veio já até nós e está 
diante de nós. Só assim, nos fenómenos, algo de objectivo se 
nos dirige, só assim eles se tornam conhecíveis, com respeito a 
um objecto que se exprime neles e lhes corresponde. O 
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entendimento puro dá a possibilidade de uma correspondên
cia com o objecto, graças à objectualidade dos fenómenos, 
quer dizer, à coisalidade das coisas que são para nós. 

c) Os princípios matemáticos e dinâmicos enquanto proposi,cões 
metafísicos 

Na base do que foi exposto, podemos compreender a 
proposição decisiva, que introduz o terceiro capítulo (A158 e 
seg., Bl97 e seg.). Os princípios do entendimento puro 
estabelecem o fundamento da objectividade dos objectos. 
Neles - nomeadamente na sua conexão - realizam-se 
autenticamente os modos de representar graças aos quais se 
abrem, na sua unidade originária, o «estar diante» e o 
«permanecer», que são próprios do objecto. Os princípios 
dizem sempre respeito a esta dualidade unitária da essência do 
objecto. Por isso, devem, por um lado, pôr o fundamento do 
«estar diante» e, por outro, o do «permanecer», da 
permanência. Resulta daqui, como consequência da essência 
dos princípios, a sua articulação em dois grupos. Kant chama
-lhes princípios matemáticos e dinâmicos. Qual o fundamento 
real desta distinção? Que quer ela dizer? 

Kant determina, como coisa a nós acessível, a coisa da 
natureza, o corpo, que existe como objecto da experiência, 
quer dizer, do conhecimento físico-matemático. O corpo é 
qualquer coisa que se move no espaço, ou está em repouso no 
espaço, de tal forma que os movimentos, entendidos como 
mudança de lugar, são determináveis numericamente, no que 
se refere às suas relações. Esta determinabilidade matemática 
dos corpos naturais não é, todavia, para Kant, de modo 
algum uma forma ocasional que lhes é somente acrescentada 
para um cálculo dos processos; pelo contrário, este 
matemátco, no sentido do que se move no espaço, pertence, 
antes de mais e acima de tudo, à determinação da coisalidade 
da coisa. Se a possibilidade da coisa deve ser concebida 
metafisicamente, então exigem-se tais princípios, nos quais · 
este carácter matemático dos corpos naturais se fundamenta. 
Por isso, um dos grupos de princípios do entendimento puro 
chama-se «Os princípios matemáticos». Esta denominação 
não significa que os princípios sejam em si mesmos 
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matemáticos, ou que sejam princtpws pertencentes à 
matemática, mas que eles se referem ao carácter matemático 
dos corpos naturais, sendo eles que, como princípios 
metafísicos, estabelem o fundamento desse carácter. 

Mas a coisa, no sentido de corpo da natureza, não é apenas 
algo que se move no espaço, não é apenas o que ocupa um 
espaço, quer dizer, que é extenso, mas o que preenche um 
espaço, ocupa um lugar e, ao fazê-lo, dilata-se, dispersa-se e 
impõe-se, é uma resistência, quer dizer, é força. Leibniz foi o 
primeiro a pôr em evidência estas características dos corpos 
naturais e Kant retomou estas determinações. Só conhecemos 
aquilo que ocupa um espaço e está espacialmente presente 
através de forças que são activas no espaço (A265, B321). A 
força é a característica pela qual a coisa está presente no 
espaço. Na medida em que age, é efectiva. A efectividade, a 
presença, o «estar-aí» da coisa, determina-se a partir da força 
( dynamis), quer dizer, dinamicamente. Por isso, aos princí
pios do entendimento puro que determinam a possibilidade 
da coisa no que se refere ao seu «estar-aí» Kant chama 
princípios dinâmicos. Também aqui se deve prestar atenção 
ao que se disse a propósito da denominação «matemático». 
Não são princípios da dinâmica como disciplina da física, mas 
princípios metafísicos que possibilitam, em primeiro lugar, os 
princípios físicos da dinâmica. Não é por acaso que Hegel 
intitula «Força e entendimento» um importante capítulo da 
sua Fenomelogia do Espírito, no qual delimita a essência do 
objecto como coisa da natureza. 

Encontramos em Leibniz, pela primeira vez, claramente 
esboçada a dupla direcção de determinação dos corpos 
naturais, a determinação matemática e a dinâmica (cf. , por 
exemplo, Gerh. IV, p . 394 e seg.). Mas Kant conseguiu, pela 
primeira vez, expor e fundamentar a sua unidade interna, no 
sistema dos princípios do entendimento puro. 

Os princípios contêm as determinações das coisas como 
fenómenos que, antecipadamente, a priori, pertencem às 
próprias coisas, em consequência das formas possíveis da 
unidade da ligação segundo o entendimento, quer dizer~ das 
categorias. A tábua das categorias está quadruplamente 
articulada. Esta articulação corresponde à articulação dos 
princtptos. Os princípios matemáticos e dinâmicos estão 
divididos, cada um deles, em dois grupos e a totalidade do 
sistema está dividida em quadro grupos: 1) axiomas da 
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intuição; 2) antecipações da percepção; 3) analogias da 
experiência; 4) postulados do pensamento empírico em geral. 

Nas linhas que se seguem, procuraremos compreender 
estas designações dos princípios a partir da exposição que 
Kant deles faz. Kant nota expressamente: «Escolhi intencio
nalmente estas designações para não deixar despercebida a 
diferença entre a evidência e o exercício destes princípios.» 
(A161, B200). Trata-se dos princípios da quantidade, da 
qualidade, da relação e da modalidade. 

A compreensão dos princípios só é obtida passando pela 
sua demonstração, porque esta demonstração não é senão a 
apresentação do «princípio», do fundamento em que eles se 
fundam e daquilo de onde retiram o que eles próprios são. Por 
isso, tudo depende desta demonstração. A fórmula das 
proposições não diz muito, tanto mais que elas não são 
evidentes. Por isso, Kant despendeu um grande trabalho em 
tomo destas demonstrações: trabalhou-as novamente para a 
2ª edição, em todo o caso, as dos primeiros três grupos. Todas 
estão_ construídas a partir de um determinado esquema, 
relaciOnado com o conteúdo essencial destes princípios. 
Mesmo a redacção dos princípios isolados, acima de tudo a 
redacção do começo de cada um deles, é distinta na 1 ª e na 2ª 
edições. Estas distinções fornecem indicações importantes 
acerca da direcção que toma o propósito esclarecedor de Kant 
e do modo como o sentido autêntico destas proposições deve 
ser entendido. 

Para termos presente, de aqui em diante, o que é essencial 
nesta exposição e fundamentação dos princípios do entendi
mento puro, tentamos abranger, uma vez mais, com o olhar 
tudo o que foi dito. Os princípios são «princípios da 
exposição» dos fenómenos. São os fundamentos sob cuja 
base é possível, para um objecto, ser apresentado no seu 
aparecer, eles são a condição da objectividade do objecto. 

A partir do que agora se disse, em geral, acerca do 
ente?dimento puro, pode deduzir-se já, claramente, em que 
sentido eles são juízos sintéticos a priori e de que modo a sua 
possibilidade deve ser demonstrada. Juízos sintéticos são 
aqueles que alargam o nosso saber acerca dos objectos. 
Geralmente, isto acontece do seguinte modo: extraímos o 
predicado, a posteriori, na percepção, a partir do objecto. 
Agora, porém, trata-se de predicados, quer dizer, de 
determinações do objecto, que lhe convêm a priori. Estas 
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determinações são aquelas a partir das quais e na base das 
quais se determina em geral, pela primeira vez, o que pertence 
a um objecto enquanto objecto; são aquelas determinações 
que reunem as determinantes da objectualidade do objecto. 
Devem, claramente, ser a priori, porque só na medida em que 
em geral temos um saber da objectividade, podemos 
experimentar este ou aquele objecto possível. Mas de que 
modo é possível - antes da experiência, mas tendo-a em vista 
- determinar o objecto enquanto tal? Esta possibilidade é 
provada na demonstração dos princípios. Mas a demons
tração respectiva de cada um deles, não faz senão trazer à luz 
o fundamento dos próprios princípios, o qual, por fim, deve 
ser somente um e o mesmo e que nós, por conseguinte, encon
tramos no princípio supremo de todos os juízos sintéticos. Em 
consequência, os verdadeiros princípios do entendimento 
puro são aqueles nos quais é expresso o Princípio das 
proposições dos quatro grupos. Portanto, nem os axiomas, 
nem as antecipações, nem as analogias, nem os postulados, 
são, verdadeiramente, as proposições-de-fundo, mas as 
proposições-de-fundo são os Princípios ( Prinzipien) dos 
axiomas, das antecipações, das analogias e dos postulados. 

d) Os axiomas da intuij;ão 

Prestemos atenção, de seguida, à já notada distição entre 
as formulações das edições A e B (A162, B302). 

A: «Princípio do entendimento puro: todos os fenómenos 
são, quanto à sua intuição, grandezas extensivas.» 

B: «Ü seu princípio é: todas as intuij;ões são grandezas 
extensivas.» 

Nem sempre a formulação de B é mais acertada que a de 
A. Ambas se completam e, deste modo, cada uma tem o seu 
valor particular, pois Kant não esclareceu tão apropriada
mente este grande território por ele descoberto, quanto dele 
tinha uma ideia, enquanto tarefa de um sistema de filosofia 
transcendental. Mas para nós, vir depois é, justamente, 
assumir o desequilíbrio e as hesitações; e os novos 
arranques, os caminhos que abrem novas saídas, são mais 
essenciais e mais frutuosos que um sistema que não apresenta 
dificuldades e em que todas as fendas estão colmatadas e 
alisadas. 
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Antes de percorrermos, de um lado ao outro, o caminho 
da demonstração do primeiro princípio, perguntemos por 
aquilo que está aqui em causa, pelos «elementos constituin
tes». Sabemos que se trata da determinação da essência do 
objecto. O objecto determina-se pela intuição e pelo 
pensamento. O objecto é fenómeno. Fenómeno, aqui, não 
significa, de modo nenhum, uma aparência, mas a própria 
coisa, na sua presença e no seu estar-aí. Kant, no mesmo lugar 
onde, no início da Crítica da razão pura, refere os dois 
elementos constituintes do conhecimento, intuição e pensa
mento, caracteriza também o fenómeno. «No fenómeno, 
designo por matéria aquilo que corresponde à sensação, mas 
designo por forma do fenómeno aquilo que permite que o 
diverso do fenómeno possa ser ordenado em certas relações.» 
(A20, B34). Forma é aquilo em cujo interior se ordenam as 
cores, os sons e coisas semelhantes. 

a.) Quantum e quantitas 

No primeiro princípio, trata-se dos fenómenos «quanto à 
sua intuição», trata-se, portanto, do objecto, na perspectiva 
directriz do «estar diante», do encontro e do «vir até nós». 
Deste ponto de vista diz-se que os fenómenos, enquanto 
intuições, são grandezas extensivas. 

O que significa grandeza e o que quer dizer grandeza 
extensiva? A expressão «grandeza», em geral e, em particular, 
no que se refere às explicações de Kant, é ambígua; por isso, 
Kant, de bom grado, acrescenta, entre parêntesis, expressões 
latinas diferentes, ou, muitas vezes, utiliza unicamente o latim, 
para fixar a diferença que ele próprio estabeleceu, pela 
primeira vez, com clareza. Encontramos, no fmal de uma 
alínea e no início da seguinte, as duas diferentes designações 
para grandeza (A163, B204): grandeza como quantum e 
grandeza como quantitas (cf. Reflexionen, nº 6383a, WW 
XVIII, pp. 659 e seg.). A grandeza como quantitas dá resposta 
à pergunta: qual a quantidade? Ela é a medida, quer dizer, diz
-nos quantas vezes se toma uma mesma unidade. A grandeza 
de um quarto mede-se em tantos metros de comprimento, 
largura e altura. Mas esta grandeza do quarto só é possível 
porque ele, na medida em que tem uma natureza espacial, é 
um «em cima}}, um «em baiXO}}, um «atráS}}, um «à frente}} e 
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um «ao ladm}, ou seja, um quantum. Kant, por este termo 
entende aquilo que poderíamos designar como o que é dotad; 
de grandeza (das Gró"sshafte) em geral. A grandeza enquanto 
quantitas, enquanto medida e medição do que é dotado de 
grandeza é, em cada caso, uma determinada unidade, na qual 
as partes precedem o todo e o com-põem. Na grandeza 
enqu~n~o quantum, no que é dotado de grandeza, o todo, pelo 
contrano, precede as partes; ele, no que se refere ao número 
de partes, é indeterminado e, em si mesmo, contínuo. A 
quan,titas é sempre um quantum discretum; ela é somente 
poss1vel através de uma divisão posterior e da unificação 
correspondente (síntese) no interior e na base do quantum. 
~as ele mesmo nunca se torna naquilo que é por meio de uma 
smtese .. A grandeza enquanto quantitas, na medida em que é 
determi~ada por um certo número de partes, é sempre 
~omparavel, enquanto que aquilo que existe no espaço, 
mdependentemente da quantitas, é, em si mesmo sempre 
idêntico. ' 

No que se refere à grandeza como quantitas, trata-se 
sell!pre de uma produção de grandeza. Se isto acontecer por 
meiO d~ ur;na progressão das partes para o todo, por meio de 
um acresc1mo sucessivo das partes independentes umas das 
outra~, a grandeza ( quantitas) é extensiva. «A grandeza das 
quant~dades ,(agregado) é extensiva.}} (Reflex. nº 6338a). A 
quantidade e um conceito puro do entendimento. Mas 0 

mesmo não aconte~e com a grandeza como quantum; ela não 
~e ~roduz por meiO de uma posição, mas é dada a uma 
mtmção. 

~) Espapo e tempo como quanta, como formas da intu~cão pura 

. C! 9ue s~gnifica agora dizer que os fenómenos, enquanto 
mtmçoes, _sao grandezas extensivas? A partir da determinação 
comparativa da grandeza como quantitas e da grandeza como 
quantum, tornou-se evidente que a quantitas pressupõe sempre 
o quant~m, que a grandeza como medida, como «tantas 
vezeS}}, e sempre a medida de qualquer coisa dotada de 
grandeza .. Portanto, se, os fenómenos em geral devem poder 
ser_qua?~dades, os fenomenos enquanto intuições, quer dizer, 
as mtmçoes enquanto tais, devem ser quanta, coisas dotadas 
de grandeza. Tais entidades (quanta) são, segundo Kant, 0 
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espaço e o tempo. Que o espaço é uma grandeza não quer 
dizer que ele posssua tal ou tal grandeza. Em primeiro lugar, o 
espaço não possui nunca tal ou tal grandeza, mas é aquilo que 
possibilita a grandeza, no sentido de quantitas. O espaço não é 
com-posto por espaços. O espaço não consiste em partes, mas 
cada espaço é sempre, apenas, uma limitação da totalidade do 
espaço, de tal modo que mesmo as fronteiras e os limites 
pressupõem o espaço e a extensão do espaço e permanecem 
no espaço como uma porção do espaço. O espaço é uma 
grandeza ( quantum) diante da qual as fracções finitas, 
determinadas quanto à medida, e as composições, chegam 
sempre demasiado tarde; é uma grandeza na qual este tipo de 
coisas fmitas não tem absolutamente nenhum direito e em 
nada contribui para a determinação da sua essência; por isso, 
o espaço é chamado uma «grandeza infinita» (A25). Isto não 
significa «sem fim», em relação às determinações finitas, como 
quantitas, mas que, como quantum, que não pressupõe nada 
de finito como condição sua, é ele próprio, pelo contrário, 
condição de cada divisão e fragmentação finita. 

O espaço, tal como o tempo, são quanta continua, coisas 
originariamente dotadas de grandeza, grandezas infinitas e, 
em consequência, grandezas extensivas possíveis (quantida
des). O princípio dos axiomas da intuição tem o seguinte teor: 
«Todos os fenómenos, quanto à sua intuição, são grandezas 
extensivas.» Mas como podem as intuições ser grandezas 
extensivas? Para isso elas devem, originariamente, ter a 
qualidade de grandeza (quanta). É como coisas deste género 
que Kant se refere ao espaço e ao tempo e, como vemos, com 
razão. Todavia, espaço e tempo não são nenhuma intuição, 
mas, simplesmente, espaço e tempo. 

Determinámos anteriormente o intuir como o representar 
imediato de um singular. Por meio deste representar, alguma 
coisa nos é dada. O intuir é um representar doador e não 
criador, que começa por configurar, por meio de um pôr-em
-conjunto. A intuição, entendida como aquilo que é intuído, é 
o representado, entendido como ser-dado. Mas Kant, no 
lugar onde determina o espaço como grandeza infinita, diz: «o 
espaço é representado dado, como uma grandeza infinita.» 
(A25). «0 espaço é representado como uma grandeza infinita 
dada.» (B39). O representar, que traz até nós o espaço 
enquanto tal, é um representar doador, quer dizer, um intuir; 
o próprio espaço é um intuído e, neste sentido, é uma 
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intuição. O espaço é dado imediatamente. Onde é que ele é 
dado? O espaço em geral existe algures? Não sera ele, antes, a 
condição de possibilidade de cada «onde», «aÍ» e «aqui»? 
Uma característica do espaço é, por exemplo, a contiguidade. 
No entanto, não começamos por obtê-la comparando 
objectos que se encontram uns ao lado dos outros. Para 
poder experimentar estes objectos como situados uns ao lado 
dos outros, temos já que representar imediatamente a 
contiguidade e, igualmente, o «estar à frente», o «estar por 
trás» e a sobreposição. Estas dimensões não dependem dos 
fenómenos, não dependem daquilo que se mostra, pois 
podemos, pelo pensamento, afastar-nos de todos os objectos 
do espaço, mas não podemos sair do espaço. Sempre que as 
coisas se mostram na percepção, o espaço na sua totalidade é 
repesentado, antecipadamente e necessariamente, como dado 
de modo universal e imediato. Mas este uno, este universal
mente dado, este representado, não é nenhum conceito, não é 
algo representado de modo universal, tal como a «árvore em 
geral». A representação universal «árvore» contém, sob si 
mesma, todas as árvores singulares, como aquilo de que esse 
representar pode ser enunciado. Mas o espaço contém em si 
mesmo todos os espaços particulares. Os espaços particulares 
são apenas restrições de um espaço originário único, como 
único. O espaço, como quantum, é dado imediatamente como 
um único «isto». Representar imediatamente um singular, 
chama-se intuir. O espaço é um intuído, que se encontra 
diante do olhar antes do aparecimento dos objectos nele 
intuídos. O espaço não é sentido numa sensação, é um 
antecipadamente intuído - a priori -, quer dizer, puramente. 
O espaço é uma intuição pura. Como um tal puro intuído, é 
aquilo que determina antecipadamente tudo o que nos é dado 
empiricamente - tudo o que é intuído pela sensibilidade -, é 
aquilo em cujo «interior» a «multiplicidade... pode ser 
ordenada.» Ao determinante, Kant chama também forma, 
em ~onstrate com a matéria, que é o determinável. Visto deste 
modo, o espaço é a forma pura da intuição sensível, 
nomeadamente, da intuição do sentido externo. Para que 
certas sensações possam ser referidas a qualquer coisa exterior 
a_mim (ou seja, a coisas situadas num outro lugar do espaço, 
diferente daquele em que eu me encontro), este domínio do 
exterior e do «sair em direcção a ... » ( Hinaus-zu) deve já ter 
sido dado. 
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Segundo Kant, o espaço não é, nem uma coisa existente 
em si mesma (Newton), nem uma multiplicidade de 
referências que resultam das relações entre as coisas que 
existem em si mesmas (Leibniz). O espaço é o único, 
imediatamente representado, antecipadamente, na aceitação 
do que é encontrado, ele é o todo do «estar ao lado», do 
«estar por trás» e da sobreposição. O espaço não é outra coisa 
senão, somente, a forma de todos os fenómenos do sentido 
externo, quer dizer, é um modo como aceitamos o que é 
encontrado, uma determinação, portanto, da nossa sensibili
dade. «Portanto, somente a partir do ponto de vista do 
homem podemos falar de espaço, de um ser extenso, etc. Se 
abandonarmos as condições subjectivas sob as quais, 
somente, podemos receber intuições externas ... a representa
ção do espaço não significa, então, absolutamente nada.» 
(A26, B42 e seg.). 

A mesma coisa acontece com o tempo. Por agora, tratava
-se, somente, de tornar compreensível, através de um 
esclarecimento geral da essência do espaço, o que significa 
Kant determinar o espaço como intu~cão pura e pretender ter, 
com isso, obtido o conceito metafísico de espaço em geral. 
Porque, por agora, continua a parecer estranho em que 
medida, em geral, qualquer coisa está delimitada na sua 
essência, pelo facto de ser caracterizada, como intuição. A 
casa é intuída na medida em que é encontrada; mas ser casa 
não significa ser intuído. Kant nunca teria determinado a 
essência da casa deste modo. Aquilo que é adequada para a 
casa deveria, contudo, ser válido para o espaço. Certamente 
que sim, se o espaço fosse uma coisa do género de uma casa, 
uma coisa no espaço. Mas o espaço não está no espaço. 

Kant também não diz simplesmente que o espaço é uma 
intuição, mas que é uma «intuição pura» e uma «forma da 
intuição externa». Não obstante, há uma coisa que se mantém 
válida: a intuição é e permanece um modo de re-presentar 
qualquer coisa, uma forma de acesso a qualquer coisa e uma 
forma de doação de qualquer coisa, mas não essa própria coisa. 

Simplesmente, se o modo de qualquer coisa ser dada 
constituísse essa coisa no seu «ser», tal caracterização dessa 
coisa como intuição seria não só possível, como até mesmo 
necessária. Então, o espaço entendido como intuição não 
significaria, simplesmente, que o espaço é dado desse modo, 
mas que o ser-espaço reside no ser-dado desse modo. De 
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facto, é assim que Kant o entende. O ser-espaço do espaço 
consiste no facto de conceder àquilo que se mostra por si 
mesmo a possibilidade de se mostrar a si mesmo em toda a 
sua extensão. O espaço espacializa (riiumt ein), dá sítio e 
lugar e este dar-espaço ( einriiumen) é o seu ser. Kant exprime 
este dar-espaço quando diz que o espaço é o puro intuído, 
aquilo que se mostra a si mesmo antecipadamente, antes de 
qualquer coisa e para essa coisa e que, enquanto tal, ele é a 
forma da intuição. O ser-intuído é o espacializante ser-espaço 
do espaço. Nós não conhecemos um outro ser do espaço, nem 
temos, também, nenhuma possibilidade de questionar para 
além dele. O facto de existirem dificuldades na metafísica 
kantiana do espaço, não deve ser negado - abstraindo do 
facto de que uma metafísica que não encerra já nenhuma 
dificuldade, não é mais, por isso mesmo, uma metafísica. 
Simplesmente, as dificuldades da metafisica kantiana do 
espaço não se encontram aí onde, na maioria dos casos, se 
esperava encontrá-las, quer do lado da psicologia, quer do 
lado das ciências matemáticas da natureza (teoria da 
relatividade). A dificuldade principal não reside sequer na 
concepção da própria questão do espaço, mas na atribuição 
do espaço, enquanto intuição pura, a um sujeito humano, 
cujo ser é determinado de modo insuficiente (acerca do modo 
como se estrutura a questão do espaço, a partir da superação 
fundamental da relação com o sujeito, cf. Ser e Tempo, §§19-
-24 e §70). 

Para nós, agora, somente é importante mostrar em que 
medida o espaço e o tempo em geral são pensáveis como 
intuições. O espaço dá-se a si mesmo somente neste· puro 
intuir, no qual o espaço enquanto tal é, antecipadamente, 
mantido por nós diante de nós, é representado como algo que 
se pode olhar, é «pré-formado» como aquela grandeza da 
contiguidade, da sobreposição e do «estar por trás», como 
uma diversidade que, a partir de si mesma, dá a possibilidade 
de uma autêntica restrição e delimitação. 

Espaço e tempo são intuições puras. Sobre a intuição, fala
-se na «Estética». Para ela, a intuição é aquilo que, a priori, 
pertence à objectividade do objecto, o que deixa os fenómenos 
mostrarem-se a si mesmos; a intuição pura é transcendental. 
A estética transcendental fornece apenas uma reflexão prévia. 
A sua temática autêntica só atinge o seu termo no tratamento 
do primeiro princípio. 
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y) A demonstra,cão do primeiro princípio; todos os princípios se 
fundam no principio supremo de todos os juízos sintéticos. 

Com o que foi dito, está preparado a essencial para 
compreendermos a demonstração do primeiro princípio e, 
através dela, o próprio princípio. A demonstração consiste em 
três proposições que estão claramente diferenciadas umas das 
outras. A primeira proposição começa «Todos; .. », a segunda 
por «Então é ... », a terceira por «Portanto ... ». E evidente que 
as três proposições têm entre si uma relação que tem a forma 
de um silogismo: premissa maior, premissa menor e 
conclusão. Todas as demonstrações subsequentes- quer das 
antecipações, quer das analogias - que, tal como as 
demonstrações dos axiomas, se encontram, pela primeira 
vez, na segunda edição, estão construídas deste modo. 

Sigamos os três momentos do silogismo, à medida que, ao 
mesmo tempo, explicamos o que ainda não está esclarecido 
nas proposições, tomadas isoladamente. 

A demonstração começa por indicar que todos os 
fenómenos se mostram no espaço e no tempo; quanto ao 
modo do seu aparecer, no que diz respeito à sua forma, 
implicam uma intuição do tipo que referimos. O que é que isto 
significa, no que se refere ao carácter objectivo dos 
fenómenos? Dizemos: «A lua está no céu». Quanto à sua 
doação sensível, segundo a sensação, ela é um objecto 
luminoso, colorido, com zonas de clareza e de obscuridade 
diversamente distribuídas; é-nos dada a partir de fora, lá, 
nesta figura determinada, com esta grandeza, a esta distância 
dos outros corpos celestes. O espaço - aquilo em cujo interior 
a lua nos é dada - está restringido e delimitado a esta figura, 
deste tamanho, nestas relações e nesta distância. O espaço é 
um espaço determinado e é somente esta determinidade que 
constitui o espaço da lua, a espacialidade da lua. A 
determinidade em relação a esta figura, a esta extensão e a 
esta distância dos outros, fundamenta-se num determinar. O 
determinar é uma reunião ordenada, um salientar de 
determinados elementos extensos, que são do mesmo tipo · 
que as partes que os compõem, como, por exemplo, as partes 
da circunferência da figura. Somente na medida em que a 
diversidade do espaço, em si mesmo indeterminado, se 
decompõe em partes e, a partir destas partes, é reunida 
numa determinada sequência e com um limite determinado, é 
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que a luminosidade colorida se nos mostra como figura da 
lua, com esta grandeza e a esta distância, quer dizer, se torna 
algo de aceite e recolhido, no âmbito do que nos encontra e 
está diante de nós. 

O que se mostra é qualquer coisa determinada de uma 
certa maneira, segundo a sua intuição, segundo a forma da 
sua intuitividade, quer dizer, relativamente ao espaço e à sua 
diversidade previamente indistinta: é algo de homogéneo 
composto. Todavia, a composição só o é tendo por base uma 
unidade da figura, uma unidade da grandeza, representada 
nela de um determinado modo. Na síntese predomina -
regulando-a - a unidade, a representação da unidade, a 
consciência dela. Com isto, salientamos o conteúdo essencial 
da premissa maior. A premissa menor segue-se, imediata
mente, ao que acabou de ser dito acerca da unidade sintética 
da diversidade (B203). «Ora, a consciência do diverso homo
géneo na intuição em geral, na medida em que, através da 
intuição, um objecto se torna, pela primeira vez, possível, é o 
conceito de uma grandeza ( quanti) .» Diz-se, aqui, através de 
que é que é possível a unidade do diverso em geral. Partamos 
do próprio diverso homogéneo. O homogéneo é a conse
quência da seriação e da reunião de muitos idênticos em um 
só, a sequência de uma multiplicidade indiferenciada. A 
unidade de uma tal multiplicidade é, em cada caso, «tantas e 
tantas coisas», quer dizer, uma quantidade em geral. A 
unidade em geral de uma multiplicidade em geral é a 
representação condutora de uma ligação, um «Eu penso», 
um puro conceito do entendimento. Mas, na medida em que 
este puro conceito do entendimento, que a «unidade» 
constitui, se relaciona, enquanto regra de unificação, com 
uma grandeza, com um quantum em geral, ele é o conceito de 
um quantum. Este conceito - a quantidade - conduz o diverso 
da mesma natureza a uma reunião e a uma estabilidade em 
qualquer coisa de unificado. Assim, tornam-se possíveis, pela 
primeira vez, a representação de um objecto, o «Eu penso» e 
aquilo que se opõe ao eu. Na medida em que agora- tal como 
é dito na premissa maior - os fenómenos aparecem sob a 
forma de espaço e de tempo, a primeira determinação do que 
vem ao encontro enquanto tal é esta unificação estruturada, 
figurada, do ponto de vista da quantitas. 

Agora, impõe-se esta conclusão: é a mesma unidade e a 
mesma unificação que deixa os fenómenos virem ao encontro, 

195 



enquanto dotados de figura e de uma determinada grandeza, 
na dispersão do espaço e do tempo, e que produz, na 
composição em geral, a estabilidade homogénea, como 
quantidade de um grande número. Portanto, os fenómenos, 
segundo a sua intuição, no modo como estão diante quando 
~ão encontrados, são antecipadamente grandezas extensivas. 
E somente na síntese das quantidades que o quantum - o 
espaço - se determina de modo a vir a ser esta figura 
fenoménica espacial. A mesma unidade da quantidade deixa 
que o que vem ao encontro permaneça diante de nós 
unificadamente. Desta forma, o princípio é demonstrado. 
Por este meio, é também fundamentado o motivo pelo qual 
todos os princípios que exprimem algo acerca da pura 
diversidade da extensão (como, por exemplo, «entre dois 
pontos somente é possível uma linha recta»), valem como 
proposições matemáticas acerca dos próprios fenómenos e 
por que motivo a matemática pode ser empregue nos objectos 
da experiência. Isto não é evidente e só é possível sob 
determinadas condições, que são expostas na demonstração 
do princípio. Por isso, Kant chama também ao princípio 
«princípio transcendental da matemática dos fenómenos» 
(A165, B206). Sob o título «Axiomas da intuição», eles 
próprios não são apresentados e discutidos. A proposição-de
-fundo é demonstrada na medida em que é posto o 
fundamento da verdade objectiva dos axiomas, quer dizer, o 
fundamento deles próprios como condições necessárias da 
objectividade dos objectos. A possibilidade de empregar os 
axiomas matemáticos, a extensão e o número e, portanto, a 
própria matemática, é necessariamente legitimada, na medida 
em que as condições da própria matemática, as condições da 
quantitas e do quantum, são, ao mesmo tempo, as condições 
do aparecimento daquilo a que a matemática se aplica. 

Com isto, deparamos com aquele fundamento que torna 
possível este e todos os outros e ao qual se refere qualquer 
demonstração de qualquer princípio do entendimento puro. 
Trata-se da conexão que nós agora, pela primeira vez, 
captamos mais nitidamente com o olhar. 

A condição da experiência dos fenómenos, neste caso no 
que se refere à figura e à grandeza - a saber, a unidade da 
síntese como quantidade - esta condição da experiência é, ao 
mesmo tempo, a condição de possibilidade do objecto da 
experiência. Nesta unidade, a diversidade encontrada daquilo 
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que está diante de nós adquire, pela primeira vez, poszpao 
( Stand) -e é objecto. A quantitas respectiva dos espaços e dos 
tempos torna possível a recolha do que vem ao nosso 
encontro, a apreensãp, a primeira forma de deixar o objecto 
estar diante de nós. A nossa questão acerca da coisalidade da 
coisa, acerca da objectualidade do objecto, o princípio e a 
demonstração dão a seguinte resposta: porque a objectuali
dade em geral é a unidade e é o conceito prévio da reunião de 
um diverso numa representação de unidade e porque, por 
outro lado, este diverso vem ao encontro no espaço e no 
tempo, a própria coisa que é encontrada deve estar diante de 
nós na unidade da quantidade, enquanto grandeza extensiva. 

Os fenómenos devem ser grandezas extensivas. Diz-se 
assim qualquer coisa acerca do ser dos objectos que não se 
encontra já no conceito de um qualquer coisa em geral, sobre 
o qual nos exprimimos nos juízos. Ao objecto, qualquer coisa 
é atribuída de modo sintético, quando o determinamos como 
uma grandeza extensiva; mas essa atribuição é a priori, não 
tem por base a percepção de objectos singulares, mas decorre, 
antecipadamente, da essência da experiência em geral. 

Qual é o eixo em torno do qual gira toda a demonstração, 
quer dizer, qual é o fundamento sob o qual repousa o próprio 
princípio? Portanto, o que é que é exprimido originariamente 
através do próprio princípio supremo e, dessa forma, trazido 
à luz do dia? 

Qual é o fundamento da possibilidade deste princípio, 
como juízo sintético a priori? Neste, a «quantidade», um puro 
conceito do entendimento, é transportada para o quantum do 
espaço e, com isso, para os objectos que aparecem no espaço. 
Como pode, em geral, um puro conceito do entendimento 
tomar-se determinante para qualquer coisa como o espaço? 
Estes elementos totalmente diversos devem concordar entre si 
de um ponto de vista qualquer, para se poderem unificar, em 
geral, como determinável e determinante, de tal modo que, 
pelo poder desta unificação da intuição e do pensamento, um 
objecto seja. 

Na medida em que estas questões se repetem em cada 
princípio e na respectiva demonstração, não lhes devemos dar 
ainda uma resposta. Antes disso, contentemo-nos em ver, pela 
primeira vez, que estas questões regressam, permanentemente 
e sem poderem ser evitadas, na discussão dos princípios. Mas 
também não desejamos adiar a resposta até à conclusão da 
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interpretação dos princípios, mas expô-la a seguir à discussão 
do princípio seguinte, na transição dos princípios matemáti
cos para os princípios dinâmicos. 

e) As antecipa,cões da percep,cão 

Nos princípios é posto o fundamento do objecto, a sua 
possibilidade interna. Os princípios matemáticos concebem o 
objecto do ponto de vista do «estar diante» e da sua 
possibilidade interna. Por isso, o segundo princípio, tal como 
o primeiro, fala dos fenómenos do ponto de vista do seu 
aparecer. A: «0 principio que antecipa todas as percepções 
enquanto tais, diz: em todos os fenómenos, a sensação e o real 
que lhe corresponde no objecto (realistas phaenomenon), têm 
uma grandeza intensiva, quer dizer, um grau.» B: O princípio 
que lhes corresponde é: em todos os fenómenos, o real que é 
objecto de uma sensa,cão tem uma grandeza intensiva, quer 
dizer, um grau.» 

Aqui, os fenómenos são tomados numa perspectiva 
diferente da perspectiva do primeiro princípio. Este com
preende os fenómenos como intuição, relativamente às formas 
do espaço e do tempo, nas quais aparece o que vem ao nosso 
encontro. O princípio das «Antecipações da percepção» não 
presta atenção à forma, mas àquilo que é determinado pela 
forma como determinante, ou seja, ao determinável como 
matéria da forma. Matéria não significa aqui a substância 
material efectivamente existente. Matéria e forma são 
pensadas como «conceitos da reflexão», como os mais 
universais desses conceitos, que são utilizados numa reflexão 
sobre a estrutura da experiência (cf. A266 e seg., B322 e seg.). 

Na demonstração das «antecipações» fala-se de sensação, 
do real, mas também, de novo, da grandeza e, precisamente, 
de grandeza intensiva. Agora não se trata de axiomas da 
intuif:ão, mas daquilo que é fundamento da percep,cão, quer 
dizer, de um representar «no qual, ao mesmo tempo, se 
encontra uma sensação.» (B207) 

CL) Ambiguidade da palavra «sensa,cão»; a doutrina da sensa,cão 
e a moderna ciência da natureza 

No conhecimento humano, o que se pode conhecer deve 
vir ao nosso encontro e ser dado, porque o ente é 
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completamente diferente de nós e porque nós não o fizemos 
nem produzimos. Não precisamos por começar por mostrar a 
um sapateiro o que é um sapato, para o fazer saber o que é um 
sapato; ele sabe-o sem que tenha de encontrar um sapato e 
sabe-o muito melhor e mais verdadeiramente sem que isso 
aconteça, porque pode produzir tal tipo de coisas. Pelo 
contrário, aquilo que ele não pode produzir deve ser-lhe 
trazido de qualquer lado. Porque nós, homens, não criámos o 
ente enquanto tal, no seu todo, nem o podemos criar, ele deve 
ser-nos mostrado para que, com isso, o possamos conhecer. 

Com este mostrar do ente na sua manifestação, aquela 
acção que mostra as coisas- a saber, a criação da obra de arte 
- tem uma tarefa digna de nota, na medida em que, de certo 
modo, as cria. A obra cria o mundo. O mundo abre, pela 
primeira vez, as coisas, no interior de si mesmo. A 
possibilidade e a necessidade da obra de arte é apenas uma 
prova de que só sabemos algo acerca do ente quando ele nos é 
verdadeiramente dado. 

Todavia, isto acontece habitualmente no encontro com as 
coisas que se processa no âmbito da experiência quotidiana. 
Para que tal aconteça, as coisas devem solicitar-nos, afectar
-nos, importunar-nos e invadir-nos. Desta forma, formam-se 
as impressões, as sensações. A sua diversidade distribui-se 
pelos diferentes domínios dos nossos sentidos, vista, ouvido, 
etc. Na sensação e no seu aparecimento encontramos aquilo 
que «constitui a verdadeira diferença entre o conhecimento 
empírico e o a priori.» (A167, B208-9). O empírico é o a 
posteriori, o que - visto a partir de nós mesmos, que nos 
encontramos em primeiro lugar- está em segundo ,lugar, é 
sempre posterior e joga-se no exterior. A palavra «sensação», 
tal como a palavra «representação», começa por ser ambígua: 
por um lado, significa o sentido, o vermelho que é percebido, 
o som, a sensação de vermelho, a sensação de som. Ao mesmo 
tempo, significa o sentir, como atitude nossa. Mas esta 
distinção ainda não nos satisfaz. O que é nomeado pela 
palavra «sensação» tem esta ambiguidade porque ocupa uma 
peculiar posição intermédia, que medeia entre as coisas e os 
homens, entre objecto e sujeito. Conforme interpretarmos o 
que é objectivo e de acordo com o conceito de subjectivo, 
modifica-se a concepção e a interpretação da essência e do 
papel da sensação. Refira-se aqui, apenas, uma concepção 
que, desde muito cedo, se divulgou no pensamento ocidental e 
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que, ainda hoje, está longe de ter sido ultrapassada. Quanto 
mais procurávamos as coisas, de acordo com o seu simples 
aspecto, segundo a figura, a posição e a extensão (Demócrito 
e Platão), tanto mais constrangedor se deveria tomar, diante 
das relações de posição, aquilo que preenche as distâncias e os 
lugares, ou seja, o que é dado sob a forma de sensação. Em 
consequência, os dados sensíveis - cor, som, impressão e 
matéria - tornaram-se os primeiros autênticos elementos 
constituintes da composição de uma coisa. 

Uma vez fragmentadas as coisas na sua diversidade de 
dados sensíveis, a interpretação da sua verdadeira essência 
somente se poderia realizar se se dissesse que as coisas são, de 
facto, aglomerações de dados sensíveis e que, além disso, 
ainda têm um valor de uso e um valor estético e - na medida 
em que as conhecemos - um valor de verdade. As coisas são 
aglomerações de sensações, passíveis de receber um valor. 
Nelas, as sensações são representadas por si mesmas. Elas 
tomam-se coisas sem que, em primeiro lugar, se tenha dito o 
que pode, então, ser a coisa, através de cuja divisão os 
fragmentos - as sensações - aparecem como aquilo que é, 
segundo se diz, o originário. 

Mas o próximo passo é aquele em que os estilhaços, as 
sensações, são concebidos como efeitos de uma causa. A fisica 
afirma que a causa das cores são ondas luminosas, 
modificações de estado, periódicas e infinitas, no Éter. Cada 
cor tem o seu número de vibração próprio, por exemplo, o 
vermelho tem o comprimento de onda de 760 1..1.1..1. e 400 biliões 
de vibrações por minuto. Isto é o vermelho; é o que vale como 
vermelho objectivo, diante da impressão meramente subjecti
va da sensação de cor. Seria ainda melhor se, também, se 
pudesse reconduzir a sensação de cor, enquanto atitude de 
excitação, a correntes eléctricas nas fibras nervosas. Quando 
se chegar aí, saberemos o que são objectivamente as cores. 

Uma tal explicação da sensação parece ser muito científica 
e, no entanto, não o é, na medida em que são imediatamente 
abandonados os domínios de doação da sensação e aquilo que 
deve ser explicado, a saber, a cor enquanto dado. Além disso; 
não se observa que subsiste ainda uma diferença conforme, ao 
falarmos de uma cor, visamos a coloração determinada de 
uma certa coisa, por exemplo, o vermelho desta coisa, ou 
visamos a sensação de vermelho dada nos olhos. Esta última 
doação não é dada imediatamente. É necessária uma atitude 
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muito complicada e artificial para se conceber a cor da 
sensação enquanto tal, em vez da cor de uma coisa. Contudo, 
se prestarmos atenção - distanciando-nos de qualquer teoria 
do conhecimento - à doação da cor de uma coisa, por 
exemplo, ao verde de uma folha, não encontraremos aí nada 
que seja uma causa que provoque um efeito em nós. Nunca 
percebemos o verde da folha como um efeito, mas como o 
verde da folha. 

Mas onde - tal como acontece na moderna física 
matemática - a coisa e o corpo são representados como 
extensos e resistentes, aí a diversidade intuída reduz-se a uma 
diversidade de dados sensíveis. Hoje, para a física atómica 
experimental, o dado é apenas uma diversidade de manchas 
luminosas e de traços, sobre uma película fotográfica. Para 
interpretar este dado não são necessários menos pressupostos 
do que para a interpretação de um poema. Só a solidez 
palpável dos aparelhos de medida desperta a aparência de que 
esta interpretação se apoia num solo mais firme do que as 
interpretações dos poetas nas ciências do espírito, que se 
apoiariam apenas, ao que se diz, em motivos subjectivos. 

Felizmente, ainda há, por hora - fora das ondas luminosas 
e dos impulsos nervosos - o colorido e a luz das próprias 
coisas, o verde da folha e o amarelo da seara, o negro do 
corvo e o cinzento do céu. A relação com tudo isto também 
não está simplesmente presente, mas deve ser constantemente 
pressuposta como aquilo que, pelo questionamento fisiológico 
e físico, imediatamente se desvanece e é desviado do seu 
sentido. 

Surge a seguinte questão: que é que tem mais o carácter de 
ente? Será a cadeira rústica com um cachimbo, que o quadro 
de Van Gogh mostra, ou serão as ondas luminosas que 
correspondem às cores aí empregues, ou então os comporta
mentos sensíveis que temos «em nós» ao contemplarmos a 
imagem? Em cada um destes casos, as sensações desempe
nham um papel, mas çom um sentido sempre diferente. A cor 
da coisa, por exemplo, é algo de completamente diferente do 
estímulo recebido nos olhos, que nunca é concebido por riós 
imediatamente como tal. A cor da coisa pertence à coisa. 
Também não se nos dá como causa de um estado existente em 
nós. A própria cor da coisa, o amarelo, por exemplo, somente 
é este amarelo na medida em que pertence à seara de trigo. A 
cor e a sua coloração luminosa determinam-se, em cada caso, 
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a partir da unidade e do tipo ongmano da própria coisa 
colorida. Esta, nunca começa por se compor a partir de 
sensações. 

Estas indicações devem somente servir para nos fazer 
compreender que não é imediatamente claro aquilo que 
visamos quando falamos de sensações. A pluralidade de 
sentidos não delimitada da palavra e a multiplicidade não 
dominada das coisas visadas, patenteiam, somente, a 
insegurança e a perplexidade que impedem uma determina
ção suficiente da relação entre o homem e a coisa. 

Até aqui, predominou a opinião segundo a qual a 
concepção da coisa como uma pura diversidade de dados 
sensíveis seria o pressuposto da determinação físico-matemá
tica do corpo; a teoria do conhecimento, segundo a qual ele 
consistiria essencialmente em sensações, seria o fundamento 
do desenvolvimento da moderna ciência da natureza. 
Todavia, passou-se exactamente o contrário. A perspectiva 
matemática sobre a coisa como um corpo extenso em 
movimento no espaço e no tempo, teve como consequência 
que o dado quotidiano com que lidamos foi concebido como 
puro material e fragmentado numa multiplicidade de 
sensações. Em primeiro lugar, a perspectiva matemática teve 
como efeito despertar a nossa atenção para uma teoria da 
sensação que lhe correspondia. É no plano desta perspectiva 
que Kant igualmente se encontra; tal como a tradição anterior 
e posterior, ele ultrapassou de antemão aquele domínio da 
coisa no interior do qual nos sabemos imediatamente em casa, 
um domínio como aquele que o pintor também nos mostra: a 
simples cadeira com um cachimbo, que acabou de lá ser posto 
ou esquecido, num quadro de Van Gogh. 

~) O conceito kantiano de realidade; grandezas intensivas 

Apesar de a crítica de Kant se situar, de antemão, no 
domínio de experiência do objecto que é próprio do 
conhecimento físico-matemático da natureza, a sua interpre
tação metafísica dos dados sensíveis permanece fundamental
mente diversa das que existiam até então, ou das que vieram 
depois, quer dizer, é superior a todas elas. A interpretação da 
objectualidade do objecto, na perspectiva daquilo que nele é 
um dado sensorial, é realizada, por Kant, na apresentação e 
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na demonstração do princípio das antecipações da percepção. 
É característico da interpretação da obra de Kant, feita até ao 
presente, o facto de ela, ou ter passado por cima desta parte, 
ou de a ter interpretado de um modo totalmente incorrecto. A 
prova disto é a perplexidade com que se manipula um 
conceito fundamental que, neste princípio, joga um papel 
essencial. Referimo-nos ao conceito de real e de realidade. 

O esclarecimento deste conceito e do seu emprego por 
Kant pertence aos primeiros elementos de uma introdução à 
Crítica da razão pura. A expressão «realidade}} é hoje 
entendida no sentido de efectividade ou existência. Assim, 
fala-se do problema da realidade do mundo exterior e, com 
esse problema, quer-se discutir se há ou não, fora da 
consciência, qualquer coisa de efectivo e de verdadeiramente 
existente. Pensar «realisticamente» em política significa ter em 
conta as situações e as circunstâncias efectivamente existentes. 
Realismo em arte é o modo de representar que, supostamente, 
descreve o efectivo e aquilo que é tido por tal. Devemos 
afastar o sentido de realidade que é hoje corrente, para 
percebermos o que é que Kant quer dizer com o real no 
fenómeno. Além disso, o significado hoje corrente de 
«realidade» não corresponde, nem ao sentido originário da 
palavra, nem ao emprego inicial deste termo na filosofia 
medieval e moderna, até Kant. No entanto, o uso ·actual 
resultou, presumivelmente, de uma não compreensão e de 
uma interpretação errada no uso da linguagem de Kant. 

Realidade vem de realitas; chama-se realis àquilo que 
pertence à res, que quer dizer «coisa». Real é aquilo que 
pertence a uma coisa, que constitui o conteúdo de uma coisa, 
de uma casa ou de uma árvore, por exemplo; real é o que 
pertence à essência de uma coisa, à sua essentia. Realidade 
significa, por vezes, a totalidade desta determinação da 
essência de uma coisa, outras vezes, os elementos singulares 
que a constituem. Assim, por exemplo, a extensão é uma 
realidade dos corpos naturais, bem como o peso, a densidade 
e a força de resistência. Enquanto tal, ela é real, pertence à res, 
à coisa «corpo da natureza», indepen~entemente do facto de o 
corpo existir efectivamente ou não. A realidade de uma mesa 
pertence, por exemplo, a materialidade; mas para isso, a mesa 
não precisa de ser efectiva, ou «real» no sentido moderno. O 
próprio ser efectivo, a existência, é qualquer coisa que é 
acrescentado à essência e, deste ponto de vista, a própria 
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existência vale como uma realidade. Kant, pela primeira vez, 
tinha indicado que a efectividade, o ser presente, não é o 
predicado real de uma coisa; quer dizer, cem táleres possíveis 
não se distinguem absolutamente nada de cem táleres 
efectivos, se os tomarmos na sua realidade; trata-se, em 
ambos os casos, da mesma coisidade, dos mesmos cem táleres, 
do mesmo quê, da mesma res, possível ou efectiva. 

Distinguimos efectividade de possibilidade e de necessida
de; estas três categorias são reunidas por Kant sob a 
designação de «modalidade». Do facto de, neste grupo, não 
se encontrar «realidade», deve concluir-se que realidade não 
significa efectividade. A que grupo pertence a realidade, quer 
dizer, qual é o seu sentido mais universal? É a qualidade -
quale - , um «assim e assim», «isto ou aquilo», um quê; 
«realidade» como coisidade é resposta à questão acerca do que 
é uma coisa, não à questão de saber se ela existe ou não.» 
(A143, B182) O real, o que constitui a res, é uma 
determinação da res enquanto tal. É desta forma que é 
esclarecido o conceito de realidade, na metafísica pré
-kantiana. No emprego do conceito metafísico de realidade, 
Kant acompanha o manual de Baumgarten, no qual se 
elabora, de forma escolar, a tradição da metafísica medieval e 
moderna. 

Em Baumgarten, o carácter fundamental da realitas é a 
determinatio, a determinidade. Extensão e materialidade são 
realidades, quer dizer, determinidades pertencentes à res, ao 
«corpo». Considerada com mais exactidão, a realitas é uma 
determinatio positiva et vera, uma determinidade pertencente à 
verdadeira essência de uma coisa e que é posta como tal. O 
conceito oposto é um quê que não determina uma coisa 
positivamente, mas tendo em vista aquilo que lhe falta. Assim, 
a cegueira é uma falta, é aquilo que não existe no que é a vista. 
Ela não é, de facto, uma determinação positiva, mas negativa, 
quer dizer, uma «negação». O conceito que se opõe à 
realidade é a negação. 

Tal como para todos os outros conceitos fundamentais, 
tomados à metafísica tradicional, Kant dá também deste, da 
realitas, uma interpretação crítica. Os objectos são as coisas 
tal como aparecem. Os fenómenos fazem com que algo, um 
quê, se mostre por si mesmo. O que, antes de qualquer outra 
coisa, aflui aí, nos surge e nos solicita, este primeiro quê, este 
primeiro aspecto coisal, é chamado o «real» no fenómeno; 
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«aliquid sive obiectum qualificatum, é a ocupação do espaço e 
do tempo.» (WW, XVIII, Nº 6338a, p. 663) O real no 
fenómeno, a realitas phaenomenon (Al68, B209), é aquilo que, 
como primeiro conteúdo quiditativo, deve ocupar o vazio do 
espaço e do tempo, para que, desse modo, possa aparecer, em 
geral, qualquer coisa e seja possível o aparecer, o afluxo do 
que está diante. 

O real no fenómeno, no sentido de Kant, não é o que é 
efectivo no fenómeno, por oposição ao que nele poderia ser 
não efectivo e ser uma aparência ou ilusão. O real é aquilo que 
deve, em geral , poder ser dado, para que se possa decidir 
sobre qualquer coisa, no que respeita à sua efectividade ou 
não efectividade. O real é o puro e, em primeiro lugar 
necessário, quê, enquanto tal. Sem o real, sem a coisidade, o 
objecto não só não é efectivo, como não é, em geral, nada, 
quer dizer, não tem um quê, pelo qual se determina como isto 
ou como aquilo. Neste quê, neste real, o objecto qualifica-se a 
si mesmo como o que é encontrado desta ou de aquela 
maneira. O real é o primeiro quale do objecto. 

A par deste conceito crítico de realidade, Kant utiliza, ao 
mesmo tempo, este termo no sentido tradicional mais lato, 
para referir qualquer coisidade que determina também a 
essência da coisa como objecto. Em correspondência, 
encontramos frequentemente e, precisamente, numa questão 
fundamental da Crítica da razão pura, a expressão «realidade 
objectiva». Esta expressão provocou e favoreceu a interpre
tação incorrecta da Crítica da razão pura, do ponto de vista de 
uma teoria do conhecimento. A expressão «realidade 
objectiva» foi esclarecida na perspectiva da discussão do 
primeiro princípio. Aqui, pergunta-se se os conceitos puros da 
razão, que não são tomados empiricamente do objecto, 
pertencem, ainda assim, ao aspecto coisal dos objectos e de 
que modo pertencem; se, por exemplo, a quantidade tem 
«realidade objectiva». Esta questão não visa o facto de a 
quantidade ser efectivamente existente e se lhe corresponde 
qualquer coisa fora da consciência. Pergunta-se, antes, se a 
quantidade pertence ao objecto como objecto, ao objecto 
enquanto tal, e por que motivo lhe pertence. Espaço e tempo 
têm «realidade empírica». 

No segundo princípio, a par da sensação e do real, fala-se 
de grandeza intensiva. A distinção, no conceito de grandeza, 
entre quantum e quantitas, foi já discutida. Se estivermos a 
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falar de grandeza extensiva, grandeza significa, então, 
quantitas, medida da grandeza e, justamente, medida de um 
grande número de elementos. Ora, o intensivo, a intensio, não 
é senão a quantitas de uma qualitas, de um real; por exemplo, 
uma superficie brilhante (a lua). Concebemos a grandeza 
extensiva do objecto quando medimos, gradualmente, as suas 
extensões espaciais; pelo contrário, concebemos a sua 
grandeza intensiva quando não prestamos atenção à 
extensiva, quando observamos a superficie, não como 
superfície, mas segundo o puro quê do seu brilho, a 
quantidade de luz, o colorido. A quantitas da qualitas é a 
intensidade. Enquanto quantitas, cada grandeza é a unidade 
de uma multiplicidade; mas as grandezas extensiva e intensiva 
são essa unidade em modos diferentes. Na grandeza extensiva, 
a unidade é sempre concebida sobre a base e por meio da 
reunião de muitas partes, que são postas, primeiro, de modo 
imediato. Pelo contrário, a grandeza intensiva é percebida 
imediatamente como unidade. A multiplicidade que pertence 
à intensidade só pode ser representada se um intensivo se 
aproximar da negação - do zero. As multiplicidades que 
constituem esta unidade não estão espalhadas nela de modo a 
resultar daí a unidade, por adição de muitas extensões e 
partes. As multiplicidades singulares da grandeza intensiva 
resultam, antes da redução da unidade a um quale: elas 
próprias, por seu lado, são um quale, são muitas unidades. A 
tais unidades chamamos graus. Um som alto, por exemplo, 
não é composto por um certo número desses cons, mas, do 
som baixo ao alto, há uma graduação do grau. As 
multiplicidades da unidade de uma intensidade são as 
unidades singulares de uma multiplicidade. Ambas, no 
entanto, intensidade e extensividade, deixam-se, como 
quantidades, ordenar por meio de números; mas os graus e 
os níveis das intensidades não se tornam, por isso, um mero 
agregado de partes. 

y) A sensa.cão entendida, por Kant, de modo transcendental; 
demonstra>cão do segundo princípio. 

Compreendemos agora o princípio, segundo o seu 
conteúdo geral (A166): 

«Ü princípio que antecipa todas as percepções enquanto 
tais, diz: em todos os fenómenos a sensação e o real que nela 
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corresponde ao objecto (realitas phaenomenon) , tem uma 
grandeza intensiva, quer dizer, um grau.» 

Em B207 diz-se: «Em todos os fenómenos , o real que é 
objecto da sensa>cão tem uma grandeza intensiva, quer dizer, um 
grau.» 

Mas nós só podemos compreender o princípio tendo por 
base a demonstração que mostra onde é que ele se funda
menta, enquanto princípio do entendimento puro. O decurso 
da demonstração é, ao mesmo tempo, a interpretação do prin
cípio. Somente quando dominarmos a demonstração, ficare
mos preparados para avaliar a diferença entre as formulações 
da A e de B e para decidir da superioridade de uma sobre a 
outra. Deve ter-se em atenção o seguinte facto: o princípio diz 
qualquer coisa sobre as sensações, não na base de uma 
descrição psicológica empírica, ou mesmo de um esclareci
mento fisiológico da sua formação e da sua proveniência, mas 
por meio de uma reflexão transcendental. Isto significa que a 
sensação é vista, antecipadamente, como qualquer coisa que 
entra em jogo no interior de uma relação, que é uma 
ultrapassagem em direcção ao objecto, na determinação da 
sua objectualidade. A essência da sensação é delimitada a 
partir do seu papel no interior da relação de transcendência. 

Com isto, Kant obtém uma posição-de-fundo diferente, a 
propósito da questão acerca da sensação e da sua função no 
aparecimento das coisas. A sensação não é uma coisa para a 
qual se devem procurar causas, mas um dado, cuja doação se 
deve tornar compreensível a partir das condições de 
possibilidade da experiência. 

Do mesmo facto, resulta a compreensão da designação 
destes princípios como antecipações da percepção. 

Mais uma vez, a demonstração tem a mesma forma, 
embora a premissa maior, a premissa menor e a conclusão se 
distribuam por um maior número de proposições. A premissa 
maior (B208) começa por «Ora, uma transformação da 
consciência empírica em consciência pura ... »; a transição para 
a conclusão começa por «Porque, agora, a sensação não é, em 
si mesma .. . »; a verdadeira conclusão começa por «ele não 
terá ... portanto terá ... ». 

Procuremos construir a demonstração de uma forma 
simplificada, de modo a que as articulações sejam salientadas 
com mais nitidez. Na medida em que antecipámos as 
determinações essenciais do que é «sensação», «realidade» e 
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«grandeza intensiva», não pode subsistir qualquer dificuldade 
quanto ao conteúdo. Para já, recorde-se, uma vez mais, o que 
deve ser provado pela demonstração. Trata-se de ver que o 
puro conceito do entendimento - aqui, a categoria de 
qualidade - determina antecipadamente os fenómenos em 
relação àquilo que o que é encontrado é neles, de modo que a 
partir desta qualidade dos fenómenos, uma quantidade - no 
sentido de intensidade - é possível e, dessa forma, é garantida 
a aplicação do número, da matemática. Com a demonstração 
prova-se, ao mesmo tempo, que um «estar diante» não pode 
acontecer sem a presença de um quê em geral e que na tomada 
de qualquer coisa se deve encontrar já um quê, que foi 
previamente tomado. 

Premissa maior: todos os fenómenos, enquanto são aquilo 
que se mostra por si mesmo na percepção, contêm em si 
mesmos, a par das determinidades espacio-temporais, o que 
aflui - que Kant chama a matéria - que nos solicita e se nos 
impõe e ocupa o domínio espácio-temporal. 

Trans~cão: o que se impõe e é posto-diante (positum), só se 
pode tornar perceptível enquanto aquilo que é assim posto
-diante e ocupante, na medida em que é antecipadamente 
representado à luz de uma quididade, no âmbito aberto do 
real em geral. Somente no horizonte aberto da quididade é 
que uma sensação pode ser sentida. Uma tal recepção do quê 
que é encontrado é «instantânea», não consiste na sequência 
de uma apreensão que procede por reunião. O perceber do 
real é um simples ter-aí, é positio de um positum. 

Premissa menor: é possível que, neste campo aberto do 
real, o ocupante se modifique, entre o máximo de afluência 
total e o vazio do domínio espacial. De acordo com esta 
variedade nos graus de afluência, encontra-se, na sensação, 
algo dotado de grandeza, que não depende do aumento de 
uma quantidade, mas diz sempre respeito ao mesmo quale, 
embora numa ordem de grandeza sempre diferente. 

Transij:ão: mas a grandeza, a quantidade de um quale, quer 
dizer, de um real, não é senão um determinado grau do 
mesmo quê. A grandeza do real é uma grandeza intensiva. 

Conclusão: portanto, aquilo que nos solicita no fenómeno, 
o sensível enquanto real, tem um grau. Na medida em que o 
grau se deixa determinar, enquanto quantidade, através de um 
número, sendo este, no entanto, uma posição, feita pelo 
entendimento, de um «múltiplo da unidade», o que é sentido, 
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enquanto é um quê encontrado, pode ser estabelecido 
matematicamente. 

Com isto, o princípio fica demonstrado. Em B, ele tem o 
seguinte teor: 

«Em todos os fenómenos, o real, que é um objecto da 
sensa~cão, tem uma gr.andeza intensiva, quer dizer, um grau.» 
Com mais exactidão, o princípio deveria ter o seguinte teor: 
em todos os fenómenos, o real, que constitui aquilo que, nas 
sensações, se mantém diante, tem ... Mas, em caso algum a 
proposição quer dizer que o real tem um grau porque é 
objecto da sensação. Pelo contrário, a proposição quer 
afirmar o seguinte: porque o quê afluente da sensação é 
uma realidade para o «deixar estar diante» representativo, 
porque a quantidade de uma realidade é uma intensidade, a 
sensação - enquanto coisidade do objecto - tem o carácter 
objectivo de uma grandeza intensiva. 

A formulação do princípio em A, ao invés, é equívoca e 
quase que exprime um sentido contrário ao que é visado. 
Sugere a opinião errada de que, em primeiro lugar, a sensação 
teria um grau e, por isso, também o teria o real que lhe 
corresponde, distinto dela pelo seu aspecto coisa! e subsistente 
por detrás dela. No entanto, o princípio quer dizer que é, em 
primeiro lugar e verdadeiramente, o real como quale que tem 
uma quantidade de grau - e, por isso, também o tem a 
sensação; a sua intensidade, enquanto intensidade objectiva, 
repousa na doação prévia do carácter de realidade do sensível. 
A formulação em A deve ser, por isso, modificada do modo 
seguinte: «Em todos os fenómenos, a sensação, quer dizer, 
antes de mais, o real que a deixa mostrar-se como qualquer 
coisa de objectivo, tem uma grandeza intensiva.» 

Parece que estamos, aqui, a intervir arbitrariamente no 
texto de Kant. No entanto, as diferenças entre as formulações 
de A e de B mostram já até que ponto o próprio Kant se tinha 
dado ao trabalho de moldar na forma de uma proposição 
mais compreensível, a sua nova concepção da essência 
transcendental da sensação. 

8) A estranheza das antecip~cões. Realidade e sensa~cão 

Reconhecemos facilmente até que ponto o princípio era 
uma novidade para o próprio Kant, no facto de ele se ter 
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sempre espantado com a estranheza daquilo que o princípio 
exprime. O que será mais estranho do que isto: onde se trata 
daquilo que nos afecta, daquilo que nós apenas recebemos -
tal como acontece com as sensações - também ainda aí, 
justamente neste «até nós», é possível e necessário, da nossa 
parte, um agarrar que vai ao encontro de... e antecipa. A 
percepção como puro recolher e a antecipação como um pré
-conceber, que apreende indo ao encontro de ... , são, à primeira 
vista, coisas totalmente incompatíveis. E, no entanto, somente 
à luz da represnetação da realidade que concebe previamente 
indo ao encontro de ... é possível à sensação ser um «isto e 
aquilo» que se pode acolher e é encontrado. 

De facto, pensamos que sentir qualquer coisa, percepcio
nar qualquer coisa, é a coisa mais fácil e mais simples do 
mundo. Somos seres sencientes. Certamente que sim! 
Somente, nenhum «qualquer coisa», nenhum «quê», foi 
alguma vez sentido por um homem. Então por meio de que 
órgãos dos sentidos deve tal coisa acontecer? Um «qualquer 
coisa» não se deixa ver, nem ouvir, nem cheirar, gostar, ou 
tocar. Não há nenhum órgão dos sentidos para o «quê», para 
um «isto» e um «aquilo». A quididade do sensível deve ser 
previamente representada e acolhida antecipadamente, no 
âmbito e como âmbito do que se pode acolher. Sem realidade, 
não há real, sem real não há sensível. Porque, no domínio do 
acolher e do perceber, pode, pelo menos, pressupor-se a 
existência de um tal agarrar prévio, Kant, para tornar 
compreensível esta estranheza, dá o nome de antecipação ao 
princípio da percepção. De um modo geral, todos os 
princípios em que se exprime a determinação prévia do 
objecto, são antecipações. Por vezes, Kant utiliza também esta 
designação no seu sentido mais lato. 

A percepção humana é antecipadora. O animal também 
tem percepções, quer dizer, sensações, mas não antecipa; ele 
não deixa, antecipadamente, o que aflui vir ao encontro, 
como um quê que subsiste em si mesmo, como o outro que lhe 
pertence, a ele, animal, como um outro, e que assim se mostra 
a si mesmo como um ente. Nenhum animal, nota Kant noutro 
local (A religião nos limites da mera razão), pode dizer eu. Isto 
quer dizer que ele nunca pode colocar-se na posição de 
alguém diante de quem um outro poderia estar diante. Isto 
não exclui que o animal possa estar em relação com o 
alimento, com a luz, com o ar e com outros animais. Mas, em 
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tudo isto, não existe um comportamento face ao ente nem, tão 
pouco, face ao que não é ente. A sua vida decorre aquém da 
abertura do ser e do não-ser. Pode aqui, certamente, surgir a 
questão muito vasta de saber de onde nos vem o 
conhecimento do que acontece, ou não acontece, com os 
animais. Imediatamente, nunca o podemos saber, mas 
podemos obter, por mediação, uma certeza metafísica acerca 
do ser-animal. 

Não é apenas por comparação com o animal que é 
estranha a antecipação do real na percepção, mas igualmente 
e~ ~omt;araç~o com a concepção do conhecimento que 
~xi~tla ate entao. Recordemo-nos do «previament~», que foi 
Indicado a propósito da distinção entre juízos analíticos e 
sintéticos. O juízo sintético tem como peculiaridade o facto de 
ter de sair da relação sujeito-predicado, em direcção a uma 
rel_açã? completamente diferente, a saber, com o objecto. O 
pnmeiro conceber fundador, no qual a representação sai de si 
mesma ( Hinausgriff des Vorstellens), em direcção à posse de 
um «quê» encontrado enquanto tal, é a antecipação do real 
isto é, aquela síntese, aquela com-posição, na qual é, em geral: 
re-~resentado um domínio de quididade, a partir do qual os 
fenomenos deyem poder mostrar-se por si mesmos. Por isso, 
Kant diz na alnea que conclui o tratamento das antecipações 
~a percep~ão (A175/6, B217): «Mas o real, que corresponde 
as · sensaçaoes em geral, por oposição à negação = O, 
representa somente qualquer coisa cujo conceito contém em 
s~ u~ ser [quer dizer, a presença de qualquer coisa] e não 
sigmfica senão a síntese numa consciência empírica em geral.» 

A representação antecipante da realidade abre o olhar para 
o quê-existente em geral (aqui, isto significa o «Ser») e, deste 
modo, forma aquela relação que constitui o fundamento 
sobre o qual a consciência empírica em geral é consciência de 
algo. O quê em geral é a «matéria transcendental» (Al43, 
Bl82),_ é o qu~ que pertence antecipadamente ao objecto, para 
que seJa poss1vel um estar diante. 

. As s~nsações pode~ ser sempre descritas pela psicologia, a 
fisiOlogia e a neurologia podem sempre descrever a sensação 
como fluxo de estímulos, a física pode estabelecer a causa das 
sensações nas vibrações do éter e nas ondas eléctricas· tudo 
isso são conhecimentos possíveis, mas que não se mov~m no 
âmbito da questão acerca da objectualidade do objecto e da 
nossa relação imediata com ele. A descoberta kantiana das 
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antecipações do real na percepção é particularmente digna de 
admiração, quando se pensa que, por um lado, o apreço de 
Kant pela física newtoniana e, por outro, o facto de se apoiar 
no conceito cartesiano de sujeito, de modo algum servem para 
promover um livre olhar sobre o que tem de pouco habitual a 
antecipação da receptividade na percepção. 

c) Princípios matemáticos e princípio supremo. Movimento 
circular da demonstra,cão. 

Se reunirmos agora ambos os princ1p1os numa forma 
abreviada, poderá então dizer-se: todos os fenômenos são, 
enquanto intuições, grandezas extensivas e, enquanto sensa
ções, grandezas intensivas, quantidades. Estas somente são 
possíveis nos quanta. Mas todos os quanta são continua. Têm 
corno característica o facto de, neles, não se poder distinguir 
uma parte que seja a mais pequena possível. Portanto, todos 
os fenômenos são contínuos no que respeita ao quê do seu 
encontro e ao como do seu aparecer. Esta característica dos 
fenômenos, a continuidade, que diz respeito tanto à sua 
extensividade, corno à sua intensidade, é · tratada por Kant, 
conjuntamente com os dois princípios, no parágrafo 
consagrado ao segundo princípio (A169 e seg., B211 e seg.). 
Desse modo, os axiomas da intuição e as antecipações são 
reunidos como princípios matemáticos, quer dizer, como 
aqueles princípios que fundamentam metafisicamente a 
possibilidade de urna aplicação da matemática aos objectos. 

O conceito de grandeza - no sentido de quantidade -
encontra a sua consistência na ciência e o seu sentido no núme
ro. O número apresenta a quantidade na sua determinidade. 

É porque os fenômenos somente se podem pôr, em geral e 
antecipadamente, como algo que se opõe, na base de uma 
unificação antecipante, no sentido dos conceitos de unidade 
(categorias) que são a quantidade e a qualidade, que é possível 
a matemática ser aplicada aos fenômenos; por isso é possível, 
na base de uma construção matemática, encontrar qualquer 
coisa que lhe corresponda no próprio objecto e demonstrá-lo 
através da experimentação. As condições do aparecer dos 
fenômenos, a determinidade quantitativa respectiva da forma 
e da matéria, são, ao mesmo tempo, as condições do «estar 
diante», da unificabilidade e da permanência dos fenômenos. 
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Os dois princípios da grandeza extensiva e intensiva de 
todos os fenômenos exprimem - mas apenas de um 
determinado ponto de vista - o princípio supremo de todos 
os juízos sintéticos. · 

Deve ter-se em atenção este facto, se queremos perceber as 
características das demonstrações dos princípios. Abstraindo 
das dificuldades particulares de conteúdo destas demonstra
ções, elas têm algo de estranho, pois estamos sempre tentados 
a dizer que todos os movimentos do pensar se movem em 
círculo. Não é necessário começar po,r chamar a atenção para 
esta dificuldade das demonstrações. E necessário, no entanto, 
explicar o fundamento da dificuldade. Ele não reside 
simplesmente no conteúdo particular dos princípios, mas na 
sua essência. O fundamento da dificuldade é um fundamento 
necessário. Os princípios devem ser demonstrados como 
sendo aquelas determinações que, antes de mais, possibilitam 
uma experiência dos objectos em geral. Como é que isso se 
pode demonstrar? Na medida em que se mostre que elas 
próprias apenas são possíveis na base da unidade e da 
pertença mútua dos conceitos puros do entendimento com o 
que é intuitivamente encontrado. 

Esta unidade da intuição e do pensar é, ela própria, a 
essência da experiência. A demonstração consiste, também 
nisto: os princípios do entendimento puro são possíveis 
através daquilo que eles próprios devem possibilitar, a saber, a 
experiência. Isto é um círculo evidente. Sem dúvida. E para a 
compreensão do movimento da demonstração e do carácter 
da própria coisa a demonstrar é inevitável, não só pressupor 
este círculo (o que nos leva, ao fazê-lo, a suspeitar do valor da 
demonstração), mas também reconhecê-lo claramente e 
percorrê-lo enquanto tal. Kant pouco teria compreendido 
da sua tarefa e do seu objectivo mais próprios, se o 
movimento circular destas demonstrações não lhe tivesse 
vindo à consciência. A sua afirmação de que estas 
demonstrações são princípios, mas que nunca são tão 
evidentes como 2 + 2 = 4 (A 733, B761), é já uma alusão a isso. 

f) As analogias da experiência 

Os princípios são regras de acordo com as quais se constroi 
o ob-jectar do objecto, para o re-presentar humano. Os 
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axiomas da intuição e as antecipações da percepção dizem 
respeito, de um duplo ponto de vista, à possibilidade do «estar 
diante» daquilo que está diante: por um lado, em relação ao 
«em quê» daquilo a que é próprio o estar diante, por outro, 
em relação à quididade do estar diante. 

Pelo contrário, o segundo grupo de princípios - relativa
mente à possibilidade de um objecto em geral- diz respeito, 
no próprio objecto, à possibilidade da posição, à sua 
permanência, ou, como diz Kant, à «existência» («Dasein»), 
à «efectividade» do objecto, ou então, segundo a nossa 
maneira de dizer, ao ser-subsistente (Vorhandensein). 

Surge a seguinte questão: por que motivo as analogias da 
experiência não pertencem aos princípios da modalidade? A 
resposta deve ter o seguinte teor: porque a existência somente 
é determinável como relação dos estados dos fenómenos entre 
si e nunca imediatamente enquanto tal. 

Um objecto somente se mantém e somente se manifesta 
como aquilo que se mantém, quando é determinado na sua 
independência em relação ao acto ocasional de percepção que 
se lhe dirige. Mas a «independência de ... » é apenas uma 
determinação negativa. Não consegue determinar positiva
mente o manter-se, que é próprio do objecto. Manifestamente, 
isto só é possível se o objecto for exposto na sua relação com 
outros objectos e se a própria relação tiver, em si mesma, a 
permanência e a unidade de uma conexão que subsiste por si 
mesma, no interior da qual se mantêm os objectos singulares. 
A permanência do objecto funda-se, por isso, na ligação 
(nexus) dos fenómenos - mais precisamente, naquilo que, 
antecipadamente, possibilita uma tal ligação. 

r::t) A analogia como correspondência, como relatão de relatões, 
como determina~cão da existência 

A conexão ( nexus), tal como a compositio, é um modo de 
ligação ( coniunc tio) (B20 1, nota) e pressupõe em si mesma a 
representação directriz de uma unidade. Simplesmente, agora 
já não se trata daquelas unificações que reúnem o que é dado, 
o que é encontrado, no seu conteúdo quiditativo, de acordo 
com a espacialidade, a realidade e os seus graus respectivos; 
não se trata de ligar o idêntico no conteúdo quiditativo do 
fenómeno (compositio, ou seja, agregação e coligação), mas de 
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uma unificação do fenómeno tendo em conta, em cada caso, a 
sua existência efectiva, a sua presença. Mas os fenómenos 
modificam-se, encontram-se continuamente noutros pontos 
do tempo, com durações sempre diferentes, são, portanto, 
heterogéneos no que respeita à sua existência. Porque, de 
agora em diante, se trata da determinação da permanência do 
objecto, portanto, da sua posição na unidade da conexão de 
tudo o resto e, por conseguinte, da determinação da sua 
existência em relação à existência dos outros, trata-se, por 
isso, de uma unificação do heterogéneo, de uma com-posição 
unificada em relações de tempo sempre diferentes. Esta com
-posição da totalidade dos fenómen~s, n~ m~idade d~s regras 
do conjunto, quer dizer, segundo leis, nao e, t?davia, ?':1-tra 
coisa senão a natureza. «Por natureza (em sentido empmco) 
compreendemos a conexão dos fenómenos no que se refere à 
sua existência efectiva segundo regras necessárias, quer dizer, 
segundo leis. Há, portanto, certas leis, precisamente as leis a 
priori, que, antes de mais, tornam possível uma natureza.» 
(A216, B263). Estas «leis originária~» exprimem~~e _em 
princípios que Kant intitula «Analo~tas da Exper~en~I~». 
Agora não se trata - como acontecia com os pnnctptos 
anteriores - de «intuição», ou de «percepção», mas da 
totalidade do conhecimento, no qual a totalidade dos 
objectos, a natureza na sua presença, é determ~ada; quer 
dizer trata-se da experiência. Mas porquê «analogtas»? O que 
significa «analogia»? Procuramos aqui, por meio de um 
processo inverso - pelo esclarecimento do título - preparar a 
compreensão destes princípios. . 

Em primeiro lugar, façamos saber,_ mats uma . ve,z,_ a 
distinção entre estes princípios e os antenores. Nos pnnctptos 
matemáticos, trata-se daquelas regras da unidade da ligação, 
de acordo com as quais o objecto se determina, no seu 
conteúdo quiditativo, como um quê que é encontrado. Na 
base das regras da sucessão quantitativa, no âmbito do 
domínio extensivo do espaço e do domínio intensivo daquilo 
que é sentido, as figuras possíveis daqu~lo que é encontra~o 
podem ser antecipadamente constrmdas. A construçao 
matemática do aspecto dos fenómenos, do seu conteúdo 
quiditativo, pode provar-se e demonstrar-se por meio de 
exemplos, a partir da experiência (A178, B221). Com os 
princípios seguintes, não se trata de determinar o que ~em ao 
encontro, no seu conteúdo quiditativo, mas de determmar se 
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aquilo que é encontrado vem ao encontro e aí permanece, 
trata-se de determinar o modo como o faz e o facto de o fazer, 
trata-se da determinação da existência efectiva dos fenóme
nos, no interior do seu encadeamento. 

A existência efectiva de um objecto - se ele está ou não 
presente e o facto de estar presente - não pode nunca ser 
imposta a priori e trazida até nós pela mera representação da 
sua existência possível. Apenas podemos concluir acerca da 
existência efectiva de um objecto- este objecto, o facto de que 
ele deve estar aí - a partir da relação do objecto com outros 
objectos, não podemos obtê-la imediatamente. Podemos 
procurar esta existência efectiva a partir de regras determina
das, podemos mesmo calculá-la como necessária, mas nunca 
poderemos alguma vez produzi-la por um golpe de magia. Em 
primeiro lugar, ela deve deixar-se encontrar. Quando ela é 
encontrada, podemos reconhecê-la, a partir de determinadas 
características, como sendo aquilo que era procurado, ou seja, 
podemos «identificá-la». 

Estas regras que permitem procurar e encontrar o 
encadeamento da existência efectiva dos fenómenos - a 
existência efectiva de determinada coisa não dada, em relação 
com a existência dada de outra coisa -, estas regras da 
determinação da existência efectiva dos o bjectos, são as 
analogias da experiência. Analogia significa correspondência, 
significa uma relação, nomeadamente, a relação «tal como ... 
assim ... ». Nesta relação, aquilo que lá se encontra são, uma 
vez mais, relações. Concebida segundo o seu conceito 
originário, a analogia é uma relação de relações. Segundo 
aquilo que, em cada caso, se encontra nesta relação, podemos 
distinguir analogias matemáticas e metafísicas. Em relação 
com o «tal como .. . assim ... », encontram-se na matemática 
relações que, para dizê-lo abreviadamente, se podem construir 
como relações homogéneas: tal como a está para b, assim c 
está para d. Se a e b estão dados na sua relação e igualmente c, 
então, por analogia, d pode ser determinado, construído, 
apresentado mediante uma tal construção. Com a metafísica, 
pelo contrário, não se trata de relações puramente quantita
tivas, mas de relações qualitativas entre termos heterogéneos. 
Aqui, o encontro com o real, a sua presença, não depende de 
nós, mas somos nós que dependemos dele. Quando, no 
domínio daquilo que é encontrado, é dada uma relação entre 
acontecimentos e qualquer coisa que corresponde a um dos 
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dois dados, o quarto termo não pode, agora, ser ele próprio 
descoberto, de modo a estar também presente graças a uma 
tal conclusão. Apenas se pode concluir, de acordo com a regra 
da correspondência, acerca da rela,cão do terceiro com o 
quarto termo. Através da analogia, obtemos apenas uma 
indicação sobre a relação de um dado com uma coisa não 
dada, quer dizer, uma indicação sobre o modo como temos 
que procurar o que não é dado, a partir do dado, e sob que 
forma o devemos procurar, quando ele se mostra a si mesmo. 

Agora, toma-se claro por que motivo Kant pode e deve 
chamar analogias aos princípios de determinação da relação 
da existência efectiva dos fenómenos entre si. Porque se trata 
da determinação da existência efectiva - que alguma coisa 
existe e se ela existe -, porque a existência efectiva de um 
terceiro termo nunca pode ser obtida a priori, mas somente 
pode ser encontrada e sê-lo, precisamente, em relação com 
qualquer coisa de subsistente, as regras que aqui são 
necessárias são sempre regras para uma correspondência: 
analogias. Por isso, em tais regras encontra-se a captação 
prévia de uma conexão necessária das percepções e dos 
fenómenos em geral, quer dizer, da experiência. As analogias 
são analogias da experiência. 

P) As analogias como regras da determina,cão universal de 
tempo 

Por isso, em B218 o princípio das analogias da experiência 
tem o seguinte teor: 

«A experiência apenas é possível através da representaj:ão de 
uma liga,cão necessária das percep,cões.» Mais pormenorizada
mente, em A176/177, diz-se: 

«Todos os fenómenos, de acordo com a sua existência, são, 
a priori, submetidos a regras que determinam a sua relação 
mútua no tempo.» 

Com a palavra «tempo» é dada a palavra-chave que indica 
aquela conexão na qual estes princípios, enquanto regras,• se 
movimentam antecipadamente. Por isso, Kant chama às 
analogias (A178, B220), expressamente, «regras da determi
nação geral do tempo». Determinação «geral» do tempo 
significa aquela determinação do tempo que, antecipadamen
te, precede todas as medidas empíricas do tempo, feitas pela 
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física; e que as precede necessariamente, como fundamento da 
sua possibilidade. Porque um objecto pode relacionar-se com 
o tempo no que respeita à sua duração, no que respeita à sua 
sucessão a outros e no que respeita à simultaneidade, Kant 
distingue «três regras de todas as relações de tempo dos fenó
menos» (A177, B219), quer dizer, da existência dos fenómenos 
no tempo, no que respeita à relação deles com o tempo. 

Nos princípios precedentes, não se falava imediatamente 
do tempo. Por que motivo, nas analogias da experiência, a 
relação com o tempo vem ocupar o primeiro plano? O que 
tem o tempo a ver com aquilo que estes princípios regulam? 
As regras dizem respeito à relação dos fenómenos entre si, no 
que se refere à sua «existência», isto é, à permanência do 
objecto no todo da estabilidade dos fenómenos. Por um lado, 
permanência significa o estar-aí, a presença; mas, por outro, 
significa constância, persistência. Com a utilização do termo 
«permanência» queremos referir-nos às duas coisas simulta
neamente. Ele significa presença constante, existência do 
objecto. Vemos facilmente que a presença, o presente, contêm 
uma relação com o tempo, do mesmo modo que a constância 
e a persistência. Os princípios que dizem respeito à 
determinação da permanência do objecto têm, por isso, algo 
a ver, necessariamente e num sentido muito particular, com o 
tempo. A questão, para nós, é: de que modo? A resposta surge 
quando pensamos aprofundadamente um dos princípios e 
percorremos totalidade da sua demonstração. Escolhemos, 
para esse efeito, a primeira analogia (A182 e seg., B224 e seg.). 

Como preparação, indiquemos, rapidamente, de que modo 
Kant delimita a essência do tempo. Para o fazer, limitemo-nos 
àquilo que é necessário para a compreensão destes princípios. 
Mas, vendo bem, experimentamos, em primeiro lugar, o que é 
essencial no conceito kantiano de tempo, através da exposição 
kantiana das analogias e da sua demonstração. 

Até ao momento, apenas de passagem se falou do tempo, 
ao caracterizarmos a essência do espaço. Dissemos, nessa 
altura, que valia para o tempo o mesmo que se tinha dito para 
o espaço. Verificámos, também, que Kant introduz a 
discussão sobre o tempo, na «Estética Transcendental», 
simultaneamente com a discussão sobre o espaço. Proposita
damente dissemos «introduz» - porque o que aí é discutido ' . sobre o tempo, nem esgota o que Kant tem a d1zer sobre o 
assunto, nem nos dá, em geral, o que é decisivo. 

218 

Para começar, o tempo é apresentado como uma intuição 
pura, tal como o espaço e com os mesmos argumentos. A 
simultaneidade e a sucessão são representados previamente. 
Somente sob a condição deste re-presentar prévio podemos 
representar-nos o facto de qualquer coisa dada estar num e no 
mesmo tempo (simultâneo), ou estar em tempos diferentes 
(sucessivos). « ... tempos diferentes não existem simultanea
mente, mas sucessivamente (tal como espaços diferentes não 
são sucessivos, mas simultâneos).» (A31, B47). Todavia, 
tempos diferentes são apenas uma parte do único e mesmo 
tempo. Tempos diferentes são apenas uma delimitação de um 
único tempo total. Este último, não começa por ser composto 
por meio de um acréscimo de partes, mas é ilimitado, in-finito, 
não é produzido por com-posição, mas é dado. Esta única 
totalidade originária una da sucessão é, previamente, objecto 
de uma representação imediata, quer dizer, o tempo é algo de 
intuído a priori, é «intuição pura». 

O tempo é a forma no interior da qual todos os fenómenos 
exteriores acontecem. Mas o tempo não está a eles limitado, 
pois é também a forma dos fenómenos internos, quer dizer, é 
igualmente a forma do aparecimento e da sequência das 
nossas atitudes e das nossas vivências. Por isso, o tempo é a 
forma de todos os fenómenos em geral. «Nele, somente, é 
possível toda a efectividade [quer dizer, a existência, a 
presença] dos fenómenos.» (A31, B46) Cada existência de 
cada fenómeno encontra-se, como existente, numa relação 
com o tempo. O próprio tempo é «estável e permanente», ele 
«não passa» (A144, B183). « ... não é o próprio tempo que se 
modifica, mas é aquilo que se encontra no tempo que se 
modifica» (A41, B58). Em cada agora, o tempo é sempre o 
mesmo agora; ele é, permanentemente, ele próprio. O tempo é 
aquele persistente que existe em cada tempo. O tempo é o 
puro permanencer e é somente na medida em que permanece 
que é possível a sucessão e a mudança. Apesar de, em cada 
agora, o tempo ter sempre o mesmo carácter de agora, cada 
agora é, irrepetivelmente, este agora único e diferente de 
qualquer outro. Por consequência, o próprio tempo adn'lite, 
em relação a si mesmo, diversas relaçãos dos fenómenos; o 
que é encontrado pode estar em diversas relações com o 
tempo. Se o que é encontrado se relaciona com o tempo, 
como sendo aquilo que persiste e, portanto, como quantum, 
como dotado de grandeza, então a existência é tomada 
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segundo a sua grandeza de tempo e determinável na sua 
duração, quer dizer, no quantum do tempo no seu todo. O 
próprio tempo é tomado como grandeza. Se aquilo que 
aparece se relaciona com o tempo como se o tempo fosse uma 
série de agoras, é tomado, então, tal como existe sucessiva
mente no tempo. Se ele se relaciona com o tempo como englo
bante, então o que aparece é tomado segundo o modo como 
existe no tempo. Por consequência, Kant indica a persistência, 
a sucessão e a simultaneidade, como constituindo os três 
modos do tempo. A propósito destas três relações possíveis da 
existência dos fenómenos com o tempo, a propósito destas 
relações de tempo, há três regras de determinação dessas 
relações; três princípios com o carácter de analogias: 

1 ª analogia: princípio da persistência. 
2ª analogia: princípio da sucessão segundo a lei da 

causalidade. 
3ª analogia: princípio da simultaneidade, segundo a lei da 

acção recíproca ou da comunidade. 
Procuramos compreender esta primeira analogia, quer 

dizer, refazer a sua demonstração. Para isso, recorde-se, uma 
vez mais, a essência geral das analogias. Elas devem ser 
fundamentadas como sendo aquela regra a partir da qual se 
determina, antecipadamente, a permanência do objecto, a 
existência dos fenómenos na sua relação mútua. Mas esta 
regra não permite- porque a existência dos fenómenos não 
pode ser decretada por nós - exibir e produzir a existência, 
por meio de uma indicação a priori. Ela dá somente uma 
indicação para a procura de relações, de acordo com as quais 
se pode concluir uma existência a partir de outra existência. A 
demonstração de tais regras deve mostrar por que motivo 
estes princípios são necessários e em que é que eles se 
fundamentam. 

y) A primeira analogia e a sua demonstra.r:ão; a substância 
como determina~cão de tempo 

O princípio da permanência, na formulação de A182, tem 
o seguinte teor: «Todos os fenómenos contêm aquilo que 
permanece (substância), como o próprio objecto e aquilo que 
se modifica como uma mera determinação do objecto, quer 
dizer, como um modo da sua existência.» 
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Para poder ler imediatamente esta proposição como uma 
analogia, é importante prestar atenção ao «e», quer dizer, à 
menção da relação do que permanece com o que se modifica. 

Kant chama a atenção para o facto de que, não somente 
na filosofia, mas também no senso comum, «desde sempre» se 
pressupôs a existência de qualquer coisa do género da 
substância, ou da permanência, na modificação dos fenóme
nos. Sem ser formulado, o referido princípio encontra-se na 
base de toda a experiência. «Perguntou-se a um filósofo: 
quanto pesa o fumo? Ele respondeu: retire-se do peso da 
madeira queimada, o peso das cinzas que restam e ter-se-á o 
peso do fum9. Ele pressupunha como incontestável que, 
mesmo o fogo, a matéria (substância) não desaparece, mas 
sofre apenas uma modificação da sua forma.» (A185, B228) 
Mas, nota Kant, não é suficiente «sentir», apenas, a 
necessidade de estabelecer como fundamento o princípio da 
permanência, mas deve demonstrar-se: 1) que há, em todos os 
fenómenos, qualquer coisa de permanente e porquê; 2) que o 
que se modifica não é senão uma mera determinação do que 
permanece, que é, portanto, algo que, estando numa relação 
de tempo com o que permanece, se apresenta como uma 
determinação de tempo. 

Mais uma vez, apresentemos a demonstração de Kant sob 
a forma de um silogismo. Uma vez que se trata de uma regra 
da determinação da existência e existência significa «estar 
num tempo» e deve valer, como Kant nota, como um modo 
do tempo (A179, B222), o verdadeiro eixo em torno do qual 
gira toda a demonstração deve ser o tempo, a essência 
peculiar do tempo na sua relação com os fenómenos. Porque 
a demonstração em forma de silogismo tem, na premissa 
menor, o centro em torno do qual gira, nela deve ser dito o 
que é decisivo para conduzir da premissa maior à conclusão. 

Premissa maior: todos os fenómenos - quer dizer, tudo o 
que vem até nós, homens - acontecem no tempo e 
permanecem, por isso, no que respeita à unidade da sua 
conexão, na unidade de uma determinação de tempo. O 
próprio tempo é o originariamente permanente: originaria
mente, porque somente na medida em que o tempo permanece 
é possível algo de permanente, algo que dure no tempo. Por 
isso, a permanência em geral é o que é posto previamente 
diante de tudo o que acontece e é estendido sob ele: é o 
substrato. 
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Premissa menor: o próprio tempo não pode ser percebido 
absolutamente, por si mesmo, quer dizer, o tempo, no interior 
do qual tudo o que acontece tem o seu lugar, não é perceptível 
enquanto tal, mesmo sendo nele que as posições singulares de 
tempo do que acontece e, portanto, este último na sua posição 
de tempo, podem ser determinados a priori. Em compensa
ção, o tempo, enquanto aquilo que permanece em todo o 
aparecer, exige que toda a determinação da existência dos 
fenómenos, quer dizer, do seu ser-no-tempo, se relacione, 
previamente e antes de tudo, com este permanente. 

Conclusão: portanto, a posse do objecto deve ser 
concebida, primeiro e antes de tudo, a partir da permanên
cia, quer dizer, a representação da permanência na mudança 
pertence, antecipadamente, à postura coisal do objecto. 

Mas a representação da permanência na mudança é o que 
é visado pelo conceito puro do entendimento chamado 
«substância». Portanto, de acordo com o carácter necessário 
deste princípio, a categoria de . substância tem realidade 
objectiva. No objecto de experiência, na natureza, a 
modificação é permanente, quer dizer, um modo de 
existência sucede a outro modo de existência do mesmo 
objecto. A determinação da modificação- dos acontecimen
tos naturais, portanto- pressupõe a permanência. Com efeito, 
a modificação somente é determinável em relação à 
permanência, porque somente o que permanece se pode 
modificar, enquanto que o variável não sofre nenhuma 
modificação, mas apenas uma variação. Os acidentes - como 
são conhecidas as modificações da substância - não são, por 
isso, senão modos diferentes da permanência, quer dizer, da 
existência da própria substância. 

Toda a estabilidade dos objectos se determina na base da 
relação mútua das suas modificações. As modificações são 
modos da presença das forças. Por isso, os princípios que se 
referem à existência efectiva dos objectos chamam-se 
princípios dinâmicos. Mas as modificações são modificações 
daquilo que permanence. A permanência deve determinar 
antecipadamente o horizonte no interior do qual os objectos 
permanecem estáveis no seu encadeamento. Mas a perma
nência, como presença constante, é, segundo Kant, a 
característica fundamental do tempo. Portanto, na determi
nação da estabilidade do objecto, o tempo desempenha o 
papel determinante. 
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Em todas as demonstrações dos princípios dinâmicos este 
papel do tempo ocupa o primeiro plano, porque, de todas as 
vezes, faz-se valer a si mesmo, na premissa menor, o 
enunciado decisivo acerca da essência do tempo. Por um 
lado, o tempo é o englobante no interior do qual t~dos os 
fenómenos acontecem e no interior do qual, por 1sso, se 
determina a posição dos objectos nas suas relações de 
permanência, de sucessão e de simultaneidade. Mas, por 
outro lado - é o que diz a premissa menor -, o tempo não 
pode ser percepcionado em si mesmo. Isto significa - no que 
se refere à determinação do objecto num tempo qualquer-, 
nada mais, nada menos, do que o seguinte: a posição 
ocasional de tempo e a relação de um objecto com o tempo, 
não podem nunca ser construídas a priori, a partir do puro 
decurso do tempo enquanto tal, quer dizer, não podem, elas 
próprias, ser expostas e exibidas intuitivamente. Apenas cada 
agora está efectivamente no tempo, quer dizer, imediatamente 
presente. Assim, subsiste apenas a possibilidade de determinar 
a priori, a partir do que está presente e na sua possível relação 
de tempo com o que está presente, o carácter temporal de um 
objecto que não é dado imediatamente, mas que é, todavia, 
um objecto efectivo; e a possibilidade de, a partir daí, obter 
um fio condutor que nos oriente na procura do objecto. A 
própria existência do objecto deve,. sempre, vir ter co~mosc<?. 
Portanto, se a totalidade dos fenomenos, na sua obJectuah
dade, deve ser-nos acessível por meio de uma experiência, 
são, então, necessárias regras fundamentadas que cont~nham 
uma indicação acerca das relações de tempo nas qums, em 
geral, deve estar aquilo que acontece, para ser possível a 
unidade da existência dos fenómenos, quer dizer, uma 
natureza. Estas determinações transcendentais de tempo são 
analogias da experiência; acerca da primeira já falámos 
detalhadamente. 

Em B232, a segunda analogia tem o seguinte teor: 
«Todas as modificaJ:Ões acontecem de acordo com a lei da 

conexão da causa e do efeito»; em Al89 diz-se: «Tudo o que 
acontece (para come,car a ser), pressupõe algo a que sucede a 
partir de uma regra.» 

A demonstração deste princípio fornece o primeiro 
fundamento da lei da causalidade, como uma das leis dos 
objectos da experiência. 

Em B256, a terceira analogia tem o seguinte teor: 
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«Todas as substâncias, na medida em que podem ser 
percepcionadas simultaneamente no espa_r;o, encontram-se em 
permanente ac~cão recíproca»; em A211 diz-se: «Todas as 
substâncias, na medida em que são simultâneas, encontram-se 
em comunidade universal (quer dizer, num estado de acção 
recíproca).» 

A par do seu conteúdo, este princípio e a sua demons
tração têm um significado particular para o confronto entre 
Leibniz e Kant, na medida em que, em geral, as «analogias» 
apresentam, a uma luz particular, as diferenças entre as 
posições de fundo de ambos os pensadores. 

Para concluir, convém dar uma indicação acerca do 
segundo sub-grupo de princípios dinâmicos, que constitui, 
ao mesmo tempo, o último grupo da totalidade do sistema 
dos princípios. 

g) Os postulados do pensamento empírico em geral 

a) Realidade objectiva das categorias: as modalidades como 
princípios sintéticos subjectivos 

Sabemos que o sistema dos princípios do entendimento 
puro esta ordenado e dividido de acordo com a ordenação e a 
divisão da tábua das categorias. As categorias têm origem na 
essência da própria actividade do entendimento; elas são 
representações da unidade, que servem de regra para a 
ligação, sob a forma de juízos, quer dizer, de regras para a 
delimitação da multiplicidade encontrada no objecto. Os 
quatro títulos dos quatro grupos de categorias são: 
quantidade, qualidade, relação e modalidade. Numa visão 
retrospectiva, vemos agora com mais clareza que: 

Nos axiomas da intuição mostra-se em que medida a 
quantidade (enquanto grandeza intensiva) pertence necessa
riamente à essência do objecto, como aquilo que é 
encontrado. 

Nas antecipações da percepção mostra-se como a 
qualidade (realidade) determina, antecipadamente, o que é 
en~ontrado, como uma «tal coisa» e para que ele seja «tal 
COISa». 

Nas analogias, que são os princípios da correspondência, 
do estar-em-relação e da sua determinação, mostra-se em que 
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medida o objecto só pode ser determinado, no que se refere à 
sua permanência, a partir da consideração prévia das relações 
em que está com aquilo que é encontrado. Estas relações, 
somente podem ser relações do que engloba todos os 
fenómenos, na medida em que devem, antecipadamente, 
representar e englobar todos os modos possíveis de 
manifestação dos objectos - a saber, do tempo. Os três 
grupos de princípios, correspondentes às categorias de 
quantidade, qualidade e relação, têm em comum o facto de 
determinar antecipadamente o que pertence à essência coisa! 
do objecto, enquanto aquilo que é encontrado e é permanente. 
Referindo-nos às categorias, podemos dizer que aqueles três 
grupos de princípios mostram como e até que ponto as 
categorias constituem antecipadamente a essência coisal do 
objecto, a sua coisidade, em geral e na totalidade. As referidas 
categorias são as realidades da essência do objecto. Os 
referidos princípios provam que elas - enquanto são estas 
realidades - possibilitam o objecto, pertencem ao objecto 
enquanto tal, têm uma realidade objectiva. 

Os princípios que até agora se discutiram põem como 
fundamento aquilo pelo que, em geral, se forma, em primeiro 
lugar, um horizonte no interior do qual isto e aquilo e muitas 
coisas vêem ao encontro e podem permanecer em conexão, 
como qualquer coisa de objectivo. 

Para que serve então, ainda, o quarto grupo de princípios, 
os postulados do pensamento empírico em geral? Este grupo 
corresponde às categorias de modalidade. A forma como são 
designados indica já qualquer coisa de caracterizador. 
Modalidade: modus, modo, um «como»- em contraste com 
o «quê», com o real em geral. Kant introduz a discussão do 
quarto grupo de princípios fazendo notar que as categorias de 
modalidade têm em si qualquer coisa de «peculiar» (A219, 
B266). As categorias de modalidade (possibilidade, efectivi
dade ou existência, necessidade) não pertencem à essência 
coisal de um objecto. O facto de uma mesa, por exemplo, ser 
possível, efectiva, ou necessária, não afecta a coisidade 
«mesa» em geral; ela permanece, de cada vez, a mesma. Isto 
é expresso por Kant do seguinte modo: as categorias de 
modalidade não são predicados reais do objecto. Portanto, 
também não pertencem à essência coisal da objectualidade em 
geral, não pertencem ao puro conceito daquilo que delimita a 
essência do objecto enquanto tal. Pelo contrário, dizem 
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qualquer coisa sobre a forma como o conceito do objecto se 
relaciona com a existência e os seus modos e segundo que 
modos a existência do objecto deve ser determinada. 

Os princípios que estabelecem qualquer coisa sobre isto 
não podem, como os anteriores, dizer respeito à questão de 
saber se e como as categorias (possibilidade, efectividade, 
necessidade) têm realidade objectiva, pois de forma alguma 
dizem respeito à realidade do objecto. Porque os princípios 
não podem estabelecer tal coisa, também não podem ser 
comprovados a esse respeito. Para estes princípios não há 
comprovação alguma, apenas explicações e esclarecimentos 
acerca do seu conteúdo. 

~) Os postulados correspondem à essência da experiência; as 
modalidades estão relacionadas com a experiência e não com a 
possibilidade de pensar 

Os postulados do pensamento empírico em geral indicam 
apenas o que é exigido para que um objecto possa ser 
determinado como possível, efectivo, ou necessário. Nestas 
exigências, nestes «postulados», reside, ao mesmo tempo, a 
delimitação da essência da possibilidade, da efectividade e da 
necessidade. Os postulados correspondem à essência daquilo 
pelo que os objectos em geral são determináveis: a essência da 
experiência. 

Os postulados são apenas a expressão da exigência que 
reside na essência da experiência. Esta, por conseguinte, 
apresenta-se como o critério pelo qual se medem os modos de 
existência e, com eles, a essência do ser. Em correspondência 
com isto, os postulados dizem (A218, B265 e seg.): 

1) «0 que concorda com as condições formais da 
experiência (segundo a intuição e os conceitos), é possível.» 

Kant concebe a possibilidade como acordo com aquilo que 
rege, em geral, antecipadamente, o aparecer dos fenómenos: 
com o espaço e o tempo e a sua determinação quantitativa. 
Apenas na medida em que a representação observa aquilo que 
é dito, no primeiro grupo de princípios, acerca do objecto, 
pode decidir-se acerca da sua possibilidade. Pelo contrário, a 
metafísica racional tradicional determinava a possibilidade 
como ausência de contradição. Segundo Kant, de facto, 
aquilo que não se contradiz pode ser pensado; mas, com esta 
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possibilidade de pensar, ainda não se estabeleceu nada acerca 
da possibilidade de existência de um objecto. O que não pode 
aparecer no espaço e no tempo é, para nós, um objecto 
impossível. 

2) «Ü que se relaciona com as condições materiais da 
experiência (da sensação) é efec ti v o.» 

Kant concebe a efectividade como conexão com aquilo que 
nos mostra um real: com a sensação. Apenas na medida em 
que a representação observa aquilo que é dito acerca do 
objecto, no segundo grupo de princípios, pode decidir-se 
acerca da efectividade do objecto. A metafísica racional 
tradicional tinha concebido a efectividade apenas como 
complemento da possibilidade, no sentido da possibilidade 
de pensar: existentia como complementum possibilitas. Mas, 
com isto, ainda nada se decidiu acerca da própria efectividade. 
O que, do ponto de vista do entendimento puro ( rein 
verstandesmassig) pode ainda ser acrescentado ao possível 
pelo pensar, é apenas o impossível, não o efectivo. O que 
efectividade quer dizer, realiza-se e prova-se, para nós, 
somente pela relação da representação com a doação de um 
real da sensação. 

Aqui, estamos no ponto de onde parte a incompreensão do 
conceito de realidade. Porque só o real, justamente como 
qualquer coisa dada, garante a efectividade de um objecto, 
identificou-se realidade, indevidamente, com efectividade. A 
realidade, no entanto, é apenas a condição da doação de 
qualquer coisa de efectivo, mas não é, ainda, a efectividade do 
efectivo. 

3) «Aquilo cuja conexão com o efectivo é determinada de 
acordo com as condições gerais da experiência, é (existe) 
necessariamente.» 

Kant concebe a necessidade como determinante, por meio 
daquilo que estabelece a conexão com o efectivo- a partir da 
concordância com a unidade de uma experiência em geral. 
Somente na medida em que o representar observa aquilo que 
é dito no terceiro grupo de princípios acerca da permanência 
do objecto, pode decidir-se acerca da necessidade do próprio 
objecto. Pelo contrário, a metafísica racional tradicional 
entendia a necessidade, simplesmente, como aquilo que não 
pode não ser. No entanto, porque a existência foi concebida, 
apenas, como complemento do possível e este, somente, como 
aquilo que pode ser pensado, esta determinação do necessário 
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permanecia, também, no âmbito da possibilidade de pensar; o 
necessário é o que é impensável como não existente. Mas 
aquilo que somos obrigados a pensar não precisa, por esse 
facto, de existir. Não podemos nunca conhecer a existência de 
um objecto na sua necessidade, mas somente e sempre, a 
existência da situação em que se encontra um objecto 
relativamente a outro. 

y) O ser como ser dos objectos da experiência; as modalidades 
na sua relar;ão com o poder de conhecer 

A partir deste esclarecimento do conteúdo dos postulados, 
que equivale a uma determinação da essência das modalida
des, deduzimos que Kant, na medida em que determina os 
modos de ser, limita, ao mesmo tempo, o ser ao ser dos 
objectos da experiência. Os esclarecimentos puramente lógicos 
da possibilidade, da efectividade e da necessidade, tal como 
foram abordados pela metafísica racional, são rejeitados; em 
poucas palavras: o ser já não é mais determinado a partir do 
puro pensamento. Mas então, a partir de onde? Salta à vista, 
nos postulados, a formulação recorrente: «o que concorda 
com», «o que está em conexão com»; possibilidade, 
efectividade e necessidade são entendidas a partir da relação 
do nosso poder de conhecer - considerado como um intuir 
determinado em conformidade com o pensar - com as 
condições de possibilidade da experiência, que residem nesse 
poder. 

As modalidades de possibilidade, efectividade e necessida
de, não acrescentam nada de coisa! à postura do objecto e, 
não obstante, constituem uma síntese. Elas põem, em cada 
caso, o objecto em relação com as condições do seu «estar 
diante». Mas, ao mesmo tempo, estas condições são condições 
do «deixar estar diante» e do experimentar; são, portanto, 
acções do sujeito. Os postulados são, também, princípios 
sintéticos; não objectivamente sintéticos, mas apenas sub
jectivamente sintéticos. Isto quer dizer que, em conjunto, eles 
não com-põem a coisidade do ob-jecto, do objecto ( Objekt), 
mas põem a totalidade da essência do objecto, determinada 
pelos três princípios, objecto esse que é tomado na sua relação 
possível com o sujeito e com os seus modos de representação 
intuitiva-pensante. As modalidades acrescentam, ao conceito 
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do objecto, a sua relação com o nosso poder de conhecer 
(A234, B286). Por conseguinte, os três modos de ser estão, 
também, subordinados aos três primeiros grupos de princí
pios. O que nestes é dito pressupõe as modalidades. Nesta 
medida, o quarto grupo de princípios sintéticos do entendi
mento puro é anterior, pela ordem de importância, aos outros 
três. Pelo contrário, as modalidades determinam-se somente 
em relação com o que é posto nos princípios precedentes. ' 

õ) Movimento circular da demonstraJ:ão e comentários 

Daqui, toma-se claro que também o esclarecimento dos 
postulados, tal como a demonstração dos princípios prece
dentes, se move em círculo. Por que motivo acontece este 
movimento circular e o que é que ele nos diz? 

Os princípios devem ser demonstrados como aquelas 
proposições que fundamentam a possibilidade de uma 
experiência de objectos. Como é que estas proposições são 
demonstradas? Mostrando que estas mesmas proposições 
apenas são possíveis na base da unidade e da unificação dos 
conceitos puros do entendimento com as formas da intuição, 
espaç? e tempo. A unidade do pensamento e da intuição é, ela 
própna, a essência da experiência. A demonstração consiste 
em mostrar que os princípios do entendimento puro são 
possíveis graças àquilo que eles próprios possibilitam, a saber, 
a essência da experiência. Isto é um círculo manifesto, mas um 
círculo necessário. Os princípios são demonstrados por um 
regresso àquilo cujo surgimento eles possibilitam, na medida 
em que estes princípios não devem trazer à luz do dia senão 
este movimento circular, porque este movimento constitui a 
essência da experiência. 

Na parte final da sua obra (A737, B765), Kant diz, acerca 
do princípio do entendimento puro, que «ele tem a 
prop~ed~de particular de tomar, pela primeira vez, possível 
o propno fundamento da sua demonstração, a saber a 
experiência e de dever ser sempre pressuposto por ela.>> 'Os 
princípios são proposições que fundamentam o que os 
demonstra e que estabelecem esse fundamento sobre o que 
os demonstra. Dito de outra forma: o fundamento posto por 
eles, a essência da experiência, não é uma coisa subsistente em 
direcção à qual possamos regredir e sobre a qual possamo~, de 
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seguida, permanecer. A experiência é um acontecimento que, 
em si mesmo, origina um círculo e pela qual se abre aquilo que 
se encontra no interior do círculo. Mas este aberto não é 
senão um «entre»- entre nós e a coisa. 

h) O princípio supremo de todos os juízos sintéticos; o «entre» 

Aquilo em que Kant se deteve e o que procurou 
constantemente compreender como acontecimento funda
mental, foi o seguinte: nós, homens, temos o poder de 
conhecer o ente que nós mesmos não somos, apesar de este 
mesmo ente não ter sido feito por nós. Ser ente, no interior de 
um frente-a-frente aberto de entes, eis o que é estranho e não 
foi ainda explicado. Na concepção kantiana, isto significa: os 
objectos estão num frente-a-frente, enquanto objectos, apesar 
de ser através de nós que o deixar-vir-ao-encontro acontece. 
Como é tal coisa possível? É possível somente porque as 
condições de possibilidade da experiência (espaço e tempo, 
como intuições puras, e as categorias, como conceitos puros 
do entendimento) são, ao mesmo tempo, condições do «estar
diante» dos objectos da experiência. 

O que foi expresso deste modo, Kant fixou-o como prin
cípio supremo de todos os juízos sintéticos. Torna-se, agora, 
claro o que significa o movimento circular da demonstração 
dos princípios; nada mais, nada menos, do que isto: no fundo, 
os princípios exprimem sempre o princípio supremo e somente 
ele, mas de tal modo que, na sua mútua pertença, nomeiam 
tudo o que pertence ao pleno conteúdo da essência da 
experiência e da essência do objecto. 

A dificuldade maior para a compreensão desta parte 
fundamental da Crítica da razão pura e para a compreensão 
de toda a obra, reside no facto de estarmos dependentes dos 
modos de pensar quotidianos ou científicos e de lermos na 
atitude que é própria deles. Estamos voltados, ou para aquilo 
que é dito do próprio objecto, ou para aquilo que é discutido 
acerca do modo de o experimentar. Mas o que é decisivo não 
é prestarmos atenção a uma coisa ou à outra, nem sequer às 
duas simultaneamente, mas reconhcer e saber: 

1º - que nos devemos mover sempre num «entre», entre o 
homem e a coisa. 
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2º - que este «entre» somente é, na medida em que nos 
movemos nele. 

3º- que este entre não se estende, como uma corda, entre a 
coisa e o homem, mas que este entre, como captação prévia, 
capta para além da coisa e, ao mesmo tempo, por detrás de 
nós. Captar previamente é retro-jectar (Vor-griff ist Rück
-wurf). 

Por isso, quando lemos nesta atitude - a começar pela 
primeira frase da Crítica da razão pura-, tudo se move, desde 
o começo, a uma luz diferente. 

Conclusão 

Procurámos avançar em direcção à doutrina dos princí
pios, porque é neste ponto central da Crítica da razão pura 
que a questão acerca da coisa é posta e respondida de modo 
novo. Dissemos, no início, que a questão acerca da coisa era 
uma questão histórica; vemos agora, com mais clareza, de que 
modo isso é assim. A interrogação kantiana acerca da coisa 
pergunta pelo intuir e pelo pensar, pela experiência e pelos 
seus princípios, quer dizer, pergunta pelo homem. A questão 
«Que é uma coisa?» é a questão «Que é o homem?». Isto não 
significa que as coisas se reduzam a um resultado da 
actividade humana, mas, pelo contrário, quer dizer que o 
homem deve conceber-se como aquele que, desde sempre, 
ultrapassa as coisas, mas de tal modo que este ultrapassar 
somente é possível na medida em que as coisas vêem ao 
encontro e, deste modo, permanecem justamente elas 
próprias, na medida em que nos remetem para aquém de 
nós mesmos e da nossa superficie. Na questão kantiana acerca 
da coisa, abre-se uma dimensão que se encontra entre a coisa e 
o homem e cujo domínio se estende para além das coisas e 
aquém do homem. 
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NOTAS 

(Nota à p. 78) Em todo este parágrafo há um subtil jogo de 
palavras entre Kennenlernen e Lernen des Kennens, que 
dificilmente se poderia manter em português. Traduzimos 
ambas as expressões por «aprender a conhecer» o que, em 
rigor, só é válido para a segunda. O sentido corrente da 
primeira é «travar conhecimento», pessoalmente ou por 
contacto directo. O contexto, no entanto, é suficientemente 
explícito quanto às razões por que Heidegger decidiu fundir 
os dois senridos. Quando Lernen ( -s) aparece isoladamente 
(como, por exemplo, em Beim Übung, das ein Lernen des 
Gebrauchs ist (. . .), traduzimo-lo por «aprendizagem)). 

(Nota à p. 156) A extrema dificuldade em traduzir este 
último período resulta da quase impossibilidade em encontrar 
equivalentes portugueses adequados para os diversos termos 
alemães utilizados por Heidegger, cujas virtualidades são aqui 
exploradas a fundo. Vor-stellende e Reprâsentierende signifi
cam o mesmo, a saber, aquele que representa, mas não 
exactamente no mesmo sentido, pois com o primeiro dos 
referidos termos Heidegger quer sublinhar essa actividade de 
pôr-diante-de que a representação, como actus mentis, exige. 

Também não conseguimos encontrar dois termos portu
gueses que traduzissem o jogo de palavras entre gegenwârtig e 
gewârtig, traduzidos, respectivamente, por «estar presente)) e 
«estar atentm). Aquele que está presente diante do objecto que 
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vem ao encontro (das Begegnende), ou seja, o sujeito, está ao 
mesmo tempo atento, quer dizer, aguarda aquilo que se lhe 
apresenta. Mas Heidegger quer que entendamos os dois 
ten:n:os como se dissessem exactamente o mesmo (o que é 
facilitado pela semelhança entre ambos em alemão, que a 
tradução portuguesa inevitavelmente perde), pois é justamen
te por aguardar o objecto que o sujeito se define como tal e se 
encontra, portanto, diante, ou em face, dele. 

(Nota à p. 163) Traduzimos, ao longo de toda esta secção, 
der Sache nach por «de acordo com a natureza da questão», 
«de acordo com a própria questão», ou, simplesmente, «por 
natureza>>. Ao optarmos por esta última variante, tivemos em 
at~nção que der Sache nach é, também, a tradução 
heideggeriana do aristotélico npÓ'!Epov q>Ócrct, citado algu
~as_ linhas mais abaixo. Como todas aquelas expressões 
sigmficam exactamente o mesmo (Sache pode traduzir-se por 
assunto, questão, caso, coisa, ou causa, no sentido em que, em 
portu~uê~, se fala de «aquilo que está em causa»), a 
preferencm pelo emprego de uma ou de outra recaiu, em 
cada ~aso, naquela que, em função do contexto em que 
aparecia, melhor nos pareceu contribuir para uma correcta 
co~preensão da frase. Recorde-se igualmente que, de todos os 
eqmvalentes portugueses de Sache, «coisa» era o único que, 
tratando-se desta obra, teria de ser excluído, pois reservamo
-lo, obviamente, para traduzir das Ding. 

Note-se, ainda, o emprego de «natureza» («Natur»), um 
pouco mais adiante, como eq;uivalente de Sache. O emprego 
das aspas é aqui decisivo. E, de facto, devido à própria 
natureza do assunto que os primeiros princípios da natureza 
(entendida esta, quer no sentido de q>ómç, quer no sentido das 
modernas ciências físico-matemáticas) devem ser estudados 
a~tes ~o conhecimento dos fenómenos particulares; quer 
dizer, e a «natureza», nos ,dois sentidos que acabamos de 
referi~, que assim o exige. E esta equivalência que justifica, 
tambem, que «natureza» tenha sido uma das nossas opções 
para traduzir Sache, tal como referimos no início desta nota. 
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GLOSSÁRIO 

Elaborámos este glossário pensando no leitor que conhece 
a língua alemã e acompanha a leitura da nossa tradução com 
o texto original. Regista todos os termos heideggerianos cuja 
tradução nos pareceu controversa, quer por se tratar de 
palavras inexistentes no alemão corrente, quer por adquirirem 
no contexto em que aparecem um significado diferente do 
habitual. Não dispensa, obviamente, a compreensão dos 
termos pela sua inserção no contexto respectivo, o que se 
procurou também fazer, em alguns casos, pelo acompanha
mento, entre parêntesis, da palavra alemã, a seguir à sua 
equivalente portuguesa. Não inclui os termos que foram 
objecto de explicação detalhada em notas de tradução. 

Angemessenheit - adaptação 
Angleichung - correspondência 
Ausgesagtheit - enunciabilidade 
Aussage - enunciado 

Begegnende (-s) - aquilo que vem ao encontro. Na 
tradução deste termo teve-se em atenção o verbo begegnen, 
a partir do qual foi formado, bem como a distinção entre 
begegnen e tre.ffen. Enquanto o primeiro significa encontrar 
alguém ou alguma coisa, no sentido de cruzar-se com ela sem 
combinação prévia, o segundo acentua a ideia de encontro 
combinado. Na ausência de um substantivo português em que 
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esta distinção estivesse claramente marcada, decidimo-nos por 
uma perífrase que nos parece traduzir o carácter ocasional do 
que é, dessa forma, encontrado. 

Bestimmtheit - determinidade 
Bestimmungsgrund- fundo de determinação 

Dasein - existência efectiva ou, simplesmente, existência 
(sempre que a palavra é empregue em sentido kantiano, ou 
reenvia para a sua utilização na Crítica da razão pura); estar-aí 
(nos restantes casos). 

Daf3sein- existência, no sentido do quod est dos medievais; 
a única ocorrência deste termo, no título do §27, f), ct), não 
permite qualquer confusão quanto aos outros possíveis 
sentidos de existência, pelo que nos sentimos autorizados a 
utilizar esta tradução. 

Da-stehen - estar-aí 
Dingheit - coisalidade 

Einigung - unificação 
Entgegenstehen - ob-jectar 
Eerscheinung - fenómeno 

Gegenhafte ( -s) - aquilo a que é próprio o estar diante 
Gegenstãndlichkeit - objectualidade 

Jediesheit - istidade 

Sachgehalt - conteúdo coisal 
Sachhaft ( -s) - aspecto coisa! 
Sachhaltigkeit - postura coisa! 
Sachheit - coisidade 
Selbigkeit - identidade 
Selbstheit - ipseidade 
Stãndgkeit - permanência 
Stehende (-s) - aquilo que permanece; trata-se, de acordo 

com uma particularidade da língua alemã, de um particípio 
substantivizado, que só podemos traduzir com o auxílio de 
uma perífrase. 

Verbindung - ligação 
Vergegenstãndlichung- objectivação 
Vorhanden - subsistente 
Vorhandensein- ser-subsistente 
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Was-charakter - quididade 
Wasgehalt- conteúdo quiditativo 
Wirklichkeit - efectividade 

Zugrundeliegende ( -s) - aquilo que subjaz 
Zusage - atributo, predicado 
Zusammenstehen- com-posição 
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