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Se tomarmos em nossas mãos um volume qualquer, de teologia ou
metafísica escolástica, por exemplo, façamos a pergunta: Contém ele
qualquer raciocínio abstrato referente a números e quantidades?
Não. Contém qualquer raciocínio experimental referente a questões
de fato e de existência? Não. Às chamas com ele, então, pois não pode
conter senão sofismas e ilusão. (E., XII, XXXIV: 222)

A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu
conhecimento puro, enquanto ciência (pois esta é sempre dogmática,
isto é, estritamente demonstrativa, baseada em princípios a priori
seguros), mas sim ao dogmatismo, quer dizer, à presunção de seguir
por diante apenas com um conhecimento puro por conceitos
(conhecimento filosófico), apoiado em princípios, como os que a
razão desde há muito aplica, sem se informar como e com que direitos
os alcançou. O dogmatismo é, pois, o procedimento dogmático da
razão sem uma crítica prévia da sua própria capacidade. (...) A crítica
é antes a necessária preparação para o estabelecimento de uma
metafísica sólida fundada rigorosamente como ciência, que há-de
desenvolver-se de maneira necessariamente dogmática e estritamente
sistemática (...) (C.R.P., BXXXV- XXXVI, p.30-31)
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RESUMO
O presente trabalho - “Os argumentos transcendentais: Kant e o problema de Hume” -,
tem como seu objetivo geral interpretar a resposta de Kant ao problema de Hume à luz
da conjunção das temáticas de causalidade e indução o que equivale a uma leitura
cético-naturalista deste. Neste sentido, tal iniciativa complementa o tratamento anterior
visto em nossa dissertação de mestrado, onde a mesma temática fora examinada a partir
de uma leitura meramente cética que Kant fez do pensamento humeano e onde foi
analisada apenas a causalidade. Dentre os objetivos específicos, listamos os seguintes:
a) a filosofia crítica cumpre três funções básicas, uma fundante, uma negativa e uma que
defenderia o uso prático da razão, aqui nomeada de defensiva; b) a solução kantiana do
problema de Hume na primeira crítica cumpriria as funções fundante e negativa da
crítica da razão; c) o tratamento kantiano da temática da indução nas demais críticas
cumpriria a função defensiva da crítica da razão; d) que as provas da resposta de Kant
ao problema de Hume são mais consistentes quando se consideram cumpridas estas três
funções ou momentos da crítica. A estrutura básica do trabalho comporta três partes: na
primeira - A gênese do problema de Hume -, nossa pretensão é reconstituir o problema
de Hume, analisando-o sob a ótica das duas definições de causa, onde a diluição da
primeira definição na segunda corresponde à redução psicológica do conhecimento à
probabilidade, do que se segue a chamada naturalização das relações causais; na
segunda - Legalidade e Causalidade -, menciona-se que quando se considera Hume na
opção cético-naturalista, Kant não está habilitado a lhe responder através do argumento
transcendental “AtB; A⊢B” da segunda Analogia, prova que está embasada na posição
de pensadores contemporâneos como Strawson e Allison; na terceira parte - Finalidade
e Indução -, admite-se que Kant responde a Hume no nível do uso regulativo da razão,
embora o desenvolvimento dessa prova exceda os limites da função fundante da crítica.
E isto fica articulado tanto na Introdução quanto nas Considerações Finais, através do
cumprimento da função defensiva [e negativa] da crítica. Neste contexto, com base no
recurso aos ditos argumentos transcendentais que se projetam por toda a trilogia crítica,
procuramos estabelecer solução para uma questão recorrente que reaparece em várias
passagens de nossa apresentação e que diz respeito a “existência e/ou a necessidade das
leis causais empíricas”. Diante disso, nossa tese é que os argumentos transcendentais
somente constituem uma solução apodítica para o problema cético-naturalista de Hume
quando está em pauta um projeto prático em que o interesse da razão esteja assegurado,
conforme será, enfim, provado em nossas Considerações Finais.
Palavras-chave: analogia, argumentos transcendentais, causalidade, dedução, finalidade,
indução, legalidade, Urteilskraft, vida comum.

ABSTRACT
This work whose title is "The transcendental arguments: Kant Andy Hume's problem"
has as its main objective to interpret Kant's answer to Hume's problem in the light of the
conjunction of the causality and induction themes which is equivalent to skepticalnaturalist reading of the latter. In this sense, this initiative complements the previous
treatment seen in our dissertation, where the same issue had been discussed from a
merely skeptical reading that Kant got from Hume thought and was only examined
causality. Among the specific objectives, we list the following: a) critical philosophy
fulfills three basic functions, a founding, one negative and one would argue that the
practical use of reason, here named as defensive b) the Kantian solution of Hume's
problem in the first critisism would fulfill its founding and negative functions of critique
of reason; c) the Kantian treatment of the theme of induction in other criticisms would
will fulfill the defense function of critique of reason; d) that the evidence of Kant's
answer to Hume's problem are more consistent when will be satisfied these three
functions or moments of criticism. The basic structure of the work consists of three
parts: the first – the genesis of Hume's problem - our intention is to reconstruct Hume's
problem, analyzing it from the perspective of two definitions of cause, where the
dilution of the first definition in the second match the reduction of psychological
knowledge to the probability of following the called naturalization of causal relations;
whereas in the second - Legality and Causality - it is stated that when considering
Hume in the skeptic-naturalist option, Kant is not entitled to respond by transcendental
argument “AtB; A⊢B” from the second Analogy, evidence that is rooted in the
position of contemporary thinkers, such as Strawson and Allison; in third part - Purpose
and Induction - admits that Kant responds to Hume on the level of regulative reason
use, although the development of this test exceeds the limits of the founding function of
criticism. And this is articulated in both the Introduction and Concluding Remarks by
meeting the defensive [and negative] function of criticism. In this context, based on the
use of so-called transcendental arguments that project throughout the critical trilogy, we
provide solution to a recurring issue that recurs at several points in our submission and
concerning to the "existence and / or the necessity of empirical causal laws. In this light,
our thesis is that transcendental arguments are only an apodictic solution to the Hume’s
skeptical-naturalist problem when is at stake a practical project in which the interest of
reason is ensured, as will, in short, proved in our final considerations.
Key-words: analogy, transcendental arguments, causation, deduction, purpose,
induction, legality, Urteilskraft, common life.

ZUSAMMENFASSUNG
Diese Arbeit – "Die transzendentalen Argumente: Kant und Humes Problem" – hat als
Allgemeinziel Kants Antwort auf Humes Problem zu interpretieren im Hinblick auf die
Verbindung der Themen der Kausalität und Induktion, was einer skeptischnaturalistischen Lesung von ihm entspricht. In diesem Sinne ist es eine
behandlungsergänzende Initiative unserer vorherigen Abhandlung, in der das gleiche
Problem von einer lediglich skeptischen Lesung abgesehen behandelt wurde, die Kant
vom Denken Humes machte und in welcher man nur die Kausalität analysiert hat. Zu
den spezifischen Zielen zählen: a) die kritische Philosophie erfüllt drei Grundfunktionen
und nämlich eine Gründende, eine Negative und eine die die praktische Anwendung der
Vernunft behauptet, hier Defensive genannt; b) die Kantische Lösung des Humenischen
Problems in der ersten Kritik würde die Gründungs- und Negativfunktion der Kritik der
Vernunft erfüllen; c) die Kantische Behandlung des Induktionsthemas in den weiteren
Kritiken würde die Verteidigungsfunktion erfüllen; d) dass die Kantischen
Antwortbeweise auf Humes Problem beständiger sind, wenn diese drei Funktionen oder
Momente der Kritik zufrieden gestellt werden. Die grundlegende Gliederung der Arbeit
besteht aus drei Teilen: im Ersten - Humes Problementstehung – ist unser Ziel, Humes
Problem zu rekonstruieren, eine Analyse aus der Sicht der beiden Kausaldefinitionen, in
der die Auflösung der ersten Definition in der Zweite entspricht der psychologischen
Herabsetzung der Kenntnis zur Wahrscheinlichkeit, und daraus folgt die so genannte
Naturalisierung der kausalen Beziehungen; im Zweiten – Rechtmäßigkeit und
Kausalität – wird erwähnt, dass das Erwägen einer skeptisch-naturalistischen Option
von Hume Kant nicht berechtigt auf ihn in transzendentaler Argumente "A→B, A⊢B"
der zweiten Analogie zu reagieren. Dieser Beweis ist auf die Position zeitgenössischer
Denker wie Strawson und Allison basiert; im dritten Teil – Zweck und Induktion – wird
zugegeben, dass Kant auf die regulative Nutzung der Vernunft reagiert, obwohl die
Entwicklung dieses Beweises über die Grenzen der Gründungsfunktion der Kritik
hinausgeht. Und das wird sowohl in der Einleitung als auch in den Schlussbemerkungen
durch die defensive [und negative] Erfüllungsfunktion der Kritik formuliert. In diesem
Zusammenhang und basiert auf den Einsatz der sog. transzendentalen Argumente, die
sich durch die ganze kritische Trilogie erstrecken, bieten wir eine Lösung für ein immer
wiederkehrendes Thema, das an mehreren Stellen unserer Darstellung vorkommt und
zwar was die "Existenz bzw. die Notwendigkeit von empirischen Kausalitätsgesetzen“
betrifft. Vor diesem Hintergrund ist unsere These, dass die transzendentalen Argumente
nur eine apodiktischen Lösung für das skeptisch-naturalistische Problem von Hume
sind, wenn ein konkretes Projekt im Interesse der Vernunft versichert ist, wie in unseren
abschließenden Überlegungen am Ende erwiesen wird.
Stichwörter: Analogie, transzendentale Argumente, Kausalität, Deduktion, Zweck,
Induktion, Rechtmäßigkeit, Urteilskraft, gewöhnliches Leben.
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INTRODUÇÃO

O problema da necessidade da determinação causal dos acontecimentos no mundo e na
vida dos homens foi uma das principais preocupações nos primórdios do pensamento
filosófico, permanecendo desde então um dos tópicos mais importantes da reflexão humana
como princípio unitário que rege o universo e que veio a substituir paulatinamente os termos
antropomórficos próprios da teologia natural antiga. Nessa perspectiva, os manuais de história
da filosofia registram que o pensador pré-socrático Anaximandro empregou pela primeira vez
o conceito de “princípio”, algo como uma razão suficiente com uma significação causal, mas
ainda unido sincreticamente com uma significação jurídica derivada de uma legislação divina,
como se pode depreender com base nos fragmentos de sua célebre sentença, bem como
através de relatos doxográficos posteriores de Simplício constantes de sua recensão à Física
de Aristóteles. Mas, foi somente à época de Galileu e Newton com a vigência da revolução
científica, à qual subjaz a revolução [conceitual] copernicana, que se presenciou a ocorrência
de uma transformação mais radical no conceito de causalidade que se viu reduzido de uma
caracterização marcadamente teleológica de explicação dos fenômenos a partir de sua causa
final, presente em larga medida no aristotelismo, para o de validade judicativa de certas
fórmulas esquemáticas exprimindo relações entre fatos observáveis. Na consideração de
Hume, podemos adiantar, prima facie, que a teleologia virou indução.
Com efeito, a reflexão filosófica dos três últimos séculos acerca do problema da
causalidade tem sido, em grande escala, centrada na análise da chamada “causa eficiente” e,
nesse desiderato, guiada pelo relato de Hume tanto no Tratado da Natureza Humana 1 quanto
na Investigação sobre o entendimento humano 2 . Por um lado, ao criticar nossa idéia de
conexão necessária entre causa e efeito como uma projeção ilícita da realidade a partir de
nossas próprias expectativas geradas de maneira associativa, Hume é tomado como tendo
recusado a concepção racionalista de causalidade enquanto expressa nos termos filosóficos da
metafísica da tradição - as chamadas essências de re. Por outro lado, ele propôs uma análise
da conexão causal singular em termos de instanciação de uma regularidade na sucessão de
1

Hume. Tratado da Natureza Humana, doravante Tratado. As citações retiradas desta obra tiveram por
referência a edição brasileira da UNESP: Imprensa Oficial do Estado, 2001, traduzida por Déborah Danowski.
Para efeito de abreviatura, toda vez que se utilizar essa obra usamos a letra T seguida de números romanos,
primeiro o livro, depois a parte, e de número arábico pela seção, e após dois pontos, a página e o parágrafo.
2
Hume. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral, doravante [primeira ou
segunda] Investigação. As citações retiradas dessa obra foram feitas por referência a edição brasileira da
UNESP, 2004, traduzida por José Oscar de Almeida Marques. Para efeito de abreviatura, toda vez que dela nos
utilizamos, usaremos a letra E seguida de número romano da seção e do parágrafo e após dois pontos da página
em arábico.
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eventos semelhantes, ao tomar a causa como uma condição necessária e suficiente para a
ocorrência de um evento. Alguns sucessores de Hume, entre os quais Kant é o grande
destaque, sustentaram que a idéia de que causa e efeito são necessariamente conectados. O
conceito de causa, emenda Kant na Crítica da Razão Pura 3 , “implica o caráter de
necessidade, que nenhuma experiência pode dar” (C.R.P., A112, p.153) e, contra o relato
humeano da regularidade, ele era inflexível afirmando que o próprio “conceito de uma causa
contém (...) o conceito de uma ligação necessária com um efeito” (C.R.P., B5, p.38-39).
De fato, trata-se de um ponto de vista pacífico tanto nos escritos de Hume como nos
de Kant que o conceito de causalidade é tema superveniente e, ao que parece, momento
essencial do modo filosófico de reflexão, a ponto de se constituir em problema proeminente
de suas filosofias, ocupando, conseqüentemente, conteúdos expressivos em suas obras. Com
efeito, se pretendemos fazer algum julgamento sobre o pensamento filosófico de Hume e de
Kant, nos parece fundamental que apreendamos suas respectivas especulações acerca do
problema da causalidade e, mais ainda, como cada um, a seu modo, respondeu as exigências
temáticas colocadas por essa questão, vendo como ela se insere no âmbito da metafísica.
Talvez possamos mesmo generalizar tal estratégia e, neste sentido, compreender determinado
pensador parece que é, antes de tudo, fazer uma leitura de sua exposição filosófica como a
construção de uma resposta ao problema que ele próprio se colocou. De fato, talvez esta
espécie de máxima constitua uma firme suposição de que quando não há problema tampouco
existe resposta, e nem sequer filosofia. Numa palavra, admitindo este raciocínio, o primeiro
passo para entender a filosofia de determinado autor é sempre tentar estabelecer o problema
que ele se determinou a tematizar, já que a tarefa da tematização é, de alguma forma, a
problematização da própria resposta. Dentro dessas premissas, Kant fundamentou sua
resposta ao problema de Hume, constituindo concomitantemente seu próprio problema,
matéria que foi longamente discutida ao longo de nossa dissertação de mestrado 4 .
Entretanto, o problema de Kant é, certamente, bem mais complexo do que aquele que
nos ocupamos naquela ocasião 5 . Kant pretende em aporte à sua resposta fundante a Hume
3

Kant. Crítica da Razão Pura. Utilizamos para as citações retiradas dessa obra a que têm por referência a
tradução portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição de 1994, feita por Manuela Pinto dos Santos e
Alexandre Fradique Morujão. As notas referentes a ela passarão a ser definidas pela abreviação C.R.P. com os
respectivos parágrafos, diferenciando se edição A ou B, e, página.
4
Sales Lima, T. A resposta de Kant ao problema de Hume. Dissertação de Mestrado em Filosofia apresentada e
defendida no PPGFIL/UFRN. Natal, 2003.
5
Transcrevemos a seguir passagens introdutórias (páginas 22 e 23) da aludida dissertação: “(...) em se tratando
de uma interpretação textual da resposta de Kant ao problema de Hume, tendo como fio condutor o conceito de
causalidade decidimos, em primeiro lugar, nos manter nos limites da filosofia teórica de Kant e aí dando boa
preferência à matéria contida na Crítica da Razão Pura. De fato, isto, de início, já exclui de nossa consideração
todos os aspectos concernentes ao conceito de causalidade que foram tematizados por Kant na Crítica da Razão
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também defender a metafísica do desgaste experimentado à época: de um lado, alguns
afirmam que Hume destruiu os fundamentos da metafísica da tradição; se isto for correto,
então, também será lícito afirmar que a tarefa que coube a Kant foi reconstruí-la diante de
novos horizontes, ou de novos paradigmas. Nesse contexto, o resultado do envolvimento no
célebre contencioso entre Kant e Hume, adicionalmente nos permite extrair um equipamento
conceitual de enorme riqueza e variedade para o pensamento filosófico que se seguiu,
inclusive relações metafóricas sumamente oportunas como a seguinte: é bem conhecida uma
premissa constante da introdução aos Prolegômenos 6 onde Kant afirma que as advertências
céticas de Hume interromperam seu sono dogmático. Isto nos faculta de chofre a estabelecer a
seguinte conjectura: se Kant não tivesse feito essa leitura de Hume, o legado teórico deste
teria ido longe demais, induzindo a morte prematura da metafísica, ou, pelo menos, levando
ao impasse a então conhecida e aquecida polêmica entre as opiniões emitidas pelas escolas
dogmáticas e céticas no que toca ao estado da arte da metafísica. Em certos manuais de
história da filosofia não é escassa a presença desse tipo de conjectura 7 dando conta que o
modo positivo de filosofar humeano teria se imposto de tal forma aos destinos da filosofia que
esta correria o risco de se transformar numa mera legitimadora das ciências (atitude conhecida
mais recentemente por cientificismo), decretando, por conseguinte, o fim da metafísica.

Das funções [ou momentos] da crítica: o fundante, o negativo e o defensivo

Feita essa breve apresentação, é de bom alvitre buscar relacioná-la aos pressupostos
metodológicos do problema e, para tanto, deveremos verificar como Kant se posiciona diante
de algumas questões filosóficas candentes em sua época e, principalmente, daquelas que em
sua consideração se tornaram emergentes após sua leitura de Hume. Como ponto de partida,
Prática e na Crítica da Faculdade do Juízo, mas não aqueles contidos nos Prolegômenos e nos Princípios
Metafísicos da Ciência da Natureza (...) Em quarto lugar, porque esta nunca deve ser nossa palavra fechada
sobre o assunto, mas, somente o delineamento de um projeto futuro e, portanto, passível de aprofundamento.”
Vide Sales Lima, T. A resposta de Kant ao problema de Hume. (Dissertação de Mestrado em Filosofia
apresentada e defendida no PPGFIL/UFRN. Natal, 2003). Vê-se que o presente empreendimento teórico procura
delinear uma tese de maior envergadura estendendo-se para além da primeira crítica kantiana, demandando,
assim, uma complementação e também um desejável exame de fundo do tema da dissertação.
6
Kant. Prolegômenos a Toda Metafísica Futura. As citações retiradas desta obra foram feitas tendo por
referência a edição portuguesa das Edições 70, 1987, traduzida por Artur Mourão. Para efeito de abreviatura,
toda vez que se utilizar essa obra, usaremos Prolegômenos, seguido de vírgulas, respectivamente do parágrafo
(exceto na Introdução que não contêm parágrafos numerados) e da página.
7
Na Seção I (E., I) da primeira Investigação (Das diferentes espécies da filosofia) Hume nos oferece um amplo
suporte teórico para trabalhar essa questão, a qual fazemos algumas referências dispersas ao longo de nossa
primeira parte. Com efeito, no sétimo artigo de uma de suas obras (ver Ceticismo Filosófico. São Paulo/Curitiba,
EPU/EDUFPR, 2000), Plínio Junqueira Smith problematiza as chamadas concepções metafísicas do empirismo
britânico enfatizando o papel de Hume no contexto de tais conjecturas.
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nos servimos dos prefácios (A e B) e correspondente introdução à Crítica da Razão Pura que,
a nosso ver, parecem instaurar uma nova agenda sistematizada por Kant para de um lado
defender a metafísica; de outro responder a Hume, ainda que esta iniciativa não seja
unanimemente reconhecida como prioritária para alcançar o fim último da razão exposto em
C.R.P., B833, p.639. Tais textos são referenciais e se revestem de grande interesse, sobretudo
metodológico, para o programa da crítica transcendental da razão: o primeiro destaca como
assunto de interesse o campo de batalha da metafísica (o sentido da crítica, como veremos,
está presente explicitamente no prefácio à primeira edição); o segundo a revolução
copernicana (a ênfase claramente metodológica ou, mais exatamente, a consumação da
inversão do método de tratamento das questões metafísicas preconizada pela metáfora do giro
copernicano, presente no prefácio à segunda edição); o terceiro a defesa da metafísica (o
“Problema Geral da Razão Humana” que localizamos em C.R.P., B21-22, p.50-51, onde se
aborda a disposição natural dos seres humanos para a metafísica em conformidade à idéia que
possuímos dos fins essenciais ou do interesse da razão a partir do primado da razão prática em
geral, e que culmina em C.R.P., B868, p.662), diante da paulatina cientificização das práticas
sócio-culturais que se verificava à época.
Depreende-se da leitura desses textos iniciais da primeira crítica que Kant elabora uma
solução inovadora para o tratamento das questões metafísicas postas em litígio ante a disputa
entre dogmáticos e céticos. Este tratamento é unitário 8 e, segundo a lógica dos a priori, pode
ser realizado pelo cumprimento de três funções 9 (ou momentos) da crítica, nem sempre bem
explícitas ou desenvolvidas sem sinuosidades ao longo da “Doutrina Transcendental dos
8

A raiz do processo utilizado está no sentido do giro copernicano e na lógica do a priori que unificou o
tratamento dado tanto aos princípios imanentes à experiência, quanto aos transcendentes. Segundo o parecer de
Kant, dever-se-ia considerar, necessariamente, os princípios dos dois domínios como de mesma espécie, a saber,
segundo sua origem são homogêneos na medida em que ambos são fundados a priori em nosso aparelho
cognoscente, não provém da experiência e parecem, portanto, autorizar validade metodológica tanto no campo
do domínio da experiência, quanto na usurpação desta. Esta solução inovadora corresponde, se nossa avaliação
estiver correta, não só ao conteúdo da Crítica da Razão Pura, em seu inteiro teor, mas se projeta por toda a
chamada trilogia crítica sob a denominação geral de argumentos transcendentais que, de resto, buscam emprestar
concisão e coerência ao título da presente tese: “Os argumentos transcendentais: Kant e o problema de Hume”, o
qual procuraremos justificar concomitantemente ao seu desenvolvimento.
9
No prefácio B encontram-se esboços dessas funções que serão desenvolvidas ao longo da filosofia crítica. A
função fundante (e Kant fala “desta dedução da nossa capacidade de conhecimento a priori, na primeira parte da
Metafísica...”) pode ser localizada em C.R.P., BXVIII-XIX, p.20-21; a função negativa pode ser localizada logo
a seguir: C.R.P., BXIX-XX, p.21; a função defensiva em C.R.P., BXXI, p.22. Embora não tenha problematizado
o conjunto das três funções, devemos a Heidegger a proposta desta interpretação e a sugestão aproximada dos
termos (principalmente do primeiro aqui tomado por “fundante”), que são abordadas ao longo da introdução de
sua Phenomenological Interpretation of Kant’s Critique of Pure Reason (ver Bibliografia). Note que não
estamos falando de utilidade (negativa e positiva) da crítica (o que pode ser visto no mesmo prefácio em C.R.P.,
BXXIV-XXV, p.24-25), mas da função ou funções que a crítica se propõe a cumprir, como prova a
argumentação kantiana a partir de seus prefácios e correspondente introdução e, de resto, o que nos parece
evidente nessa passagem é que a função defensiva da crítica apresenta de fato uma utilidade positiva e altamente
importante no uso moral. Os grifos na citação são nossos.
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Elementos”, a saber, as funções fundante, negativa e defensiva 10 : a função fundante 11 foi
desenvolvida à exaustão em nossa dissertação e tem a ver basicamente com a instituição de
uma nova ontologia ou teoria dos objetos, parecendo ter sua maior expressão na Analítica dos
Princípios; a função negativa 12 restringe o possível conhecimento a priori a partir da razão
pura, tendo sua maior expressão ao longo da Dialética Transcendental; a função defensiva 13
se compraz em mostrar a utilidade positiva adjudicada às idéias da razão quando convocadas
a defender a metafísica no campo das ações humanas. A fim de tornar mais claro nossos
objetivos de pesquisa, cremos ser de bom alvitre tecer alguns comentários adicionais sobre as
três funções retromencionadas.
Na que toca a primeira função [,a fundante], a estratégia adotada por Kant consistira
em estabelecer ao longo da Analítica Transcendental as provas de que as categorias e os
princípios do entendimento puro se constituem em condições de possibilidade da própria
experiência numa seqüência lógica que começa na Dedução Metafísica, passa pela Dedução
Transcendental, Esquematismo e, finalmente, Princípios. Esta longa dedução tem seu ápice no
princípio supremo de todos os juízos sintéticos [a priori] numa conhecida passagem em
C.R.P., B197, p.195 em que “as condições da possibilidade da experiência em geral são, ao
mesmo tempo, condições da possibilidade dos objetos da experiência”. Quem compreende
esta proposição compreende com clareza a Crítica da Razão Pura e, com maior distinção
ainda, como se constitui o cumprimento criterioso de seu momento fundante. Isto parece ficar
definitivamente caracterizado quando associamos a ela duas outras passagens da aludida obra,
uma anterior e outra posterior: no primeiro caso (i) com C.R.P., B73, p.87 no final da Estética
Transcendental; no segundo (ii) com C.R.P., B303, p.263-264. De fato, da primeira
10

Esta última função, como factum (termo introduzido somente na segunda crítica) da razão, se expressa
basicamente nos escritos kantianos dedicados à parte prática de sua filosofia, incluindo aí alguns tópicos que
podem ser localizados na última crítica. Nosso interesse é trabalhar conceitos puros da razão, como o de
liberdade e outros derivados como o de personalidade, dentro de uma ótica inicialmente especulativa cujo
excurso preliminar pode ser localizado na primeira crítica, ainda que quanto a seu exame de fundo não haja
alternativa a não ser a devida interpretação dessas idéias da razão dentro do contexto prático, na Fundamentação
da Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão Prática, por exemplo.
11
Transcrevemos sua exata passagem no prefácio B (C.R.P., BXVIII-XIX, p.21): “Este ensaio dá resultado e
promete o caminho seguro da ciência para a metafísica, na sua primeira parte, que se ocupa de conceitos a priori,
cujos objetos correspondentes podem ser dados na experiência conforme a esses conceitos”. O grifo é nosso.
12
Transcrevemos sua exata passagem no prefácio B (C.R.P., BXIX-XX, p.21): “Porém, desta dedução da nossa
capacidade de conhecimento a priori, na primeira parte da Metafísica, extrai-se um resultado insólito e
aparentemente muito desfavorável à sua finalidade, da qual trata a segunda parte; ou seja, que deste modo não
podemos nunca ultrapassar os limites da experiência possível, o que é precisamente a questão mais essencial
desta ciência”. O grifo é nosso.
13
Transcrevemos sua exata passagem no prefácio B (C.R.P., BXXI, p.22): “Resta-nos ainda investigar, depois
de negado à razão especulativa qualquer processo neste campo do supra-sensível, se no domínio do seu
conhecimento prático não haverá dados para determinar esse conceito racional transcendente do incondicionado
e, assim, de acordo com o desígnio da metafísica, ultrapassar os limites de qualquer experiência possível com o
nosso conhecimento a priori, mas somente do ponto de vista prático”. O grifo é nosso.
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associação (i) podemos inferir a formulação da hipótese copernicana em duas etapas
interligadas, quais sejam, às instâncias da sensibilidade (Estética) e do entendimento
(Analítica), o que efetivamente nos sugere a importância e a centralidade do correlato do
conceito, que é a intuição [empírica], como um diferencial explícito da filosofia kantiana em
relação ao dogmatismo e, por isso, “se requer que se torne sensível um conceito abstrato, isto
é, que se mostre na intuição um objeto que lhe corresponda, porque, não sendo assim, o
conceito ficaria (como de diz) privado de sentido” (C.R.P., B299, p.259-260); a segunda
associação (ii) nos acena para o capítulo que tematiza a distinção entre fenômenos e númenos,
onde Kant mostra o papel inovador que atribuiu à Analítica Transcendental na filosofia
crítica, a saber, o de uma metafísica do entendimento cujas proposições fundamentais são
apenas princípios de representação dos fenômenos, de modo que surge no escopo de seu
sistema uma espécie de ontologia da experiência ou teoria dos objetos. Kant projeta, portanto,
um novo paradigma de reestruturação para problemas afetos à ontologia forjando,
conseqüentemente, um deslocamento no horizonte dos métodos e classificações utilizadas
pela chamada metafísica tradicional e, nesse desiderato, os conteúdos da Crítica da Razão
Pura por si só representam em grande medida esse esforço de transformação e sistematização.
Ora, parece claro que esse esforço de sistematização não se restringe ao cumprimento
da função fundante da crítica, ou seja, ao uso e, portanto, a mera aplicação de formas
discursivas às intuitivas com o fito de fundamentar o conhecimento científico. Se assim fosse,
os neokantianos estariam certos no seu prognóstico reducionista de que o legado teórico de
Kant se resumiria unicamente a legitimar o conhecimento através de uma nova modelagem
epistemológica. Ao contrário, se o esforço de sistematização kantiano não se confina a tratar
ciências historicamente determinadas, mas avançar e questionar o seu sentido passamos a
compreender a importância do cumprimento dos momentos ou funções negativa e defensiva
da crítica, inclusão que em seu inteiro teor excede os contornos da filosofia teórica e, a rigor,
da própria Crítica da Razão Pura. Com efeito, ao mostrar a possibilidade de juízos sintéticos
a priori no âmbito da experiência, a Crítica da Razão Pura fixa esses limites e determina o
cumprimento de sua função negativa objeto da Dialética Transcendental, pois é preciso não
apenas assegurar a validade do conhecimento científico, mas também compreender o cerne
das ilusões transcendentais. De fato, a função negativa da crítica, uma vez dissolvidas as
ilusões dos raciocínios dialéticos da razão pura, opera num sentido disciplinador com o fito de
prevenir divagações ao estilo do dogmatismo, cuja pretensão é forjar conhecimento a partir de
simples atos lógicos, sugerindo-nos, por conseguinte, que devemos valorizar a atuação dessa
função negativa adjudicada à crítica, ou melhor, que o “proveito maior e talvez único de toda
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a filosofia da razão pura é, por isso, certamente apenas negativo” (C.R.P., B823, p.633), e que
em seu uso teórico a razão não pode ultrapassar os limites da experiência possível. Neste
sentido, o cumprimento da função negativa da crítica, através da Dialética Transcendental,
não deixa de ser também um esforço de reestruturação dos temas da metafísica tradicional ou,
numa palavra, numa crítica vigorosa à metafísica pregressa no que toca à usurpação por esta
dos limites [ou da incontinência] de possibilidade do conhecimento.
Ora, se não tenho autorização para ultrapassar os limites da experiência possível no
âmbito da razão teórica resta-nos o apelo à razão prática. A compreensão adequada deste fato
depende em larga escala da compreensão do sentido da passagem da filosofia teórica para a
filosofia prática de Kant. É com relação ao uso prático da razão que vemos o cumprimento da
função defensiva da crítica na medida em que ela consiste em mostrar a incapacidade da razão
teórica de legislar num campo que está além dos limites da experiência possível como
abordado no prefácio à segunda edição (C.R.P., BXXIX-XXX, p.27). Um exemplo sugestivo
facilita a compreensão da passagem do momento negativo ao defensivo da crítica: na terceira
das Antinomias da Razão Pura observa-se que o conceito de causalidade natural na
cosmologia racional cumpre uma função negativa na primeira crítica. Analisado mais de
perto, este mesmo conceito apresenta seu contraponto positivo na idéia de liberdade
estabelecida na segunda crítica, onde vai cumprir uma função defensiva que é fundamental no
domínio prático. Com efeito, a terceira antinomia refere-se à oposição entre liberdade e
determinação plena e é, por isso, decisiva para a fundamentação da moral kantiana. Neste
ínterim, cabe mencionar que podemos lançar mão de raciocínio similar, respectivamente nos
casos dos paralogismos e do ideal da razão pura, onde fica claro o cumprimento da função
negativa da crítica e seu sentido de passagem à função defensiva cujo desenvolvimento se
dará no âmbito da filosofia prática.
Como dito, nossa dissertação de mestrado se ocupou exclusivamente da função
fundante da crítica: ela se consubstanciou naquela ocasião pela resposta de Kant ao problema
de Hume na Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura. No entanto, a presente tese
incorpora a pretensão de alargar a temática, ao mostrar que a resposta de Kant ao problema de
Hume requer um primeiro complemento, a saber, o cumprimento das funções negativa e
defensiva da crítica e, para isso, teremos que levar em consideração, necessariamente, certos
conteúdos adicionais presentes na própria Crítica da Razão Pura, em seguida articulando-os
bem como estabelecendo e esclarecendo suas passagens às demais críticas 14 e, eventualmente,
14

Veja-se, por exemplo, o que Kant diz em C.R.P., B869-870, p.663-664. Com efeito, com o exame completo da
trilogia crítica, torna-se factível entender que a arquitetônica kantiana deve ser entendida não como um dado de
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a outros escritos kantianos notadamente na área de sua filosofia prática. Nesta iniciativa se
insere a temática da liberdade dentro de um quadro que inicialmente pode ser debatido a partir
de sua vertente especulativa. Com efeito, a conjunção das temáticas da causalidade e
liberdade se impõe à filosofia de Kant como provas utilizadas para refutar o pensamento
cético-naturalista [tanto especulativo quanto prático] de Hume, e tal iniciativa se caracteriza
por estar esboçada num projeto de longo prazo que parece incluir toda a sua meditação que
virá a se constituir na matéria de sua trilogia crítica. Isto nos parece reforçar que os conteúdos
presentes nos prefácios A e B e correspondente introdução à Crítica da Razão Pura já
acolhem 15 e prenunciam a defesa do cumprimento das funções fundante, negativa e defensiva
da crítica, o que corroborava com o que ele teria escrito a seu confidente Marcus Herz, dando
notícia que trabalhava e estava decididamente comprometido com a realização de um projeto
de grande envergadura, senão revolucionário.
Com efeito, Kant inicia o prefácio de 1781 fazendo uma descrição da situação trágica
em que se encontrava a razão humana à época, notadamente ao lidar com um campo
especulativo de extrema sutileza como a metafísica, declarada por uns como necessária, por
outros como impossível. Requer-se, portanto, transformar a variedade de opiniões num saber
unívoco. Ora, essa é uma tarefa que deve ser adjudicada à responsabilidade de um juiz que
deve julgar ou, de forma mais geral, pensar, modo de ação crucial de qualquer atitude crítica.
Para tal ele nos mostra que o pensamento não se dirige a um mundo já posteriormente
constituído, dado que o nosso pensamento requer um esforço de síntese, sem o qual algo
permanece desconexo e conceitualmente indeterminado, sem que se possa “deduzir” 16 sua
realidade objetiva. O fato é que, ao contrário dos céticos, sem o pensamento (entendimento)
não se pode constituir uma experiência objetiva, mas, contrariamente aos dogmáticos, o
pensamento não pode lidar diretamente com a experiência, mas só mediatamente, através de
conceitos. Em resumo, percebe-se aqui o alvo do sentido crítico: em parte ele diverge do
ceticismo, em parte do dogmatismo. A anarquia está posta e o discurso filosófico é
comparado por Kant a um campo de batalha 17 . Às pretensões daqueles que só confiam em
uma vez por todas, mas como um processo em formação, onde lacunas surgem e podem ser superadas, em que
problemas imprevistos se põem, e até novos princípios têm que ser propostos, e Kant parece descrever esses
sentidos de passagem (Übergang) pela utilização de métodos de isolamento e síntese.
15
Ibidem. “A metafísica divide-se em metafísica do uso especulativo e metafísica do uso prático da razão pura e
é, portanto, ou metafísica da natureza ou metafísica dos costumes” (C.R.P., B869, p.663).
16
Segundo Kant, o objeto indeterminado (conceitualmente) de uma intuição empírica é o fenômeno; e só
podemos dizer que o objeto é determinado quando da atuação do pensamento (entendimento). Isto ficou claro na
dissertação de mestrado na parte referente à dedução transcendental das categorias.
17
Percebe-se (em C.R.P., AIX-X, p.4-5) que o palco de disputa que engendrava a metafísica na época de Kant
estava armado à espera de atitudes que incorporassem, no entender de Kant, um sentido crítico: “Inicialmente,
sob a hegemonia dos dogmáticos, o seu poder era despótico. Porém, como a legislação ainda trazia consigo o
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raciocínios abstratos se opõem, incansavelmente, as dúvidas dos céticos, indicando o
distanciamento entre a teoria e a experiência e resultando naquilo que Kant por vezes chama
de indiferentismo, talvez a forma mais dissimulada de misologia.
Nessa perspectiva, enquanto os chamados metafísicos dogmáticos tomam identidades
axiomáticas como premissas (arbitrárias ao estilo da definição/construção matemática),
analisando conceitos que já contém o conjunto de suas características (juízos analíticos), os
empiristas céticos (alusão a Hume) são incapazes de conceber o conhecimento como a
produção de algo mais que regularidades contingentes (juízos sintéticos), percepções
mentalmente associadas, mas não conectadas ou sintetizadas kantianamente falando. Entre a
necessidade vazia (formal e demonstrativa) de uns, e a multiplicidade indeterminada (variável
e persuasiva) de outros, haverá lugar para a instauração de um sentido crítico? É possível
fundar um saber da experiência? Se há uma experiência possível no sentido crítico, parece
que o fundamento dessa experiência para ser universal e necessário deve, segundo o modelo
kantiano, ser independente da experiência. Ao sentido crítico 18 , que em si parece inócuo, é
incorporado o método transcendental com o fito de ajudar a dirimir as questões impostas pelas
partes litigantes (dogmáticos e céticos) quando da instituição de um tribunal da razão que terá
como sua tarefa precípua instituir o autoexame e a autolegitimação da razão independente da
experiência 19 . Vale acrescentar, como consta de nota em C.R.P., BXXII, p.23, que Kant
vestígio da antiga barbárie, pouco a pouco, devido a guerras intestinas, caiu essa metafísica em completa
anarquia e os cépticos, espécie de nómadas, que tem repugnância em se estabelecer definitivamente numa terra,
rompiam, de tempos em tempos, a ordem social. Como, felizmente, eram poucos numerosos, não poderam
impedir que os seus adversários, os dogmáticos, embora sem concordarem num plano prévio, tentassem
repetidamente, restaurar a ordem destruída (...) depois de serem tentados todos os caminhos (ao que se vê) em
vão, reina o enfado e um indiferentismo, que engendram o caos e a noite nas ciências, mas também, ao mesmo
tempo, são origem, ou pelo menos prelúdio, de uma próxima transformação e de uma renovação dessas ciências,
que um zelo mal entendido tornara obscuras, confusas e inúteis”.
18
O sentido crítico envolve uma questão de direito (quid juris) e deve ser distinguida da questão de fato (quid
facti). Nos parece, como é de praxe à época, Kant faz uso da linguagem jurídica em todos os seu escritos. O
sentido crítico é utilizado, dessa feita, para simbolizar perfeitamente a tentativa de pacificação entre os litigantes
da questão metafísica. O sentido crítico é como um tribunal da razão que deve dirimir as querelas metafísicas, à
analogia com os tribunais jurídicos. Retomando a linguagem metafórica, ao fazer a comparação entre o estado da
razão especulativa abandonada a incessantes lutas internas e o “estado de natureza” - estado onde indivíduos
estariam em contínua oposição entre si, absorvidos em uma guerra de todos contra todos, segundo a conhecida
expressão de Hobbes -, Kant explica que a única possibilidade de ultrapassar esse conflito é a instituição de um
estado civil (estado de direito) que levaria a comunidade à pacificação. Seguindo uma cadeia de raciocínio, não
limitada à Crítica da Razão Pura, Kant vai concluir que a passagem do estado de natureza ao estado civil é um
dever moral (imperativo categórico) e, analogamente, a postura ou o sentido crítico também o é. Nos parece que
aí já pode ser visto um certo compromisso conjuntivo entre causalidade e liberdade. Extraímos o argumento
dessas passagens analógicas em: Kant, Immanuel, A Metafísica dos Costumes –Parte I– Princípios Metafísicos
da Doutrina do Direito. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2004, bem como na própria Crítica da Razão
Pura: (C.R.P., B780, p.604).
19
“Com efeito, a razão especulativa no seu uso transcendental é em si dialética.” (C.R.P., B805, p.620). A
verdadeira pacificação da razão entre os litigantes é feita, segundo Kant, na dialética transcendental, tópica de
disputa entre as posições assumidas pelos racionalistas e empiristas de diversificadas matizes. Para ele, a própria
filosofia está calcada no interesse da razão [,que é propriamente o de tornar prática a razão pura,] em buscar para

20

formula sua proposta inicialmente como uma hipótese, passível de justificação a partir de seus
próprios méritos, e não algo infalível como constantemente se objeta de forma enganosa ao se
fazer referência aos a priori; melhor dizendo: a necessidade e universalidade dos a priori que
pertencem ao conhecimento objetivo agora não nascem mais dos objetos, mas devem-se ao
sujeito cognoscente; como a necessidade e a universalidade da experiência não estão
consignadas à experiência sensorial, ela jamais pode ser refutada com os recursos da própria
experiência (das ciências empíricas) e, por tratar-se de experimentos da razão, sua validade é
uma questão epistêmica e metafísica, de possibilidade bem mais que de probabilidades. Com
base nesse pressuposto de generalização atribuído ao método transcendental (apensa a uma
expressa nota observatória própria contida em C.R.P., BXVIII, p.21; e da nota 8 da presente
Introdução), Kant complementa o prefácio à edição de 1787 dedicando boa parte de sua
argumentação para tratar da passagem do conceito de causalidade ao conceito de liberdade.
Isto corresponde à tarefa de articular o cumprimento das funções fundante [da Analítica] e
negativa da crítica [,a qual será tarefa da Dialética Transcendental], como exposta
detalhadamente nas Antinomias da Razão Pura e a partir dos problemas que elas colocam.
Isso, porém, não deve ser tudo 20 : a Dialética Transcendental deve representar e
presidir a função negativa da crítica; além disso, ela se afigura como locus privilegiado do
sentido de passagem (Übergang) dessa última função [negativa] à sua função defensiva, o que
legitima e possibilita, segundo o projeto kantiano de longo prazo, a razão prática em geral.
Noutros termos: após ter concluído a impossibilidade da metafísica no domínio da razão pura,
Kant julgou necessário defendê-la no campo do agir humano. Com efeito, a função defensiva
o condicionado o incondicionado e, por isso, só ela deve assumir o ônus de pacificar a razão. De fato, como
veremos em “Legalidade e Causalidade”, a faculdade do entendimento é insaturada ou não preenchida
completamente e, por isso, incapaz de julgar as antinomias da razão por ter seus limites impostos pelas
categorias. Em contrapartida, a faculdade da razão é saturada e, como veremos em “Finalidade e Indução”, ela
pode inferir mediatamente, sendo que seu uso não está limitado ao âmbito do condicionado [ou aos conceitos do
entendimento]. Portanto, uma das características que distinguem a condução dos temas científicos em Kant é o
uso regulativo que ele faz de conceitos, revelando a importância do termo “idéia” nesse desiderato.
20
Os correspondentes prefácios e a introdução à Crítica da Razão Pura, insistimos, são claros no sentido de
“acolher”, mesmo que propedeuticamente, o cumprimento das funções da crítica (fundante, negativa e
defensiva). Com efeito, é fato que conceitos como os de liberdade e imortalidade, por exemplo, queiram ou não
os adeptos de teorias positivas (e parece que eles receberam uma grande influência de parte do empirismo de
Hume), pertencem à disposição natural de todo ser humano, isto é, são inerentes à nossa natureza e, como bem já
asseverava Aristóteles, o homem é um ser racional que tem por natureza uma tendência ao saber em geral. O
próprio Kant confirmava nossa disposição para a metafísica quando tendemos naturalmente a fazer inferências
racionais, ou melhor, toda determinação objetiva é projetada sobre o pano de fundo de uma totalidade
incondicionada, sem a qual ela seria despojada de qualquer finalidade, e que “o espírito do homem renuncie de
uma vez por todas às inquirições metafísicas é tão pouco de esperar como nós suspendermos completamente a
nossa respiração para não respirarmos sempre um ar impuro” (Ver Prolegômenos a Toda a Metafísica Futura
que queira apresentar-se como ciência. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1987, p.166). Não sem razão o
principal problema da Crítica da Razão Pura é: como são possíveis juízos sintéticos a priori? Ou melhor: “como
é possível a metafísica enquanto ciência?” (C.R.P. B22, p.51), de modo que a metafísica futura só terá sentido
como lógica ou filosofia transcendental.
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da crítica considera para as idéias da razão um uso positivo 21 , como uma boa metafísica, cuja
temática está adjudicada à filosofia prática. Sendo assim, a razão especulativa não funda a
filosofia moral, mas permite seu desenvolvimento ao mostrar que não há contradição entre
liberdade e leis da natureza, excluindo as doutrinas que tornam impossível um uso prático da
razão, como a de Hume, para quem a razão não é prática e como sentimento não pode guiar a
vontade, resultando que os conceitos de liberdade e as idéias da razão em geral não seriam
mais que quimeras. E isto é exatamente a defesa da metafísica que é um “Problema Geral da
Razão Pura” como estabelecido na Seção VI da introdução à Crítica da Razão Pura (ver
C.R.P., B21-22, p.50-51) ou, em outros termos, da conjunção das temáticas da causalidade e
liberdade, objetivo geral de “Legalidade e Causalidade” e “Finalidade e Indução”.

Dos argumentos transcendentais e do tom ausente de azul

Diante do exposto, podemos assegurar que, em última análise, Kant inventa uma
solução inovadora que postula tratar a epistemologia no nível ontológico e, como acabamos
de ver, suas características, ocorrem indistintamente nas três Críticas, configurando, prima
facie, condições para conceitos, juízos ou argumentos a priori de importância seminal para o
desenvolvimento conciso e coerente deste trabalho, por isso denominado de “Os argumentos
transcendentais: Kant e o problema de Hume”. Este título sustenta nossa adesão à posição de
autores que defendem o uso dos argumentos transcendentais como uma estratégia de combate
à objeção cética e que foi empregada por filósofos tanto kantianos como de outras correntes.
Assim, estabelecidas tanto a solução bem como a abrangência “Das funções [ou momentos]
da crítica: o fundante, o negativo e o defensivo”, nosso próximo passo nesta Introdução é
apresentar os argumentos transcendentais como uma forma genérica de combate ao ceticismo
ou de reidentificação de particulares na organização de nossa experiência, que tanto pode ser
expressa através de um ideal de racionalidade dedutiva quanto num ideal de racionalidade
indutiva. A aludida apresentação será feita pela via de seu contraponto ao tom ausente de azul.
Com efeito, “A gênese do problema de Hume”, apresenta elementos em que este
oferece provas para mostrar que no princípio empirista da cópia, introduzido no[s] tópico[s]
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Ver C.R.P., BXXIV-XXV, p. 24-25. A função defensiva da crítica se expressa de maneira mais direta naquilo
que Kant chama de “uso polêmico da razão”, na Doutrina Transcendental do Método: “Pelo uso polêmico da
razão pura entendo, então, a defesa das suas proposições contra as negações dogmáticas das mesmas” (C.R.P.,
B767, p.596). No mais, devemos entender que a exposição da Dialética Transcendental, além de sua função
distintiva que é a negativa, já cumpre de certo modo uma função defensiva, [o que de fato pode ser visto que já
levamos em consideração ao longo do presente trabalho] e que pode ser confirmado a partir de cada capítulo do
Livro Segundo da Dialética Transcendental: no capítulo dos paralogismos temos a figura da personalidade
moral; nas antinomias temos a liberdade moral; no ideal da razão pura temos a teologia moral.
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1.1 [e 1.2], as impressões (pelas quais ele entende a sensação e o sentimento) antecedem as
idéias (pelas quais ele entende de modo amplo os pensamentos e outras representações
mentais). Através de exemplos, Hume coloca que sempre que houver algum problema com as
faculdades (por exemplo, se a pessoa nasceu cega ou surda), ou se o órgão da sensação, que
permite o surgimento das impressões, não houver sido colocado em uso, como por exemplo,
se uma pessoa nunca saboreou um abacaxi, as impressões e suas idéias correspondentes
estarão perdidas, como pode ser visto no Tratado (T., I, I, 1: 29, 9) bem como na primeira
Investigação (E., II, VII: 36-37), ensinando-nos que as impressões simples sempre precedem
as idéias correspondentes. Existe, todavia, um contra-exemplo a este primeiro princípio da
natureza humana 22 : no célebre caso humeano do tom ausente de azul, devemos imaginar que
uma pessoa, que havia desfrutado de excelente visão por trinta anos de sua vida, tenha se
familiarizado com todos os tipos de cores, exceto por uma determinada tonalidade de azul.
Suponhamos que tal pessoa é posta diante de uma gradação de vários tons de azul, desde o
mais escuro até o mais claro, e se uma determinada tonalidade de azul que ele nunca havia
visto estiver ausente, ele notará um “branco” na continuidade da série e será capaz de formar a
idéia dessa determinada cor. Hume admite a exceção, mas não acha que ela é importante o
suficiente para provocar qualquer mudança na máxima geral, pois se trata de uma instância
“tão particular e singular que quase não é digno de nossa atenção, não merecendo que, apenas
por sua causa, alteremos nossa máxima geral” (T., I, I, 1: 30, 10 [além de E., II, VIII: 38]).
Não obstante, contra-exemplos como esses já se afiguram como suficientes para
deslocar a experiência, configurada por um argumento transcendental, de uma forma saturada
para uma forma insaturada, ou melhor, de um ideal de racionalidade dedutivo que assume
uma condição de fundamentação [“AtB; A⊢B”] para um ideal de racionalidade indutivo que
não assume uma condição de fundamentação [“AtB; B⊢A”]. Isto evidencia que, na hipótese
de Hume, por menor que seja, a incerteza ou a probabilidade é considerada uma constante no
processo de organização de nossa experiência perceptiva e que, na vida comum, carecemos de
incertezas [ou de causas] ou, de resto, contra-exemplos são exemplos de anomalias que
engendrem regras com base em experimentos. Em outras palavras, Hume nunca postula a
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Vale ressaltar que o contra-exemplo do tom ausente de azul põe em questão não somente o princípio empirista
da cópia formulado nos tópicos 1.1 e 1.2, mas também o princípio associacionista da imaginação que em Hume é
o segundo princípio da natureza humana, formulado nos tópicos 1.2 e 1.3. Com efeito, ele não estaria apontando
somente para a possibilidade de uma idéia simples sem impressão que a precedesse, mas também apontaria para
um modo de organização de nossa experiência em que o distinguível não seria mais estritamente separável, de
modo que a cadeia de semelhanças estaria diante de uma unidade para além da exterioridade de suas relações, o
que terá como conseqüência negar a própria relação de causalidade como Hume, por exemplo, vai sugerir na
primeira Investigação ao afirmar que “todo efeito é um acontecimento distinto de sua causa” (E., IV, XI: 59).
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regra como um dado absoluto, como uma descrição sem exceções de tudo o que há na
natureza. Nesse desiderato, com o caso do tom ausente de azul, Hume parece relatar que a
comprovação de leis por exceção pode ser entendida não como algo desprovido de sentido, ou
irracional, mas como um procedimento válido em todo processo de investigação racional. As
chamadas “anomalias”, muitas vezes podem ser causadas como meras exceções ou como
fenômenos que parecem violar as regras.
Contudo, quantas anomalias ou contra-exemplos podem ser tolerados antes que
tenhamos que abandonar estas regras é algo, na concepção de Hume, muito difícil de
mensurar, e que, afinal, só a experiência na vida comum [a posteriori] pode nos fornecer, de
modo que a gênese de sua doutrina, em grande medida, deve ser procurada em sua própria
incerteza - a probabilidade ou possibilidade em graus. Assim, Hume acha que terminamos
nossa investigação quando alcançamos o princípio mais generalizado, ainda capaz de
observação empírica. Qualquer coisa que estiver além disso, não passa de mera hipótese ou
conjectura, sendo, portanto, inútil, uma vez que nunca pode ser satisfeita ou sequer
confirmada pela via de um processo de verificação empírica que, em última análise, não é
outro que o próprio problema do significado de nossas teorias científicas.
Ora, a crítica kantiana vai reputar como um escândalo para a filosofia, qualquer estilo
de argumentação transcendental que admita contra-exemplos, ou não assuma uma condição
de fundamentação. Em seu ideal de racionalidade dedutivo, ao longo de toda a trilogia crítica
Kant parece estar obstinado à postulação de um princípio unificador da razão, que
paradoxalmente consiga deduzir a indução ou, numa palavra, em perseguir um princípio de
unidade de fins que responda ao ceticismo de Hume quanto à causalidade e, por extensão,
como veremos ao longo deste trabalho, também à indução23 . Nestes termos, a Filosofia das
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O capítulo “Apêndice à Dialética Transcendental” na Crítica da Razão Pura nos parece ser o contraponto da
Dedução Transcendental das Categorias na Analítica Transcendental. A questão que se põe é a seguinte: é
possível uma dedução transcendental dos conceitos puros da razão? A legitimação dessa questão parece reabrir o
tema da resposta de Kant ao problema de Hume e sua continuidade se prolonga para além da questão da resposta
posta na Segunda Analogia da Experiência, tema de nossa segunda parte, e se prolonga nas duas introduções à
Crítica da Faculdade do Juízo, bem como na sua parte referente à teleologia. A empreitada não é fácil, pois,
diferentemente de uma Idéia da razão, o conceito de teleologia tem um objeto dado, mas, diferentemente de um
conceito do entendimento, não determina seu objeto, ou seja: no fundo, a solução teleológica de Kant não traria
novidade com relação à de Hume, pois faria “passar uma necessidade subjetiva daí derivada [da experiência],
isto é, um hábito, por uma necessidade objetiva fundada no conhecimento” (ver Prolegômenos, Int., p.14), como
veremos em nossas Considerações Finais. Contemporaneamente falando, esta parece ser uma tentativa de
“demonstração” da indução, ou da busca de um a priori indutivo, algo similar ao que tenta mostrar a seguinte
passagem: “O problema se assemelha à questão: como justificar racionalmente a lógica dedutiva? Não há
resposta geral para essa pergunta, posto que a lógica dedutiva exerce um papel fundamentador em nossa
racionalidade [como quer Kant]. Rejeitá-la seria irracional. Mas por que filósofos geralmente não exigem uma
justificação para a lógica dedutiva, mas exigem-na para a lógica indutiva? A resposta é que eles estão na verdade
procurando uma justificação dedutiva para a indução [e tal é o papel conspícuo dos argumentos transcendentais
kantianos ao longo da trilogia crítica, a saber, em ‘Legalidade e Causalidade’ e ‘Finalidade e Indução’, a partir
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Ciências pode até dizer que a indução é a glória do cientificismo (evidentemente Hume como
grande pensador não compactuaria com essa máxima reducionista), mas parece que a
Filosofia não concorda com essa conjectura e a tem não só na conta de um escândalo, mas,
insistimos com o que já dizíamos no início de nossa dissertação, como problema de cunho
genuinamente filosófico, a saber, o mais que conhecido problema de Hume -, a indução 24 .
Assim, em um certo sentido [metafórico], a resposta de Kant ao problema de Hume seria a
postulação de argumentos transcendentais saturados como condição de justificação [e de
fundamentação] para casos como o do tom ausente de azul. No que se segue, procuramos
esclarecer essa questão, começando por precisar com mais acurácia a forma básica [saturada]
de um argumento transcendental e sua variante [insaturada] cético-naturalista.
Com efeito, sustenta-se que qualquer estilo de argumentação transcendental pode ser
apresentado de acordo com a seguinte forma genérica: o conhecimento de um objeto qualquer
ou evento A ou de qualquer relação entre A e outro objeto ou evento B pressupõe
necessariamente uma proposição, que não se pode alcançar pela generalização [comparativa]
nem de A nem de “AtB”, mas se assume como fundamento transcendental do conhecimento
de A ou de “AtB”, de modo que um princípio como o da sucessão no tempo segundo a lei da
causalidade de que “Todas as mudanças acontecem de acordo com o princípio da ligação de

de argumentos transcendentais do tipo abdutivo que designamos respectivamente por analogias esquemáticas ou
constitutivas e analogias simbólicas ou regulativas]”. Ver “O problema da indução e os cursos do mundo”, In:
COSTA, Cláudio. Uma introdução contemporânea à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.195. A
passagem supra, posta pelo professor Cláudio é mais que uma questão epistemológica e, nesse caso, a aporia
deveria ser tratada no nível ontológico que é precisamente a solução conceitual [copernicana] proposta na
trilogia crítica pelos argumentos transcendentais no cumprimento das funções fundante, negativa e defensiva.
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A despeito do Apêndice à Dialética Transcendental, a primeira crítica pouco ou nada acrescenta com relação a
resposta de Kant à questão da indução o que nos leva a conjecturar que isso talvez poderia ser uma manifesta
concordância de Kant com Hume no que diz respeito à impossibilidade de uma resposta apodítica à indução no
que diz respeito às leis causais particulares, ou melhor, a questão principal da presente tese que é sobre “a [prova
da] existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas”. Nessa mesma linha de argumentação, Barra (2002,
p.159 - nota), supõe que “o silêncio relativo da Crítica da Razão Pura quanto ao problema da indução poderia
também significar que, até aquele momento, Kant não visualizara um modo de enfrentá-lo. A ‘descoberta’ de
uma extensão necessária da faculdade do conhecimento para o domínio da reflexão permitiu-lhe, então, colocarse indiretamente diante do problema. Digo ‘indiretamente’ porque Kant nunca se refere claramente à indução em
nenhuma das seções da Crítica da Faculdade do Juízo. O que há são indícios nesse e em outros textos de que os
juízos reflexivos oferecem meios senão para resolver o problema - esse dificilmente poderia ser o objetivo de
Kant -, pelo menos com certeza para impugnar algumas de suas conseqüências céticas”. Como veremos em
“Finalidade e Indução”, Kant vai afirmar a importância dos argumentos transcendentais teleológicos: “Hume
objeta àqueles que acham necessário aceitar um princípio teleológico do ajuizamento para todos estes fins da
natureza, isto é, um entendimento arquitetônico: que também poderíamos com igual direito perguntar como é
que seria possível um entendimento como esse, isto é, como é que as diversas faculdades e qualidades que
constituem a possibilidade de um entendimento que tem simultaneamente poder realizador, se podem encontrar
num ser de forma tão conforme a fins. Só que esta objeção não tem consistência” (CJ, §80, 372). Observação:
referências à Crítica da Faculdade do Juízo, retiradas da edição de Valério Rohden e Antônio Marques (ver
bibliografia), serão obtidas pela abreviatura “CJ”, seguida pelo número do parágrafo e pelo número da página
correspondente à edição da Academia de Berlim, conforme constam nas margens da edição de Rohden e
Marques.
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causa e efeito” (C.R.P., B232, p.217), que Kant expõe na Segunda Analogia da Experiência,
nos sugere que a possibilidade de A ser causa de B sempre precede a probabilidade de que A
causou B ou, numa palavra, que existe um argumento do tipo modus ponens “AtB; A⊢B” na
origem de qualquer argumento abdutivo do tipo “AtB; B⊢A”, seja ele indutivo ou analógico,
como está respectivamente descrito em pormenor no desenvolvimento dos temas de
“Legalidade e Causalidade” e “Finalidade e Indução”. De fato, é apenas neste sentido que
podemos assegurar que um argumento transcendental kantiano do tipo saturado “AtB; A⊢B”
responde apoditicamente ao tom ausente de azul, representado proposicionalmente por um
argumento transcendental cético-naturalista humeano do tipo insaturado “AtB; B⊢A” 25 .
Considere-se, por exemplo, a nossa experiência como um sistema único em que na
vida comum constatamos coisas materiais. Essa é uma situação descritiva em que, apesar das
eventuais diferenças que possam existir, o fato é que todos nós nos movimentamos nesse
sistema que supomos possuir uma certa unicidade de modo que nossas descrições possam ser
sempre reidentificáveis [indutiva, analógica ou mesmo dedutivamente]. Um típico caso de
questionamento cético pode dizer respeito à nossa crença na imperceptível existência contínua
dos objetos. Nesse desiderato, o que justifica nossa manutenção dessa crença e o fato de nos
basearmos tanto nela? Como pode ser encontrado ao longo do contexto teórico “Da
interpretação de Strawson - Gegenstand” (ver 2.3), o nosso argumentador transcendental
simplesmente vai responder que dado que consideramos a nós mesmos como participantes de
um mundo singular unificado de objetos espácio-temporais, e nessa concepção os objetos
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Podemos aqui fornecer algumas características adicionais que confere a um argumento transcendental “AtB;
A⊢B” um estatuto pleno de fundamentação, ao contrário do argumento transcendental cético-naturalista “AtB;
B⊢A”. De início, está claro que o argumento transcendental kantiano deve tornar possível o conhecimento de A
ou de “AtB” e o recíproco não pode ser verdadeiro. Se o fosse, em qualquer situação, ele já se degeneraria num
argumento “AtB; B⊢A”; em segundo lugar, todo argumento “AtB; A⊢B” é a primeira condição de A ou de
“AtB”, ainda que toda uma série de generalizações empíricas possa ocorrer entre o espaço que medeia “AtB;
A⊢B” e A ou “AtB” como descrito ao longo do tópico 3.2.2. Com efeito, para Kant um ideal de racionalidade
indutivo sempre requer a existência de um ideal de racionalidade dedutivo como causa [regulativa] do primeiro,
o que significa que somente a estrutura “AtB; A⊢B” e não “AtB; B⊢A” assume o estatuto de fundamento
transcendental ou, como afirmamos no tópico 1.8, “AtB; B⊢A” representa algo como um vetor de
probabilidade num espaço de possibilidades “AtB; A⊢B”. Somente neste sentido podemos afirmar que um
raciocínio obtém validade objetiva, e isto ocorre no argumento “AtB; A⊢B” da Segunda Analogia da
Experiência, onde de fato se pode dizer que o evento A pressupõe necessária [e universalmente] a ocorrência de
um evento B, o qual é colocado como efeito do primeiro; em terceiro lugar, como será ratificado no tópico 2.1, o
objetivo de toda argumentação transcendental [,mesmo na sua forma cético-naturalista como supõe Strawson,] é
sempre o de combater ao ceticismo, explicando os objetos, eventos e relações, através da invocação de uma
proposição de caráter universal: como veremos em nossas Considerações Finais, é recorrendo a este tipo de
argumentação transcendental no âmbito prático-moral que Kant vai concluir, de modo apodítico, sua resposta ao
problema de Hume, ou seja, qualquer ato só é objetivamente livre quando os meios justificam [apoditicamente]
os fins ou, numa palavra, quando ele pode ser expresso proposicionalmente conforme à primeira formulação de
um imperativo categórico, cuja forma “AtB; A⊢B” representa a consciência de um dever desinteressado.
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espácio-temporais têm de existir de maneira imperceptível para constituir o mundo como
único e unificado e não ilusório, uma crença em sua imperceptível existência contínua é uma
condição [transcendental] de nosso pensamento tanto sobre o mundo quanto de nossa
experiência dele. Estas considerações nos levam, segundo Stroud (1968, p.242) ao seguinte
impasse diante do argumento cético: é possível a demonstração da existência de argumentos
transcendentais que assumam uma condição de fundamentação “AtB; A⊢B”? Esta é uma
suposição que deve permanecer somente no âmbito do possível, ou de condições epistêmicas,
como de resto pode ser mais bem compreendida ao longo do contexto teórico “Da
interpretação de Allison - Objekt” (ver 2.4). Não obstante, se essa demonstração for entendida
como verificação, tal como alude o princípio de significatividade de Strawson, fica aberta a
porta para o cético, uma vez que nada me garante que no futuro qualquer causa ou evento,
como o do tom ausente de azul, possa vir a se interpor como um contra-exemplo àquilo que é
assumido como um argumento transcendental saturado.
Nessa perspectiva, no modelo transcendental kantiano, pode-se pensar a estrutura da
experiência em dois níveis bem caracterizados que neste trabalho distinguimos devidamente
por “Legalidade e Causalidade” e “Finalidade e Indução”: em primeiro lugar, o nível das
possibilidades formais de objetividade, caso em que o alcance das categorias é definido pela
intuição sensível; em segundo lugar, o nível das possibilidades formais consideradas em si
mesmas, caso em que as categorias possuem alcance indeterminado [e hipotético]. Vale
mencionar, que se houvesse uma separação completa entre esses dois níveis, a conseqüência
seria a desfiguração completa da estrutura transcendental kantiana. Para evitar isso, ou seja,
para que a aludida estrutura possa ser considerada uma estrutura da experiência, é preciso que,
além da categoria em seu uso constitutivo, também a idéia, ainda que em seu uso regulativo,
se relacione com a experiência. Como veremos, ao longo de “Finalidade e Indução”, essa
incorporação da vocação da razão na idéia de uma unidade sistemática da natureza à formação
da estrutura transcendental da experiência é necessária para retirar da própria idéia o caráter
dogmático e exclusivamente ilusório de entidade metafísica, fazendo que seu uso regulativo [e
analógico] participe das condições de possibilidade do conhecimento, embora de um modo
não imanente. É nesse desiderato, que nos argumentos transcendentais se integram os
momentos fundante, negativo e defensivo da crítica, numa arquitetônica que, defendendo o
interesse da razão, responde, em seu todo, ao naturalismo de Hume.
Nesse contexto, podemos dizer que o discurso humeano sobre a causalidade parece
enfatizar a sua definição natural exposta em “A gênese do problema de Hume”. No discurso
kantiano isto equivaleria, prima facie, a considerar que tal temática fica circunscrita à função
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fundante que ela possui na Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura. Ao operar a
aparente fusão das duas definições de causa (ou a diluição do conceito de causa filosófica no
de causa natural como será descrito na primeira parte), Hume se depara com dois grandes
problemas: primeiro o da impossibilidade de um padrão para a natureza em sua finalidade 26 ;
e, segundo, ao equiparar os conceitos de necessidade e liberdade 27 , impossibilitou toda ação
humana ao nível de princípios, isto é, segundo a representação de leis 28 . Isto nos leva a
importância de interrogar a natureza a partir de uma prescrição sistemática da razão29 , de
modo a considerarmos nosso conhecimento empírico ainda incompleto e condicionado
enquanto este não estiver em conformidade aos “princípios da razão pura, no seu uso prático e
nomeadamente no seu uso moral” (C.R.P., B836, p.641), pois só nesse caso, possuem
realidade objetiva. Isto requer que a resposta de Kant ao problema de Hume seja analisada
também com relação ao cumprimento das funções negativa e defensiva da crítica, de modo
que fica confirmada a necessidade de um exame ulterior de seus temas para além da Analítica
dos Princípios da primeira crítica, ficando assim estabelecida a característica de ubiqüidade de
nossos argumentos transcendentais. Concluindo esta Introdução, abordaremos sucintamente,
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Hume opera uma naturalização [mecanicista] dos juízos causais. Essa naturalização da necessidade mental é
que permite pressupor uma regularidade no curso da natureza, como explícita em E., V, XXI: 88-89. Aí Hume
fala de “harmonia preestabelecida” como se o curso da natureza fosse da ordem dos fins (causa final). Um
desígnio, portanto, estaria subjacente ao ajuste de nossas idéias ao mundo externo. A Seção XI da primeira
Investigação se encarregará de refutar o argumento do desígnio, mostrando que é ilegítima a inferência de uma
ordem externa, superior, e com implicações sobre o universo, a partir de uma certa ordem encontrada nele, como
veremos detalhadamente no tópico 3.3. Kant diria o contrário: se o homem é considerado somente enquanto
membro da natureza, como determinar o que confere valor absoluto à sua existência? Parece que Kant vai tornar
sem efeito a naturalização proposta por Hume, isto é, busca um fundamento racional “AtB; A⊢B” para a noção
de necessidade psicológica “AtB; B⊢A” que Hume se limitou a naturalizar.
27
Neste sentido, nos parece, que a liberdade não se encontra na ilusão de que tudo podemos e, tampouco, no
conformismo de que nada podemos. Hume, [em E., VIII e T., II, III, 1-2], equipara [ou melhor, compatibiliza] os
conceitos de liberdade e necessidade de modo que nos parece que a reconstituição operada a respeito da
necessidade, tendo como pano de fundo as duas definições de causa, também é válida para a liberdade (isto
parece dito em E., VIII, XXVII: 139). Ao contrário, para Kant (ver C.R.P., B472, p. 406 e ss. - Terceira
Antinomia), as leis da liberdade que informam a ação moral humana excedem as noções de causação natural e
obedecem à sua própria causalidade não mecânica.
28
A esse respeito Kant se pronuncia no seu escrito de propedêutica moral (ver KANT, Immanuel,
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Trad. de Paulo Quintela, Lisboa: Edições 70, 1992, p. 47.) como
veremos em nossas Considerações Finais. Com a separação entre o uso teórico e prático da razão, Kant
reconhece a distinção entre liberdade e necessidade. A rigor, para Kant, o conceito de liberdade não reside na lei
moral, visto ser ele mesmo uma idéia da razão especulativa. Mas esta idéia permaneceria puramente
problemática, limitativa e indeterminada, se a lei moral não nos ensinasse que somos seres livres. A realização
da liberdade, portanto, se dá na razão prática que significa a nossa capacidade de escolher nossas ações
independentemente de fundamentos determinantes sensíveis, como os impulsos, as paixões, sensações, etc, o que
não é compactuado por Hume (ver T., II, III, 1-2 e E., VIII).
29
Ver C.R.P., B383, p. 316-317: “Assim, a razão relaciona-se apenas com o uso do entendimento; não na
medida em que este contém o fundamento da experiência possível (porque a totalidade absoluta das condições
não é um conceito utilizável na experiência, porquanto nenhuma experiência é incondicionada), mas para lhe
prescrever a orientação para uma certa unidade, de que o entendimento não possui qualquer conceito (...)”.
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no que se segue, a estrutura e o conteúdo das partes e capítulos do presente trabalho e de suas
Considerações Finais.

Da estrutura e do conteúdo

Diante do exposto, o presente trabalho - “Os argumentos transcendentais: Kant e o
problema de Hume” -, tem como seu objetivo geral interpretar a resposta de Kant ao problema
de Hume à luz da conjunção das temáticas de causalidade e indução o que equivale a uma
leitura cético-naturalista deste. Neste sentido, tal iniciativa complementa o tratamento anterior
visto em nossa dissertação de mestrado, onde a mesma temática fora examinada a partir de
uma leitura meramente cética que Kant fez do pensamento humeano e onde foi analisada
apenas a causalidade. Dentre os objetivos específicos, listamos os seguintes: a) a filosofia
crítica cumpre três funções básicas, uma fundante, uma negativa e uma que defenderia o uso
prático da razão, aqui nomeada de defensiva; b) a solução kantiana do problema de Hume na
primeira crítica cumpriria as funções fundante e negativa da crítica da razão; c) o tratamento
kantiano da temática da indução nas demais críticas cumpriria a função defensiva da crítica da
razão; d) que as provas da resposta de Kant ao problema de Hume são mais consistentes
quando se consideram cumpridas estas três funções ou momentos da crítica. Neste contexto,
através do recurso aos argumentos transcendentais que se projetam por toda a trilogia crítica,
procuramos estabelecer solução para uma questão recorrente que reaparece em várias
passagens de nossa apresentação e que diz respeito a “existência e/ou a necessidade das leis
causais empíricas”. Diante disso, nossa tese é que os argumentos transcendentais somente
constituem uma solução apodítica para o problema cético-naturalista de Hume quando está
em pauta um projeto prático em que o interesse da razão esteja assegurado, conforme será,
enfim, demonstrado em nossas Considerações Finais.
Na primeira parte - “A gênese do problema de Hume” -, considerada em seus vários
tópicos ou capítulos, nosso principal objetivo é reconstituir o chamado “problema de Hume”,
analisando-o sob a ótica das duas definições de causa - a causalidade e a indução -, onde a
diluição da primeira na segunda corresponde à redução psicológica do conhecimento à
probabilidade, o que culmina na naturalização das relações causais do tópico 1.10. Podemos
dizer que ao reconstituir o problema de Hume, estamos elaborando o projeto de uma
verdadeira metafísica que para ele é a própria ciência da natureza humana: uma investigação
pormenorizada sobre a natureza do entendimento humano, na qual podemos demarcar as
partes da mente e descobrir os poderes e limites do entendimento humano, num tipo de
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“geografia mental” (E., I, XIII: 28) que se constitui no “cultivo da verdadeira metafísica” (E.,
I, XII: 27) e que substituirá com proveito a carcomida metafísica da tradição na descrição da
filosofia segundo os objetivos apropriados da vida comum. Observe-se, de antemão, que não
há como distinguir na filosofia de Hume os momentos fundante, negativo e defensivo, uma
vez que em função de suas tendências antimetafísicas, ele descarta tanto os ditos conceitos
puros da razão em geral quanto a própria razão prática, como expostos por Kant na Dialética
Transcendental da Crítica da Razão Pura e na Crítica da Razão Prática, além de qualquer
tipo de ordem teleológica da natureza como os conceitos inscritos na segunda parte da Crítica
da Faculdade do Juízo.
Nesta primeira parte, após um breve preâmbulo onde se qualificará as particularidades
da filosofia humeana tanto no Livro I do Tratado quanto na primeira Investigação, serão, em
seguida, apresentados os seus pressupostos filosóficos, que se constituem precisamente nas
definições e princípios organizadores da experiência segundo a acepção humeana: o princípio
empirista da cópia que busca revelar as possíveis operações analíticas de nossa mente, e o
princípio associacionista da faculdade da imaginação, que de sua vez está mais ligado às
possíveis operações sintéticas que gravitam em nossa mente como devidamente descrito no
tópico 1.3. Observe que os tópicos 1.1, 1.2 e 1.3, juntamente com o 1.4 - “Das relações” -,
constituem o chamado primeiro bloco de capítulos da primeira parte que no seu conjunto
comportam o que Hume define em T., I, I, 4: 37, 7 como os elementos cuja formação resultam
na constituição da experiência. Ressalte-se que no importante capítulo 1.4, Hume antecipa
noções cruciais para a presente tese como “relações naturais” e “relações filosóficas”, às quais
tivemos a iniciativa de antecipar uma projeção de seus envolvimentos respectivamente com os
raciocínios de legalidade, como veremos em “Legalidade e Causalidade”, e de finalidade,
como os contidos em “Finalidade e Indução”, mormente em seu tópico 3.2.2.
Depois de constituída a experiência, passamos a tratar do segundo bloco de capítulos
da primeira parte que tem o objetivo precípuo de justificá-la e que corresponde à Parte III do
Livro I do Tratado. Tais são os tópicos “Do contraponto entre conhecimento e probabilidade”,
“Da crença”, “Do hábito”, “Da probabilidade” e “Da necessidade” que, em seu conjunto,
tratam da célebre redução psicológica humeana do conhecimento à probabilidade, bem como
da interposição em 1.9 da concepção unitária de uma “necessidade” subdeterminada como
convém ao cético-naturalismo. Com efeito, como veremos em 1.5, toda “A gênese do
problema de Hume” tem sua pauta na pesquisa de um substituto cético-naturalista para o
princípio lógico-ontológico da razão suficiente reduzindo-o psicologicamente à indução.
Embora Hume tenha consciência das dificuldades teóricas atreladas à este princípio, ele
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defende que ele não tem que ser postulado como uma necessidade metafísica, mas como uma
probabilidade científica e, sendo assim, o cético-naturalismo, mesmo evitando a tópica do
dogmatismo, nunca deixa de enfatizar a importância de todos nós permanecermos abertos e
em constante aperfeiçoamento na busca de causas como estímulo para qualquer investigação.
Nos tópicos 1.6, 1.7 e 1.8, a abordagem mais pormenorizada de termos que na
filosofia humeana adquirem o estatuto de conceitos filosóficos, como “crença”, “hábito” e
“probabilidade”, ajudam a explicitar e consolidar a opção de Hume pela filosofia da vida
comum, contribuindo sobremaneira para a sua análise cético-naturalista das relações causais
no contexto de um ideal de racionalidade indutiva. Nesse desiderato, veremos que o
importante não é a procura por uma prova ou fundamentação racional para as relações de
causa e efeito, mas simplesmente de explicarmos o nosso assentimento ou nossa crença a ela.
De fato, acreditar nas relações causais é supor que existe um nexo causal entre causa e efeito
para além das relações de contigüidade, sucessão e conjunção constante e isto se explicita
pelo hábito ou costume como um princípio hipotético de determinação psicológico, conforme
Hume atesta em T. Sinopse: 692, 21, de modo que só podemos prever a ocorrência de
regularidades causais no futuro se adquirirmos hábitos adequados no curso da vida comum,
ou seja, estabelecendo uma atitude relacional preditiva entre o possível e o provável. Isto nos
faz adentrar no conceito de probabilidade onde os efeitos nem sempre são encontrados nas
causas e que é crucial para entender a emergência da ciência da natureza humana como uma
opção que refuta toda uma tradição aristotélica envolvida com a questão da modalidade e
conceitos daí derivados como os de necessidade, possibilidade e quejandos. Não obstante, o
conceito de necessidade deve permanecer, ainda que fora do âmbito de um ideal de
racionalidade dedutiva. O que importa para Hume, como veremos em 1.9, é que há “uma
conexão necessária a ser levada em consideração” (T., I, III, 2: 105, 11), e que ela deve ser
comum tanto ao princípio da cópia quanto ao princípio associacionista da imaginação,
representando, portanto, uma solução unívoca no escopo de um sistema compatibilista
operando num ideal de racionalidade indutiva. Assim, quando dizemos que dois objetos estão,
necessariamente, conectados, queremos apenas afirmar “que eles adquiriram uma conexão em
nosso pensamento (...)” (E., VII, XXVIII: 114), de modo que na concepção humeana, o
objetivismo e o realismo diretos da relação de causalidade são reduzidos ao subjetivismo e
fenomenalismo indiretos da relação de indução.
Por fim, em “Da naturalização das relações causais” do tópico 1.10, encerramos nossa
reconstituição do problema de Hume, onde este inaugura a chamada “onda naturalista” da
filosofia que alertamos devidamente não se tratar de um mero cientificismo. A naturalização
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das relações causais que acompanha a noção de prioridade epistêmica como um modo de
compatibilização entre as duas definições humeanas de causa é, como todas as reduções
psicológicas que constam dos conteúdos de “A gênese do problema de Hume”, um conhecido
artifício humeano de dissolver as aporias filosóficas entre elas a nossa propensão à formação
indutiva de crenças e, com isso, estabelecer a noção de necessidade psicológica, logicamente
uma falácia, conhecida como petição de princípio - um non sequitur. Nesse contexto, o
naturalismo de Hume é anti-fundacionista ao rejeitar a pretensão de pensadores como
Descartes, Kant e muitos outros que propõem fornecer bases seguras sobre as quais o
conhecimento humano possa se erguer e, nesta concepção, a ciência só pode se estabelecer
depois de fincados seus respectivos fundamentos filosóficos. É neste sentido que tomamos o
partido de Kant, o que em tese significa que os argumentos transcendentais kantianos “AtB;
A⊢B” deve fundamentar os argumentos transcendentais cético-naturalistas humeanos “AtB;
B⊢A”, passagem algo similar àquela que encerramos nossa primeira parte.
Em nossas segunda e terceira partes, respectivamente em “Legalidade e Causalidade”
e “Finalidade e Indução”, cuidamos de responder os argumentos postos pelo problema de
Hume reconstituído em nossa primeira parte e que toca a questão “da existência e/ou da
necessidade das leis causais empíricas” ou, numa palavra, do problema da indução. A título de
orientação, a nota de rodapé que encerra nossa primeira parte já contém um resumo bastante
elucidativo daquilo que será descrito nas aludidas partes subseqüentes. Se na primeira parte
nos ativemos a fazer uma interpretação textual e quase exclusiva do Hume cético-naturalista,
nas seguintes a interpretação se centrará nas duas respostas de Kant ao problema de Hume e,
neste desiderato, seremos testemunhas de uma espécie de diálogo intenso entre Kant e Hume
ao longo da trilogia crítica, ressaltando que em “Legalidade e Causalidade” pode-se
acrescentar que nossa pretensão não foi simplesmente a de reconstituir a solução de Kant ao
problema de Hume em cumprimento à função fundante, contida na Segunda Analogia da
Experiência, mas também de submetê-la a uma avaliação crítica.
Com efeito, em “Legalidade e Causalidade”, nossa pretensão foi avaliar se a Segunda
Analogia da Experiência implica “a existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas”,
ou melhor, se ela responde a Hume considerado não apenas como um pensador cético, mas
um cético-naturalista, com o que incorporamos a contribuição teórica de comentadores de
notório saber sobre a questão da cogência dos argumentos transcendentais constantes da
aludida analogia, como o são Strawson e Allison, respectivamente nos tópicos 2.3 e 2.4. Os
dois, utilizando metodologias diferentes - o princípio da significatividade no caso de Strawson
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e a noção de condições epistêmicas no caso de Allison -, concluem que o princípio causal
universal é incapaz de garantir a existência de leis causais particulares, porquanto é impotente
para assegurar a necessidade delas que é uma questão puramente empírica, pois Kant sustenta
que generalizações indutivas, estritamente falando, não podem ser qualificadas como leis por
não possuírem universalidade rigorosa.
A organização expositiva da segunda parte será disposta conforme as etapas, a seguir.
No tópico 2.1 - “Da colocação do problema: os argumentos transcendentais” -, inicialmente
será abordada a especificidade dos argumentos transcendentais determinantes encontrados no
escopo da função fundante da crítica, isto é, postos pela Analítica dos Princípios da Crítica da
Razão Pura, em complementação à temática há pouco apresentada nesta Introdução que se
revestiu de um caráter generalista. Ainda neste tópico, elaboramos um esboço preliminar da
questão, onde pontuamos que a temática da Segunda Analogia da Experiência é insuficiente
para justificar racionalmente o problema das relações de causa e efeito, questão que será
longamente debatida em toda a “Legalidade e Causalidade”. Por último, o tópico coloca que à
diferença de Hume, em Kant o princípio causal universal deve ser logicamente separado da
idéia de existência e/ou necessidade de leis causais particulares, de modo a ficar claro que
enquanto Hume levanta dúvidas a respeito da causalidade e indução, Kant pretende, a partir
da Segunda Analogia da Experiência justificar apenas a causalidade, sendo que a indução
ficará para a parte correspondente à “Finalidade e Indução”, o que comprova que estamos
diante de uma solução insuficiente para solver o problema de Hume.
O tópico 2.2 foi subdividido nos sub-tópicos 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. Em linhas gerais, “Do
objeto e da referência” decorre da noção primordial de argumentos transcendentais, onde a
dimensão determinante e constitutiva destes argumentos não concede nenhum espaço para a
sua dimensão reflexiva e regulativa no sentido em que serão desenvolvidos na terceira parte
em “Finalidade e Indução”. Nesta perspectiva, podemos antecipar que a teoria do juízo
reflexivo em Kant, na qual o movimento do pensamento se dá do particular ao geral, é
claramente uma ampliação da noção de juízo [ao Juízo] tal como empregada na Crítica da
Razão Pura, na qual, assim como a noção de juízo determinante, ela quer significar o mesmo
que a subsunção simplesmente esquemática e dedutiva, em contraposição à noção de Juízo
posta na Crítica da Faculdade do Juízo que opera com argumentos transcendentais
teleológicos abdutivos tanto indutiva quanto analogicamente, como procuramos antecipar
adequadamente no sub-tópico 2.2.3, como que já prevendo o sentido arquitetônico presente na
filosofia kantiana e que retomaremos na terceira parte. Ainda assim, nos sub-tópicos 2.2.1 e
2.2.2, procuramos realçar a importância inquestionável dos argumentos transcendentais
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determinantes, primeiro (i) como arma de refutação ao ceticismo o qual somos explícitos em
“Da réplica kantiana à teoria humeana do feixe” em que propomos a Dedução Transcendental
das Categorias como uma resposta “Da teoria humeana do feixe” e; segundo (ii), como
requisito prévio, juntamente com o sub-tópico 2.2.3, à compreensão da análise de Strawson e
da réplica de Allison que terão o seu lugar respectivamente em 2.3 e 2.4.
Em “Da interpretação de Strawson - Gegenstand” foi feita uma reconstituição de sua
análise da cogência da Segunda Analogia da Experiência com base na organização expositiva
de seu The Bounds of Sense. Neste sentido o tópico foi subdividido nos seguintes sub-tópicos:
“Das relações de tempo objetivas e subjetivas”, “Da primeira analogia e da refutação do
idealismo”, “Da causalidade” e “Da contribuição de Strawson”. Em linhas gerais, partindo de
seu “princípio da significatividade” (“AtB; B⊢A”), o idealismo empírico de Strawson
interpreta o pensamento kantiano com base em argumentos transcendentais cético-naturalistas
que não assumem uma condição de fundamentação. Nessa perspectiva, ele se contrapõe à
noção de “condições epistêmicas” (“AtB; A⊢B”) inscrita no idealismo transcendental de
Allison que assume uma condição de fundamentação, estabelecendo, por conseguinte, um
debate bastante frutífero que ocupará todo o restante da nossa segunda parte.
Em “Das relações de tempo objetivas e subjetivas”, Strawson afirma que os
argumentos transcendentais cético-naturalistas humeanos estão na base da reidentificação de
particulares em um ideal de racionalidade indutivo como os tematizados em “A gênese do
problema de Hume” e isto, como veremos, “só é possível quando se toma cada sucesso como
algo causalmente determinado” (1966, p.28) o que, no seu idealismo empírico, está aberto ao
cometimento de falácias de non sequitur. De fato, em “Da primeira analogia e da refutação do
idealismo”, Strawson admite que o sucesso dos argumentos transcendentais contra o cético
está diretamente ligado à sua capacidade de demonstrar que a relação de justaposição entre o
Objekt e o Gegenstand esteja em harmonia com a ordem dos eventos da vida comum. Com
base nessas constatações, no importante sub-capítulo 2.3.3 - “Da causalidade” -, descrevemos
a própria interpretação de Strawson que tem origem em seu princípio da significatividade,
onde a partir de uma análise proposicional explicamos detalhadamente a procedência do
cometimento de non sequitur que parte da literatura especializada lhe atribui. Finalmente, no
tópico 2.3.4 - “Da contribuição de Strawson” -, abrimos espaço para a sugestão de Strawson
que propõe uma configuração proposicional mais laxista para o argumento kantiano da
Segunda Analogia da Experiência, o que significa simplesmente compreender o uso dos
argumentos transcendentais não apenas como um esquema conceitual demonstrativo “AtB;
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A⊢B”, mas como uma abdução na forma proposicional de uma inferência para a melhor
explicação “AtB; B⊢A”.
Nessa perspectiva teórica, a interpretação de Strawson se encerra sugerindo que a
resposta de Kant ao problema de Hume na Segunda Analogia da Experiência ou se ela implica
“a existência e/ou a necessidade de leis causais empíricas” não é conclusiva, pois só o faz no
contexto de um dado marco empírico, ou seja, incorrendo em falácias de non sequitur. Nesse
desiderato, passamos à interpretação de Allison que veremos se constituir numa defesa
inconteste do idealismo transcendental, quando suas “condições epistêmicas” vão se
distanciar consideravelmente do chamado “princípio da significatividade” formulado por
Strawson. Com efeito, em “Da interpretação de Allison - Objekt”, também foi feita uma
reconstituição de sua análise da cogência da Segunda Analogia da Experiência com base na
organização expositiva de seu Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense
em suas duas edições, a de 1983 e a de 2004. Neste sentido, o tópico foi subdividido nos
seguintes sub-tópicos: “Do marco transcendental (Objekt) e da segunda analogia”, “Do exame
do argumento essencial” e “Da objeção a Strawson”. Em linhas gerais, partindo de sua noção
de “condições epistêmicas” e em oposição ao projeto estipulado pelo idealismo empírico,
cabe ao idealismo transcendental de Allison interpretar o pensamento kantiano com base em
argumentos transcendentais que assumem uma condição de fundamentação a priori.
Os conteúdos do capítulo “Da interpretação de Allison - Objekt” são os seguintes:
inicialmente, em “Do marco transcendental (Objekt) e da segunda analogia”, faremos uma
descrição de como Allison introduz a importante noção de “marco transcendental” (Allison,
1983, p.217 e 2004, p.230), onde incorporamos como pano de fundo um diálogo intenso e
constante com as posições oriundas do chamado “marco empírico” de Strawson apresentadas
no capítulo 2.3. Em “Do exame do argumento essencial”, iremos nos concentrar na análise do
que pode ser dito de essencial sobre a segunda Analogia do ponto de vista do idealismo
transcendental de Allison, numa perspectiva complementar aquela que vimos em algumas
passagens de Sales Lima, 2003, onde nos concentramos na hipótese de um Hume
unilateralmente cético. Destaque-se nesse sub-capítulo que o diferencial da interpretação de
Allison em relação à de Strawson está no critério fundacionista de demarcação da experiência
estabelecido pela noção de “linha de interpretação 1”. E é exatamente a partir desta noção que
em “Da objeção a Strawson” faremos uma breve análise da defesa da segunda Analogia
contra a acusação de non sequitur proveniente do “marco empírico” de Strawson que
desenvolvemos ao longo de 2.3.
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Nessa perspectiva teórica, a interpretação de Allison se encerra sugerindo que a
resposta de Kant ao problema de Hume na Segunda Analogia da Experiência ou se ela implica
“a existência e/ou a necessidade de leis causais empíricas” não é conclusiva, pois só o faz no
contexto de um dado marco transcendental, ou seja, ela dá provimento apenas ao problema
ontológico da causalidade, mas não ao problema epistemológico posto pela indução. Nesse
desiderato, a conclusão da segunda parte nos coloca que consideradas as duas definições de
causa que vimos em “A gênese do problema de Hume - a causalidade e a indução -, é forçoso
afirmar: (i) que o princípio da significatividade estaria habilitado a responder apenas a questão
da indução, porém incorrendo em non sequitur, colidindo, conseqüentemente com o marco
transcendental; e (ii) que a noção de condições epistêmicas, embora alinhadas com o
apriorismo do marco transcendental, não proporcionam uma solução completa ao problema de
Hume, a saber, aquela que também implicasse “a existência e/ou a necessidade das leis
causais particulares”.
Isto posto, o problema “da existência e/ou da necessidade das leis causais empíricas”
requer uma pesquisa no nível de uma capacidade de julgar em geral, o que nos encaminha à
terceira parte - “Finalidade e Indução” -, onde nossa proposta é pesquisar a resposta de Kant
ao problema de Hume no nível reflexivo do interesse da razão, e que só terá seu desfecho
efetivo em nossas Considerações Finais o que, extravasando o recorte teórico estabelecido
pela função fundante da primeira crítica, envolve as chamadas funções negativa e defensiva
que integram a chamada arquitetônica kantiana. Assim, partindo do Apêndice à Dialética
Transcendental na primeira crítica, adentramos na Crítica da Faculdade do Juízo e suas duas
introduções, onde veremos que a questão não diz mais respeito às leis gerais da natureza, mas
de suas leis particulares e que os dois princípios de explicação - “Legalidade e Causalidade” e
“Finalidade e Indução” -, não podem ser reunidos, pois os respectivos modos mecânico e
teleológico de abordar a natureza se excluem e se existir um terceiro princípio para reuni-los,
ele deve ser posto fora dos dois primeiros, no supra-sensível. Será mencionado na longa parte
introdutória de “Finalidade e Indução” que Kant redescobre a teleologia, mas em uma
perspectiva diferente daquela imposta pela metafísica tradicional; e ele a autoriza não por sua
dependência de um poder superior, imanente à natureza ou a ela transcendente, mas por
depender da própria feição da nossa mente que, nesse desiderato, se atém ao reconhecimento
das leis particulares da natureza, para refletir, e não para determinar.
A organização expositiva da terceira parte está disposta em três grandes capítulos que
entendemos serem suficientes para o seu devido esclarecimento. Em 3.1 - “Dos argumentos
transcendentais teleológicos” -, com base na primeira e na segunda introdução à Crítica da
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Faculdade do Juízo, apresentamos os célebres juízos reflexivos kantianos que são as
inferências conhecidas por indução e analogia que trazem à baila o que aqui nominamos
genericamente de argumentos transcendentais teleológicos e, cabe destacar, essa abordagem
se alinhará e pode ser compreendida como um complemento daquela que se acha
desenvolvida em nosso capítulo 2.2.3, que chamamos “Do esquematismo e da capacidade de
julgar em geral”. Em seguida, no capítulo 3.2 - “Do uso hipotético da razão” -, será
apresentada a formação da idéia da “unidade sistemática da natureza” como uso hipotético
dos argumentos transcendentais teleológicos, que Kant introduz no “Apêndice à Dialética
Transcendental” da primeira crítica e desenvolve com mais vagar nas introduções e,
sobretudo, na segunda parte da terceira crítica. Cumpre registrar que “Do uso hipotético da
razão” é desmembrado em dois importantes sub-capítulos, a saber, “Da formação da unidade
sistemática da natureza” e “Da necessidade do raciocínio analógico”: (i) em 3.2.1, veremos
que ao constituir a formação da unidade sistemática da natureza, Kant exclui explicitamente
uma interpretação meramente lógica ou instrumentalista do uso da razão como explicação da
prática científica; (ii) em 3.2.2, veremos a importância e o significado dos raciocínios
analógicos em “Da formação da unidade sistemática da natureza” e, conseqüentemente em
“Do uso hipotético da razão”, bem como, ao contrário do cético-naturalismo, do diferencial
[sui generis] e da importância que a filosofia transcendental concede a este tipo de inferência.
Por fim, no capítulo 3.3 - “Da resposta de Kant ao problema de Hume” -, procuraremos
articular a conhecida tese de que a “Crítica da Faculdade de Juízo Teleológico” envolve uma
argumentação transcendental teleológica que procura responder a indução de acordo com a
segunda definição de causa humeana estabelecida em nossa primeira parte, o que pode ser
investigado tendo como pano de fundo um exemplo bem instigante, que é seu embate teórico
com os Diálogos sobre a religião natural de autoria de Hume.
Por último, nas Considerações Finais, além de um comentário resumido dos passos
percorridos nas três grandes partes que formam a estrutura do presente trabalho, será exposta
a aguardada pauta que exige que seja devida além de conclusivamente analisada a conhecida
questão que nos acompanhará por todo “Os argumentos transcendentais: Kant e o problema
de Hume”, qual seja, se tais argumentos “implicam a existência e/ou a necessidade das leis
causais empíricas”. Assim, para além de uma mera conclusão, nossas Considerações Finais
pretendem mencionar que se existe uma resposta apodítica de Kant para o problema de Hume,
tal solução só ocorre efetivamente no cumprimento do interesse ou do uso prático da razão 30
30

Para o conceito de “interesse [da razão]” que é importante neste trabalho, mormente em suas Considerações
Finais, ver Rohden (1981, p. 63-67).
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ou, numa palavra, no âmbito do chamado momento ou função defensiva [e negativa] da
crítica, e tal, com certeza, nos incita a examinar alguns aspectos arquitetônicos do papel pouco
divulgado da razão prática na Crítica da Faculdade do Juízo e, sobretudo, em sua divisão
teleológica, com o fito de entender porque somente nesse contexto a resposta pode ser tida
como exaustiva (durchgängig) e existente, ou conforme à forma proposicional modus ponens
“AtB; A⊢B” que também envolve a do imperativo categórico em sua primeira formulação.
Em face do exposto, e antes de entrar no texto propriamente dito, convém adiantar que
a grande divergência entre Hume e Kant somente vai se tornar mais clara e distinta no nível
do chamado interesse da razão. De fato, no pensamento de Hume, a razão é unicamente a
capacidade de distinguir o verdadeiro do falso e, como tal, não pode determinar a vontade,
pois o máximo que ela pode fazer é dizer se um determinado meio é mais ou menos adequado
que outro para atingir um fim desejado. Kant, por seu turno, procurou mostrar que a razão
pura pode determinar a vontade a partir da representação de leis universais, provando em sua
segunda crítica que a possibilidade da razão determinar a vontade é equivalente a mostrar a
realidade da liberdade em cumprimento da função defensiva da sua arquitetônica. No decorrer
deste trabalho, vamos nos deparar com questões como essas, precisamente ao término dos
tópicos 1.10 na primeira parte e 2.2 e 2.2.2 na segunda parte, os quais sempre procuram
antecipar que a questão da existência e/ou da necessidade das leis causais empíricas só pode
ser efetivamente equacionada no âmbito de sua função defensiva [e negativa] da crítica e seu
“porque” será demonstrado em nossas Considerações Finais. O “como” isto é feito, exige,
entretanto, uma pesquisa em pormenor da resposta de Kant ao problema de Hume no campo
das ações humanas, envolvendo de um lado algumas obras como a Crítica da Razão Prática
e, de outro, o Tratado além da primeira e segunda Investigação, priorizando, como será
mencionado de passagem em 1.10, o papel “Da liberdade e da necessidade”. Essa iniciativa,
como será reiterada em nossas Considerações Finais, é um bom pretexto para um trabalho
complementar, que se encarregará de tematizar “como” as provas da resposta de Kant ao
problema de Hume são mais consistentes quando se consideram cumpridas as três funções da
crítica.
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1.

A GÊNESE DO PROBLEMA DE HUME.
O escocês David Hume (1711-1776) é indubitavelmente um dos mais destacados

filósofos da língua inglesa. Em linhas gerais, seu pensamento pode ser caracterizado
sobretudo por sua firme adesão a três disposições fundamentais: ao empirismo, no que se
refere ao problema da origem do conhecimento; por sua atitude cética, em relação à chamada
metafísica dogmática; e por sua importante influência às doutrinas do utilitarismo, no que
concerne ao campo das ações políticas e morais. Nos tradicionais manuais de história da
filosofia, Hume é quase sempre reconhecido como o filósofo que consumou um movimento
filosófico que se iniciara com Bacon no século XVII, posteriormente desenvolvido por John
Locke com a publicação de seu Ensaio sobre o entendimento humano em 1690, passando em
seguida pelo Tratado sobre os princípios do conhecimento humano de George Berkeley de
1710. De fato, esse movimento teórico defendido pelo empirismo desencadeou uma
importante e conhecida revolução política e filosófica na Grã-Bretanha, que tinha como
principal tese, que o homem só pode conhecer o mundo a partir da experiência. Os novos
métodos experimentais questionavam a pretensa primazia da razão e de seus respectivos
modelos para a explicação da origem do conhecimento. Doravante, a metodologia filosófica
para tal não seria mais a dedução rigorosa de um encadeamento de idéias com base no
raciocínio matemático, que prioriza a demonstração [racional] em detrimento da investigação
[experimental] e, como tal, não parece submeter o entendimento ao exame de suas próprias
possibilidades.
Ao tomar o entendimento humano como objeto de investigação filosófica e, ao contrário
do racionalista que arbitra princípios “acolhidos com base na confiança” (T. I, Int.: 19,1), a
partir dos quais procura deduzir os fenômenos, o empirista se vê compelido a reconstituir os
procedimentos metodológicos vigentes: ele agora parte dos fenômenos em direção aos
princípios e, se não aos princípios, pelo menos chega a formular leis que, ainda que não
possuam validade [lógica] objetiva, ao menos conseguem descrever um certo padrão de
regularidade subjacente à sucessão dos fenômenos. Assim, ao subverter o procedimento
metódico, fica claro que o empirismo desde o início confere primazia ao componente de
investigação que está contido nos modos de apreensão do conhecimento, em detrimento de
sua face demonstrativa, acarretando que o sistema metafísico tão celebrado pelo racionalismo
dogmático será substituído por outro que passa a ser visto como uma exigência que restringe e
aprisiona a razão aos limites do entendimento humano. E, não é por mera redundância, a
questão dos limites do entendimento humano passa a ser tema consensual e obrigatório, bem
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como o que regula e titula boa parte dos escritos associados ao movimento filosófico
adjudicado ao empirismo.
Sem dúvida, uma das particularidades mais desconcertantes do pensamento humeano é
o seu grande pendor para questionar teorias: neste sentido, ele apresenta argumentos
extremamente sofisticados que depõem, entre outras coisas, contra a tentativa de demonstrar a
existência de um mundo exterior a nós mesmos; que não podemos obter validade objetiva de
representações causais e, conseqüentemente, qualquer tipo de argumentação indutiva para tal
se constituirá, a rigor, em sofisma; e, para radicalizar estas concepções ditas “enigmáticas”,
não podemos sequer ter certeza de nossa própria existência como identidades contínuas, ou
melhor, o que se supõe receber a designação de “mente” não é senão um monte ou coleção de
diferentes percepções unidas por certas relações que presumimos erroneamente serem dotadas
de uma identidade e simplicidade perfeitas. Neste sentido, podemos desde já compreender que
para Hume, algumas conhecidas noções filosóficas estabelecidas, tais como as de existência
exterior, causalidade, a identidade pessoal, e outras, não poderiam mais serem tematizadas
nem compreendidas à luz de seu sentido metafísico [dogmático] pregresso. Até então,
defender uma tese dentro dos preceitos do racionalismo era equivalente a fazê-lo no modo da
razão demonstrativa [e não no modo de ser investigativo], a saber, ou como evidente à
intuição, como no caso dos axiomas da matemática, ou inferido de prova dedutiva, ao
exemplo dos silogismos da lógica formal. O que significa dizer que princípios antigos como
os lógico-ontológicos da identidade, da não-contradição e do terceiro excluído são refutados e
tornam-se insustentáveis diante desta nova concepção.
Hume insiste que tipos de provas cabais e rigorosas [ou demonstrativas,] simplesmente
não têm nenhum papel de relevo na vida comum e que toda atividade racional de arranjo
meramente calculador sempre esteve subordinada a empregos mais fundamentais que, por sua
vez, são de natureza prescritiva dos costumes, ou seja, ele admite que seu problema central é o
problema moral e da solução que der a este dependerá também a solução para o problema
descritivo do conhecimento, donde se conclui que a filosofia moral é o que ele chama de
“ciência da natureza humana” à qual estão expressamente relacionadas as demais ciências,
como consta na introdução do Tratado, e abre a seção inicial da primeira Investigação,
decerto como sua principal tese. De fato, no Tratado, já fica explícito que “não é a razão [ou a
demonstração] que conquista os louros, mas [a argumentação ou] a eloqüência” (T. I, Int.:
20,2) e que a “única finalidade da lógica é explicar os princípios e as operações de nossa
faculdade de raciocínio e a natureza de nossas idéias” (T. I, Int.: 21,5), ou seja, a lógica é
como que um simples instrumento de ausculta das operações do entendimento humano e das

40

possibilidades de conhecimento de seus conteúdos, já que “não somos simplesmente os seres
que raciocinam, mas também um dos objetos acerca dos quais raciocinamos” (T. I, Int.: 21,4).
Neste caso, na ciência da natureza humana, a lógica [em seu sentido meramente formal]
parece estar a reboque da psicologia e das ciências cognitivas.
Todavia, é essencial compreender que Hume não está pondo em questão uma atitude
cética com relação ao mundo do senso comum que temos como existente, mas apenas que sua
existência venha a ser alguma vez objeto de validação através da demonstração com base num
ideal de racionalidade dedutiva. Isto é certamente uma lenda que pode elevar o estatuto cético
de filosofia de Hume a um verdadeiro “pirronismo”, o que a historia do pensamento mostra
tratar-se de interpretações que sofreram um certo descrédito nos anos mais recentes 1 . Há até
alguns autores especialistas como Wilson, Norton e Flage 2 que insistem na defesa da
racionalidade da inferência causal, talvez como contraponto ao tradicional estilo de
abordagem que interpreta o pensamento de Hume como essencialmente cético. Wilson lembra
que “entre os diferentes tipos de associação Hume inclui aqueles ligados às inferências
causais” 3 . Ora, defender deliberadamente a inferência causal parece ser um modo de se
posicionar a favor da crítica de Hume ao princípio da causalidade [e da indução] como um
raciocínio estritamente formal, ou seja, desconsiderando que ele é, na sua forma básica,
menos um raciocínio e mais um comportamento, um hábito psicologicamente inevitável que
incorporamos para guiar as nossas ações na vida comum. Melhor dizendo: ainda que a
indução na perspectiva da lógica formal seja considerada um raciocínio falacioso, não o é do
ponto de vista factual, quando assim tem por fundamento a própria natureza humana. Ao
tentar buscar a explicação desse e de outros princípios, “estamos de fato propondo um sistema
completo das ciências” (T. I, Int.: 22, 6), a partir da investigação de nossos próprios costumes,
a saber, da ciência do homem, e “o único fundamento sólido que podemos dar a ela deve estar
1

Há mais de um século, Kemp-Smith já propunha que a alternativa de Hume para o racionalismo não seria o
ceticismo, mas o naturalismo, ou melhor, uma espécie de racionalidade indutiva. Sua argumentação pode ser
vista em Smith, Norman K. “The naturalism of Hume” (I), Mind, New Series, v.14, n. 54 (Apr. 1905), p.152.
2
Ver Wilson, F. Hume’s Defence of Causal Inference. Toronto, University of Toronto Press, 1997; Norton, D. F.
David Hume, Common - Sense Moralist, Sceptical Metaphysician. Princeton, Princeton University Press, 1982;
Flage, D. David Hume’s Theory of Mind. Londres, Routledge, 1990. A tendência expressa desses especialistas é
fortalecer a análise dita positiva da filosofia de Hume, em detrimento do seu associacionismo psicológico que
tem como maior expressão em alguns intérpretes apresentar as concepções científicas com as cores de um
ceticismo [exagerado], ou melhor, como uma destruição negativa da ciência ou do senso comum. Para Wilson, a
inferência causal humeana suscita uma justificação científica em geral, o que, segundo ele, está exposto no
Tratado na Seção T. I, III, 15 - “Regras para se julgar sobre causas e efeitos”, que parece propor uma espécie de
“associacionismo cognitivo”, uma alternativa ao “associacionismo psicológico”, como pretendera Hume ao
conformá-lo a um estilo de ceticismo, ainda que brando: algo como um amálgama de atitudes mentalista e
empirista, ou melhor, um ceticismo que é concomitantemente um naturalismo. Esta é a linha que pretendemos
adotar: como dito em nossa Introdução, a leitura cético-naturalista de Hume prevalecerá e será gradativamente
assumida e esclarecida ao longo de “A gênese do problema de Hume”.
3
Wilson (1997, p. 34).
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na experiência e na observação” (T. I, Int.: 22, 7). De modo que formular um “tratado da
natureza humana” para Hume, nada mais é que procurar estabelecer uma razoável 4 tentativa
de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais 5 .
Num certo sentido, é de grande valia procurar destacar alguns aspectos marcantes que
guiam a argumentação de Hume e, nessa linha de raciocínio, o que imediatamente se torna
explícito é que ele está propondo uma crítica de nossas limitações humanas e, em especial,
uma crítica ao conhecimento humano. Um modo de crítica da razão pura que antecipou e
influenciou em grande estilo a filosofia de Kant e, em especial, a investigação efetuada acerca
do problema da causalidade, muito embora as soluções conceituais sugeridas por cada um
destoassem profundamente, o que, não obstante, prefigurou um abundante legado teórico que
teve enormes e igualmente benéficas conseqüências na constituição e nos fundamentos do
pensamento filosófico moderno e contemporâneo que se seguiu. Por isso, consideramos de
extrema importância para o desenvolvimento do presente trabalho em seu todo, que possamos
concentrar nossos esforços em buscar identificar as mais salientes afinidades e divergências
entre os pensamentos de Hume e de Kant acerca desse instigante tema filosófico das relações
causais.
Nesse desiderato, ao longo de sua obra Hume sempre reitera que boa parte das
alegações da razão são improdutivas e que a maior parte de nossos pensamentos é encadeada
não pela lógica mas por um certo modo [psicológico] de proceder em que nossas idéias são
associadas, ocasionando que o nosso comportamento não é guiado pelo autêntico
entendimento 6 da realidade, mas pelo costume e por expectativas habituais. Sendo assim, na

4

Vale mencionar que quando teses opostas são defendidas por homens razoáveis, pode-se estar certo que eles
não demonstram, mais argumentam, sendo por essa razão que a compreensão das controvérsias ficará mais fácil
se aproximarmos estas mais dos raciocínios argumentativos que dos raciocínios demonstrativos. No entender do
pensamento humeano [expresso na introdução ao Tratado] quando o discurso filosófico faz um apelo à razão, tal
iniciativa quase nunca visa ao chamamento de evidências buscadas à razão intuitiva ou à razão discursiva
[dedutiva], e sim, muito mais ao assentimento pela via de premissas e conclusões que se crêem razoáveis, ou
seja, pela via argumentativa que prioriza a instância persuasiva da vida comum em detrimento da demonstrativa.
O modelo [hipotético] demonstrativo invocado tão amiúde pelos filósofos racionalistas decerto contribuiu ao
longo do tempo para falsear os pressupostos do ideal de racionalidade indutiva e impediu tentativas de análises
sérias de processos argumentativos, considerados até então indignos do filósofo.
5
O que se tem como um dos grandes desideratos de Hume é poder se tornar o Newton da natureza humana.
Ressalte-se que já procurávamos deixar isto bem claro em nossa dissertação de mestrado ao mencionar que “para
além da produção newtoniana, o que Hume almeja é precisamente que o método experimental seja diversificado,
e que não obstante a sua aplicabilidade à instância factual e validade intrínsecas obtidas na época pela ciência de
Newton, suas premissas possam também ser exercidas adequadamente à instância da natureza humana, a cujos
ditames, em última análise, o estatuto racionalista da filosofia deve estar subordinado” (Sales Lima, 2003, p.30).
6
Em que pesem as diferenças entre o racionalismo e o empirismo, não impediram o destaque de um termo
comum na história da filosofia moderna que emergiu como conceito propriamente filosófico, o “entendimento”.
O tema do entendimento humano como objeto de problematização filosófica é um dos grandes diferenciais da
filosofia moderna. E, no caso específico de Hume, fazer uma crítica do entendimento humano é praticar a ciência
da natureza humana na “tarefa de reconhecer e distinguir as diferentes operações da mente (...) essa tarefa de
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companhia de Hume, é possível refletir e, certamente dissolver, o dogma estabelecido pela
tirania do dualismo formal eternizado pelo racionalismo clássico e, por isso, sua investigação
sugere que entre o verdadeiro e o falso - princípio [ou lei da bivalência] da lógica clássica
bivalente 7 - há um vasto mundo factual do mais ao menos provável a ser construído; e há
certamente muitas paixões às quais a nossa razão, como serva, se submete, o que de modo
nenhum significa requerer uma inviabilidade da postura cética como legitima defensora de
nossas iniciativas, mas uma forma possível de filosofar e, ao mesmo tempo, e num só tempo,
de melhor compreender a defesa que Hume faz da vida comum 8 . Em contrapartida, pelo que
se viu, uma mera compreensão metafísica [acrítica] do mundo, prescinde da experiência; nela
tudo o que o filósofo dogmático [e não menos o próprio lógico] ilusoriamente infere [m], com
ares de prepotência e de seu próprio gabinete, pode ser abstrusamente deduzido de livros, a
priori, o que nos leva a refletir que um pensamento verdadeiro nem sempre é suficiente para
constituir um conhecimento como uma crença verdadeira justificada 9 .
ordenar e distinguir, que não tem mérito quando exercida sobre objetos externos, os objetos de nossos sentidos,
cresce em valor quando dirigida para as operações do entendimento (...)” (E. I, XIII: 28), dando origem aos
chamados [dois] princípios da ciência da natureza humana que logo veremos de 1.1 a 1.3.
7
O princípio de bivalência, que desempenha um papel preponderante na lógica clássica, diz que todo enunciado
é verdadeiro ou falso, e não há uma segunda alternativa. No entanto, no modo humeano de filosofar, ele sofre
contínuos ataques da crítica que argumenta que é demasiado simplista afirmar que tudo tem de ser verdadeiro ou
falso. Com efeito, algumas coisas podem ser parcialmente verdadeiras e parcialmente falsas de modo que querer
encaixar tudo à força num modelo dualista rígido de bivalência pode distorcer seriamente o mundo. Assim, do
ponto de vista humeano, questionar o princípio de bivalência é optar por um ideal de racionalidade indutivo.
8
Da vida comum provém grande parte dos ensinamentos e observações que Hume se utiliza na formatação de
sua doutrina filosófica. Isto é, a filosofia moral utiliza uma base empírica a partir da qual estabelece suas
generalizações. Na primeira Investigação ele traça uma linha divisória entre duas espécies de filosofia, e diz que
“a filosofia simples e acessível terá sempre preferência sobre a filosofia exata e abstrusa” (E., I, III: 21): com a
primeira estamos fazendo menção às ações humanas e com a segunda às operações do entendimento calculador.
Não obstante, parece que quando Hume se refere à filosofia fácil em contraste com a abstrusa, ele de forma
alguma está propondo um modelo de soluções fáceis e argumentação superficial. Antes, parece estar se referindo
a uma filosofia que incorpora a paixão de renunciar a juízos e a dogmas definitivos. Em certo sentido, as
vantagens da filosofia fácil são explicitadas e, em seguida, o “cultivo da verdadeira metafísica” (E., I, XII: 27). A
meta parece ser conciliar o moralista e o metafísico, de modo a evitar uma prática recorrente do último: querer
sempre impor soluções autoritárias que a experiência não justifica, ou melhor, “sê um filósofo, mas, em meio a
toda a tua filosofia, não deixes de ser um homem” (E., I, VI: 23). Sua adesão insistente à vida comum significa
que “as decisões filosóficas nada mais são que as reflexões da vida ordinária, sistematizadas e corrigidas” (E.,
XII, XXV: 219). Assim, fica claro que com sua filosofia, Hume pretende contribuir para a aproximação entre o
mundo de cientistas e filósofos e o mundo das pessoas da sociedade: na sua concepção, de um lado estão os
homens que empregam seu tempo nas mais difíceis operações da mente, as quais requerem ócio e solidão além
de trabalho severo; de outro, estão aqueles mais inclinados ao prazer, à vida social, aos exercícios mais gentis do
entendimento e às reflexões mais óbvias sobre os assuntos humanos e aos deveres da vida comum. Hume conclui
que a separação entre estes dois mundos é nefasta para ambos de modo que, em última instância, são os fatos que
devem orientar o exame da ciência da natureza humana e eles devem apresentar-se à consideração do filósofo no
curso da vida comum e na conversação.
9
Como nos passa Smith (2004, p.49-52), é neste sentido que o ceticismo também pode ser considerado como
uma defesa da vida comum: ele a preserva dos ataques dos filósofos dogmáticos, ao atacar somente estes últimos
e, por isso, longe de serem críticos dos conhecimentos e crenças do cotidiano, os céticos se posicionam como
seus legítimos defensores. Neste sentido, um dos bons valores do ceticismo parece ser o de reaproximar a
filosofia com a vida comum, que muitas filosofias divorciaram, mormente aquelas ditas que professam o
dogmatismo ou que se distanciaram excessivamente da vida comum.
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Ao escrever o Tratado, Hume tencionava dar grande relevância à sua introdução no
sentido de que nela fossem antecipados e explicados suficientemente o encadeamento de seus
principais temas e teses, que convém por fim consolidar: a freqüente rejeição da metafísica
dogmática; a relação das ciências com a natureza humana; a construção de uma ciência do
homem, onde o termo “moral” que perfaz o subtítulo da obra é usado para contrastar as
ciências que estudam os seres humanos com as ciências naturais que lidam com o resto do
universo 10 ; e, finalmente, que o fundamento dessa ciência está sempre na experiência e na
observação. Ora como menciona no sumário 11 [ou Sinopse] ao Tratado, Hume observa que
“esse tratado da natureza humana parece ter sido projetado como um sistema de ciência” (T.
Sinopse: 684,3), e que toda ciência que pretenda perseguir a possibilidade de um consenso
tem que começar por definições 12 e princípios, além de possuir uma metodologia. A novidade
da abordagem humeana, e neste sentido ele coteja sua posição a racionalistas como Leibniz13 ,
é que a investigação de nosso entendimento, que tem como instrumento precípuo os sistemas
de lógica, deve estar mais voltada às questões de uso [ou de fatos] e “daqueles outros critérios
da evidência de que a vida e a ação dependem completamente” (T. Sinopse: 685, 4). Pois
quando a lógica se limita ao tratamento das operações formais do entendimento, não ajuda em
nada a ciência da natureza humana e se transforma num fim em si mesma. Não devemos,
portanto, nos afastar da recomendação de Hume, de que as possibilidades do entendimento
têm que estar associadas às probabilidades da vida comum. Empirismo e subjetividade14 ,
como diria Deleuze 15 , são motivações conjuntas que se autocomplementam no pensamento
humeano, dando origem aos princípios da natureza humana a partir de uma investigação
exaustiva de nossas percepções, que formam o conjunto de nossa experiência 16 . Neste
10

Não custa insistir que o Tratado da natureza humana é Uma tentativa de introduzir o método experimental de
raciocínio nos assuntos morais, que é também seu subtítulo.
11
O sumário do Tratado tem uma história à que o próprio Hume confere grande significado. Em 1740, para
reverter as desapontadoras vendas do Tratado, Hume publica inicialmente e anonimamente um resumo de suas
principais teses. O documento [Sinopse ou Abstract] enfatizava precisamente as doutrinas que ele escolhera
discutir quando, posteriormente, reescreveu partes do Tratado e, no próprio texto, limita-se à abordagem dos
raciocínios de causa e efeito (T. Sinopse: 685,4). A bibliografia sobre esse tema histórico é abundante. Para
melhor orientação, ver Sales Lima, 2003, p.31-32.
12
T. Sinopse: 685,5.
13
T. Sinopse: 684–685,4. Quando examinadas com mais atenção as obras de Leibniz surpreendem; alternam
entre um sistema a priori de definições irredutíveis e um programa de base experimental, cujo instrumento de
descoberta e invenção deveria ser a lógica. Presume-se, portanto, que a atitude de Leibniz no mínimo contraria a
tradicional oposição dos breviários de história da filosofia entre racionalistas e empiristas. Parece, portanto, que
o que está por trás do que Hume afirma na introdução ao Tratado é algo semelhante à aspiração de Leibniz:
estender a lógica das ciências das demonstrações formais para as questões empíricas de probabilidade, o que terá
o seu lugar em nosso tópico 1.8. Veja Wiener, 1951, p.XXV - XXVI.
14
Veja Sales Lima, 2003, p.30-31 - nota 2.
15
Deleuze, 2001, p.93-118.
16
A menos que seja com o intuito metodológico, a rigor, não caberia distinguir na economia interna dos textos
humeanos em análise (o Tratado e a primeira Investigação) uma parte negativa e cética baseada no princípio da
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sentido, “A gênese do problema de Hume”, que passamos a descrever, pode ser parafraseada
como uma inferência que reduz o conhecimento à probabilidade, ou a causalidade à indução.
1.1 Das definições e dos princípios
A investigação de nosso entendimento opera num duplo movimento, pois enquanto
analisamos [ou desmontamos] idéias complexas em idéias simples com o fito de perseguir
uma impressão original, estamos ao mesmo tempo revelando uma certa propensão associativa
ou sintética de nossa mente de ligar [ou desligar] nossas percepções. Este tipo de operação é
fundamental para que se possa compreender o pensamento cético-naturalista de Hume: por
um lado coloca em evidência termos que doravante vão adquirir expressão filosófica na sua
doutrina, como “percepção”, “impressão” e “idéia”; por outro, é com o exame do conteúdo
desses termos que ele abre a agenda do Tratado e da primeira Investigação. Em ambos
escritos, delineadas as intenções originais de seu projeto de uma ciência da natureza humana,
passa a definir categorias e formular princípios, que abrangem as percepções em geral 17 como
ponto de partida para sua filosofia. E é assim no Tratado 18 : em T., I, I, 1, “Da origem de
nossas idéias”, Hume estabelece o primeiro princípio da natureza humana conhecido como
princípio da cópia; em T., I, I, 4, “Da conexão ou associação das idéias”, é estabelecido o
segundo princípio da natureza humana que é conhecido como princípio associacionista da
[faculdade da] imaginação que está na origem da hipótese do hábito ou costume; e, numa
breve seção intermediária, T., I, I, 2 ou da “Divisão do tema”, ele parece expor sua
cópia, e outra positiva e naturalista baseada nas associações da imaginação ou instintos naturais. Ao contrário, o
princípio (empirista) da cópia e o princípio (associacionista) do hábito ligado à faculdade da imaginação atuam
de modo sincrônico para estabelecer os fundamentos da ciência da natureza humana e, como tal, são os
princípios organizadores de nossa experiência articulando as impressões (presentes) com as idéias da memória e
imaginação (passadas e futuras). Dito de outro modo: empirismo e subjetividade formam as bases de uma
doutrina bastante elaborada de ciência que está por se estabelecer como modelo alternativo às concepções de
origem racionalista.
17
De um modo simplesmente genérico, as percepções seriam como que uma união de sensações; isto porque na
realidade não temos uma sensação isolada de outras, mas sensações na forma de percepções ou como união de
percepções; já Aristóteles se preocupava com o alcance desses termos no De Anima, ao presumir que a
percepção é como que um sentido comum, síntese ou unidade de multiplicidade de sensações, ou melhor, que
temos percepções ao sabermos que temos sensação.
18
Também na primeira Investigação Hume reserva a segunda seção para introduzir o princípio empirista da
cópia ou “Da origem das idéias” (E., II); a terceira seção para o princípio associacionista da [faculdade da]
imaginação ou “Da associação de idéias” (E., III). Embora não seja explícito em suas intenções, nos parece que
nas primeiras seções desse escrito Hume alterna ceticismo e naturalismo o que propende a confirmar, como já
havíamos mencionado, essa postura de amálgama, que alguns chamam de ceticismo probabilístico ou mitigado,
de resto saudável como modelo de ciências que vai se impor ao longo da filosofia moderna. Em E., II Hume é
cético; remeter nossas idéias às nossas impressões originais é elaborar um processo genético de nossas idéias que
não compete à razão demonstrativa. Quando muito, é somente partindo dos fenômenos [ou da cópia] que
podemos inferir questões como “existência” e “causa”, e isto com o concurso de nossos hábitos naturais,
iniciativa que Hume se ocupa inicialmente em E., III, quando já pode destacar o modo naturalista e
associacionista de sua investigação. Em linhas gerais, essa postura cíclica não deixa de se seguir nas seções
subseqüentes, a começar por E., IV que tematiza prioritariamente o aspecto cético de sua doutrina.
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metodologia ou, mais especificamente, uma espécie de genealogia dos conteúdos da mente
humana que são as percepções como átomos [empíricos], estados mentais, ou representações
da ciência da natureza humana.
Com efeito, todo o processo de tocar um objeto material - ou, com mais propriedade, de
chocar-se com ele - tem algo de especialmente físico, que pode com facilidade nos persuadir
que essa é a realidade bruta de um mundo de existência independente, ou de entes em si que
nada são para nós. Entretanto, quando me choco com um objeto produzo em mim sensações
que estão em minha cabeça, tanto quanto as sensações que tenho ao visualizar uma paisagem
ou ao sentir o aroma de uma flor 19 . Tanto estas como aquela produzem sensações que estão
dentro de minha cabeça e, nos três casos, elas são dependentes do cérebro no seu modo de
existência e, neste sentido, Hume se afasta de um discurso fisicalista que defende uma tese
bastante disseminada que diz que o mundo real nada mais é que o mundo físico 20 .
Independente da particularidade do sistema filosófico que esteja em causa, como o de
Hume ou o de Kant, por exemplo, toda nossa percepção sensorial do mundo externo parece
ser dessa natureza. A percepção direta e imediata está em nosso cérebro e deve assumir uma
forma dependente do cérebro para chegar a ser material de percepção, e é disso que se trata a
experiência: algo como uma impressão de força exercida ou sofrida da qual nós temos algum
conhecimento ou percepção 21 . Segue-se daí a especificidade da proposta de Hume para o
19

Hume é mentalista e vai introduzir o termo “impressão” no pensamento inglês, visando, talvez, a que os
filósofos abandonassem o costume de conceber as percepções como efeitos da ação mecânica dos objetos sobre
os sentidos. De fato, ao pretender se contrapor ao fisicalismo newtoniano, Hume desenvolve uma teoria
mentalista das percepções, onde afirma que nós só temos acesso à mente e às suas representações ou, dito de
outra forma, que a mente só tem acesso às suas percepções, e que enquanto “limitarmos nossas especulações às
aparências sensíveis dos objetos, sem entrarmos em investigações acerca de sua natureza e operações reais,
estaremos a salvo de todas as dificuldades, e nenhuma questão nos embaraçará. (...) Todas as aparências
sensíveis dos objetos são coerentes; e nenhuma dificuldade pode surgir, senão da obscuridade dos termos
utilizados. Se estendermos nossa investigação para além das aparências sensíveis dos objetos, receio que a maior
parte de nossas conclusões será dominada pelo ceticismo e pela incerteza” (T., I., Apêndice: 676-677, 35-36).
20
Num artigo sobre “Causação e Explicação” no seu Analysis and metaphysics: an introduction to philosophy,
Strawson sugere que somos forçados a considerar as transações mecânicas como fundamentais em nosso exame
da noção de causalidade em geral. Assim, ele diz que pomos a mão numa roda, puxamos um tipo de alavanca ou
um gatilho e empurramos uma caneta, etc. Quando nos introduzimos nesse tipo de transação mecânica, nós nos
deparamos com a fonte das distorcidas idéias de força e poder ou mesmo de compulsão e constrangimento. À
parte nós próprios, elas incluem fenômenos naturais observáveis, ações ou reações diretamente detectáveis em
casos particulares, cuja observação fornece explicação dos estados em que terminam. É certo que grande parte da
profícua linguagem utilizada pela ação e relação causal vulgar entra nessa categoria de um fisicalismo distorcido:
Strawson (1992) lista, assim, termos como “empurrar”, “puxar”, “levantar”, “pôr”, “deslocar”, “abrir”, “fechar”,
“curvar”, “esticar”, “amoldar”, “comprimir”, etc, e não admira, então, que tais transações forneçam um modelo
básico quando se efetua a busca teórica das causas. Neste sentido, quando procuramos os “mecanismos” causais,
a linguagem do fisicalismo [ou do mecanismo], mesmo que em sua maior parte seja metafórica, penetra no
discurso da causalidade em geral, como acontece com frases que inadvertidamente ou não utilizamos à exaustão,
como são as de “conexão causal”, “elos causais”, “cadeia causal”, etc, mormente a primeira.
21
É este basicamente o que a epistemologia contemporânea chama de “problema da percepção”, “realidade
objetiva”, ou “problema do mundo externo” (ver Dancy, 1990, p.181-200) o que na análise que estamos fazendo,
cumpre alertar, não se reduz a uma questão de epistemologia da ciência.
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conjunto dos conteúdos ou percepções da mente humana ao dividi-los “em duas classes ou
espécies que se distinguem por seus diferentes graus de força e vivacidade” (E., II, III: 34), a
saber, o que é sentido de modo vivo como impressão e pensado de modo mais fraco como
idéia da memória ou da imaginação e que, insiste ele, “não serão necessárias muitas palavras
para explicar essa distinção. Cada um, por si mesmo, percebe imediatamente a diferença entre
sentir e pensar” (T., I, I, 1: 25,1), o que na exposição humeana bem pode se tratar de uma
consideração estabelecida por definição, como apenso em T. Sinopse: 685, 5: “Impressões,
portanto, são nossas percepções fortes e vívidas; idéias são as mais fracas e pálidas”, ou
reflexo de algo não imediatamente presente aos nossos sentidos.
Os propósitos que elencamos nesta primeira parte já ficarão suficientemente delineados
se conseguirmos estabelecer um fio condutor entre os princípios da natureza humana, a que
fizemos a devida alusão prévia, e a questão da justificação do conhecimento que deles resulta.
Isto, de certo modo, não se distancia do roteiro sugerido pelo próprio Hume quando no
Tratado 22 parte sugestivamente “Das idéias, sua origem, composição, conexão, abstração,
etc.”, ou seja, daquilo “que pode ser definido como os elementos desta filosofia” (T., I, I, 4:
37, 7). De fato, quando somos capazes de encontrar a precedência ou origem de qualquer
idéia, estamos no caminho certo e numa posição que nos permite entender seu real significado
e suprimir possíveis ambigüidades. A questão que fica em aberto é a de saber como, a partir
de simples percepções [ou de percepções simples], podemos inferir a existência de um mundo
de extrema complexidade 23 , utilizando um modelo de investigação teórico que não condicione
ou ao menos não priorize sua consistência às formas tautológicas da argumentação
demonstrativa estabelecidas de antemão. Por isso, reiteramos, a ciência da natureza humana
deve começar por deduzir ou, melhor dizendo, investigar a relevância ou irrelevância de seus
princípios num contexto cético-naturalista de organização da experiência, a saber, para além
de considerações acerca da mera validade lógica [demonstrativa] ou possibilidade dessa
mesma experiência como veremos a partir do nosso tópico 1.5 - “Do contraponto entre
conhecimento e probabilidade”. Antes, porém, é preciso mostrar como se dá a formação dessa
experiência a partir dos aludidos princípios empirista da cópia e associacionista [da faculdade]
da imaginação e de suas relações, dispostos respectivamente nos três tópicos que se seguem.
22

Como já vimos, embora escrito sob uma nova maneira, na Investigação a matéria é a mesma. Danowski,
Déborah. “Sobre a tradução”, In T., p.7-8.
23
Stroud, 1977, p.23; Passmore, 1980, p.106 e Michaud, 1983, p.72. Tais autores tematizam a importância das
operações da mente na constituição do conhecimento, que operações são essas e como na concepção humeana as
idéias que são individuais, porque se referem a impressões também particulares e singulares, engendram um
conhecimento que não aparece como singular e particular, imediato e individualizado porque, neste sentido, se
apresenta como um conhecimento complexo. Esta é a perspectiva da seqüência teórica entabulada por Hume no
desenvolvimento de seu cético-naturalismo, tanto no Livro I do Tratado quanto na primeira Investigação.
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1.2 Da formação do princípio da cópia
Vimos que os conceitos de força e vivacidade, em uma primeira instância, parecem ser
um critério natural e praticamente inequívoco de diferenciação entre os conteúdos de nossa
mente, os quais Hume nominou de impressões e idéias 24 . Tanto é assim que, como sugere o
Tratado (T., I, I, 1: 26,1), a capacidade de distinguir entre impressões e idéias poderia até
ajudar no diagnóstico de diferenciação entre o normal e o patológico ou entre a sanidade e a
loucura, considerando que na vida comum seja sempre possível observar “que, em certos
casos, elas possam estar muito próximas uma da outra”. Por isso, em nome da precaução,
nada ainda nos autoriza a afirmar que os conceitos de força e vivacidade se apresentem como
um critério eficaz e definitivo dessa diferenciação. Hume admite que embora necessários, eles
nem sempre são suficientes para o estabelecimento de uma demarcação rigorosa [ou lógica]
entre impressão e idéia 25 , já que apenas marcam isoladamente as notas características que nos
fazem distinguir naturalmente e em circunstâncias normais, os termos “sentir” e “pensar”.
Assim, parece claro, que o próprio Hume concorda que a sua suposição inicial é válida
somente para percepções simples, “sejam elas impressões ou idéias” (T. I, I, 2: 26, 2), pois,
fosse a diferença entre sentir e pensar apenas quantitativa, toda percepção fraca deveria ser
uma idéia e toda percepção forte, uma impressão. Por outro lado, como ele também admite
num contexto cético-naturalista que uma idéia possa eventualmente ser confundida com uma
impressão, segue-se que entre sentir e pensar existe uma distinção ontológica que na vida
24

A impressão é caracterizada pela força e vivacidade com que as percepções se apresentam à mente humana.
No pensamento humeano, a impressão é uma percepção [atual ou] imediata; a idéia, uma percepção mediata.
Esta, que parece ser a principal tese do empirismo, nos sugere também que as impressões são os princípios das
idéias, ou que estas podem ser consideradas efeitos daquelas, de modo que o cerne da atitude empirista estaria
sempre na tentativa de perseguir a redução de toda idéia a uma impressão, iniciativa que Hume se comportaria
como um cético mitigado [ou probabilista]. Tudo isto condiciona que a idéia, em linhas gerais, é um estado de
consciência que se apresenta com um grau menor de força e vivacidade e, assim, “sempre que uma idéia é
ambígua, ele recorre à impressão, que deve torná-la clara e precisa” (T. Sinopse: 686, 7), de modo que as idéias
se distinguem das impressões por terem força e vivacidade menor quanto do seu reaparecimento à mente, e isto
também nos sugere (T. I, I, 1: 29, 8) a anterioridade das impressões em relação às idéias que é a máxima
empirista, ou melhor, o conhecido princípio da cópia que, como é de sólito no cético-naturalismo, não está imune
a contra-exemplos, como tratamos de observar em nossa Introdução no exemplo do tom ausente de azul.
25
Com isso, Hume vai sugerir que a distinção entre impressão e idéia assim como a de causa e efeito não é
puramente lógica. Trata-se de uma redução psicológica, interna, à atualidade do conteúdo da impressão ou, se se
quiser, de sua autenticidade. A originalidade deste primeiro princípio é que não se trata de uma redução ao plano
puro e simples do sensorial, antes de um processo de crítica à linguagem como fica expresso em E., II, IX: 39,
onde “sempre que alimentarmos alguma suspeita de que um termo filosófico esteja sendo empregado sem
nenhum significado ou idéia associada (...), precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta
idéia?”. Assim, as impressões marcam o limite último de investigação das percepções: na acepção de Hume, a
questão de sua origem não cabe à filosofia, mas a fisiologia, e seria talvez incorrer em dogmatismo a não
observância dessas recomendações acadêmicas como pode ser visto em T., I, III, 5: 113,2, o que não é novidade
em face do que ele já mencionava em T., I, I, 1: 26,1 - nota: “Quanto ao termo impressão, gostaria que não se o
entendesse aqui como exprimindo a maneira como nossas impressões vívidas são produzidas na alma (o grifo é
nosso), mas como exprimindo apenas as próprias percepções (...)”.
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comum não poderia ser reduzida a uma mera questão de diferença de graus entre nossas
percepções. Hume é taxativo em T., I, I, 1: 27, 5, quando sustenta que [somente em estado
puro] a “idéia de vermelho que formamos no escuro e a impressão que atinge nossos olhos à
luz do sol diferem apenas em grau, não em natureza” 26 .
Com efeito, para se efetuar uma depuração convincente do princípio empirista da cópia
é conveniente acrescentar “uma segunda divisão entre nossas percepções” (T. I, I, 1: 26, 2)
que também podem ser simples e complexas. As primeiras não admitem distinção; as
segundas podem ser decompostas em partes, de modo que às primeiras começo a vincular um
conjunto de predicados e relações que possam representar melhor a função dos princípios da
natureza humana no exame das possibilidades do entendimento, “e que terei de fazer uso da
distinção das percepções em simples e complexas para limitar a conclusão geral de que todas
as nossas idéias e impressões são semelhantes” (T., I, I, 1: 27, 4). De fato, nem sempre ocorre
uma semelhança entre impressões e idéias como fica caracterizado no caso delas serem
simples 27 . Faz-se, portanto, necessário uma clivagem adicional no princípio empirista ou, o
que é o mesmo, sua cumplicidade sincrônica com o princípio associacionista [da faculdade]
da imaginação sem o qual o primeiro seria mera abstração, isto é, estaria impossibilitado de
representar um mundo [concreto] de impressões complexas que perfazem a ciência da
natureza humana, no qual a afirmação de que todas as idéias são cópias exatas de impressões
não tem aceitação universal 28 . Assim, é preciso perquirir que sentimentos concorrem para que
26

Num quadro psicológico, ainda quando transformamos uma diferença de natureza em diferença de grau, caso
de percepções simples, nem sempre podemos garantir que suprimimos a diferença; ao contrário, ela pode
desempenhar o mesmo papel que a diferença de natureza desempenha num sistema demonstrativo. É evidente a
carga ontológica a que fica submetida o primeiro princípio da natureza humana quando ele se depara com
atomizar percepções complexas não facilmente redutíveis como seria no caso ideal da máxima empirista em
“que todas as nossas idéias simples em sua primeira aparição, derivam de impressões simples, que lhes
correspondem e que elas representem com exatidão” (T., I, I, I: 28, 7). Apesar de seu conteúdo psicológico, este
princípio é desprovido de predicados e relações [filosóficas], de modo que isoladamente ele não apresenta, como
veremos, uso plausível ou cognitivo e, muito embora não seja da ordem do “a priori” ele é indeterminado no
sentido metodológico, ainda que não seja enquadrado como demonstrativamente válido. Por isso, isoladamente,
o princípio da cópia é uma abstração metodológica restrito à relação entre impressões e idéias simples, isto
porque somente hipoteticamente uma diferença de graus não implica uma distinção ontológica.
27
O que existe de fato é uma discrepância notória entre impressões e idéias e que “muitas de nossas idéias
complexas jamais tiveram impressões que lhes correspondessem, e que muitas de nossas impressões complexas
nunca são copiadas de maneira exata como idéias” (T., I, I, 1, 4: 27,4). Sem dúvida, grosso modo, não é difícil
aceitar que a idéia [complexa] de uma maçã seja um reflexo atenuado da impressão [complexa] das maçãs que já
experimentei. Mas isto não acontece quando imagino “uma cidade como a Nova Jerusalém, pavimentada de ouro
e com seus muros cobertos de rubis, mesmo que nunca tenha visto nenhuma cidade assim” (Ibid) ou, no sentido
inverso, quando estive visitando Lisboa, nem por isso tornei-me “capaz de formar daquela cidade uma idéia que
represente perfeitamente todas as suas ruas e casas” (Ibid), exatamente como são.
28
O primeiro (cópia) e o segundo (hábito) princípios da natureza humana estão relacionados de modo intrínseco,
embora do ponto de vista metodológico eles não sejam assim apresentados. De fato, para efeito de definição,
Hume enuncia o princípio da cópia em T., I, I, 1: 28, 7. Ali fica claramente evidenciado que seu alcance se
restringe a uma relação entre impressões e idéias simples (e mais uma vez destaco o termo simples) no que toca
aos seguintes aspectos: a força, a vivacidade e, além disso, a anterioridade, das impressões em relação às idéias.
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a ciência da natureza humana produza modelos de conhecimento mais plausíveis de
descreverem a realidade factual da vida comum.
Essa segunda distinção entre impressões e idéias, embora isto não esteja ainda explícita,
pressupõe a atuação da faculdade da imaginação e esta, como veremos, está associada ao
segundo princípio da natureza humana, o princípio da associação de idéias, uma espécie de
cimento probabilístico do universo que atuando conjuntamente com o princípio da cópia, ou
como Hume afirma na sinopse do Tratado, “são os únicos laços de nossos pensamentos” (T.
Sinopse:699, 35) ou “no que diz respeito à mente, estes são os únicos elos que ligam as
diversas partes do universo, ou que nos conectam a pessoas ou objetos exteriores a nós”
(Ibid). Tudo isto, é resultado da redução empírica e subjetiva de nossos conteúdos mentais
que é a principal característica do método experimental de Hume e, como tal, constitui o cerne
da ciência da natureza humana. Em conformidade ao estabelecido em nossa Introdução, neste
sentido, é de bom alvitre registrar desde já que a aludida redução cético-naturalista é
psicológica [“A t B; B ⊢ A”], e não transcendental [“A t B; A ⊢ B”] como a que foi
proposta por Kant e que abordaremos a partir da segunda parte.
Devemos, portanto, estabelecer os passos fundamentais de nossa ação: partir para o
exame de nossas próprias idéias complexas, para verificar, por investigação atenta, como elas
próprias se resolvem em idéias simples, cada uma copiada de uma impressão que a precedeu.
Tal análise deve incorporar um exercício de introspecção na busca de um conteúdo [empírico]
fundamental: um corpúsculo mental, ou átomo de percepção ou, melhor dizendo, uma idéia
simples. Se provarmos que essa decomposição 29 é viável estará justificado, bem como
fundamentada, assim cremos, uma teoria descritiva da experiência 30 em Hume e, em

Vale destacar que a anterioridade das impressões ali suposta se torna um fato quase inequívoco logo em seguida:
“Para dar a uma criança uma idéia do escarlate ou do laranja, do doce ou do amargo, apresento-lhes os objetos,
ou, em outras palavras, transmito-lhe essas impressões; mas nunca faria o absurdo de tentar produzir as
impressões excitando as idéias” (T., I, I, 1: 29, 8). O ponto é que a filosofia de Hume sempre ressaltará o caráter
originário da impressão: seja na sensação que afeta nossa mente, seja na paixão que dela de apossa, a impressão
é sempre considerada um dado imediato da experiência. Dito isto, podemos presumir que um dos benefícios
indiretos do princípio da cópia é suspender boa parte das disputas estéreis sobre a questão das idéias inatas,
notadamente aquelas oriundas das doutrinas racionalistas. Numa nota em E., II, IX: 40, Hume afirma
expressamente que se “entendendo por inato aquilo que é original, ou que não é copiado de nenhuma impressão
precedente, então podemos asseverar que todas as nossas impressões são inatas e nossas idéias não o são”.
Argumentos análogos são apresentados na passagem T., I, I, 1: 31, 12 do Tratado.
29
A decomposição a que nos referimos é o conteúdo da Parte I do Livro I do Tratado da natureza humana (T., I,
I), ou “Das idéias, sua origem, composição, conexão, abstração etc”.
30
Trata-se da visão humeana de uma justificação do conhecimento em conformidade com um ideal de
racionalidade indutiva, como exposta na Parte III do Livro I do Tratado da natureza humana (T. I, III), ou “Do
conhecimento e da probabilidade”. Neste sentido, o cético-naturalismo de Hume equivale a substituição de um
ideal de racionalidade dedutiva por um ideal de racionalidade indutiva ou, em nossos termos, trocar a
causalidade [, no sentido que lhe atribui o dogmatismo clássico,] pela indução ou conhecimento pela
probabilidade.
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particular, a sua doutrina da causalidade, ainda que não se tenha acesso ao conteúdo empírico
da impressão fundamental 31 . Sendo assim, é necessário compreender o alcance do princípio
da cópia quando estão em jogo percepções complexas 32 , sem as quais ele não pode ser de
todo delimitado. Somente após cumprido esse passo, poderemos tratar pontualmente do
princípio associacionista da faculdade da imaginação, o que será feito no tópico 1.3.
A divisão dos conteúdos mentais em simples e complexos, segundo Hume, permite
isolar quaisquer qualidades sensíveis que possam estar agregadas em determinada percepção
decompondo-a na multiplicidade de sensações que a constituem ou efetuando uma espécie de
escrutínio em sua presumível unidade 33 . Essa possibilidade de decomposição das percepções
é que vai garantir a aplicabilidade ou o critério de verificação empírica 34 ao princípio da
cópia. No entanto ela não é tão simples como a redução efetuada pelo critério de força e
vivacidade já que a separação das qualidades unidas num objeto que afeta nossos sentidos não
é o resultado imediato da mera percepção do objeto que seja independente da atividade do
sujeito. Trata-se já de uma operação mediada por uma faculdade intelectual 35 que tem a
função de reunir ou separar qualidades sensíveis, respectivamente a qualquer percepção
simples ou complexa, ou a átomos de percepção no primeiro caso. Portanto, é necessário
compreender que esta nova divisão das percepções [em simples e complexas] não é um mero
31

Como vimos, remeter nossas idéias às impressões fundamentais é como estabelecer um processo genético de
nossas idéias, uma simples descrição ou representação fenomênica, de modo que temos acesso exclusivamente à
cópia e é a partir dela que inferimos a existência da causa original. Hume não se interroga sobre a origem das
impressões.
32
Cabe insistir que percepções simples, são aquelas que não admitem distinção nem separação, ao passo que a
percepção complexa é distinguível em partes. A percepção da maçã, por exemplo, é complexa, pois suas
qualidades como a cor, o gosto, o cheiro, etc., podem ser distinguidas. As cores são exemplos de percepções
simples.
33
Em T., I, I, 1: 26, 2 Hume mostra que a despeito de “uma cor, sabor e aroma particulares sejam todos
qualidades unidas nesta maçã, é fácil perceber que elas não são a mesma coisa, sendo ao menos distinguíveis
umas das outras”.
34
Existe uma relação estreita entre o problema de verificação empírica das teorias e o problema da indução [em
Hume] que trataremos com mais vagar a partir do nosso tópico 1.5. A dificuldade da indução é exatamente
porque não podemos confiar inteiramente no que aprendemos da experiência passada, que o que ela nos diz pode
não valer para o futuro. A distinção das nossas percepções entre simples e complexas, para além do critério de
força e vivacidade, permite então determinar com mais acuidade o escopo de validade do princípio da cópia de
modo a facilitar a verificação dos experimentos. Com ela, reiteramos, Hume pode afirmar, como em T., I, I, 1:
28, 7, uma importante restrição teórica deste princípio: que ele se aplica somente à relação entre impressões e
idéias simples.
35
Em Hume essa operação é mediada pela faculdade da imaginação que mais adiante vai estar associada com o
hábito ou costume. A distinção entre percepções simples e complexas só pode ser mediada por essa faculdade,
pois aos passarmos da questão da vivacidade das percepções para a sua simplicidade, estamos nos deslocando
daquilo que delas pode ser percebido diretamente pelos sentidos e, como tal, se constitui numa mera questão de
grau, para aquilo que está na jurisdição de algo que parece não depender inteiramente dos sentidos, a saber, a
operação de uma faculdade intelectual, que em Hume é precisamente a imaginação e que tem como questão
precípua [ou de natureza] associar percepções empíricas em conhecimentos [, obviamente em sua concepção
probabilística]. Essa faculdade, segundo Hume, embora não seja classificada como uma disposição a priori,
pode ser reduzida “a qualidades originais da natureza humana” (T. I, I, 4: 37, 6), sendo, portanto, um alvo
temático de destaque na ciência da natureza humana.
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capricho nem algo arbitrário na temática humeana. Ao contrário, onde quer que seja possível
operar uma separação entre idéias, pode-se realizar uma combinação ou conhecimento
possível. Partamos então na busca do elemento simples e limite da análise empirista de Hume
que já nomeamos de átomo de percepção ou idéia simples.
Registre-se, que na maior parte dos casos, pelo menos na tradição empirista britânica,
não são os conceitos que surgem como candidatos a átomos de percepção ou a átomos simples
como elementos irredutíveis de análise, mas sim os fugazes itens da experiência subjetiva, ou
parte desses itens que Hume denominou “impressões simples”; e também as supostas cópias
dessas impressões, presentes na imaginação ou na memória, denominadas “idéias simples”. É
numa seção chamada “Das idéias abstratas” ou gerais 36 que Hume vai descaracterizar o
realismo dogmático, ao afirmar que tais espécimes “não passam de idéias particulares que
vinculamos a um certo termo, termo este que lhes dá um significado mais extenso” (T., I, I, 7:
41, 1) e que, se elas forem recusadas, então todo um campo tradicional da especulação fica
rejeitado de antemão e, parodiando o famoso princípio da economia de Ockham, o ganho foi
enorme já que uma parte considerável da filosofia racionalista da tradição se acha
definitivamente comprometida juntamente com termos inconfundíveis como “substância”,
“idéias abstratas” e outros que lhes emprestavam expressão reflexiva. Como seguidor do
chamado nominalismo, Hume vai mostrar que “é inteiramente impossível conceber qualquer
quantidade ou qualidade sem formar uma noção precisa de seus graus” (T., I, I, 7: 42, 2) e que
também aceita integralmente o princípio de que “todos os objetos diferentes são distinguíveis,
e que todos os objetos distinguíveis são separáveis pelo pensamento e imaginação” (Ibid).
Aplicada às nossas idéias e impressões, essa máxima de cariz nominalista mostra o limite ao
qual deve chegar um projeto cético-naturalista radical, como o de Hume. 37
Com efeito, na sua análise empírica e subjetiva - o seu cético-naturalismo -, qualidades
diferentes como a cor e o sabor que estão agregados a uma maçã são diferentes e, portanto,
são distinguíveis; e, já que distinguíveis, são separáveis pela faculdade da imaginação. A
questão agora é justificar esse princípio nominalista da diferença e da separação que implica a
36

O principio da cópia já assevera que a idéia só difere no grau de vivacidade da impressão e comporta
necessariamente que cada idéia nada mais seja que uma imagem e, como tal, individual e particular. Ora, como é
possível uma idéia particular ser usada como idéia geral? A clivagem adicional de Hume [em idéias simples e
complexas] vai nos mostrar que mesmo as idéias superlativamente complexas podem ser isoladas numa
composição de idéias simples ou átomos de percepção.
37
Parece que se não existe relação essencial e intrínseca entre as partes componentes de uma idéia ou impressão
simples, tampouco vai haver uma relação do mesmo tipo quando se trata de considerar as relações entre idéias e
impressões. Com a conjunção dos dois princípios da natureza humana, o princípio da cópia e o associacionista da
imaginação, parece que a intenção de Hume é mostrar que a experiência para o cético-naturalista é uma sucessão
de percepções distintas entre si e que ela não se traduz numa totalidade contínua, e sim num agregado [indutivo]
de conteúdos independentes uns dos outros.
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decomposição das percepções e, portanto, não pode, em nenhuma hipótese, caracterizar
qualquer idéia de relação 38 . Para exprimir essa situação Hume utiliza o termo “diferença”, ou
seja, o que não apresenta nenhuma qualidade de relação:
Seria natural esperar que eu acrescentasse a diferença às demais relações.
Mas considero este antes a negação de uma relação que algo real e positivo.
A diferença pode ser de dois tipos, conforme seja oposta à identidade ou à
semelhança. A primeira é denominada diferença de número; a outra,
diferença de espécie (T., I; I, 5: 39, 10).

Vejamos como nessa passagem a diferença 39 implica separação: a primeira é
estabelecida em oposição tanto à relação de semelhança quanto à relação de identidade. A
oposição [ou diferença] à relação de semelhança diz respeito às diversas espécies nas quais
cada objeto pode ser classificado e, neste caso, ainda permanece uma relação [,a de
semelhança,] já que preservam-se as qualidades de objetos pertencentes à mesma espécie. Em
outros termos: esta diferença ainda não implica uma separação irrestrita. Isto só vai acontecer
no caso da oposição [ou diferença] à relação de identidade. De fato, a diferença de identidade
agora distingue irrestritamente os objetos uns dos outros e nesse caso eles diferem
numericamente pelo fato de serem muitos e, sob esse ponto de vista, pode-se afirmar que há
particulares plenamente separáveis uns dos outros pela faculdade da imaginação 40 .
38

Ainda vamos pormenorizar o alcance do termo “relação” na filosofia de Hume (ver 1.4). O termo no momento
está sendo usado no seu significado um tanto negativo, dando conta de ausência de relação com o intuito de
fortalecer o princípio nominalista da diferença e da separação aceito por Hume como fator de prova do princípio
da cópia. Invoca-o também para mostrar que nada num fluxo de percepções introspectivas legitima a tese da
existência de um sujeito subjacente a elas (ver 2.2.1).
39
Já Aristóteles no livro IV da Metafísica acenava para a distinção entre coisas numericamente diferentes, isto é,
que não diferem em nenhuma característica intrínseca, mas apenas pelo fato de serem quantitativamente
diferentes; e as coisas especificamente diferentes, quer dizer, que diferem pela sua própria essência ou pela sua
definição. Assim se exemplifica que a espécie de maçãs distingue-se de todas as outras espécies de objetos mas
que, tomada isoladamente, cada maçã é numericamente diferente das outras maçãs ou seja, são irrestritamente
diferentes.
40
Essa é uma das grandes tarefas da faculdade da imaginação, que opera em conjunto com a máxima do
nominalismo: é também devido à implicação entre diferença e separação que Hume vai postular os rudimentos
do segundo principio da natureza humana em T., I, I, III: 34, 4: “Sempre que a imaginação percebe uma
diferença entre idéias, ela pode facilmente produzir uma separação”, e aqui a natureza é completamente
“embaralhada, e não se fala senão de cavalos alados, dragões de fogo e gigantes monstruosos” (Ibid) numa prova
da “liberdade que tem a imaginação de transpor e transformar suas idéias” (Ibid). Todavia, é importante reter
que o fato da imaginação ser livre não significa dizer que ela sempre dispõe de uma autoridade inconteste. Esse é
o problema que o segundo princípio da natureza humana - e a instância associacionista em geral - tem que
equacionar, pois se as idéias fossem “inteiramente soltas e desconexas, apenas o acaso as juntaria; e seria
impossível que as mesmas idéias simples se reunissem de maneira regular em idéias complexas (como
normalmente fazem) se não houvesse algum laço de união entre elas, alguma qualidade associativa, pela qual
uma idéia naturalmente introduz outra” (T., I, I, 4: 34,1). Alguns autores acrescentam que, a rigor, Hume
sustenta três e não dois princípios da natureza humana: o princípio da cópia, o princípio da separabilidade e o
princípio da associação. Os dois últimos, insistimos, pertencem à instância associacionista em geral. No presente
tópico (1.2), sua importância fica caracterizada na formação do princípio da cópia como princípio atomista da
imaginação ou de separabilidade das idéias da imaginação. No tópico que se segue (1.3), veremos sua
importância caracterizada como princípio da associação de idéias da imaginação ou princípio associacionista da
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Esta é uma prova inconteste e definitiva do primeiro princípio [empirista] da natureza
humana: percepções complexas podem ser decompostas em percepções simples bem como
inexistem relações essenciais e intrínsecas entre elas. Isto não quer dizer que quando um
determinado objeto me é dado aos sentidos percebo um amálgama de qualidades separadas,
mas apenas que, do modo como me são dadas, nada em minha percepção me indica que elas
possuam um princípio de união, ou que estejam “referidas a um algo desconhecido” (T., I, I,
6: 40, 2), a que supostamente se atribui o conceito de substância, como menciona Hume ao
analisar a seção “Dos modos e substâncias”. Vimos assim, que a segunda divisão feita em
nossas percepções em simples e complexas, aplicando-se tanto a impressões quanto a idéias,
ao mesmo tempo que depura o escopo de atuação metodológico do princípio da cópia,
engendra a possibilidade do princípio da imaginação, que passamos a tematizar, não
esquecendo de reforçar que na vida comum a operação desses princípios se dá de modo
simultâneo.

1.3 Da formação do princípio associacionista da imaginação
Na concepção de Hume, as idéias também se dividem em idéias da memória e idéias da
imaginação; as primeiras retêm grau considerável de força e vivacidade, enquanto as segundas
são mais débeis 41 podendo perder completamente seu grau de intensidade, “tornando-se uma
perfeita idéia” (T., I, I, 3: 33, 1). Um critério adicional que nos ajuda a diferenciar as idéias da
memória e da imaginação é que as primeiras preservam “a forma original sob a qual seus
objetos se apresentam” (T., I, I, 3: 33, 3) ou, numa palavra, suas impressões; enquanto a
própria natureza das segundas é a de não preservar a ordem e a posição das idéias. Em suma,
podemos simplificar estes termos afirmando que na memória a ordenação das idéias é dada
para nós e, no caso da imaginação, a ordenação das idéias é feita por nós (Sales Lima, 2003,
p.33-34, nota) aduzindo, pois, que essa liberdade da imaginação repousa na consignação da
acepção humeana de experiência como o lugar da contingência ou onde tudo que é diferente é
separável; em contraponto àquela subjacente à acepção de experiência como impressão de
faculdade da imaginação. Coventry (2009, p.66-67) observa que não “existe, contudo, nenhum manifesto
explícito do Princípio da Separabilidade na [primeira], Investigação, apesar de existir uma alusão sutil do
princípio na seção 4, em sua discussão da relação causal [como podemos ver em E., IV, XI: 59] (...). Uma
provável razão para a omissão do Princípio da Separabilidade na [primeira] Investigação é que a maioria dos
tópicos para os quais o princípio é usado no Tratado, assim como idéias abstratas, espaço e tempo e identidade
pessoal, não está mais presente na [primeira] Investigação”.
41
Quando comparada às percepções sensíveis, a percepção retida na memória é mais fraca e é dito ser uma idéia;
quando comparada com idéias da imaginação o quadro se altera pois ela é mais forte e talvez seja equivalente a
uma impressão. Portanto, parece não se configurar numa ambigüidade o fato do texto humeano expresso no
Tratado e na primeira Investigação às vezes se referir a percepção retida na memória, ora como uma idéia e,
outras vezes, como uma impressão. Passmore (1980, p.94) alerta para este fato [,inconsistente, na sua opinião].
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poder ou conexão [lógica] irrestrita, de modo que nossas ações antes que racionais possam ser
adequadamente enquadradas num marco cético-naturalista onde, como mencionado em nossa
Introdução no caso do tom ausente de azul, se propõe que a insaturabilidade de nossos hábitos
[indutivos] substitua com proveito a saturabilidade de nossa razão [dedutiva].
Entretanto, cumpre iterar que se a imaginação dos homens é livre o bastante, isto não
significa imputar-lhe poderes de ordenação arbitrários 42 . Apesar da liberdade desfrutada por
essa faculdade, ela não deixa de estar submetida a alguns princípios... Como resolver essa
aparente contradição? A temática relativa a acepção teórica do princípio da cópia, acabou de
mostrar que ela se pauta por um conjunto de impressões e idéias desprovidas de relações ou
independentes entre si, conjunto esse que repousa numa concepção singular e muito bem
determinada de “diferença”, que é um pressuposto da máxima nominalista de que as
qualidades de nossas percepções podem ser distinguidas e assim isoladas uma das outras
através da faculdade da imaginação. Se esta faculdade não é ilimitadamente livre no sentido
de separar percepções complexas, o que dizer quanto a sua liberdade de combinar percepções
simples? 43 Esse é todo o programa que está subjacente à formação da ciência da natureza
humana, a saber, investigar as operações e os limites do nosso próprio entendimento, através
da observação da constância exibida pela imaginação, pois seria estranho nessa faculdade, “se
ela não fosse guiada por alguns princípios universais, que a tornam, em certa medida,
uniforme em todos os tempos e lugares” (T., I, I, 4: 34, 1).
É pela associação de idéias que Hume vai procurar explicar por que a faculdade da
imaginação, apesar de proceder com liberdade apresenta uma certa ordenação nas idéias
complexas, numa “prova cabal de que as idéias simples, compreendidas nas idéias complexas,
foram reunidas por algum princípio universal” (E., III, I: 42), que aproxima e exerce
influência sobre todos os povos e faz com que haja uma correspondência entre as diversas
línguas, atuando “apenas como uma força suave, que comumente prevalece...” (T., I, I, 4: 34,
42

“Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois podemos conceber a virtude a partir de nossos próprios
sentimentos, e podemos uni-la à forma e figura de um cavalo, animal que nos é familiar” (E., II, V: 35). Este é
um exemplo da capacidade combinatória que caracteriza a imaginação que na verdade é ilusória quando se supõe
[metodologicamente] sua operação dissociada do principio de cópia. Limita-se, nesse caso, o “poder criador da
mente [que] consiste meramente na capacidade de compor, transpor, aumentar ou diminuir” (Ibid) nossos átomos
de percepção fornecidos pela experiência. Segundo Hume, não há nada “que esteja fora do alcance do
pensamento, exceto aquilo que implica em absoluta contradição” (E., II, IV: 35). Mas isto, evidentemente, tem
que ser qualificado pela operação conjunta dos princípios da cópia e associacionista da imaginação.
43
Estamos vendo que em Hume, a separabilidade dos átomos perceptivos, ou do simples, depende da
experiência, ou melhor, a liberdade da imaginação é restringida pelos dados sensíveis oriundos do princípio da
cópia. Isto vem reforçar a tese de que o princípio da imaginação é inerente e está sendo constantemente vigiado
pelo princípio da cópia. Se a formação do princípio da cópia depende da separabilidade das percepções, aqui a
imaginação só atua de forma plausível quando a ela correspondem experimentos, ou seja, dados separáveis da
experiência como inputs, em suma, átomos de percepção. Isto já é um vestígio de que ela não é tão livre assim já
que, de fato, está sempre limitada a um estoque prévio de impressões armazenadas em nossa memória.
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1). Na verdade, Hume diz que a formação do princípio associacionista da imaginação se
realiza através de três princípios de associação de idéias que vão conferir regularidade e
constância à ação da imaginação, a saber, “semelhança, contigüidade no tempo ou no espaço
e causa e efeito” (T., I, I, 4: 35, 1). Essas são tidas como as qualidades 44 que, segundo Hume,
associam naturalmente nossas idéias simples a idéias complexas e que não se limitam a unir
duas idéias imediatamente contíguas ou semelhantes, podendo se estender por uma longa
cadeia de associações, embora “possa-se observar que, a cada interposição, a relação se
enfraquece consideravelmente” (T., I, I, 4: 35 3), além do que, cabe insistir, já possuímos
bons argumentos para asseverar não fazer o menor sentido no contexto do pensamento
humeano, a utilização de um equipamento conceitual à maneira adotada pelo fisicalismo,
como já foi mencionado por ocasião do tópico 1.1, ou termos como ação-à-distância, de
grande apelo na modelagem de conhecidos esquemas utilizados no campo das ciências.
Para se ter uma melhor noção da importância atribuída por Hume à associação de idéias
pela ação da faculdade da imaginação, temos que observar o contraste que ele faz dessa
faculdade com as qualidades triviais da fantasia. E isso é feito apenas no Tratado, onde é
exposta de forma mais detalhada uma espécie de doutrina das faculdades, atestada em T., I,
IV, 7: 300, 7 quando ele parece erigir como sua opção “a resolução de rejeitar todas as triviais
sugestões da fantasia e seguir o entendimento [, não agindo de forma isolada como alerta o
próprio Hume na mesma passagem], isto é, as propriedades mais gerais e estabelecidas da
imaginação”. É sintomático que Hume esteja aqui, ao que parece, revendo os poderes de
ordenação da faculdade da imaginação possivelmente em vista daqueles praticados pelo
autêntico entendimento 45 . Neste sentido, a faculdade da imaginação humeana estaria
44

Ao abordar as três propriedades do princípio associacionista da imaginação Hume confere maior importância
ao de causa e efeito: “Dentre as três relações acima mencionadas, a de causalidade é a de maior extensão” (T., I,
I, 4: 36, 4), já que empiricamente problemática pois, ao contrário da semelhança e contigüidade, é dependente de
inferência, como veremos. Por isso mesmo, a propriedade de causa e efeito é mais vivaz que aquelas evocadas
pelas propriedades de semelhança e contigüidade, gerando em nós uma persuasão de existência do objeto, uma
espécie de salto que o sujeito faz do observável ao inobservável, permitindo-lhe estabelecer modelos de
explicação científica. Por exemplo, a impressão de fumaça pode evocar, por semelhança, a idéia de neblina, mas
essa relação de semelhança não me diz que exista neblina. A mesma impressão pode remeter-me, por
contigüidade espacial, à da proximidade de um casa com lareira, mais não me faz acreditar que essa casa com
lareira exista. A relação de causalidade entre fogo e fumaça, ao contrário, me faz acreditar que onde há fumaça
há fogo..., ou seja, adquiro essa propensão ou crença que me faz inferir que quando vejo fumaça, deve haver
fogo em algum outro lugar que não vejo. Em T., Sinopse: 699, 35, Hume formula seu próprio exemplo acerca
desta questão: “Esses princípios de associação se reduzem a três: a semelhança (por exemplo, um retrato
naturalmente nos faz pensar no homem que serviu de modelo), a contigüidade (quando se menciona St. Denis, a
idéia de Paris nos ocorre naturalmente) e a causalidade (quando pensamos no filho, tendemos a dirigir nossa
atenção ao pai)”.
45
Neste sentido, a “fantasia”, a partir a da filosofia moderna, começa por se distinguir do termo “imaginação”. E
o próprio Hume vai transigir com a afirmação de que a fantasia faz lembrar uma imaginação desregrada e
desenfreada, significado que se mantém em nossa contemporaneidade. O que Hume traz de original é que ao
invés de simplesmente opor o entendimento à imaginação [ou fantasia], como tradicionalmente se fazia, a

56

habilitada a operar associando conceitos em juízos produzindo uma tendência de outorgarlhes estatuto de necessidade e universalidade comparativas e, neste caso, parece que se
comportaria com legitimidade que se aproximaria à do entendimento no sentido apontado
pelo racionalismo moderno. Em suma, o princípio associacionista da faculdade da imaginação
teria uma função claramente cognitiva que se manifestaria de forma diferenciada nas
qualidades associativas da mente: a semelhança, a contigüidade e a causalidade. Por outro
lado, as qualidades triviais da imaginação constitutivas da fantasia [que para nós seria a
imaginação propriamente dita], levam-nos a emitir juízos que não possuem sua contrapartida
na experiência, procedendo no mais das vezes ao acaso, como os que ocorrem na credulidade,
no preconceito e na superstição, ou seja, sem qualquer afinidade com as qualidades
associativas de nossa mente.
É curioso notar que nos parágrafos 2 a 5 da seção IV - “Da conexão ou associação das
idéias”, Hume oscila no emprego dos termos fantasia e imaginação. Sua intenção parece ser
antecipar que entre as qualidades associativas presentes na imaginação, a de causalidade é que
opera com vínculo mais forte, ou melhor, ela representa não apenas uma associação de idéias,
mas uma conexão 46 [mental] de idéias, como vai expor em pormenor a sua doutrina das
relações de causa e efeito. Neste sentido, ele nos apresenta as qualidades de associação de
idéias lançando mão de uma terminologia um tanto análoga à que o fisicalismo newtoniano 47
imaginação como faculdade vai assumir funções de ordem cognitiva [e também ontológica] que a filosofia de
então só distinguira com autenticidade na faculdade do entendimento. Em seu ensaio Kant leitor de Hume,
Monteiro nos relata as funções exercidas pela faculdade da imaginação na filosofia humeana, que passa a
“designar a capacidade humana de conhecimento de realidades, a capacidade humana de pensar o mundo (...),
reservando o termo razão, ou às vezes razão abstrata, para a capacidade humana de estabelecer relações do tipo
lógico-matemático [e isto] corresponde à sua célebre e mais fundamental divisão, na Investigação sobre o
Entendimento, entre questões de fato e relações de idéias, que são, respectivamente, os objetos das duas formas
da capacidade humana de pensar designadas como imaginação e como razão abstrata” (Monteiro, 1984, p.100).
Como já observamos, as qualidades da imaginação e o segundo princípio da natureza humana são termos
análogos em Hume, e ambos abordam a diretriz filosófica e psicológica que assume a associação de idéias, cujo
pressuposto vimos serem os fugazes itens da experiência subjetiva objeto do primeiro princípio da natureza
humana, isto é, a resolução de cada conteúdo mental em elementos simples que são as impressões ou,
genericamente, as idéias. Embora do ponto de vista conceitual hajam enormes contrastes entre as concepções
cognitivas de Hume e Kant, não obstante, é sempre possível captar afinidades entre elas: as funções exercidas
pela memória e pela imaginação na concepção de Hume, se mostram equivalentes aquelas que Kant nomina
respectivamente de imaginação reprodutiva e imaginação produtiva que ele tematiza na Dedução Transcendental
das Categorias, versões A e B (vide C.R.P., B152, p.152 para a segunda versão).
46
Podemos encontrar ao longo do Tratado, bem como da primeira Investigação, e isto será uma constante ao
longo de nossa exposição de “A gênese do problema de Hume”, uma distinção entre os termos “conjunção” e
“conexão”. Veremos que enquanto a conjunção, de uma forma geral, se refira a uma mera proximidade espacial
ou temporal, portanto metodologicamente a algo confinado ao princípio da cópia, a conexão pressupõe um
trabalho da imaginação, isto é, do segundo princípio da natureza humana. Dos três princípios ou qualidades da
associação de idéias, apenas a causalidade produz conexão [indutiva]; a semelhança e a contigüidade produzem
meras conjunções [analógicas], ainda que Hume as inclua no rol das qualidades associativas da mente.
47
A analogia é exemplificada em variadas passagens dos escritos humeanos. Apresentamos uma delas, expressa
em E., I, XV: 30: “Os astrônomos por muito tempo se contentaram em deduzir dos fenômenos visíveis os
verdadeiros movimentos, ordem e magnitude dos corpos celestes, até surgir finalmente um filósofo que, pelos
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empregara para formular suas leis gravitacionais. Como a força gravitacional, a semelhança, a
contigüidade e a causalidade geram uma espécie de atração entre conteúdos mentais, tornando
a sucessão das idéias na maior parte das vezes regular e coerente. Essa atração entre os
conteúdos unidos pela imaginação está ligada à idéia de transição fácil de uma percepção a
outra. A passagem a seguir, explicita toda essa questão:
Tais são, portanto, os princípios de união ou coesão entre nossas idéias
simples, ocupando na imaginação o lugar daquela conexão inseparável que
as une em nossa memória. Eis aqui uma espécie de ATRAÇÃO, cujos
efeitos no mundo mental se revelarão tão extraordinários quanto os que
produz no mundo natural, assumindo formas igualmente numerosas e
variadas. Seus efeitos são manifestos em toda parte; quanto a suas causas,
porém, estas são em sua maioria desconhecidas, devendo ser reduzidas a
qualidades originais de natureza humana, as quais não tenho a pretensão de
explicar (T., I, I, 4: 36-37, 6).

Já vimos que a inspiração de Hume pela ciência newtoniana é notória em toda a sua
obra, e reaparece várias vezes tanto nas páginas do Tratado quanto na primeira Investigação.
Na introdução ao primeiro, ele já reconhecia o atraso da filosofia moral frente à natural que se
deu entre os gregos, fato que se repetiu no período moderno ante o tempo transcorrido “entre
Lord Bacon e alguns filósofos recentes da Inglaterra” (T., Int.: 22, 7) aos quais ele cita, entre
outros, o Sr. Locke, Lord Shafstesbury, Dr. Mandeville, etc. E concorda da mesma forma com
Newton, que ao tratar das leis da gravitação, ficava admirado com seu efeitos mas minimizava
a importância de pesquisar as suas causas, como está bastante claro na passagem citada acima.
Isto parece ser ponto pacífico na doutrina empirista em geral: se queremos alcançar os
princípios da natureza, devemos rejeitar a especulação afeita aos filósofos abstrusos, e essa
recusa é compartilhada por Hume que a manifesta em várias passagens como alguém que
“fala das hipóteses com desprezo” (T. Sinopse: 684, 2), confirmando o posicionamento de
Newton no final do Scholium generale 48 dos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.
mais afortunados raciocínios, parece ter determinado também as leis e forças que governam e dirigem as
revoluções dos planetas. Resultados semelhantes têm sido alcançados em outros domínios da natureza, e não há
razão para não esperarmos um igual sucesso em nossas investigações acerca dos poderes e organização da
mente, se levadas a cabo com a mesma competência e precaução”.
48
Hipotheses non fingo”: assim entendia Newton por hipóteses quando dizia que não inventava hipóteses: “Mas
até aqui não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não
construo nenhuma hipótese; pois tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado uma hipótese; e as
hipóteses, quer metafísicas ou físicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia
experimental (...) onde proposições são inferidas de fenômenos, e depois tornadas gerais pela indução” (Newton,
1962, p.547). Vê-se que para Newton, tudo o que não é dedutível de fenômeno, é hipótese: a gravidade existe de
fato, pois explica a atração e a queda dos corpos e isso é o que basta para o cientista da natureza. No que toca a
causa da gravidade, trata-se de uma questão cuja pesquisa não interessa a Newton, assim como sua impressão
mental não interessara a Hume, dado que ela certamente extrapola o âmbito da experiência e da observação.
Com efeito, Newton dá provas de seu desinteresse por conjecturas metafísicas impossíveis de verificação, ou
seja, hipotheses non fingo. Note-se na passagem citada do Scholium generale que Newton emprega o termo
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Assim, na esteira do análogo imagético atomista newtoniano da mente humana, Hume
vai abandonar decisivamente o raciocínio hipotético e optar pela experiência e observação,
alertando na abertura do Tratado que “qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades
originais e últimas da natureza humana deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e
quimérica” (T., Int.: 23, 8). O ponto é que a necessidade de buscar as causas primeiras pode
muito bem ser substituída por uma doutrina que simplesmente priorize “um número suficiente
de experimentos, se perceber que um exame mais prolongado o levaria a especulações
obscuras e incertas” (T., I, I, 4: 37, 6) e, como sempre, a “investigação seria muito mais bem
empregada no exame dos efeitos do que no das causas de seu princípio” (Ibid), pois as causas
da associação de idéias devem ser consideradas, repetimos, “qualidades originais da natureza
humana” (Ibid), cuja pretensão de verdadeiro conhecimento é conjectural ou hipotética 49 .
Sendo assim, podemos divisar que a causalidade, a contigüidade e a semelhança, ao
indicar qual a transição mais fácil de uma idéia a outra, parece que produzem uma tendência.
Não obstante, esta tendência deve ser muito bem analisada, já que ela é efeito de uma mera
associação de idéias produzida pela faculdade da imaginação que tem uma concepção um
tanto cética de conhecimento, concepção probabilista e, como já nos reportamos, amálgama
da tensão entre os princípios da cópia e da associação. É neste sentido que a analogia entre o
atomismo mental de Hume e o atomismo corpuscular de Newton não pode ser exacerbada 50 ,
pois isso poderia falsear ou mesmo desfigurar a intenção explícita do primeiro ao apresentar
sua concepção de organização do conhecimento não como algo necessariamente [ou

“deduzido” como sinônimo de “induzido”. O fato é que, para Newton e Hume, o método empírico é que
viabiliza os avanços científicos. Neste caso, devemos alcançar princípios ou causas e formular leis gerais a partir
da experiência e por meio da indução. Aqui está mais uma vez exposta a sincronia afeta aos princípios da
natureza humana: o primeiro momento [no tempo] é certamente representado pela experiência e observação
(princípio da cópia), a partir da qual induzimos as leis de descrição dos fenômenos (princípio associacionista), e
sempre “que experimentos dessa espécie forem criteriosamente reunidos e comparados, podemos esperar
estabelecer, com base neles, uma ciência, que não será inferior em certeza, e será muito superior em utilidade, a
qualquer outra que esteja ao alcance da compreensão humana” (T., I, Int: 24, 10).
49
Hipotético diz respeito a hipótese, um conjunto de enunciados colocado à prova, atestado e controlado através
de suas conseqüências. Em contraposição: uma premissa evidente não é uma hipótese, mas um axioma; um
enunciado verificável é uma lei ou uma proposição empírica, não uma hipótese. Nos albores da filosofia
moderna, racionalistas e principalmente os empiristas combatiam a função da hipótese, só empregando-a com
certo sentido pejorativo como equivalente à especulação metafísica ou abstrusa e não como ferramenta útil ao
raciocínio científico e experimental. Uma exceção de peso parece que foi Kant, que fez um uso intenso e
bastante profícuo dos raciocínios hipotéticos, como veremos na terceira parte. De resto, somos testemunhas que
tanto a Metodologia quanto a Epistemologia da Ciência contemporânea fazem uso profícuo dos conceitos de
“hipótese” e “premissa”.
50
Hume, pela sua vertente cética, jamais vai desconsiderar o papel exercido pela liberdade da faculdade da
imaginação como princípio da natureza humana e suas qualidades devem ser descritas “como uma força suave,
que comumente prevalece...” (T., I, 4: 34, 1), isto é, ela e suas respectivas qualidades é que são os elos
constitutivos ou cimento do universo. De fato, como veremos, para Hume o conhecimento, incluindo a formação
do conceito de causa, se funda na imaginação e não somente na experiência como entendem alguns intérpretes
mais ciosos do projeto empirista em geral. Ver Sales Lima, 2003, p.14-15.
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demonstrativamente] válido, mas apenas como suficientemente [ou indutivamente] correto.
Portanto, desconsiderar a tendência natural da nossa faculdade da imaginação de estabelecer
relações de causa e efeito pode ser a de apostar na produção de relações de associação por
mera analogia, e sem o vínculo com a experiência, ou seja, estabelecidas arbitrariamente e de
antemão ou a priori. Neste caso, se perderia todo o conteúdo psicológico contido no modelo
humeano, exatamente o que o distinguira dos conhecidos modelos saturados formulados pelo
racionalismo dogmático 51 . É com o intuito de evitar uma compreensão deletéria de analogias
como essa (ver 3.2.2) que Hume vai caracterizar a importância do termo “relação” em sua
filosofia, se considerarmos que as idéias complexas “podem ser divididas em relações, modos
e substâncias” (T., I, I, 4: 37, 7). Podemos, enfim, comparar dois saberes de naturezas
distintas - a filosofia de Hume e a ciência de Newton, por exemplo - sem um exame de fundo
do que significa para Hume o termo “relação”? É disto que trataremos agora.

1.4 Das relações
No seu Ensaio sobre o entendimento humano, Locke nos explica que a formação do
conhecimento humano é um processo de combinação e associação de dados da experiência.
Com efeito, inicialmente por meio das sensações recebemos as impressões dos objetos
externos, que seriam para ele as idéias simples. Por sua vez, essas idéias simples se associam
por semelhanças e diferenças, formando as idéias complexas ou compostas. Por intermédio de
novas combinações e associações, essas idéias [complexas] se tornarão mais complexas ainda
na razão, formando as chamadas idéias abstratas ou gerais como, entre outras, as de
substância, mundo, Deus, etc., bem como as idéias das relações entre essas idéias complexas,
51

É oportuno caracterizar bem a dinâmica que se dá nalguns conceitos sob diferentes pontos de vista. É o que
acontece com o conceito de necessidade sob as óticas do dogmatismo e do empirismo. No dogmatismo havia a
concepção de que relações de causa e efeito implicavam não apenas a necessidade física, mas também a
necessidade lógica, de modo que seria simplesmente uma contradição algo não esperado na vida comum como,
por exemplo, nevar no verão... Não para o empirismo, pois “tudo o que é inteligível e pode ser distintamente
concebido está isento de contradição, e não pode ser provado como falso por nenhum argumento demonstrativo
ou raciocínio abstrato a priori” (E., IV, XVIII: 65). Na ótica do dogmatismo, a concepção dominante de
necessidade lógica tinha por fundamento no mais das vezes a onipotência e onisciência divina como cimento do
universo, cuja vontade absoluta isenta de inclinações psicológicas é absolutamente determinada, isto é, opera no
campo puramente lógico, independente da experiência, o que por si só já implica essa necessidade lógica. Eis,
portanto, a concepção de causalidade operada pelo dogmatismo. Neste sentido, os metafísicos poderiam deduzir
[e não investigar] o mundo a partir de uma causa arbitrária e a priori - Deus, ou o princípio sintético da
imaginação de necessidade física se transformaria automaticamente numa necessidade lógica ou, de indutivo
passaria a dedutivo, inviabilizando qualquer contra-exemplo. É certo que Hume só falou do a priori para
distinguir “os objetos da razão ou investigação humana” (E., IV, I: 53), e que quando raciocinamos a priori, na
independência de qualquer dado da experiência, qualquer coisa pode parecer produzir qualquer coisa ou ser
comparada a qualquer coisa, mas a descoberta do que é causa do que, só a experiência [e não a razão] possibilita
efetivamente como probabilidade. Por isso, no caso do racionalismo dogmático, a conjunção sempre vai implicar
conexão da mesma forma que possibilidade lógica sempre vai implicar possibilidade real. Estas considerações
estão no capítulo final da primeira Investigação, particularmente em E., XII, XXIX: 221.
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como as idéias de identidade, causalidade, finalidade, etc. Em acordo com Locke, Hume
afirma que entre “os efeitos dessa união ou associação de idéias, nenhum é mais notável que
as idéias complexas, que são os objetos comuns de nossos pensamentos e raciocínios” (T., I, I,
4: 37, 7), ou de nossos argumentos em geral como uma forma de obter uma conclusão 52 ou
um conhecimento a partir de idéias simples ou premissas. Das idéias complexas, divididas em
relações, modos e substâncias, nos interessa tematizar apenas as primeiras.
No Tratado, Hume distingue dois sentidos possíveis para o termo “relação”. No
primeiro, o termo pode ser usado para designar a qualidade ou qualidades “pela qual duas
idéias são conectadas na imaginação, uma delas naturalmente introduzindo a outra” (T., I, I, 5:
37, 1), como já ficou claro na seção “Da conexão ou associação das idéias”. Essas qualidades
são, portanto, a semelhança, a contigüidade no tempo ou no espaço e a causalidade, e Hume
as denomina de “relações naturais”. Com efeito, no caso das relações naturais, as idéias se
conectam entre si por uma força natural (ou tendência) de associação, de modo que uma
propende naturalmente ou por costume a evocar a outra como que por um processo de
inferência indutivo. Em segundo lugar, há o que Hume chama de “relações filosóficas”, no
sentido de que tal relação serve “para designar a circunstância particular na qual, ainda que a
união de duas idéias na fantasia seja meramente arbitrária podemos considerar apropriado
compará-las” (Ibid) por um processo de inferência analógico (ver 3.2.2) e, em tal comparação,
a mente não se encontra impelida por uma tendência de associação a passar de uma idéia a
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Lato sensu, um argumento é uma conclusão que mantém certas relações com as provas que a confirmam e
evidenciem; mas stricto sensu, argumento é uma coleção de enunciados que se relacionam mutuamente. No
primeiro caso, parece que se trata de uma lógica informal [psicológica]; no segundo de uma lógica formal
[independente]. Do ponto de vista psicológico o raciocínio é o mesmo que a inferência do ponto de vista lógico.
Mas, em qualquer caso, a lógica pode ser caracterizada como uma ciência que estuda princípios e métodos de
inferência, tendo como objetivo principal determinar em que condições certas coisas são conseqüência, ou não,
de outras, isto é, ela tematiza a relação de dependência entre premissas e conclusão. Uma das características da
filosofia de Hume é identificar o raciocínio à inferência, ou seja, a razão teórica humana é reduzida à lógica, isto
é, a meras relações de idéias. Para Hume, a “razão [prática] é, e deve ser, apenas a escrava das paixões, e não
pode aspirar a outra função além de servir e obedecer a elas” (T., II, III, 3: 451, 4), o que vem a consolidar o que
ele estabeleceu na introdução ao Tratado, que a lógica só tem uma finalidade que “é explicar os princípios e
operações de nossa faculdade de raciocínio e a natureza de nossas idéias” (T., I, Int.: 21, 5), e isto não a
credencia a inferir relações como a causal, já que seu principal argumento contra a explicação da inferência
causal como raciocínio [lógico] era que esse tipo de inferência dependia da repetição, e que a faculdade chamada
razão é deficiente naquilo que se entende por uma certa sensibilidade à repetição ou, o que é o mesmo, ela
apresenta uma certa indiferença ante a experiência repetida. Isto é, a uma certa tendência natural que temos até
por uma experiência por certo habitual ou costumeira de concluir com base em argumentos de características
assimiláveis aos limites de nosso entendimento. Cadeias silogísticas muito longas ou que ultrapassem os limites
de nosso entendimento, evidentemente que não são naturalmente assimiláveis pelos nossos hábitos, já que não
são hauridas de experiências repetíveis. Entretanto, devemos ter em mente, acima de tudo, que a operação
humeana de descaracterização dos poderes absolutos da razão não constitui um passo em direção ao
irracionalismo, mas simplesmente uma identificação dos limites dessa faculdade e do lugar secundário que ela
deve ocupar no que toca aos fundamentos de nossa cognição.
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outra 53 , de modo que qualquer parecer conclusivo sobre a questão mencionada no final de 1.3
terá que aguardar o desenvolvimento de nossa terceira parte.
Na seqüência, Hume estabelece que as relações filosóficas podem “ser reduzidas a sete
classes gerais” (T., I, I, 5: 38, 2): semelhança, identidade, espaço e tempo, quantidade,
qualidade, contrariedade e causalidade, além de alertar que há uma superposição entre as três
relações naturais [que são semelhança, espaço e tempo e causalidade] e as relações filosóficas.
Vejamos inicialmente a superposição que ocorre no caso da semelhança: toda relação
filosófica tem como pressuposto a semelhança, caso contrário não seria relação; isto,
entretanto, não implica que esta relação “sempre produza uma conexão ou associação de
idéias” (T., I, I, 5: 38, 3), caso em que migraria para a condição de relação natural. De fato, se
uma qualidade é comum a um grande número ou mesmo a totalidade dos objetos, “ele não
leva a mente diretamente a nenhum deles” (Ibid), impedindo, por conseguinte, que a
faculdade da imaginação comece a atuar ao se fixar espontaneamente em algum deles 54 .
No que toca à superposição que ocorre no caso de contigüidade no tempo ou no espaço,
podemos dizer que elas “estão na origem de um número infinito de comparações, tais como
distante, contígua, acima, abaixo, antes, depois, etc” (T., I, I, 5: 38, 5) e, ao compararmos
duas coisas quaisquer de acordo com essa relação filosófica, não se segue disso que a mente
se encontre impulsionada a fazê-lo em virtude da faculdade da imaginação configurando uma
qualidade associativa ou relação natural. Em alguns casos ocorre assim, quando, por exemplo,
experimentemos duas coisas sempre como contíguas espacial e imediatamente ou como
53

Destacamos nas duas definições de relações, que a relações filosóficas dependem inteiramente da razão; nas
relações naturais há uma contribuição da mente: ela efetua de modo irrefletido, habitual e associativo uma
transição de uma idéia a outra. Como vimos, Hume aqui contrapõe claramente as duas funções constitutivas da
faculdade da imaginação: no caso das relações naturais, as qualidades constitutivas da imaginação operam de
modo ordenado, articulado e espontâneo como um “cimento do universo” que se manifestam nos juízos causais
como autêntico entendimento e estão invariavelmente na base da formulação de modelos científicos ditos
nomológicos; no caso das relações filosóficas, não operam de modo ordenado as qualidades constitutivas da
imaginação, mas são fruto de uma comparação intencional e meramente arbitrária entre dois objetos, que
resultam de qualidades triviais da imaginação nominadas de fantasia. Podemos assim reiterar que, as relações
naturais são produto das qualidades mais elaboradas e estabelecidas da faculdade de imaginação (ver T., I, IV, 7:
300, 7), que Hume chama de entendimento e que, as relações filosóficas decorrem das qualidades menos
elaboradas e estabelecidas da faculdade da imaginação, a fantasia como vimos atrás. Hume ainda acrescenta que
comumente a palavra relação é entendida como relação natural e “apenas na filosofia estendemos esse sentido,
fazendo-o significar qualquer objeto de comparação que prescinde de um princípio de conexão” (T., I, I, 5: 38,
1).
54
Alguns exemplos clássicos da dubiedade da relação de semelhança, operando ora como relação filosófica, ora
como relação natural facilitam nossa compreensão: a cor vermelha é comum a uma grande variedade de coisas.
E podemos comparar arbitrariamente ou agrupar duas ou mais coisas vermelhas. Mas se convidarmos a
imaginação a atuar [como relação], ela nem sempre será capaz de associar, isto é, de ir da idéia de uma coisa
vermelha A a idéia de uma coisa vermelha B. Por outro lado, todas as coisas líquidas são semelhantes entre si
por serem líquidas e podemos comparar uma coisa líquida com outra. Mas a idéia de uma coisa líquida como tal
não leva a mente por força da associação a qualquer outra coisa líquida particular, isto é, não é suficiente para
disparar a faculdade da imaginação moldando uma relação natural ou migrando de uma analogia a uma indução.
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sucedendo sempre imediatamente uma a outra, configurando uma relação natural; em outros
casos, isto não acontece e a contigüidade no tempo ou no espaço se apresenta apenas como
uma relação filosófica 55 .
No que diz respeito à superposição que ocorre no caso da relação de causa e efeito,
devido a sua importância, Hume esclarece que ela será motivo de tratamento num capítulo à
parte: “A relação de causa e efeito é, portanto, a sétima espécie de relação filosófica, além de
ser também uma relação natural. A semelhança implicada nessa relação será explicada mais
tarde” (T., I, I, 5: 39, 9), o que ocorrerá precisamente na Parte III do Livro I do Tratado,
intitulada “Do conhecimento e da probabilidade”. Adiantamos apenas que a causalidade,
considerada como relação filosófica, é equivalente a relações de apreensão e reprodução da
experiência do tipo das de contigüidade, sucessão temporal e conjunção constante, onde não
há nenhuma conexão necessária entre idéias, mas tão somente relações espácio-temporais,
sem qualquer contribuição da mente ou das propriedades mais gerais e estabelecidas da
imaginação (ver T., I, IV, 7: 300, 7), numa palavra, do segundo princípio da natureza humana.
Neste sentido, como relação filosófica, a causalidade a rigor se reduz ao princípio empirista
da cópia não proporcionando nenhum fundamento para ir mais além da experiência, isto é,
inferindo causas transcendentes dos efeitos observados. Como relação natural, não obstante,
ela transcende em certo sentido a observação na medida apenas em que vai além dos casos já
observados, embora não além dos eventos observáveis; e isto reitera a possibilidade de uma
conexão inseparável entre idéias cujas qualidades associativas “são para nós o cimento do
universo” (T., Sinopse: 699, 35). Doravante, ao considerar a causalidade como uma relação,
simplificaremos a nomenclatura mencionando apenas causa filosófica [como um raciocínio de
finalidade] e causa natural [como um raciocínio de legalidade] 56 .
Os elementos pesquisados até aqui seguiram basicamente o que foi estabelecido por
Hume a partir das Introdução e Parte I do Livro I do Tratado, bem como dos conteúdos
55

Com relação a contigüidade no tempo ou no espaço, repito o exemplo de Hume em T. Sinopse: 699, 35 onde
“quando se menciona St. Denis, a idéia de Paris nos ocorre naturalmente” que configura uma qualidade
associativa, portanto uma relação natural. É mais fácil propor uma relação de contigüidade filosófica: a idéia de
Bariloche não me faz recordar naturalmente a idéia de Atenas, ainda que eu possa comparar essas duas cidades
de um ponto de vista de contigüidade espacial, afirmando, por exemplo, que, em relação a Natal, uma está mais
distante que a outra e, evidentemente, o termo “distante”, por si só, configura uma relação filosófica.
56
As duas definições de causa, tanto no Tratado quanto na primeira Investigação, tem sua origem nesta questão.
Utilizaremos causa filosófica no lugar de relações filosóficas de causa e efeito; idem, causa natural para relações
naturais de causa e efeito. Esta é a terminologia que Hume vai usar em todas as seções de “Do conhecimento e
da probabilidade”, onde ela apresenta o mais detalhadamente possível a doutrina das relações de causa e efeito, e
mesmo antecipa a questão em T., I, I, 4: 36, 4 ao colocar que dois “objetos podem ser considerados como
estando inseridos nessa relação, seja quando um deles é a causa de qualquer ação ou movimento do outro, seja
quando o primeiro é a causa da existência do segundo”. Veremos que a relação causal é a única que permite ir
além dos dados imediatos dos sentidos e dos registros da memória, fazendo inferir a existência de algo que não
nos é dado “aqui” e “agora”, ou seja, permitindo sua reidentificação.
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correlatos contidos na primeira Investigação. A ordem que seguimos procurou evidenciar que
partindo de definições e princípios, ele elaborou uma concepção cético-naturalista para a
justificação da chamada ciência da natureza humana e, na formação desta, a singularidade
decisiva e complementar dos seus princípios organizadores de sua acepção de experiência: o
da cópia e o associacionista. Ao destacar a importância contida nessa estrutura adversativa
entre ceticismo e naturalismo, mas que atua de modo sincrônico emblematizada pelo termo
“relação”, a doutrina humeana parece engajada em tomar o conhecimento em seu significado
empírico como equivalente a juízo, ou seja, mantendo o seu sentido lockeano: algo como um
aparato proposicional para a percepção de uma relação entre átomos mentais que nos permite
ir além dos limites da nossa experiência privada. Os princípios da natureza humana são dessa
ordem: afirmá-los pela necessidade de uma intuição racional seria exprimir fatos empíricos
como se fossem verdades lógicas; por outro lado, inferi-los na forma de uma prova dedutiva
seria incorrer nos riscos do raciocínio abstruso, já apontado como uma desvantagem da
metafísica da tradição em relação à vida comum. Disso se segue que os princípios do
entendimento humano são de ordem natural, e devem ser investigados como fatos empíricos.
Com efeito, Hume vai defender um ideal de racionalidade indutiva que se definirá
dentro dos parâmetros estabelecidos pela ciência da natureza humana. Para ele não há
preconceito algum em postular esse novo nicho de atuação da razão, à diferença daquele
caracterizado pelo dogmático como uma faculdade de apreender essências: os princípios da
natureza humana não são apresentados como uma descrição de mecanismos fundamentais do
entendimento e antes, insistimos, são desenvolvidos “ao cultivo da verdadeira metafísica a
fim de destruir aquela que é falsa e adulterada” (E., I, XII: 27). O conhecimento e a
probabilidade se constituem, em última análise, a partir da idéia complexa de relação e, como
veremos, da relação de causa e efeito, que já tivemos oportunidade de introduzir como a mais
vivaz dentre as qualidades do princípio de associação de idéias da faculdade da imaginação.
Sendo assim, ao tematizar o problema filosófico do conhecimento e da probabilidade,
estaremos concomitantemente reproduzindo a mesma trilha teórica explorada pioneiramente
por Hume acerca das relações de causa e efeito 57 . E isto tanto no livro primeiro do Tratado
quanto na primeira Investigação.
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Em várias passagens de Tratado e da primeira Investigação, Hume é testemunha da importância da
causalidade. De fato, “se há alguma relação entre objetos que nos seja importante conhecer perfeitamente, tratase com certeza da relação de causa e efeito (...) É só por seu intermédio que podemos alcançar alguma garantia
relativa a objetos que estão fora do testemunho presente de nossa memória e nossos sentidos. A única utilidade
imediata de todas as ciências é ensinar-nos como controlar e regular acontecimentos futuros pelas suas causas;
nossos pensamentos e investigações estão, portanto, ocupados a todo instante com essa relação” (E., VII, XXIX:
115). Tal é a gênese do problema de Hume: a reidentificação de particulares num ideal de racionalidade indutivo.
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1.5 Do contraponto entre conhecimento e probabilidade
Vimos que dentre as qualidades do segundo princípio da natureza humana, é a
causalidade que exerce o papel mais importante e, ao mesmo tempo, mais problemático. É
através da relação de causa e efeito que transpomos nossa experiência imediata composta de
impressões ou idéias da memória juntamente com as impressões presentes, anexando um
segundo sistema, formado por conteúdos mentais que podemos inferir de forma mediata a
partir daquelas percepções presentes à memória ou aos sentidos, isto que Hume esclarece no
Tratado (T., I, III, 9), como mencionaremos oportunamente e com mais vagar. De fato, ao
permitir transpor o sistema de dados imediatos dos sentidos e dos registros armazenados na
memória, a causalidade possibilita-nos inferir a existência de algo que não está dado, fazendonos crer na idéia de um objeto que não está presente aos sentidos, de modo que, o próprio
Hume vai tratar de especificar essa diferença, afirmando que o “primeiro sistema é objeto da
memória e dos sentidos; o segundo do juízo” (T., I, III, 9: 138, 3). Assim, o privilégio da
causalidade, mormente neste último sentido, que é o proposicional, está em que somente ela
nos permite afirmar juízos sobre a existência; nos faz crer, pois ela confere à idéia do objeto
uma solidez e uma objetividade que essa idéia não teria se o objeto estivesse associado
somente por contigüidade ou por semelhança à impressão presente.
Sem dúvida, sem a relação de causa e efeito ficaríamos para sempre impossibilitados de
efetuar previsões e de estabelecer relações entre o observável e o inobservável. E, de fato, é
graças a ela que a partir da impressão presente podemos incursionar ao passado e ao futuro,
inferindo efeitos de causas tais “que a audição de uma voz articulada e de um discurso com
sentido na escuridão nos assegura da presença de alguma pessoa” (E., IV, IV: 55) ou,
contrariamente, causas de efeitos tais como um “homem que encontre um relógio ou qualquer
outra máquina em uma ilha deserta concluirá que homens estiveram anteriormente nessa ilha”
(Ibid), quando fazemos induções sobre acontecimentos do passado como na arqueologia e,
mais ainda, podemos, por exemplo, ajuizar sinteticamente que os corpos são gravosos através
de um esquema que calcule seu peso a partir de sua massa vezes a aceleração da gravidade
(ver 2.2.3) ou, de posse da regra de generalização [indutiva] dessa imagem, deduzir
fenômenos além dos casos não observados.
Tais procedimentos, não obstante, seriam decerto problemáticos quando analisados sob
a ótica do racionalismo dogmático, objeto da crítica cerrada de Hume, já que aquela filosofia
compreendera que entre a causa e o efeito havia uma relação de necessidade estrita; um nexo
intrínseco na passagem de um objeto dado para seu efeito. Ora, um nexo intrínseco é tudo,
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menos uma relação natural 58 , o que implica atribuir ao liame entre a causa e o efeito não um
modo ou relação, antes algo intencional que produza a própria existência do objeto, o
princípio da razão suficiente, na terminologia dos racionalistas que professam as chamadas
essências de re. Concebida assim, como uma relação de produção ou até como exercício de
uma autoridade, a causalidade decide por arbítrio uma necessidade entre o evento causa e o
evento efeito, ou vice-versa, podendo, no limite, estipular que esta operação seja deduzida a
priori. Ora, tudo isso é muito artificial e só tem paralelo naquelas idéias que nos acostumamos
a mal digerir, como “as de poder, força, energia ou conexão necessária, das quais nos é
forçoso tratar a cada instante em todas as nossas investigações” (E., VII, III: 97), uma vez que
elas são recorrentes no âmbito das doutrinas metafísicas adotadas pelo dogmatismo.
É neste sentido que procede a crítica devastadora de Hume aos princípios lógicoontológicos da tradição, sendo a análise da causalidade basicamente uma resposta ao princípio
da razão suficiente ao estabelecer que se o sujeito é certamente aquele que transpõe os dados
de uma experiência imediata, não devemos atribuir previamente à experiência a autoridade de
transpor a si própria. O que significa dizer, como veremos que doravante a suposta conexão
necessária é dependente da relação entre nossas representações, ao invés destas dependerem
de uma conexão extramental entre objetos. Isto é o mesmo que dizer que a eficácia das causas
encontra-se na determinação da mente ou, o que é o mesmo, “a gênese do problema de
Hume” se pauta na pesquisa de um sucedâneo cético-naturalista para o princípio lógicoontológico da razão suficiente [ou causalidade] reduzindo-o psicologicamente à indução.
É essa inversão paradoxal que se constitui no cerne da revolução operada pelo
empirismo subjetivo de Hume: não é só o princípio metafísico da razão suficiente que será
reduzido a relações de causa e efeito 59 ; o próprio conhecimento será reduzido a uma questão
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“A relação de contrariedade pode, à primeira vista, ser considerada uma exceção à regra de que nenhuma
relação de nenhuma espécie, pode subsistir sem algum grau de semelhança. Mas observamos que nenhuma
idéia, em si mesma, é contrária à outra, exceto as idéias de existência e de não-existência, que são claramente
semelhantes, uma vez que ambas implicam uma idéia do objeto - embora a segunda exclua o objeto de todos os
tempos e lugares em que se supões que ele não existe” (T., I, I, 5: 39, 8). Vemos que a atividade produtiva de
uma causa jamais poderá configurar uma relação natural de causa e efeito. Quando muito ela é uma relação
filosófica, pois a contrariedade sempre implica alguma semelhança, a menos que um objeto produza o outro e,
neste caso, ele não é semanticamente deficiente, seja em qualidades, seja em relações, mas simplesmente existe,
refutando a ontologia da imaginação humeana que se pauta exatamente por um modo de ser baseado em
qualidade de e relações entre objetos e aqui “filósofos, que levam seu exame um pouco mais longe, percebem
imediatamente que, mesmo nos acontecimentos mais familiares, a energia da causa é tão ininteligível quanto nos
mais inusitados, e que apenas aprendemos pela experiência a conjunção freqüente de objetos, sem sermos jamais
capazes de compreender algo como uma conexão entre eles” (E., VII, XXI: 107).
59
O Princípio da Razão Suficiente parece ter a função de um Deus ex machina em que as pessoas supõem-no
sempre dotado de uma infalibilidade na ligação da causa com o efeito. Melhor dizendo, um operador lógico e a
priori da natureza e de nossas ações que atuaria “como causa imediata do acontecimento que as surpreende e que
elas julgam não poder ser explicado pelos poderes usuais da natureza” (E; VII, XXI: 107), ou da experiência.
Para Descartes, por exemplo, a causa comunica realidade a seu efeito, o que ele expõe numa passagem da
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de probabilidade, pelo que introduz-se desse modo a incerteza no conhecimento. O itinerário
teórico percorrido por ele ao longo desta parte III do livro primeiro do Tratado também não
deixa de ser a chave de todas as reduções psicológicas operadas pelo seu pensamento. A
generalização dessa economia psicológica se torna um fato quando a ciência da natureza
humana estabelece um sentido bem definido para suas pesquisas: ela deve estar comprometida
com a vida comum e isto significa sempre reduzir o possível ao provável, ou caminhar de
relações filosóficas às relações naturais, da razão à imaginação e, enfim, do conhecimento à
probabilidade. No que se segue, vamos tentar articular os passos desse itinerário tendo como
pano de fundo a relação de causa e efeito. Melhor dizendo, como a causa filosófica é reduzida
psicologicamente à causa natural e, além disso, tendo em mente que, de certo modo, este
empreendimento corresponde a reconstruir o chamado “problema de Hume”. O objetivo desta
primeira parte, insistimos, é conduzir apropriadamente essa redução psicológica de modo a
que ela venha subsidiar, no conjunto das partes subseqüentes, o diálogo entre Hume e Kant
acerca da causalidade, levando em consideração os aspectos já tematizados em nossa
dissertação.
Hume inicia 60 pelo conhecimento enumerando no Tratado as sete relações filosóficas
que ele já havia listado na seção “Das relações” (T., I, I, 5), que são divididas entre aquelas
“que dependem inteiramente das idéias comparadas e as que podem se transformar sem que

terceira Meditação (parágrafo 16), que reproduzimos aqui: “Agora, é coisa manifesta pela luz natural que deve
haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no seu efeito: pois de onde é que o efeito pode
tirar sua realidade senão de sua causa? E como poderia está causa lha comunicar se não a tivesse em si mesma?”
(ver Descartes, 1994, p.143). Hume evoca Malebranche para tematizar o caráter eminentemente lógico [e
racional segundo ele] do princípio da razão suficiente e isto está entre E., VIII, XVI e E., VII, XXV.
Malebranche formulou, na esteira do pensamento de Descartes, uma doutrina de causa e efeito, a qual nominou
de ocasionalismo e, nela, causa e efeito estão ligadas necessariamente, caso contrário não haveria relação causal.
Esta teoria afirma que a causa [primeira] de todas as coisas é somente Deus e que as assim chamadas causas
segundas ou finitas são somente ocasiões de que Deus se vale para levar a cabo seus decretos e, assim, nega ao
homem qualquer iniciativa no mundo e, “de acordo com esses filósofos, todas as coisas estão cheias de Deus”
(E., VII, XXII: 109). Portanto, nessa doutrina causal de cariz dogmático, os corpos e as mentes seriam apenas
causas ocasionais, isto é, ocasiões na presença das quais Deus exerceria o seu poder infinito. Assim, por
exemplo, quando pretendo mover meu braço, Deus o move para mim; e, quando duas bolas se chocam, essa é a
ocasião para ele mover a segunda bola, de acordo com a suficiência das leis da natureza que ele próprio arbitrou.
A minha vontade e o choque entre as bolas são somente causas ocasionais, ou naturais para a produção do efeito.
Mas tanto a minha vontade, quando o choque das bolas não implicam necessariamente os respectivos efeitos. Por
serem somente a ocasião na qual Deus, que é a única causa verdadeira, manifesta sua vontade e seu poder, esta
doutrina justifica o nome recebido de ocasionalismo. Metafísicas que ignoram a diferença entre o princípio
[lógico] da razão suficiente e o princípio [físico] de causa e efeito poderiam simplesmente deduzir o universo a
partir do conceito de Deus e de seus atributos como onisciência e onipotência. Neste caso, até a “queda de um
seixo pode, por tudo o que sabemos, extinguir o sol, ou a vontade de um homem controlar os planetas em suas
órbitas” (E., XII, XXIX: 221). Da mesma forma, não há impossibilidade [lógica], ou melhor, haverá sempre
possibilidade ou probabilidade de que “as árvores vão florescer em dezembro e janeiro e perder as folhas em
maio e junho” (E., IV, XVIII: 65), ou até mesmo que os corpos gravosos subam sem que isso seja considerado
uma contradição.
60
T., I, III, 1 - “Do conhecimento”. Na primeira Investigação, ver E., IV, I.
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haja nenhuma transformação nas idéias” (Ibid) 61 . Na primeira Investigação dirá tratar-se de
relações de idéias (ou conhecimento no sentido estrito) e questões de fato (ou conhecimento
que comportará um maior ou menor grau de probabilidade) 62 . Com efeito, distinguimos duas
espécies de razões na filosofia humeana: aquelas que oferecem certeza intuitiva ou
demonstrativa e aquelas que procedem em função de probabilidades com base na imaginação
e na experiência. Neste sentido, reiterando o que vimos no capítulo 1.3, a imaginação é
considerada como uma faculdade capaz de ações cognitivas ou de assumir o caráter de
autêntico entendimento, em oposição à fantasia.
Embora seja mais minucioso no Tratado do que na primeira Investigação, ao tratar da
influência das relações de idéias na constituição do conhecimento, Hume descarta que esse
tipo de proposição tenha importância decisiva na ciência da natureza humana. Ele é
totalmente contrário a projetos do tipo cartesiano de uma mathesis universalis, para o qual a
única tentativa de explicação acurada da realidade estaria numa filosofia axiomatizada com
base numa descrição matemática subjacente, pautada, portanto, exclusivamente em relações
de idéias. Este é certamente um dos motivos que o faz afirmar que isto “é tudo que penso ser
necessário observar a respeito das quatro relações [filosóficas] que constituem o fundamento
da ciência” (T., I, III, 2: 101, 1), e passa a tratar das demais: identidade, situações no tempo e
no espaço e causalidade, basicamente as qualidades dependentes ou baseadas na faculdade da
imaginação que, por serem mais importantes, “cabe explicá-las mais detalhadamente” (Ibid).
Estas são questões de fato ou, como já visto, relações naturais e torna-se inicialmente
imperativo comprovar de um modo lógico por que Hume considera a causalidade a de maior
interesse teórico, a ponto de na primeira Investigação afirmar que todos “os raciocínios
referentes a questões de fato parecem fundar-se na relação de causa e efeito” (E., IV, IV: 54),
ou no Tratado, que só a “causalidade produz uma conexão capaz de nos proporcionar uma
61

Em T., I, III, 1: 98, 2, Hume especifica que das “sete relações filosóficas, apenas quatro” são relações de idéias
e tais “relações são semelhança, contrariedade, graus de qualidade e proporções de quantidade ou número”. As
três primeiras são apreendidas por intuição e a quarta por demonstração e correspondem a relações de idéias que
encontramos nos raciocínios da matemática, considerados por Hume estritamente a priori. Vale acrescentar, que
no Tratado Hume não considera a geometria inteiramente a priori, não exibindo aquela “precisão e certeza
peculiares à aritmética e à álgebra” (T., I, III, 1: 100, 6), embora supere “os juízos imperfeitos de nossos sentidos
e imaginação” (Ibid). Na primeira Investigação, entretanto, ele passa a tratar a geometria em pé de igualdade
com a álgebra e a aritmética (E., IV, I: 53), mas uma pesquisa sobre as explicações para esta mudança, estaria
fora do escopo deste escrito. Ver Sales Lima, 2003, p. 205, nota 4.
62
Façamos uma comparação oportuna que terá o seu esclarecimento no decorrer da segunda e terceira partes: as
proposições que Hume chama de “relações de idéias” são, no entender de Kant, proposições analíticas; às
proposições que representam “questões de fato” Kant vai chamar de proposições sintéticas. A existência de
proposições sintéticas a priori, que são os argumentos [ou proposições] transcendentais de Kant, são aquelas
[proposições ou argumentos] que representam concomitantemente questões de fato e são absolutamente a priori.
Obviamente, elas não são objeto de tematização na doutrina cético-naturalista de Hume, o que nos levaria a
acrescentar que os seus conhecidos argumentos [transcendentais do tipo] cético-naturalistas não assumiriam uma
condição de fundamentação, ou não seriam a priori, o que foi visto na Introdução.
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convicção sobre a existência ou ação de um objeto (...) seguido ou precedido por outra
existência ou ação” (T., I, III, 2: 102, 2). Isto significa que todo raciocínio sobre questões de
fato envolve uma inferência causal, a quem compete um papel preponderante na investigação
dos limites do entendimento humano e que, portanto, jamais pode ser resumido a um mero
procedimento de avaliação lógica de argumentos 63 .
Hume prossegue suas considerações introduzindo o termo “raciocínio”, como uma
comparação, “uma descoberta de relações (...) entre dois ou mais objetos” (T., I, III, 2: 101,
2). O raciocínio, ou a inferência [imediata] causal 64 , atua somente no caso da relação de causa
e efeito e as “outras duas relações só podem ser empregadas no raciocínio enquanto afetam ou
são afetadas por ela” (T., I, III, 2: 102, 2), visto que identidade e situações no tempo e no
espaço, isoladas ou conjuntamente, são insuficientes para que dois eventos sejam ditos em
relações causais. Quando objetos estão presentes imediatamente aos sentidos “chamamos a
isso antes de percepção que de raciocínio” (T., I, III, 2: 101, 2), pois temos impressão passiva
de ambos, de forma que nessa operação nossa mente não se utiliza do recurso à inferência:
De acordo com esse modo de pensar, não deveríamos considerar como
raciocínio nenhuma das observações que se podem fazer a respeito da
identidade e das relações de tempo e espaço. Em nenhuma delas, a mente é
capaz de ir além daquilo que está imediatamente presente aos sentidos, para
descobrir seja a existência real, seja as relações dos objetos (T., I, III, 2: 102,
2).

A conclusão da passagem supra confirma que o raciocínio ou o processo de inferência
só faz sentido quando se trata de relações de causa e efeito 65 ou, dito de outro modo, todo
63

Assim como nosso conhecimento de relações de idéias é conhecimento intuitivo, pois seus princípios são
intuitivamente aprendidos em inferências demonstrativas ou dedutivas, nosso conhecimento de questões de fato
é derivado de fatos imediatamente apresentados por meio dos sentidos e de memória ou fundados na relação de
causa e efeito. Hume argumenta aqui o seu apreço pelo empirismo ao compreender que a base de sua doutrina
propõe a noção de prioridade epistêmica ou naturalização de juízos causais, como veremos em 1.10. Esta noção
enfatiza que caso nossas justificativas não chegassem a um termo, geraríamos uma regressão infinita carente de
fundamentação e que, portanto, são os juízos perceptuais e da memória aqueles que constituem base suficiente
para a investigação das questões de fato. Assim, ao afastar a necessidade matemática e o conhecimento
demonstrativo do domínio da experiência, Hume recusa qualquer possibilidade de deduzir a ciência (ou efeitos
de causas e causas de efeitos). Traduzindo: uma ciência necessária e universal composta de conexões necessárias
ligando dois ou mais objetos torna-se difícil de defender, de modo que a ciência da natureza humana deve ter
início na observação dos eventos se quiser se pronunciar consistentemente sobre fatos da vida comum.
64
O raciocínio é um processo de inferência. Fazer inferências significa pensar e raciocinar. Do ponto de vista da
lógica, ao pensar fazemos inferências; de ponto de vista psicológico, raciocinamos. É importante reter que Kant
em C.R.P., B360, p.301 [ ,“quanto a mim, preferiria denominá-la inferência do entendimento”], bem como na
Lógica [Jäsche], se refere a esse tipo de inferência [de Hume] como inferência imediata. Essa questão terá
importantes desdobramentos quando tratarmos das inferências mediatas [ou da razão] em Kant, nas segunda e
terceira partes. Podemos antecipar algo dizendo que: se Hume considerava insolúveis as questões teleológicas
(ou relativas ao “fim último”), deve-se presumir que para ele as inferências da razão não tinham grande
importância face às inferências do entendimento ou, no seu caso, da imaginação.
65
Uma boa maneira de resumir essa constatação de Hume seria dizer que, enquanto que identidade e situações
no tempo e no espaço fornecem apenas indícios para os movimentos de nossa atenção, a causalidade é a
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raciocínio em questões de fato envolve uma inferência causal e Hume começa o exame da
relação causal perguntando de que impressão ou impressões deriva a idéia de causa, de modo
que para “começar de maneira ordenada, devemos considerar a idéia de causação e examinar
qual sua origem” (T., I, III, 2: 103, 4). Em primeiro lugar, a causação não poderia ser uma
qualidade dos objetos, visto que qualidades são atributos de objetos, a eles inerentes e,
portanto, nada indica que elas configurem uma relação entre eles, pois “não existe nada,
interno ou externo, que não deva ser considerado uma causa ou um efeito” (T., I, III, 2: 103
5), e isto nem sempre acontece com qualidades. Nesse desiderato, se causa e efeito não
dependem da qualidade de objetos, ela só pode ser uma relação entre objetos e a “idéia de
causação, portanto, deve ser derivada de alguma relação entre os objetos...” (T., I, III, 2: 103,
6). Corroborando o que vimos em 1.4, tanto podemos pensar numa relação ou inferência
lógica [hipotética] do princípio com sua conseqüência, quanto numa relação ou raciocínio
psicológico da causa com seu efeito 66 . Neste caso, as relações de semelhança e contigüidade
no tempo e no espaço, através de um processo de entrincheiramento que preside certos
fenômenos da natureza, vão paulatinamente cedendo lugar à de causalidade, motivo pelo qual
é nela que Hume vai concentrar sua temática, procedimento teórico que há pouco
denominamos de redução psicológica onde importa considerar que as relações espontâneas
que tem origem na imaginação adquirem vulto em face daquelas arbitrárias ou intencionais
provenientes da faculdade da razão 67 .
principal fonte de persuasão factual. A impressão ou idéia de um objeto permite suscitar a idéia de uma que se
assemelha a ela ou apareça em contigüidade a ela, ou mesmo contigüidade a um objeto similar, mas o processo
não vai além disso e não nos conduz a acreditar em nada que exceda os limites de nossos sentidos e da memória.
Tomadas singularmente, ou unidas, as relações de identidade e contigüidade, não nos persuadem da existência de
realidades particulares que certamente ainda não passaram por nossa experiência, sendo apenas uma questão de
possibilidades. Hume vai tematizar esta questão em T. Sinopse: 686-687, 8, quando trata com exclusividade das
relações de causa e efeito.
66
A relação causal [entre objetos ou eventos] não é atemporal como a relação lógica do princípio para sua
conseqüência. O fato é que relações de idéias cedem lugar a relações de fato na doutrina humeana. Note-se que
quando falamos da relação lógica devemos nos munir das mesmas reservas observadas por Hume com o fito de
não incorrer em dogmatismo. Primeiro: quando nos referimos à lógica não pretendemos falar de uma conexão
causal [ou temporal] entre o antecedente e o conseqüente; também não pretendemos dizer que com “se um corpo
é grave, então ele cai”, que o fato de um corpo ser grave seja uma causa dele cair. O que queremos dizer é que,
se é verdade que um corpo é grave, isto é suficiente [logicamente] para que possamos afiançar que ele caia. Por
outro lado, quando estamos no plano lógico e dizemos que cair é uma condição necessária para que um corpo
seja grave, novamente, isto não pode significar que primeiro um corpo tem de cair para depois ele ser grave;
queremos dizer apenas que não acontece que um corpo seja grave, mas que ele não caia. Intuitivamente, temos
um condicional verdadeiro [ou causal] quando, se o antecedente for verdadeiro, o conseqüente também o é, ou
melhor, não acontece que o antecedente seja verdadeiro e o conseqüente falso. Podemos dizer que a questão em
tela está no cerne da diferença entre juízos prováveis e juízos possíveis, melhor dizendo, entre os argumentos
cético-naturalistas e os argumentos transcendentais. A possibilidade de um fato em Kant e a probabilidade de um
fato em Hume pressupõem opções conceituais que precisam ser esclarecidas ao longo desta pesquisa, a começar
pela questão sobre a probabilidade, da qual ainda nos ocuparemos nesta primeira parte (ver 1.8).
67
Tendo em mente nossa Introdução (Dos argumentos transcendentais e do tom ausente de azul), veremos ao
longo da segunda parte, especialmente no tópico 2.3, que um tal processo de entrincheiramento causal, num
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Por isso, Hume vai descartar a importância da influência das relações de identidade e
das situações no tempo e no espaço sobre a relação de causalidade, ainda que pareça não estar
plenamente seguro de seus argumentos posto que nos dois casos custa a aderir às primeiras
evidências. Na contigüidade espacial, o convencimento só vai aparecer mais adiante, quando
na quarta parte do livro primeiro do Tratado (T., I, IV, 5: 268, 10), ele afirma que as paixões
entram dentro das relações causais, porém não são espacialmente contíguas a outras coisas. A
importância da prioridade temporal para a causa e efeito é também descartada 68 . Assim, as
relações de contigüidade e sucessão, de nenhum modo, nos proporcionam uma idéia completa
de causalidade 69 , pois um “objeto pode ser contiguo e anterior a outro, sem ser considerado
sua causa” (T., I, III, 2: 105, 11). Segundo Hume, a experiência requer que se leve em
consideração a relação causal que precede e condiciona as demais, inferindo algo mais que a
percepção de forma contingente vê na causa:
Quando dirijo meu olhar para as qualidades conhecidas dos objetos,
descubro imediatamente que a relação de causa e efeito não depende em
nada delas. Quando considero suas relações, as únicas que encontro são as
de contigüidade e sucessão - que já mostrei serem imperfeitas e
insatisfatórias. Deverei afirmar, em desespero de causa, que estou aqui de
posse de uma idéia que não é precedida por qualquer impressão similar? (T.,
I, III, 2: 105-106, 12).

O que se apresenta, portanto como o problema mais sério para Hume [em T., I, III, 2:
105, 11], é a descoberta de uma impressão da qual a relação de causa e efeito pudesse ser
derivada. Algo mais, inteiramente diferente, é requerido para que a relação causal adquira
suficiência, de modo que a idéia de conexão necessária (ver 1.9) deveria ser um complemento,
um certo ingrediente imprescindível naquela relação que transformaria algo como uma
sucessão cronológica numa conexão necessária, enfim “todo post hoc acarretaria um propter
hoc” (Wolff, 1973, p.27) 70 . Perplexo, diante das escassas alternativas teóricas disponíveis, ele
modo proposicional, pode corresponder à redução de um argumento do tipo modus ponens “A t B; A ⊢ B” à
sua primeira e principal premissa “A t B” ou, no discurso praticado por Strawson, há uma transição de um
estado de carência para um estado de posse de indiferença de ordem [causal].
68
“(...) se uma causa fosse contemporânea a seu efeito, e esse efeito a seu efeito, e assim por diante, é claro que
não haveria algo como uma sucessão; e os objetos seriam todos coexistentes” (T. I, III, 2: 104, 7).
69
Hume comprova, assim, que contigüidade espácio-temporal e prioridade no tempo da causa sobre o efeito são
insuficientes para fundamentar os raciocínios de causa e efeito. De fato, como simples relações perceptivas
(tempo e espaço) elas não nos permitem ir além das impressões da memória e dos sentidos, ou seja, a relação de
causalidade, para além delas, busca sintetizar percepções em experiência, projetando a persuasão de uma
necessidade.
70
A falácia informal post hoc, ergo propter hoc (depois, disso, logo por causa disso), ou falácia da causa falsa,
consiste em inferir, a partir da simples existência de uma correlação ou variação sistemática entre dois
acontecimentos, a conclusão de que um deles é a causa do outro. Neste sentido, o estado anterior não é
simplesmente um “antes” como na proposição “o relâmpago vem antes do trovão”, mas um “por isso”, como na
proposição “troveja porque relampejou”. O que queremos dizer, é que toda sucessão de fenômenos pode estar
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propõe abandonar “a investigação direta (...) daquela conexão necessária que faz parte de
nossa idéia de causa e efeito” (T., I, III, 2: 106, 13) e, assim, vai optar pelo exame indireto ou
inferencial dessa relação, partindo de duas questões que melhor convém destacar em separado
para o esclarecimento da “presente dificuldade” (Ibid). Com efeito:
Em primeiro lugar, por que razão afirmamos ser necessário que tudo aquilo
cuja existência tem um começo deve também ter uma causa? (T., I, III, 2:
106, 14).
Em segundo lugar, por que concluímos que tais causas particulares devem
necessariamente ter tais efeitos particulares; e qual a natureza da inferência
que fazemos daquelas a estes, bem como da crença que depositamos nessa
inferência? (T., I, III, 2: 106, 15).

Essas, respectivamente, são questões de existência e conhecimento 71 . E Hume vai tratar
inicialmente da primeira questão, que parece estar bem mais identificada com a acepção
filosófica da relação de causalidade. Como ela diz respeito às condições de existência das
coisas, não é alcançável por um raciocínio a priori, ou seja, sua negação não implica
contradição porque conecta idéias diferentes e, como na concepção humeana tudo que é
distinguível é separável, a idéia daquilo que começa é distinta daquilo que é causado 72 . Não
existe, portanto, como demonstrar que a proposição “aquilo que começa é causado” seja uma
relação de idéias. Depois de expor seus argumentos, que guardam proximidade com sua
concepção das idéias como cópias ou imagens das impressões e com seu nominalismo, Hume
passa a refutar algumas formulações da pretensa demonstração da aludida máxima causal,
escolhendo, para tal, as hipóteses de Hobbes, Clarke e Locke, alegando que todas elas pecam
sujeita a uma regra de entrincheiramento, ou a um esquema de causalidade: essa regra é empiricamente provável
como em Hume ou transcendentalmente possível como em Kant. Vale adiantar, que o transcendental [a priori]
não invalida o provável. De fato, segundo Beck, como os argumentos transcendentais não são argumentos
científicos, não é preciso buscar, para sua defesa, boas razões epistemológicas que nos façam considerar “nosso
saber acerca da indeterminação [probabilística] como um parasita do nosso saber acerca da determinação causal”
(Beck, 1973, p.172) o que, de certa maneira, os aproximam do dado ideal humeano que veremos em 1.8.
71
A primeira questão é uma máxima causal; a segunda trata de inferências causais particulares, tal como o
exemplo, “o fogo causa calor” (Wolff, 1973, p.27). De fato, a máxima da primeira questão é que “tudo que
começa a existir deve ter uma causa para sua existência” (T., I, III, 3: 107,1) não é nem intuitiva nem
demonstrativamente certa, simplesmente porque ela existe, e asserções de existência jamais podem ser analíticas,
ou objeto de demonstração. É somente a não-predicação, a existência [no sentido mental], que nos garante a
anterioridade desta primeira questão em relação à segunda, formando um primeiro e segundo sistema de
realidades [psicológicas] e que Hume vai nos reportar em T., I, III, 9, e é com esse último sistema, o sistema
copernicano da vida comum, que tem a ver basicamente a ciência da natureza humana, de modo que é ele que
parece prevalecer. Com efeito, a tentativa de Hume, como já abordamos, é, em última análise, proceder uma
redução psicológica no conceito de causalidade: a relação [abstrusa] da primeira questão é reduzida à relação
[fácil] da segunda e, evidentemente, essa perspectiva de solução procurará homogeneizar ambas, mediante uma
concepção unitária de necessidade [mental], como veremos [em 1.9]. Assim, a chave para compreender essa
concepção unitária de necessidade [ou causalidade] é acompanhar passo-a-passo todo o itinerário teórico
percorrido por Hume desde a máxima causal até a inferência causal que é o objetivo maior desta primeira parte e
que pressupõe, como veremos, o concurso teórico da crença [em 1.6] e do hábito [em 1.7].
72
Ver. T., I, III, 3: 107-108, 3.
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por cometerem petição de princípio. Assim, ele conclui que a máxima causal não configura
uma relação de necessidade 73 .
Não sendo uma relação de idéias, a relação de conexão necessária é derivada da
experiência? Esta é naturalmente a pergunta formulada pelo próprio Hume: “como a
experiência dá origem a um tal princípio?” (T., I, III, 3: 110, 9). Ora, a experiência só nos
pode oferecer relações entre percepções particulares imediatamente presentes à nossa
memória e a nossos sentidos, de modo que a constituição de um sujeito capaz de ultrapassálas não se torna possível nem provável a partir das próprias percepções sob pena de
incorrermos em círculo. Supor, contudo, que percepções se limitam a engendrar percepções
seria anular a capacidade de atuação do princípio associacionista da imaginação, no sentido de
construir esquemas que postulem a generalização ou interpretação de nossas fórmulas
mentais, o que explica nosso julgamento acerca do exemplo de uma suposta regularidade da
natureza ser um caso típico de um julgamento provável ao utilizar percepções para justificar a
experiência; e lançar mão de juízos prováveis para justificar a regularidade da natureza é
andar em círculo 74 . Com efeito:
Se houver qualquer suspeita de que o curso da natureza possa vir a
modificar-se, e que o passado possa não ser uma regra para o futuro, toda a
73

O certo é que a máxima causal parece implicar uma afirmação de cunho mais metafísico: que todos os eventos
do mundo são efeitos que necessariamente resultam de suas causas. Crítico do racionalismo dogmático, Hume
aponta que não há razão para se aceitar essa asserção a respeito do mundo. Ou seja, não temos razões para
acreditar que os eventos não possam ocorrer sem causas. Certamente, por definição, um efeito tem de ter uma
causa, mas não temos razões para acreditar que cada evento particular resulte necessariamente de uma causa.
Essas conclusões decorrem do desenvolvimento da teoria da causalidade de Hume. Veremos ao longo da
presente pesquisa em seu todo que são produto da “redução psicológica” do conceito de causalidade.
74
“Se for dito que, de um certo número de experimentos [discretos] uniformes, nós inferimos uma conexão entre
as qualidades sensíveis e os poderes secretos (...) em que passos argumentativos funda-se essa inferência? Onde
está o termo médio, as idéias interpostas que ligam proposições tão distantes umas das outras?” (E., IV, XXI:
67). Uma solução não cética só poderia vir da descoberta de algum “termo médio” que, aliado à premissa menor
derivada da observação de uma conjunção repetida, permitiria a conclusão lógica e sólida de que tal conjunção
continuaria se verificando eternamente. Hume é conhecido por sua descoberta de que esse termo médio, que só
poderia ser algo como “o futuro será igual ao passado” (ou “a natureza é uniforme”) seria sempre inválido,
porque implica forçosamente um círculo vicioso: ele mesmo nunca poderia ser obtido senão empiricamente, a
partir das conclusões que se pretende, indevidamente, fundamentar nessa mesma premissa. Hume apresenta o
que chama uma solução cética, que na verdade é uma explicação por um princípio da natureza humana, e este
princípio é por sua vez explicado pela sabedoria da natureza, sem justificar logicamente a conclusão - por isso a
solução é cética. Mas ela só é cética em relação à crença histórica de filósofos de seu tempo (tanto lockeanos
quanto leibnizianos), de que a solução deveria ser da ordem de um ideal de racionalidade dedutiva - o que depois
passou a ser chamada uma solução lógica. De fato, quando se diz: “Constatei, em todos os casos passados, tais e
tais qualidades sensíveis associadas a tais e tais poderes secretos, e quando se diz: Qualidades sensíveis
semelhantes estarão sempre associadas a poderes secretos semelhantes, não se incorre em tautologia” (E., IV,
XXI: 68), nem essas duas proposições são logicamente equivalentes. Ora, uma relação de causa e efeito [como
questão de fato] não é uma tautologia que supõe definições arbitrárias, desprovidas de interesse científico e
independentes da experiência, ainda que ela nada nos diga sobre ligações empíricas que um fenômeno pode ter
com outros e para o estudo das quais seria indispensável uma pesquisa experimental. Sendo assim, se “alguém
disser que uma proposição foi inferida da outra, deverá confessar que a inferência não é intuitiva, e tampouco é
demonstrativa” (Ibid).
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experiência se tornará inútil e incapaz de dar origem a qualquer inferência ou
conclusão. É, portanto, impossível que algum argumento a partir da
experiência possa provar essa semelhança do passado com o futuro, dado
que todos esses argumentos estão fundados na pressuposição dessa mesma
semelhança (E., IV, XXI: 68).

Compreende-se assim, por que Hume vai diluir 75 [, “embutir” é o termo que ele usa em
T., I, III, 3: 110, 9,] a primeira questão na segunda que parece estar mais próxima da acepção
natural da relação de causalidade, ou do conceito [copernicano] de causalidade natural. Com
efeito, doravante sua única e principal questão passa a ser: “por que concluímos que tais
causas particulares, devem necessariamente ter tais efeitos particulares, e por que
realizamos uma inferência daquelas para estes últimos?” (T., I, III, 3: 110, 9). Na seqüencia,
Hume vai buscar uma resposta comum para as duas questões, ou seja, uma concepção unitária
de necessidade (ver 1.9) para o seu problema da causalidade, ou da conexão necessária. E,
indiretamente, sua abordagem cético-naturalista vai colocar em operação um novo
equipamento conceitual de enorme riqueza e variedade, notadamente no campo doutrinário do
empirismo. Assim termos de uso geral no seu significado prático como “crença”, “hábito” ou
“costume”, “probabilidade” e outros, vão incorporar uma dimensão filosófica até então
desconhecida e cuja compreensão teórica é de bom alvitre adquirir e contextualizar.
Um conceito já abordado, mas que é básico para entender o conteúdo da segunda e
agora única questão é, insistimos, o de inferência [ou raciocínio] 76 . É com base nela que
Hume vai buscar determinar como certas causas particulares têm efeitos particulares, para
além das associações imediatas subscritas pelas relações de contigüidade e sucessão. Isto
significa dizer que a inferência causal só é percebida mediatamente 77 e o único meio
admissível para nos fazer avançar para além das idéias presentes à nossa mente, inferindo uma
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“Uma vez que não é do conhecimento ou de um raciocínio cientifico que derivamos a opinião de que uma
causa é necessária para toda nova produção, tal opinião deve vir necessariamente da observação e da
experiência” (T., I, III, 3: 110, 9). Isso parece inverter a ordem de solução das questões colocadas por Hume, a
tempo em que é mais uma prova de prioridade dada a “filosofia moral, ou ciência da natureza humana” (E., I, I:
19), lembrando ainda que o filósofo abstruso só pode desenvolver suas intrincadas especulações à sombra, mas
que ela nada vale à luz do dia para orientar nossos negócios e nossas ações (E., I, III: 21). Hume não poderia ser
mais explícito na seguinte passagem: “(...) em vez de a inferência depender da conexão necessária, é a conexão
necessária que depende da inferência” (T., I, III, 6: 117, 3), ou melhor, ao priorizarmos a inferência estamos,
mais uma vez, priorizando a probabilidade frente ao conhecimento, as questões de fato frente às relações de
idéias e, principalmente, a imaginação frente à razão, tudo isto como um tributo à economia da vida comum.
76
Ver T., I, III, 2: 101-102, 2. Depois da inferência ou raciocínio em geral, Hume vai tematizar aspectos
variados das inferências ou raciocínios causais, de T., I, III, 4 a T., I, III, 6, além de uma importante noção na
busca da conexão necessária, que é a de “conjunção constante”. Vale dizer que o importante não é inferência em
si, mas a inferência causal.
77
“Nenhum objeto implica a existência de outro se considerarmos esses objetos em si mesmos, sem olhar para
além das idéias que deles formamos. Uma tal inferência equivaleria a um conhecimento, e implicaria a absoluta
contradição e impossibilidade de se conceber algo diferente. Mas, uma vez que todas as idéias distintas são
separáveis, é evidente que não pode haver tal impossibilidade” (T., I, III, 6: 115-116, 1).
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existência, seria a experiência e, vale dizer, a mera consideração da experiência factual já é
propriamente um exercício que nos permite descobrir “sem querer uma nova relação entre a
causa e o efeito” (T., I, III, 6: 116, 3), a que chamamos de conjunção constante 78 , digamos,
uma inferência fatual ainda que não causal - uma simples constância entre determinados fatos.
Contudo, a conjunção constante da inferência da impressão à idéia ainda se afigura
insuficiente para explicar o mistério da conexão necessária, já que “ela não implica nada mais
que isso: objetos semelhantes têm se mostrado sempre em relações semelhantes de
contigüidade e sucessão” (T., I, III, 6: 117, 3), ou seja, essas três condições 79 verificadas por
ocasião da inferência ainda não nos autorizam a transferir a experiência passada para eventos
futuros, isto é, “por esse meio jamais descobriremos uma idéia nova; podemos simplesmente
multiplicar, mas não acrescentar novos objetos à nossa mente” (Ibid). Do mesmo modo que a
primeira questão (aquilo que começa tem uma causa) não é uma relação de idéias, a segunda
(isto é causa daquilo) não é uma questão de fato, ou melhor, a causalidade [em geral] não é
nem uma coisa [a priori] nem outra decorrente da experiência imediata [a posteriori]. Na
medida em que os objetos ou eventos percebidos são menos familiares e, no limite, aqueles
que conhecemos pela primeira vez, esta tese humeana se torna mais evidente 80 .
Com efeito, enquanto nos limitamos a perceber a regularidade (conjunção constante) de
objetos no espaço e tempo, não podemos estabelecer nenhuma idéia de conexão necessária,
nenhuma determinação. Embora a relação de causa e efeito, do ponto de vista filosófico, seja
78

A possibilidade de um exame indireto da relação de causa e efeito, em contraponto aquela que motivou a
perplexidade que acometera Hume em T., I, III, 2: 106, 13 no tocante à impossibilidade de uma investigação
direta, parece já ser um primeiro sucesso advindo da sua opção, qual seja, priorizar o raciocínio causal sobre a
demonstração. O exame mediato [ou indireto] é exatamente a característica copernicana da ciência da natureza
humana. De fato, sucessão e contigüidade “não são suficientes para nos fazer declarar que dois objetos são causa
e efeito” (T., I, III, 6: 116, 3), pois, além disso, é preciso ainda que haja uma conjunção constante entre eles.
79
A contigüidade da causa e efeito - no tempo e espaço -, e a prioridade da causa na ordem temporal em
constante conjunção, ainda não configuram uma conexão necessária, pois da “mera repetição de uma impressão
passada, mesmo ao infinito, jamais surgirá uma nova idéia original, tal como a de uma conexão necessária; um
grande número de impressões não tem, neste caso, um efeito maior que se nos confinássemos a apenas uma” (T.,
I, III, 6: 117, 3).
80
Na primeira Investigação, Hume cita alguns exemplos como o de Adão em E., IV, VI: 56; Adão também é
citado no exemplo da bola de bilhar em T. Sinopse: 688, 11-12: seu exemplo parte de uma situação limite em
que se supõe um espectador (Adão), dotado de plena capacidade intelectual mas destituído de qualquer
experiência sobre o mundo fenomênico. Neste sentido, Adão é incapaz de inferir que o movimento da segunda
bola foi ocasionado pelo choque da primeira, dado que sua razão não visualiza nenhuma coisa na causa que o
leve a “inferir o efeito” (T. Sinopse: 688, 11). A razão para Hume é uma instância eminentemente lógica,
desvinculada da experiência e, como Adão nesse exemplo hipotético não tem experiência nenhuma, ele não pode
inferir efeitos de causas [nem causas de efeitos] inexistentes na sua mente, e isto porque todo efeito é um evento
distinto de sua causa, o que não cabe à razão discernir. Caso Adão já possuísse uma base mínima de experiência
constituída, seu “entendimento anteciparia sua visão, e formaria uma conclusão adequada a sua experiência
passada” (T. Sinopse: 688, 12). Na primeira Investigação está claro que Adão observaria apenas uma conjunção
constante, “uma continua sucessão de objetos, e um acontecimento seguindo-se a outro” (E., V, III: 73), nada
além disso; Adão não conseguiria “apreender por meio de nenhum raciocínio, a idéia de causa e efeito, já que os
poderes específicos pelos quais se realizam todas as operações naturais jamais se manifestam aos sentidos (...)”
(Ibid).

75

uma relação que implique contigüidade e sucessão (portanto regularidade), bastando para isto
ater-se unicamente à sua definição que vimos no tópico 1.4, por si só ela ainda não permite
inferir eventos inobserváveis a partir de eventos observáveis. É com base na percepção de
regularidades que começamos a adquirir o hábito de fazer inferências, atitude que na doutrina
humeana significa uma absorção do conceito de causalidade filosófica pelo conceito de
causalidade natural, pois “(...) embora a causalidade seja uma relação filosófica, por implicar
contigüidade, sucessão e conjunção constante, é apenas enquanto ela é uma relação natural,
produzindo uma união entre nossas idéias, que somos capazes de raciocinar ou fazer qualquer
inferência a partir dela” (T., I, III, 6: 122, 16).
Devemos, pois, enumerar algumas questões 81 que permitiram a Hume enunciar tal
conclusão, pois ele reconhece aqui que na vida comum e na ciência, supomos que há mais nos
objetos e nos eventos do que aquilo que podemos apreender diretamente pelos sentidos. De
fato, a ampliação dos raciocínios além dos objetos dos sentidos e da memória é o que deve
sustentar uma conexão necessária, e ela depende de que possamos estabelecer uma
fundamentação para a inferência causal, com base na seguinte hipótese: “os casos de que não
tivemos experiência devem se assemelhar aos casos de que tivemos experiência, e de que o
curso da natureza continua sempre uniformemente o mesmo” (T., I, III, 6: 117-118, 4). Este é
o enigma da conexão entre passado e futuro que não pode ser estabelecido apenas por um
raciocínio a priori, a razão, mas pelo concurso da chamada faculdade da imaginação 82 .
81

A principal questão seria “qual o fundamento de todas as nossas conclusões a partir da experiência?” (E., IV,
XXIV: 61) a qual outras questões antecedem e procuram sempre abordar a tese de que nossa suposição sobre o
curso regular da natureza não se apóia no raciocínio, isto é, Hume estaria apenas mostrando que as nossas
expectativas de que o futuro se assemelha ao passado não derivam da razão, ou melhor: o que é possível jamais
pode ser demonstrado como falso, sendo, portanto, possível que o curso da natureza venha a mudar já que
podemos conceber tal mudança.
82
“Tendo já visto que a transição que fazemos de uma impressão presente à memória ou aos sentidos, para a
idéia de um objeto que denominamos causa ou efeito está fundada na experiência passada e em nossa lembrança
de sua conjunção constante, a próxima questão é: a experiência produz a idéia por meio do entendimento ou da
imaginação?” (T., I, III, 6: 117, 4). Na querela entra os conceitos de imaginação e entendimento está a célebre
resposta de Kant ao problema de Hume, que desenvolvemos em nossa dissertação. O fato que deve ser
pesquisado é se essa resposta de Kant se deu sobre a acepção filosófica ou sobre a acepção natural a que se diluiu
a doutrina de causalidade de Hume. Nosso intento é mostrar que, seja como for, aquela é apenas parte da
resposta e que ela ateve-se ao cumprimento da função fundante exposta na Segunda Analogia da Experiência da
Crítica da Razão Pura. Mas por que é a imaginação e não a razão que produz inferências de conexão necessária,
ou de uniformidade da natureza? Já vimos a constatação de Hume que premissas como “o futuro será semelhante
ao passado” não é uma relação de idéias, caracterizada por sua negação ser contraditória, ou seja, não é uma
proposição analítica, mas uma questão de fato, ou provável, e “quando a mente passa da idéia ou impressão de
um objeto à idéia de outro objeto, ou seja, a crença neste, ela não está sendo determinada pela razão, mas por
certos princípios que associam as idéias desses objetos, produzindo sua união na imaginação” (T., I, III, 6: 121,
12). Ora, tais princípios são a semelhança, a contigüidade e a causalidade, e já vimos que eles são qualidades da
faculdade da imaginação, e assim “a inferência, portanto, depende unicamente da união das idéias” (Ibid), de
modo que não “podemos penetrar na razão da conjunção. Apenas observamos o próprio fato e vemos sempre
que, em conseqüência de sua conjunção constante, os objetos adquirem uma união na imaginação” (T., I, III, 6:
122, 15); fosse na razão, a conexão, já seria pensada de antemão numa relação tautológica onde não posso
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Neste sentido, mesmo quando reduzido à sua acepção natural, o conceito de causalidade
não nos mostrou ainda nenhuma idéia de conexão necessária. Ao contrário, vimos que até
aqui somente ficou estipulado que a acepção filosófica do conceito de causalidade e, por
extensão, sua acepção natural, não é nem a uma relação de idéias [ou um argumento a priori];
nem uma questão de fato identificada a um mero sensualismo rudimentar [imediatamente a
posteriori]. Com efeito, se existem relações causais, falta ainda mostrar em que se funda uma
tal persuasão. Cabe também dirimir outras questões adicionais que se apresentam como
premissas que devem sustentar a chamada redução psicológica humeana (ou seja, a passagem
do conceito da causa filosófica ao da causa natural), por exemplo: como transitamos da
percepção de uma mera regularidade entre os fenômenos da natureza para a de que através do
hábito adquirimos a crença de que existe um certo vínculo entre eles? Como se estabelece a
indução e com ela a interposição do conceito de probabilidade? O que significa probabilidade
de chances e probabilidade de causas? Essas são tarefas cuja solução passa a ser de inteira
responsabilidade da acepção “natural” da doutrina humeana de causalidade e de sua própria
filosofia cético-naturalista. Portanto, esta idéia de conexão necessária só poderá ser
corretamente assimilada na medida em que incorporarmos o significado filosófico de termos
como “crença”, “hábito” e “probabilidade”, que passaremos a expor nesta mesma seqüência.
1.6 Da crença
Destarte, a abordagem mais detida dos termos filosóficos “crença”, “hábito” e
“probabilidade” ajuda a explicitar e consolidar a opção de Hume pela filosofia da vida
comum. Com isto, essas noções vão contribuir para sua análise cético-naturalista do conceito
de causalidade. Em seu conjunto, vão dar suporte a uma concepção própria do conceito de
necessidade no contexto de um ideal de racionalidade indutiva, o que certamente se afigura
como algo inusitado dentro dos parâmetros adotados pelo racionalismo dogmático. Um
pequeno rearranjo nessa análise não altera nossa demonstração inicial: as relações de
contigüidade espácio-temporal, sucessão e conjunção constante podem ser efetivamente
confirmadas pela experiência. A questão basilar a ser aprofundada consiste na relação de
necessidade que também está subjacente ao conceito de causalidade e que diz que o efeito
sucede a causa “necessariamente”, mas, como acabamos de ver, não podemos saber da
satisfação dessa condição nem através da experiência direta - a posteriori -, nem se ela é uma

dissociar a causa do efeito, como na proposição “o triângulo tem três lados” que é inteiramente dedutiva e
atemporal, não sujeita, portanto, ao princípio de similaridade do futuro com o passado, que na consideração
humeana é um esquema [empírico] da imaginação.
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verdade conceitual - a priori. Todas estas constatações se afiguram, portanto, como uma
abertura para a entrada em cena dos conceitos da crença, do hábito e da probabilidade que,
enfim, resultam no conceito humeano de “necessidade” que veremos no capítulo 1.9.
De fato, não experimentamos uma relação de necessidade [lógica] entre um juízo
condicional, digamos, a premissa do aquecimento de um pedaço de gelo e a conclusão fatual
dele se liquefazer. Neste exemplo, nossa imaginação pode perfeitamente dissociar o efeito da
causa em princípio, como que associando eventos a esmo que não possuem efetivamente uma
contrapartida na experiência, tal qual a suposição de que o calor seja a condição para o
congelamento da água 83 . Segue-se disso que o raciocínio causal não pode ser justificado pelos
meios demonstrativos da lógica clássica bivalente e que todos os nossos raciocínios
“ampliativos” devem estar, portanto, subordinados à faculdade da imaginação (na medida em
que esta é a única capaz de estender nossa experiência passada na direção da experiência
futura).
Esta é basicamente a questão da crença: muito embora a investigação humeana não nos
tenha facultado qualquer impressão que esteja na origem da relação causal, o fato é que todos
nós cremos nela, na conexão necessária, num dado poder ou força eficaz capaz de explicá-la e
que se apresenta precisamente pela idéia de uma transição fácil que imaginamos de um objeto
a outro que lhe é habitualmente associado. Com efeito, não se trata de fundamentar
racionalmente a relação de causa e efeito como um princípio, mas, antes de explicarmos por
que temos crença nessa relação 84 . Dito isto, o mais importante no discurso de Hume não
parece ser a busca de um fundamento legítimo para uma suposta necessidade causal, mas
antes esclarecer a sua origem psicológica, ou mesmo o nosso assentimento a ela:
Crer, nesse caso, é sentir uma impressão imediata dos sentidos, ou uma
repetição dessa impressão na memória. É simplesmente a força e a vividez
da percepção que constituem o primeiro ato do juízo e estabelecem o
fundamento do raciocínio que construímos com base nela, quando traçamos
a relação de causa e efeito (T., I, III, 5: 115, 7).
83

Na verdade, o que certamente existe é uma necessidades psicológica e não lógica: o pensamento da causa nos
persuade ou nos faz crer no efeito ou esperar por ele. O fato é que não havendo nenhuma “impressão misturada a
nossos raciocínios prováveis, a conclusão seria (...) quimérica, e se não houvesse idéias misturadas, a ação da
mente ao observar a relação seria, propriamente falando, uma sensação, e não um raciocínio” (T., I, III, 6: 118,
6). Temos aqui, propriamente, uma prova adicional de operação conjunta e adversativa dos princípios da
natureza humana nos juízos prováveis com o fito de organizar nossa experiência no contexto teórico do céticonaturalismo. Isto sugere o contraponto feito entre conhecimento e probabilidade que acabamos de ver em 1.5.
84
Será, pois, necessário verificar se “além da transição habitual, alguma coisa mais é requerida para a produção
desse fenômeno da crença” (T., I, III, 8: 133, 11); além disso uma “impressão presente (...) é absolutamente
necessária para toda essa operação” (Ibid), de modo que “todo raciocínio provável não é senão uma espécie de
sensação” (T., I, II, 8: 133, 12), uma inferência causal, para dizer melhor. Assim, nada legitima a dedução de
uma conexão necessária a partir da conjunção constante. Não obstante, a geografia da mente humeana avança: é
preciso diagnosticar além da natureza, também as causas da crença.
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Parece, assim, que o princípio que está na base da razão na ciência da natureza humana
nada tem de racional no sentido estrito, mas depende de uma nossa sensibilidade à repetição, a
saber, um sentimento de crença na uniformidade da natureza, na verdade uma hipótese 85 que
nos faculta a capacidade de antecipar que o futuro será semelhante ao passado ou de inferir
[psicologicamente] de uma causa presente um efeito ausente ou vice-versa. Neste sentido,
ainda que o princípio da uniformidade da natureza não pudesse ser justificado mediante um
esquema de conexão necessária, permaneceria para Hume a busca da fundamentação de nossa
crença nesta conexão que, não obstante injustificada, se mantêm como um princípio da
natureza humana 86 , o que justifica por si só uma conotação metafísica que forçosamente há
que ser atribuída com grande justeza à sua doutrina cético-naturalista.
Observa-se aqui que a redução psicológica parece implicar numa subdeterminação
ontológica (ver 1.9) dado que, conquanto não se possa justificar dedutivamente uma conexão
entre questões de fato, isto não impede que sua justificação e mesmo sua fundamentação não
possa ser problematizada, tanto no modo de uma prioridade epistêmica, que é a solução do
próprio Hume com o apelo à natureza (ver 1.10), quanto no modo dos argumentos
transcendentais de Kant, que invoca o interesse da razão como veremos nas segunda e terceira
partes. E é Hume quem pergunta: por que será que continuamos a fazer induções, a saber,
inferir algo mais que uma regularidade ou conjunção constante entre causas e efeitos de um
modo tão familiar que “tendemos a pensar que poderíamos descobri-los pela mera aplicação
de nossa razão, sem recurso à experiência?” (E., IV, VIII: 57). A resposta parece simples e
óbvia: porque, mesmo sem justificativa lógica, essas projeções em geral dão certo ou, em
outras palavras, estamos naturalmente quase sempre propensos a realizar de modo habitual o
salto de uma mera conjunção [constante] à sua conexão [necessária], através de um
mecanismo psicológico que sempre se mostrou útil à nossa própria sobrevivência.
85

Ver T., I, III, 8: 133, 12: “Os objetos não possuem entre si nenhuma conexão que se possa descobrir; e
nenhum outro princípio senão o costume, operando sobre a imaginação, permite-nos fazer uma inferência da
aparição de um à existência de outro”. Veremos que essa “hipótese [do hábito ou costume] parece mesmo ser a
única que explica a seguinte dificuldade: por que extraímos de mil casos uma inferência que não somos capazes
de extrair de um único caso, que deles não difere em nenhum aspecto?” (E., V, V: 75).
86
A busca da causa da conexão necessária é aqui substituída pela busca da causa da crença nela. Verifica-se
agora com mais clareza a já citada estratégia de Hume: a utilização de uma metodologia que trabalha de modo
sincrônico o princípio da cópia e o princípio associacionista da imaginação. No primeiro, ele se apresenta como
um cético radical que inviabiliza a causalidade como uma relação necessária; no segundo, ele se apresenta como
um pensador naturalista, mostrando que a despeito da causalidade não ser uma relação lógica, ela é uma relação
psicológica; uma descoberta curiosa que hipoteticamente se funda na crença, e é por sua vez condicionada pela
noção de hábito ou costume. Não se deve esquecer que já abordamos essa oscilação [adversativa] que é própria
da metodologia humeana, e o vimos na primeira seção da primeira Investigação, bem como na introdução ao
Tratado. Em ambos escritos, ele toma o partido de uma filosofia da vida comum, mas aceita a metafísica nos
limites de um ceticismo mitigado ou probabilístico.
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Um sistema de crenças está por trás desse mecanismo, e requer uma fundamentação 87 ,
pois se nossas justificativas não chegassem a um fim, em questões de fato dadas pela memória
ou pelos sentidos, não teríamos nenhuma razão para pensar que estivéssemos apreendendo
qualquer existência real; ademais, um sistema de crença que fosse internamente coerente,
porém não baseado em impressões dos sentidos ou de memória, seria indistinguível da
fantasia, portanto uma ficção:
Em resumo: se não partirmos de algum fato, presente à memória ou aos
sentidos, nossos raciocínios serão puramente hipotéticos [ou inconclusos], e,
por melhor que os elos individuais pudessem estar conectados uns aos
outros, a cadeia de inferências, como um todo, nada teria que lhe desse
sustentação, e jamais poderíamos, por meio dela, chegar ao conhecimento da
existência efetiva de qualquer coisa. Se lhe pergunto por que acredita em
algum fato particular que está relatando, você terá de fornecer-me alguma
razão, e essa razão será algum outro fato conectado com o primeiro. Mas
como não se pode proceder dessa maneira in infinitum, você deve chegar por
fim a algum fato que esteja presente à sua memória ou aos seus sentidos, ou
então admitir que sua crença é inteiramente infundada (E., V, VIII: 78).

Uma tentativa de definição vem em seguida: a crença, ou opinião é “uma idéia vívida
relacionada ou associada com uma impressão presente” (T., I, III, 7: 125, 5). A inclusão do
termo “impressão” na definição de crença, resultado dessa nova concepção de experiência
como uma questão de fato, suscita uma nova temática que vai se constituir em um diferencial
adicional do pensamento humeano, e que precisa ser esclarecida: em que consiste a diferença
entre crer e não crer 88 ou, “em que consiste a diferença entre incredulidade e a crença?”
(Ibid). É certo que, para Hume, deve existir uma distinção ontológica [ou de natureza] entre
87

Ao inclinar-se para a investigação das causas da crença, Hume muda seu foco de análise das relações causais,
o que parece não ter sido percebido por Kant: de uma relação entre objetos centrada no princípio da cópia
concentra-se, no princípio associacionista da imaginação, na tentativa de responder o que faz a disposição de
nossas faculdades acreditar na permanência ou reidentificação das relações causais. A busca metodológica a
qualquer preço da causa, seja dos poderes secretos da natureza, seja da origem da crença, parece desvincular
definitivamente a filosofia de Hume de uma simples legitimadora da ciência, e aí ele começa a se afastar de
Newton (ver 1.3). De fato, a busca da causa não é o negócio da ciência; antes, a tarefa desta, como diria Newton,
é salvar os fenômenos e não emitir hipóteses como a da crença na conexão necessária pela qual aquele envereda
com a seguinte questão: qual é a causa de nossa crença nas inferências causais? Ao responder a essa pergunta
Hume formula sua própria teoria da mente como uma composição de propensões não-racionais pelas quais a
mente constrói um sistema de crenças que forma nossa representação do que consideramos ser um mundo
objetivo. Esta interpretação está explicada de modo suficiente nas primeiras páginas do Tratado e da primeira
Investigação, onde Hume delineia sua intenção de formular um projeto de investigação dos limites da razão
humana sem maior envolvimento com uma pretensa filosofia da ciência.
88
“A resposta é fácil quando se trata de proposições [explicitadas em relações de idéias,] provadas por intuição
ou por demonstração (...) Mas, nos raciocínios causais e concernentes a questão de fato, essa necessidade
absoluta não pode ocorrer e a imaginação é livre para conceber ambos os lados da questão” (T., I, III, 7: 124, 3).
Assim, a doutrina de que a crença é uma maneira de se conceberem certas idéias é facilmente aplicada as
ciências demonstrativas ou intuitivas; nelas somos necessariamente determinados a conceber as idéias de uma
maneira particular: com efeito, se o contrário de uma relação de idéias não pode ser distintamente concebido pela
imaginação, então a crença em uma proposição demonstrativa coincide com a maneira necessária de concebê-la.
Assim, não existe crença nos argumentos demonstrativos ou intuitivos, mas simplesmente conhecimento.
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ficção e convicção, mas igualmente existe uma grande controvérsia quando a questão passa
para a maneira como elas são concebidas, a saber, dos graus de força e vivacidade ou
qualidades das idéias que afetam a nossa imaginação, ou nosso assentimento e sugestividade a
elas; e, ameniza ele, contanto “que concordemos acerca dos fatos, é desnecessário discutir
sobre os termos” (T., I, III, 7: 127, 7).
Apesar deste seu aparente desprezo para com este problema, ele nada tem de trivial. Ao
contrário, a experiência pura e simples não é o único critério de demarcação entre realidade e
ficção. Nessa perspectiva, parece ser na recusa de uma demarcação rígida entre ficção e
convicção que Hume expulsa o conhecimento demonstrativo do locus privilegiado dos fatos 89
estabelecendo o resultado da introdução do diferencial crença em sua filosofia 90 : sua rejeição
às explicações clássicas sobre a causalidade e a defesa de que nossa acepção da relação de
causa e efeito baseia-se na crença e não na percepção de “idéias que ocorrem na metafísica”
(E., VIII, III: 3), como “as de poder, força, energia ou conexão necessária (...)” (Ibid),
existentes no próprio mundo externo. Assim, crer na existência do efeito é ser levado à
concepção vivaz de sua idéia a partir de uma impressão presente; e não ter acesso a um
mundo real e descobrir relações entre coisas reais existentes. Temos, assim, crença no que
vemos e lembramos, já que ela sempre acompanha os sentidos e a memória com ou de uma
maneira mais forte e vivaz, aproximando-se por uma série de gradações de uma impressão
imediata, de modo que uma “idéia que recebe o assentimento é sentida de maneira diferente
[feels different] de uma idéia fictícia, apresentada apenas pela fantasia” (T., I, III, 7: 126-127,
7), e que, insiste Hume, é “essa maneira diferente de sentir [this different feeling] que tento
explicar, denominando-a uma força, vividez, solidez, firmeza, ou estabilidade superior” (T., I,
89

Alusão a passagem metafórica da introdução em T. I, Int: 21, 6.
Na conclusão da temática da crença, no Tratado e na primeira Investigação, Hume se dedica a exemplificar e
legitimar a convicção de outros discursos situados fora da área de atuação do chamado cientificismo, pautando
sempre que a crença é um ato da sensibilidade, não do intelecto, e que a apreensão de sua noção é fundamental
para ver como ela se afasta concomitantemente do cientificismo e do ceticismo e por isso, ela consiste no único
tipo de conhecimento possível nos raciocínios experimentais. Com o sentido da crença, o projeto filosófico de
Hume não era o de traçar um limite intransponível entre as ficções da imaginação e as convicções de nosso
sistema de realidades. Sua análise da crença excedia um mero exercício de epistemologia e, de fato, procurava
compreender a gênese da crença a partir dos bens conhecidos princípios da natureza humana. Se, de um lado, a
concepção humeana de causalidade foi avaliada como um golpe perfeito contra as pretensões e hipóteses
injustificadas da metafísica, de outro, ela foi duramente criticada pelo seu afastamento dos ideais de
racionalidade dedutiva, ou de que teria fracassado em sua tentativa de determinar um princípio de demarcação
entre incredulidade e crença que é deslocada da esfera da razão para o campo mais laxo do sentimento, ou seja,
da esfera do demonstrativo para o campo do persuasivo, operando uma diluição de fronteiras que o
conhecimento [demonstrativo] jamais admitirá. Assim, por exemplo, existe uma diferença de graus de força e
vivacidade sentida pela mente, entre a convicção baseada no discurso de um poeta e o do discurso de um
cientista. Embora gêneros distintos, ambos são capazes de persuasão e, por isso, são legítimos. É fato que, “no
calor do entusiasmo poético, o poeta chega a simular uma crença e mesmo uma espécie de visão de seus objetos”
(T., I, III, 10: 156, 18) ou, como já antecipado na introdução ao Tratado, é difícil conter nosso assentimento a
tudo aquilo que é representado com ares de eloqüência... (T. I., Int.: 20, 2).
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III, 7: 127, 7) o que, na sua concepção doutrinária, não se baseia nas operações da razão, mas
num fator psíquico, numa expectativa instintiva.
1.7 Do hábito
Façamos um breve balanço do que foi dito acerca do termo “crença”, agora
incorporando a influência do hábito sobre ela. Nesta tarefa, nos amparamos num comentário
de Stroud (1977, p.69), que é claro em suas pretensões teóricas, quando diz que Hume não
está apenas interessado na obtenção da idéia de B a partir de uma impressão A; ao contrário,
ele deseja envolver-se com algo mais, com uma explicação adicional que nos leve a acreditar
efetivamente que B ocorrerá, a saber, de por que se supõe haver um nexo causal [ou de
necessidade], para além das relações já vistas de contigüidade, sucessão e conjunção
constante entre A e B. Sendo assim, acreditar em algo envolve mais do que ter a idéia desse
algo e, esse algo mais, que é a maneira como concebemos a idéia original, é o hábito ou o
costume ou, nas palavras de Hume: “Em todas as questões de fato, portanto, a crença surge
unicamente do costume [ou do hábito], consistindo em uma idéia concebida de maneira
peculiar” (T. Sinopse: 692, 21).
Com efeito, é através da noção de hábito, além da de probabilidade, que vai ficar clara
nossa principal tarefa nesta parte da pesquisa: que reconstruir o problema de Hume, de uma
perspectiva geral, é descrever como “todo conhecimento degenera em probabilidade” (T., I,
IV, 1: 213, 1) e, de um ponto de vista específico, como o conceito de causa filosófica se dilui
[ou “degenera” para usar a mesma expressão humeana] no conceito de causa natural91 . Esta
redução de modo algum vai significar tomar a filosofia humeana como uma precursora da
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Foi visto em 1.4 que Hume descreve relações como um dos efeitos da união de idéias complexas; que relações
podem ser usadas em sentido filósofo e em sentido natural, e que a relação de causa e efeito, causalidade ou
simplesmente causa, pode ser uma relação filosófica ou uma relação natural. Neste último caso, ela não
dependeria da inferência [lógica], e sim propriamente de um raciocínio [psicológico]. Ora, sempre que
interagimos com o mundo externo, isto se dá por meio de um processo de raciocínio, uma inferência causal. A
questão a decidir aqui é se esse processo de interação é lógico [, do princípio para a conseqüência ou vice-versa,]
ou psicológico [, da causa para o efeito ou vice-versa,]. Enquanto o processo lógico é uma relação a-espacial e
intemporal, o psicológico expressa com mais propriedade uma relação espacial e temporal entre fenômenos. O
problema de Hume não é somente se interagimos com o mundo de forma lógica, mas se o fazemos de forma
psicológica, isto é, de modo crível e, sendo assim, a questão se inverte: a causa filosófica é necessária, porém
não suficiente para tratar do problema do mundo externo. Por isso, ela degenera em probabilidade e, neste
sentido, o critério de suficiência na busca da causa é mais importante que o de necessidade. E o suficiente é, para
Hume, a causa natural, probabilística, como veremos em 1.8. Melhor que seja assim... Explica-se agora T., I, I,
4: 36-37, 6, visto em 1.3, que reproduzimos parcialmente a seguir: “Não há nada tão necessário, para um
verdadeiro filósofo como a moderação do desejo excessivo de procurar causas; ele deve sentir-se satisfeito ao
fundamentar uma determinada doutrina em um número suficiente de experimentos (...)” (os grifos são nossos).
Hume parte assim para a fundamentação da crença na conexão causal, que para ele precede a fundamentação
dogmática [necessária] da própria conexão causal, que perde sentido na estruturação de seu pensamento céticonaturalista. Dessa forma, com a hipótese do hábito, explica-se como a causa filosófica degenera na causa natural.
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chamada tradição neo-positivista, como muitos entenderam, e tampouco que a chamada causa
natural seja o mero resultado de uma concepção positiva [ou eficiente] de causa, que na sua
origem nada tem de laivos cientificistas e, em havendo tais indícios, tudo indica que se trata
apenas de uma acomodação esquemática e metodológica do cientificismo; de forma alguma
do modelo cético-naturalista de um empirismo relacional 92 que tem em Hume seu principal
idealizador.
Ora, este empirismo relacional que estrutura a doutrina humeana da causalidade, ou o
processo de degeneração da causa filosófica na causa natural, se localiza na sua teoria do
hábito como indutora de casos possíveis em causas prováveis. Vimos que a força e a
vivacidade da crença são-lhe transmitidas inteiramente pela impressão presente aos sentidos.
Não obstante, uma impressão isolada, ou experimento, não é suficiente para produzir uma
crença, já que impressões isoladas são incapazes de constituírem um hábito que tenha poder
de persuasão. Devemos, antes, ter observado o mesmo tipo de experimento em circunstâncias
passadas e ter descoberto que, nessas circunstâncias, esse experimento sempre estava em
conjunção constante [ou conjugado] a algum outro tipo de experimento. A experiência
pretérita, ainda assim, não permite inferir logicamente a uniformidade da natureza para
tempos futuros. No entanto é preciso, até por razões de sobrevivência, fazê-las 93 , e o
mecanismo que garante essa transferência do passado para o futuro é o hábito, ou costume,
ainda que na doutrina humeana este seja considerado apenas como uma hipótese, um tipo de
raciocínio psicológico:
92

Na relação de causa e efeito, o empirismo relacional não está preocupado com a simultaneidade ou
sucessividade dos fenômenos ou eventos [causa e efeito], já que a origem da causalidade não está na causa A,
nem no efeito B [ou vice-versa], e sim na relação de conexão. Fosse o contrário, estaríamos lidando com um
simples sensualismo. No início de 1.5 já havíamos apontado que Hume admite um duplo sistema de realidades,
um constituído pelos objetos da memória e dos sentidos que é individual e um segundo, relacional, constituído
pelos objetos dos juízos [de crença]. A crença causal imposta pela natureza não é uma crença na existência de
poderes reais, ocultos, secretos ou naturais, mas numa existência associada a [, ou relacionada com,] uma
percepção pela relação causal, e que vale para o duplo sistema de realidades. Isso significa que Hume não
distingue ontologicamente as determinações imediatas dos sentidos e aquelas mediadas pelo hábito; ambas são
igualmente reais e distinguem-se de fantasias ou das meras ficções da imaginação. Os efeitos dos sentidos e do
hábito são então equivalentes como geradores de crença que influenciam nossa maneira de conceber os objetos.
Esta é, pois, a função do hábito ao condicionar a crença nas idéias produzidas pela faculdade da imaginação: por
esta, apenas conceberíamos objetos possíveis; pelo hábito, não somente concebemo-los como prováveis, mas
passamos até a acreditar na sua existência, como o faríamos caso eles estivessem presentes aos nossos sentidos.
O empirismo humeano é inovador ao extremo ao admitir este segundo sistema de realidades; é ele “que povoa o
mundo, trazendo a nosso conhecimento aquelas existências que, por afastadas no tempo e no espaço, encontramse fora do alcance dos sentidos e da memória” (T., I, III, 9: 138, 4). Sem a influência do hábito isto só seria
possível, conquanto improvável, e estaríamos limitados a realizar inferências lógicas, mas não raciocínios
psicológicos.
93
Hume nos lembra em E., V, XXII: 89 que, em linhas gerais, a adaptação do homem ao meio ambiente não é
uma proeza da razão, sendo o hábito o mecanismo que nos capacita a ajustar os meios ao fim, sendo, pois,
incomparavelmente superior às falaciosas deduções de nossa razão, “que é lenta em suas operações, não está
presente em nenhum grau durante os primeiros anos da infância [das pessoas], e, na melhor das hipóteses,
revela-se extremamente sujeita a erros e equívocos em todas as épocas e períodos da vida humana”.
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Ora, como chamamos de costume a tudo aquilo que procede de uma
repetição passada, sem nenhum novo raciocínio ou conclusão[ 94 ], podemos
estabelecer como uma verdade certa que toda a crença que se segue a uma
impressão presente é derivada exclusivamente dessa origem[ 95 ]. Quando
estamos acostumados a ver duas impressões em conjunção, o aparecimento
ou a idéia de uma nos leva imediatamente à idéia da outra (T., I, III, 8: 133,
10).

Considerando-se que, para além da conjunção constante dos objetos, nada se poderia
inferir dos mesmos em relação a conjunções futuras, o que se depreende é que todo o nosso
conhecimento dos eventos futuros não poderia ser justificado, e menos ainda daqueles que
não foram observados até o presente, por injunção das probabilidades. Caso o problema
estancasse nesse nível, Hume, com toda a certeza, poderia ser classificado como um empirista
cético radical. Não obstante, a “filosofia nos tornaria inteiramente pirrônicos, se a natureza
não fosse forte demais para ela” (T. Sinopse: 695, 27), ou seja, o recurso à natureza parece
nos permitir fazer conjecturas que possam ser justificadas, independentemente do requisito de
validade demonstrativa e subseqüente de suas provas. Podemos, se assim for, não havendo
experiência contra experiência, presumir os resultados de ações antes de fornecer a prova, ou
seja, somos persuadidos do seu sucesso, independente da nossa racionalidade demonstrativa.
Isto é o que caracteriza a hipótese do hábito: só ela nos permite acreditar que o futuro
apresentará regularidades similares às que ocorreram no passado 96 .
94

Com a sentença “sem nenhum novo raciocínio ou conclusão”, Hume parece se posicionar criticamente diante
da capacidade de mediante inferência lógica formular critérios de existência ou de relações causais, em suma, de
proferir juízos de causa e efeito com base em silogismos formais [hipotéticos] de cariz aristotélico. Ainda assim,
a inferência causal é uma espécie de raciocínio na interpretação humeana, conquanto que não seja justificada por
outra forma de raciocínio. Dito de outro modo, a inferência indutiva [ou psicológica] não pode ser justificada
pela inferência dedutiva [ou lógica], uma vez que sempre haverá espaço para contra-exemplos. Com efeito,
Hume jamais negou que nossa atitude frente à relação causal fosse uma atitude intelectual. Mas, o que é para ele
uma atitude intelectual? Antes de ser uma atitude irracional, quando ele fala do costume como um processador
de inferência “sem nenhum novo raciocínio ou conclusão”, entendamos “sem nenhuma justificação afeta à lógica
formal” e isto não tem nada de irracional, mas, tão somente de informal, ou seja, implicando compromissos
psicológicos. Essas questões são tratadas em Penelhum (1975, p.40-41).
95
A referência é à origem das inferências causais na concepção do empirismo relacional de Hume, que postula
no seu modelo: (a) que não admite a razão como um agente que sustenta a transferência da experiência passada
para as experiências futuras; (b) a utilização isolada do princípio da cópia para essa transferência e; (c) seu
desejo de justificar de algum modo o motivo pelo qual elaboramos tais inferências causais. O costume [ou o
hábito] é o ponto a ser ao menos explicitado. Assim, veremos que Strawson defende a doutrina humeana como
formada de argumentos transcendentais [cético-naturalistas] que não assumem uma condição de fundamentação.
96
No anti-realismo de Hume, o hábito é apenas uma hipótese. Como ele dá origem à crença, e esta nasce de
forma espontânea como um processo natural, Hume não tencionava lhe atribuir estatuto metafísico; ademais, ele
não advém de uma impressão nem é uma entidade observável. É uma idéia desprovida de impressão, a que
Hume se utiliza metodologicamente mais para explicar do que para justificar nossa crença na relação causal. De
fato, com o emprego desse termo, Hume afirma que não pretende tratar de um mecanismo ou estrutura que já se
encontra presente na natureza humana, antes dela ter acesso a qualquer forma de experiência, tal como um
princípio inato. Coerente em sua doutrina, ele insiste que talvez “não possamos levar nossas investigações mais
longe do que isso, nem pretender oferecer a causa dessa causa (...) como o mais fundamental que nos é possível
identificar em todas as conclusões que tiramos da experiência. Já é uma satisfação suficiente termos chegado até
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Parece que já dispomos agora dos elementos necessários a descrever o problema de
Hume, que está associado à questão do enigma da indução: a ausência de uma justificação
demonstrativa para a crença habitual que temos na regularidade da natureza ou das inferências
da experiência passada para as futuras. Ora, segundo Hume, todos os nossos raciocínios
concernentes a questões de fato são fundados não apenas em generalizações, mas, sobretudo
em previsões ou transferências intertemporais entre percepções, o que teremos que qualificar
melhor, uma vez que tratamos até aqui de experiências onde há uma conjunção constante e
uma crença plena que acompanha os raciocínios de causas e efeitos. Isto é, não existe
contrariedade em nossa experiência e observação ou, melhor dizendo, há uma transferência
integral da experiência passada às futuras, como se o princípio de uniformidade da natureza
operasse sempre com probabilidade total, onde os eventos prováveis fossem igualmente
possíveis e vice-versa. É com a emergência do conceito de probabilidade que o empirismo
relacional de Hume se consolida, e que as questões de fato vão adquirir visibilidade
estratégica vis-à-vis às relações de idéias ou, o que é o mesmo, doravante, o que importa para
o ceticismo-naturalista é a suficiência do provável e não mais a necessidade do determinável.
1.8 Da probabilidade
Todo raciocínio provável não é senão uma espécie de sensação (impressão) 97 . Inverte-se
aqui toda uma visão dogmática na filosofia: a percepção tem prevalência sobre o raciocínio; o
“lógico” cede seu posto ao “psicológico” e, claro; o conhecimento à probabilidade. A noção
dogmática de causalidade encontrável nos próprios objetos é substituída por uma
determinação interna da mente, decorrente do hábito e dos princípios de associação, além do
que, o próprio princípio da causalidade cede lugar ao da indução [ou hábito]. De fato, parece
incontroverso que devamos admitir que o problema da indução tenha sua origem no problema
da causalidade como bem nos sugere a análise desenvolvida por Hume, ou seja, ambas são
questões adjudicadas à causalidade, cuja solução ele acredita ser determinista, mediante uma
concepção unívoca de necessidade 98 . Ora, se da própria noção de probabilidade já se
ai, para que nos queixemos da estreiteza de nossas faculdades por não nos levarem mais adiante” (E., V, V: 7475).
97
A probabilidade é, tal como a causalidade, uma impressão, que se apresenta tanto mais forte quanto mais
regulares e uniformes forem os dados colhidos da experiência passada, convergindo para um julgamento mais
seguro que naturalmente se acompanha de um sentimento de crença cada vez mais sólido. Se, em tese, a
regularidade da natureza for algo como uma premissa dada, os eventos passados serão integralmente transferidos
para o futuro, não havendo no processo a inserção de dúvidas e incertezas. Não é isso que acontece na esfera da
vida comum, onde o provável nem sempre coincide com o possível; e isso pelo próprio fato de existirem causas.
E causas, convenhamos, são indispensáveis para que exista um processo dito estocástico.
98
A rigor, “o problema da indução” deve ser mais corretamente chamado de “problema da causalidade”, porque
advém deste, como posta pelo roteiro que direciona a nossa argumentação e a de Hume. Sabe-se que a indução
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depreende a dificuldade de uma solução determinista para o problema da indução, o mesmo já
fora visto no caso do problema da causalidade. Com efeito, em se tratando de questões de
fato, conhecimento e existência não rimam com o termo “necessidade”, de modo que é fácil
assentir que questões de fato ou causalidade são mais coadunáveis com probabilidade do que
com necessidade.
Sem dúvida, embora os princípios da natureza humana tendam a forjar um modelo
esquemático de uma natureza cada vez mais firme e regular, e Hume pareça explícito ao negar
a noção de acaso na natureza, a irregularidade e a probabilidade permanecem presentes, tanto
nos princípios fracos da imaginação, que ele chama de ficções [ou fantasias], quanto na
própria contingência da natureza. É exatamente por isso que Hume procura interpor no seu
projeto a noção de juízos prováveis, ou melhor, argumentos de probabilidade para avaliar e
propor corrigir tais incertezas. Isto talvez já exprima a importância que ele depositara na
noção de probabilidade para a exposição de seu ceticismo naturalista, a fim de explicar a
existência de uma natureza humana ou vida comum oscilando entre uma situação original de
indiferença ou acaso e a de regularização plena [e saturada] ou necessidade para o qual tende
a mente, o que tanto é impossível quanto indesejável. O fato é que, ao longo de suas
principais obras, entendemos que Hume está sempre nos colocando diante de uma situação
paradoxal de tematizar a contingência num sistema [hipotético] que se autoproclama
determinista, e isto pode ser visto em evidentes passagens tanto do Tratado como da primeira
Investigação, dentre as quais selecionamos a que diz que a necessidade existe, o problema é
que nem sempre sabemos encontrar seus poderes secretos:
Os princípios e motivos internos podem operar de maneira uniforme apesar
dessas aparentes irregularidades, assim como se supõe que os ventos, as
propriamente dita, por simples enumeração, surge no contexto somente como uma das possíveis soluções que
Hume analisa, mas recusa em T., I, III, 15 – “Regras para se julgar sobre causas e efeitos”. É exatamente a
indução por simples enumeração, que se chama argumento humeano, que é por ele criticado em contraposição ao
argumento estatístico. O primeiro pressupõe a uniformidade da natureza e é propriamente um juízo causal; o
segundo não pressupõe a uniformidade da natureza. Como veremos, Hume se refere aos primeiros como
probabilidade de causas; aos segundos de probabilidade de chances ou acasos. Cumpre insistir, que Hume não
foi cético em relação à aceitabilidade dos processos indutivos, mas o foi em relação ao papel que a razão
desempenha tanto em explicá-los como em justificá-los. Em linhas gerais, o problema da indução [ou problema
de Hume] consiste na tentativa de responder a Hume e de mostrar que há algo que nos compele de forma
racional a aceitar essas inferências indutivas, como o fez Kant com os argumentos transcendentais. Por fim, a
probabilidade de que o futuro se parecerá com o passado não tem valor numérico preciso. Contudo, a estimativa
de probabilidade indutiva do argumento dependerá da avaliação dessa probabilidade, e é isto que Hume associa
ao termo hábito ou costume que, portanto, não pode se reduzir a uma mera questão de simples enumeração. Em
termos mais gerais, todas as nossas conclusões experimentais partem da suposição de que o caráter de uma
grande amostra aleatória nos informa sobre o caráter de outros membros da população. Se, ao que vimos no final
do capítulo 1.5, tanto o argumento a priori quanto o a posteriori falham nessa tentativa inferencial, segue-se que
sua solução não pode ser obtida por meios racionais [demonstrativos], ou seja, causa e efeito, a rigor, é assunto
de probabilidades.
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chuvas, as nuvens e outras variáveis do clima são governados por princípios
estáveis, embora a sagacidade e a investigação dos homens não possam
facilmente descobri-los (E., VIII, XXV: 128).

Assim, embora a análise clássica do problema da causação efetuada por Hume seja de
cunho determinista [“A t B; A ⊢ B”], como se segue da passagem acima, ela já implica o
fundo probabilístico [“A t B; B ⊢ A”] e evidentemente naturalista da sua investigação. De
fato, se o determinismo é o princípio filosófico de que tudo o que acontece é resultado de
condições causalmente suficientes e, se o mundo for determinista, então referências a causas
probabilísticas, refletem nossa ignorância de partes da cadeia causal e, neste sentido, tanto o
Tratado quanto a primeira Investigação nos servem de fio condutor na tarefa de diferenciar os
diversos modos de apreensão do conhecimento presentes na filosofia especulativa humeana.
Identificamos dois níveis: primeiro o conhecimento propriamente dito caracterizado por uma
certeza absoluta, atingível pela intuição ou demonstração e compreendido aprioristicamente
pelas ciências matemáticas que, como vimos, baseiam-se em relações de idéias. No segundo,
a crença, que já não é uma condição suficiente para o conhecimento, pode ser alcançável em
dois subníveis: o primeiro pode ser denominado de “prova”, quando não havendo contraexemplo, a crença opera com toda firmeza, como em proposições do tipo “Todos os homens
são mortais”, “O sol nasce todos os dias”, etc; no segundo subnível, situam-se as
probabilidades que são argumentos experienciais, suscetíveis de dúvida, onde a crença pode
variar da relativamente mais baixa para a relativamente mais alta, em concordância com o
grau de segurança do próprio julgamento. Nestes se incluem de forma disseminada, os juízos
ditos causais, ou propriamente as questões de fato. Neste sentido, veremos que os argumentos
cuja validade é apenas provável, como os causais, que tem por base a transferência do passado
para o futuro, se constituem na questão central da doutrina humeana. Se, neste caso, não
temos um conhecimento certo e definitivo, todas as denominadas ciências factuais são apenas
resultado da indução [ou da causalidade] e, mais uma vez, o único critério que dispomos para
avaliá-las é o de probabilidade, de modo que todo raciocínio por indução se presta, em última
análise, a ser modelado a partir da teoria das probabilidades 99 , e assim, “filósofos que

99

No Tratado e na primeira Investigação, a temática da probabilidade não é imediatamente introduzida por
Hume. No primeiro, ela só é efetivamente problematizada a partir de T., I, III, 11 a 13, respectivamente nas
seções “Da probabilidade de chances”, “Da probabilidade de causas” e “Da probabilidade não-filosófica”; na
segunda, somente a partir de E., VI, na seção “Da probabilidade”. A compreensão da noção de probabilidade só
é atingível adequadamente se acompanharmos a evolução da argumentação humeana até as seções retrocitadas,
exatamente o que nos propomos até aqui, ao alternar premissas do Tratado (principalmente) e da primeira
Investigação que julgamos tanto relevantes quanto convergentes a tal propósito. Apesar da noção de
probabilidade em Hume ser quantitativa, não se trata aqui de um cálculo matemático de probabilidades, o que em
nenhum de seus textos ele menciona. Bem mais importante no presente contexto é tentar esclarecer, sobretudo, a
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dividiram a razão humana em conhecimento e probabilidade (...) vêem-se obrigados a incluir
todos os nossos argumentos baseados em causas ou efeitos dentro do nome geral de
probabilidade” (T., I, III, 11: 157,2).
No Tratado e na primeira Investigação, Hume examina o acaso a partir de uma
perspectiva diferente - o seu efeito psicológico sobre a mente. Ele afirma que o acaso deixa a
mente num certo estado de ingenuidade ou indiferença, ou seja, um conjunto de resultados
equiprováveis produz um estado mental de indiferença entre as alternativas, e não há razão
para preferir um resultado a outro. A crença de que o acaso representa conhecimento
insuficiente ou indiferença é às vezes chamado de definição subjetiva de aleatoriedade: de
acordo com essa visão, a aleatoriedade existe somente na mente dos indivíduos, não no
mundo objetivo, de modo que ela rejeita que as probabilidades estejam nas coisas, esperando
para serem descobertas, e encara as atribuições de probabilidades a acontecimentos como
expressões puramente pessoais do grau de confiança que devemos ter quanto à ocorrência de
um acontecimento. Essa questão introduz um novo enfoque até então desconhecido 100 no
âmbito das discussões cético-naturalistas sobre a causalidade que se torna, portanto, um caso
particular da probabilidade: os efeitos são sempre [ou necessariamente] encontrados nas
causas, ou é suficiente que as causas tornem os efeitos prováveis?
Em T., I, III, 11 e E., VI, III Hume fala da probabilidade de chances ou de acasos. O
acaso é para ele uma eqüipolência de probabilidades que não deixam a abertura a uma
previsão positiva em um sentido ou outro, ou seja, não há qualquer tendência [ou,
literalmente, diferença]. A probabilidade dos acasos, ou indiferença causal, é uma teoria a
priori que procura definir a probabilidade independentemente da freqüência dos
acontecimentos aos quais se refere 101 . Observe-se que termos como “igualmente provável”,
“acaso” e “inteiramente iguais” estão, no mesmo sentido, presentes quando Hume se refere a

origem psicológica do conceito de probabilidade, o que implica a sua grande dependência teórica para com os
conceitos de crença e hábito.
100
O acaso, no mais das vezes, é visto como algo irreal, reflexo da ignorância humana e que o determinismo
cientifico prevalece, pois cedo ou tarde transformará o acaso em causa. O cientificismo diz que isso é fruto do
inexorável progresso científico, até porque “os filósofos normalmente admitem que aquilo que o vulgo chama de
acaso não é senão uma causa secreta e oculta” (T., I, III, 12: 163, 1). Essa é a questão que terá que ser
examinada, pois o próprio Hume admite que a clivagem antiga e dogmática entre o acaso e a causa [ou a ciência]
é eliminada a partir do estabelecimento da teoria das probabilidades e de sua aplicação a título de causalidade
probabilística. De fato, o cético-naturalismo de Hume vai proceder a uma dita compatibilização entre o acaso e a
causa, e a noção de probabilidade é fundamental nesse desiderato, pois ela nos permite raciocinar a partir de uma
combinação de acasos (ou probabilidade de chances) e causas (ou probabilidade de causas).
101
“Uma indiferença perfeita e total é essencial ao acaso, e uma indiferença total jamais pode ser em si mesma
superior ou inferior a outra...” (T., I, III, 11: 158, 5). Caso contrário, haveremos de considerar “que existe alguma
coisa que lhe dá essa superioridade e determina o resultado a se inclinar (...) Em outras, palavras, teríamos de
admitir a existência de uma causa, destruindo a suposição do acaso” (Ibidem).
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esse tipo de probabilidade, e seu exemplo preferido é o do lançamento de um dado ideal 102
[ou não viciado]:
Parece claro que a mente, quando busca descobrir o evento que resultará do
lançamento desse dado, considera como igualmente provável que se volte
para cima qualquer uma das faces individuais; e essa é a própria natureza do
acaso: tornar inteiramente iguais [ou indiferentes] todos os acontecimentos
particulares que abrange (E., VI, III: 92).

Sendo assim, quando Hume trata da probabilidade de chances (ou probabilidade
matemática), ele está se referindo a eqüiprobabilidade 103 onde, na ausência de experiência e
diante da exposição de uma mera conjunção constante de objetos ou ações semelhantes e
contíguas no passado, não se consegue transmitir uma impressão presente, enfim, uma crença
persuasiva entre idéias relacionadas no tempo, pois não há hábito e assim não se expressa
qualquer tipo de relação natural. Com efeito, a languidez e mesmo a pura falta de impressão
dos sentidos e da memória transmitem à imaginação idéias tão fracas ou iminentes ficções, a
ponto de não serem reconhecidas por esta faculdade, que se torna insensível ou indiferente a
elas, e acaba por tomá-las como bastardas de uma razão dogmática. Ora, ao não captar as
diferenças (literalmente as causas) entre as idéias, a mente se abate numa espécie de torpor
que a torna indiferente a qualquer estímulo (ou causa) e só retorna ao estado de determinação
diante da presença de novas causas, o que só ocorre quando da formação de novos hábitos 104 .

102

Um dado ideal [perfeitamente equilibrado] onde as seis faces têm a mesma chance; já que suas faces são nãodiferentes, a imaginação permanece indiferente à ocorrência de qualquer imprevisto “fazendo-nos conceber cada
uma delas (...) como igualmente provável e possível” (T., I, III, 11: 162, 12), o que significa dizer que não há
causas para limitar os acasos, ou seja, não há qualquer determinação da mente e, conseqüentemente, formação de
crença através de algo como a repetição habitual de alguma face numa freqüência diferente das demais. Note-se
que as causas são necessárias para o próprio processo aleatório e, de fato, quando não há um limite para os
acasos, a fantasia poderá operar com toda sua força, inclusive para formar juízos extravagantes, decorrentes, por
exemplo, da união de dois conceitos como “dado” e “alado”. Na prática, o acaso não é tudo, e há sempre uma
mistura entre causas e chances [ou acasos] e, mesmo no dado ideal aqui exemplificado, há uma sujeição mínima
a causas, como ele está [inexoravelmente] à lei da gravidade.
103
A definição de probabilidade a partir do pressuposto da eqüiprobabilidade, ou de eventos/proposições
“igualmente prováveis” é circular. Salvamos esta definição clássica apenas quando os casos favoráveis são
igualmente prováveis. Ao contrário, a probabilidade de causas, advoga que a probabilidade empírica [a
posteriori] ou avaliada de eventos/proposições é considerada como a freqüência relativa de sua ocorrência
quando o número de observações é muito grande. Esta é, de fato, uma probabilidade dita cientifica, e não apenas
lógica, e caracteriza-se pelo limite de freqüência relativa, quando o número de observações cresce
indefinidamente.
104
“Uma causa traça o caminho para nosso pensamento e, de certo modo, nos força a considerar objetos
determinados em relações determinadas. Tudo o que o acaso pode fazer é destruir tal determinação do
pensamento, deixando a mente em seu estado original de indiferença, a que na ausência de uma causa, ela
retorna instantaneamente” (T., I, III, 11: 158, 4). Pelo visto, o determinismo do hábito esvazia o acaso de todo
conteúdo real, não permitindo a dominação da imaginação pela razão, a dominação do diferente pelo igual, do
insaturado pelo saturado ou, enfim, da causa pelo acaso. O hábito consiste no único princípio de determinação da
mente ao estabelecer, como veremos, uma solução cético-naturalista para os argumentos probabilísticos que
incorrem em non sequitur. No exemplo de Adão, compreendemos que se ainda não transferimos suficientemente
nossas experiências no tempo é, segundo Hume, pura e exclusivamente porque ainda não desenvolvemos hábitos
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É neste sentido que, através do exemplo do lance de dados, Hume pretende mostrar a
incapacidade da razão de transferir eventos pretéritos para eventos futuros quando se lida com
questões de probabilidades. Contudo, ao migrar do sentido filosófico da palavra “relação”
(onde mais parecem predominar acasos do que determinações causais), ao sentido natural do
termo “relação”, já se faz presente a forma mais importante da outra noção de probabilidade
na consideração humeana - a probabilidade de causas 105 . Nesta, a mente sai de um estado de
indiferença anterior (acaso) que é característico da ausência de determinação, e mais, passa da
evidência de fazer inferências que corresponde a seu estado passivo de conjunção constante
(na verdade um estado de não fazer inferências onde, a rigor, ainda não se aplicam as regras
de probabilidades), para um estado ativo e habitual de reflexão sobre esse estado de
regularidade. Ou seja, passa a especular sobre a possibilidade de nexos causais entre
fenômenos internos ou externos ou, em uma palavra, a fazer ciência da natureza humana.
Cumpre insistir que, se a probabilidade de causas supõe a causalidade, nem por isso a
possibilidade de certeza que nasce do raciocínio causal deixa de ser um limite, um caso

consistentes (ver E., V, V: 75 a 77 - nota 1). Todavia, repetimos, há um amálgama de causas e acasos: a mente
nunca permanece num estado de plena indiferença, o que só ocorreria, em tese, se os eventos estivessem sujeitos
não a causas, sejam elas conhecidas ou desconhecidas, mas ao acaso.
105
Até aqui (probabilidade de acasos), Hume considerava o acaso com uma conotação meramente negativa, ou
seja, o “que eu disse acerca da probabilidade de chances não tem outro propósito senão auxiliar-nos na
explicação da probabilidade de causas” (T., I, III, 12: 163, 1), que é uma condição que sempre produz um certo
efeito, ou melhor, condição de suficiência. E, a respeito da probabilidade de causas, ele sugere dois tipos: o
primeiro, que não lhe interessa, se refere à experiência da conjunção constante e do hábito daí resultante, e que já
denominamos de “prova”. Contudo, na conjunção constante, não se pode ainda falar de probabilidades. De fato,
nem sempre essa hipótese se verifica, mas quando “a conjunção de dois objetos é freqüente, mas não
inteiramente constante, a mente se vê determinada a passar de um objeto ao outro, mas não com um hábito tão
completo como quando a união é ininterrupta e todos os exemplos que já encontramos são uniformes e da
mesma espécie” (T., I, III, 12: 165-166, 6). Em T., I, III, 12: 164, 3, Hume vai chamar o primeiro tipo de
probabilidade [, na verdade prova,] de uma experiência imperfeita [já que saturada]; o segundo é derivado de
uma contrariedade de causas. É esta a causalidade probabilística, como uma condição que torna o efeito mais
provável, elaborada com base em modelos aleatórios que requerem apenas que as causas tornem os efeitos
prováveis, em vez de determiná-los, a que representa o segundo tipo de probabilidade de causa e nos permite
tematizar sobre o acaso num sistema de causas utilizando, por exemplo, um modelo de inferência randômico
bayesiano, que defende que nossas crenças, inclusive nossas crenças em proposições científicas, obtêm-se em
graus: com isso, posso crer num grau de 0,5 que choverá amanhã, o que equivale a uma probabilidade de 50% de
que chova amanhã. De acordo com isso, os bayesianos sustentam que os graus de crença devem satisfazer aos
conhecidos axiomas do cálculo de probabilidades e, essa maneira quantitativa de tratar a questão, não lhes retira
o caráter subjetivo que eles vêem na probabilidade: o que a racionalidade requer é somente que, se uma pessoa
tem probabilidade subjetiva de 0,2 de chuva, deve ter então uma de 0,8 para não-chuva, ao passo que se outra
tem 0,5 para não-chuva, deve ter uma de 0,5 para chuva e, assim por diante, desde que elas concordem de
diferentes pontos de vista, com um dos axiomas centrais do cálculo de probabilidades que afirma que Prob.
(chuva) = 1 – Prob. (não-chuva). Cumpre acrescentar que Hume ainda anuncia um terceiro tipo de probabilidade
que vinculamos ao tema de “Finalidade e Indução” na nossa terceira parte (ver 3.2.2): “Mas além dessas duas
espécies de probabilidade, derivadas de uma experiência imperfeita e de causas contrárias, há uma terceira,
resultante da ANALOGIA, que difere daquelas em alguns pontos importantes” (T., I, III, 12: 175, 25), a começar
pelo seu baixo grau de probabilidade, de modo a ser mais propriamente assimilada a uma relação filosófica e não
a uma relação natural.
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particular da probabilidade, uma convergência praticamente absoluta de probabilidades, o que
na teoria das probabilidades se convencionou atribuir o numeral 1 [ou probabilidade 1].
Face ao exposto, não se pode negar que a experiência passada nem sempre é uniforme.
Na vida comum nos deparamos com incertezas nos acontecimentos, de modo que estamos
sempre sujeitos a incerteza em nossos raciocínios, o que implica que devemos adotar uma
atitude de constante correção frente à contrariedade dos eventos. Ressalte-se que não se trata
mais da ausência de causas, que deriva do modelo de probabilidade de chances, nem de uma
experiência imperfeita ou imatura do exemplo de Adão, mas de uma incerteza nas próprias
causas. Naquilo que o vulgo costuma atribuir a uma suposta falha nas causas conhecidas, as
quais, sem que houvesse obstáculo algum, não produziriam seu efeito habitual, provocando
uma contrariedade de eventos. De fato, o “vulgo (...) atribui a incerteza dos acontecimentos a
uma incerteza nas causas (...) os filósofos (...) não de uma contingência na causa, mas da
operação secreta de causas contrárias” (T., I, III, 12: 165, 5). De modo que aquilo que o
homem comum chama de acaso ou mesmo de contingência das causas deve ser considerado
pelo filósofo, que corrige a irregularidade da experiência através de regras gerais extraídas
dessa mesma experiência, como uma maneira imprecisa de nos referirmos à presença de
causas desconhecidas. Isto traz à tona que há condições que não são nem necessárias nem
suficientes para a produção de efeitos e ainda assim são consideradas causas: são, insistimos,
as “causas probabilísticas”, conhecidas como aquelas que engendram uma condição que torna
o efeito mais provável. E Hume nos mostra um exemplo dela na primeira Investigação - E.,
VI, IV: 93-94:
(...) quando se constata que efeitos diferentes seguem-se de causas que são
aparentemente em tudo semelhantes, todos esses diversos efeitos devem
apresentar-se à mente quando se transfere o passado para o futuro, e devem
ser levados em conta ao determinarmos a probabilidade do acontecimento.
Embora nossa preferência seja dada ao que se mostrou mais usual, e
acreditemos que esse é o efeito que vai ocorrer, não podemos negligenciar os
demais, mas temos de atribuir a cada um deles um particular peso e
autoridade conforme o tenhamos encontrado com maior ou menor
freqüência.

Assim sendo, ainda que persista a discordância entre o vulgo e o filósofo no que diz
respeito à causalidade probabilística, a tese que continua pendente de uma melhor explicação
é a que sustenta que a razão demonstrativa é inábil para tratar de questões de fato e de suas
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relações em probabilidades causais106 . A solução proposta por Hume é que as relações causais
têm que ser postuladas como uma questão que envolva a disseminação de conceitos como o
de “probabilidade”, rejeitando o papel de conceitos modais como o de “necessidade” que são
mais afeitos a tratar de relações de idéias vis-à-vis às questões de fato. Neste sentido, quer seja
causada pela contingência das próprias causas, ou por ação de causas secretas, a contrariedade
verificada na causalidade probabilística tem como resultado “uma espécie de crença hesitante
quanto ao futuro, e isso de dois modos distintos” (T., I, III, 12: 165, 6): diretamente e sem
qualquer reflexão, através de um hábito; ou, indiretamente, por meio de uma reflexão
consciente sobre a contrariedade na experiência passada 107 .
Este último dispositivo de probabilidade de causas é similar, e resgata os apontamentos
de Hume sobre as probabilidades de chances, pois cada “experiência passada pode ser
considerada uma espécie de chance” (T., I, III, 12: 168 11), além de se apresentar como um
experimento que vai compor a contrariedade. Os casos de causa e efeito que se apresentaram
no passado exercem de início a mesma influência sobre a mente, a mesma possibilidade
futura. A diferença se estabelece quando a causa se apresentou mais vezes acompanhada de
um efeito que de outro, sendo suas possibilidades maiores que as contrárias, de modo que
nossa imaginação será levada com uma determinação maior à idéia desse efeito não apenas
(indiferentemente) possível, mas (diferentemente) provável:
Em resumo, portanto, experiências contrárias produzem uma crença imperfeita,
seja enfraquecendo o hábito, seja dividindo e em seguida juntando em diferentes
partes esse hábito perfeito que nos faz concluir, em geral, que os casos de que não
tivemos experiência devem necessariamente se assemelhar aos casos de que a
tivemos (T., I, III, 12: 168, 12).

Ainda que menos genérica, a degeneração da probabilidade de acasos em probabilidade
de causas ou simplesmente probabilidade, em termos metodológicos, é análoga à degeneração
do conhecimento em probabilidade. Hume confirma este procedimento teórico quando insiste
que “tudo que eu disse sobre a probabilidade de chances se aplica também [a probabilidade de
causas]” (T., I, III, 12: 168, 11). Neste sentido, o exemplo do lance de dados continua sendo o
instrumento preferido por ele, para ilustrar a passagem do acaso à causa. No acaso, ele foi

106

Hume diz que diante de eventos contrários e mutuamente excludentes nas nossas experiências pretéritas,
somente o hábito, em primeira instância, poderia estabelecer uma crença num determinado evento futuro, como
fica claro em E., VIII, XIII: 126-127.
107
O que torna a nossa experiência passada, um padrão para nossos juízos futuros no caso de causas
probabilísticas? Vimos que somos determinados unicamente pelo hábito a supor que o futuro é similar ao
passado; não obstante, sempre que nós precisamos calcular eventos prováveis, devemos suplementar e corrigir o
hábito por um raciocínio consciente, de formulação mais explícita como exemplificam os recursos que nos são
disponibilizados através da teoria e do cálculo das probabilidades.
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caracterizado pelo modelo do dado ideal, onde cada face apresenta a mesma chance ou
possibilidade de ocorrência. É isto que pode caracterizar a indiferença da faculdade da
imaginação na ausência de causas: a falta de relações e de tendências 108 que a transformariam
numa faculdade de cariz instrumental, que Hume vai chamar de razão 109 [pura].
No caso da causa, Hume opera com um dado que não apresenta em suas seis faces o
mesmo algarismo, marcando quatro faces com um algarismo e as duas faces restantes com
outro. Nesta versão, as imagens que a mente forma se repetem nessa proporção, sendo
“conduzida com mais freqüência para esse acontecimento e depara mais vezes com ele ao
ponderar as diversas possibilidades ou acasos de que depende o resultado final” (E., VI, III:
92), acarretando que as chances se somam e a indiferença é suprimida. Aqui também temos
um fenômeno aleatório (como que resultante de uma relação natural), e não apenas
contingente (como que resultante de uma suposta relação filosófica). De fato, sobre ele
continua a não haver maneira alguma de prever antecipadamente o que vai ocorrer, ou em que
número apostar, num lance de dados futuro. A informação adicional neste segundo caso é que
abolimos a indiferença, o que significa a instauração de causas e, com elas, a experiência na
forma de experimentos passados, ou melhor: a interposição de causas no acaso introduz uma
dimensão temporal nos processos probabilísticos em consideração, e esta é efetivamente a

108

A falta de relações e de tendências é uma característica que distingue a faculdade da razão, mas que não está
presente na faculdade da imaginação quando ocorrem causas. Com efeito, a razão apresenta uma certa
insensibilidade à repetição, ou seja, uma certa indiferença à convergência da experiência, ou de repetição de
experimentos. Em completo contraste com isso, “sempre que a repetição de algum ato ou operação particulares
produz uma propensão a realizar novamente esse mesmo ato ou operação, sem que se esteja sendo impelido por
nenhum raciocínio ou processo do entendimento, dizemos invariavelmente que essa propensão é o efeito do
hábito” (E., V, V: 74), que é um produto da repetição. Com efeito, é exatamente essa nossa sensibilidade à
repetição de experimentos que Hume vai chamar de costume ou hábito.
109
Hume, às vezes, é demasiado fastidioso quando caracteriza a razão como uma faculdade incompetente para
julgar as inferências causais derivadas da repetição, melhor dizendo, para opinar sobre probabilidades e, nesse
desiderato, reiteramos: “(...) por que extraímos de mil casos uma inferência que não somos capazes de extrair de
um único caso, que deles não difere em nenhum aspecto? A razão é incapaz de variar dessa forma; as conclusões
que ela retira da consideração de um único círculo são as mesmas que formaria após inspecionar todos os
círculos do universo” (E., V, V: 75), e todas “as inferências da experiência são, pois, efeitos do hábito, não do
raciocínio” (Ibid). Esta incompetência de captar a variação, ou insensibilidade da razão à repetição, é o
argumento decisivo de Hume no sentido de descredenciar a razão dedutiva como verdadeiro princípio da
inferência causal. O fato que vimos sempre insistindo para a exata compreensão das teses humeanas é que da
tradição filosófica surgiram dois ideais de racionalidade: a racionalidade dedutiva e a indutiva. Para ambas, o
critério diretriz é o de que existem regras cuja correta aplicação gera uma conclusão racionalmente aceitável. Em
linhas gerais, o produto normal do raciocínio é um argumento com uma série finita de afirmações, ou premissas,
oferecidas para corroborar outra afirmação, ou conclusão. Muitos argumentos são indutivos, como os factuais:
neles as premissas oferecem à conclusão um apoio probabilístico e, desse modo, essa conclusão apresenta uma
certa probabilidade de ser verdadeira. De acordo com isso, a racionalidade dedutiva seria, para Hume,
meramente instrumental e sem valor plausível ou cognitivo e, nesse desiderato, “a razão não é senão um
maravilhoso e ininteligível instinto de nossas almas” (T., I, III, 16: 212, 9), do qual os processos demonstrativos
seriam uma de suas manifestações.
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particularidade mais visível da probabilidade de causas 110 ou, nas palavras de Hume, todos
“os nossos raciocínios concernentes à probabilidade de causas são fundados na transferência
do passado ao futuro” (T., I, III, 12: 171, 19).
Portanto, atribuir um acontecimento ao acaso caracterizava o procedimento do chamado
“vulgo” simbolizado por um dado ideal, a qual o filósofo jamais deveria aceder. Ao contrário,
a mais alta responsabilidade deste, estaria na busca de causas ou, em ultima análise, no
admitir que estas eram por demais complexas para sua capacidade de cognição. Isto é,
compreender que a ciência da natureza humana jamais trabalha com a hipótese de dados
ideais, mas com dados tendenciosos ou probabilísticos. De fato, a ciência da natureza humana
nunca determina previamente o que é casual e o que é necessário. Ela desconfia da era de
supremacia das clivagens dualistas abruptas características de um ideal de racionalidade
dedutiva onde é impossível a ocorrência de contra-exemplos; reduz-se agora a um sentimento
de tendência próprio da faculdade da imaginação que, como tal, não pode ser conhecida a
priori 111 . É por isso que abandonada a si mesma, a mente não é capaz de se afastar da
indiferença das associações feitas ao acaso, de modo que os princípios da natureza humana
não podem ser resultado da mera repetição de lances indiferentes de um dado ideal, onde as
diferentes chances não são tratadas como casos passados que produziriam uma contrariedade
na experiência, mas definidas num plano inteiramente atemporal possível e provável,
portanto, equiprovável, de acontecimentos. Ao contrário, quando contribuem para determinar
causas, os princípios da natureza humana produzem resultados objetivos, ou seja, imprimem
uma tendência à mente, como produto da repetição de lances diferentes de um dado viciado,
constituindo uma natureza, ou um nexo causal, cuja representação tem como expressão um

110

Enquanto a probabilidade de causas é a posteriori a probabilidade de acasos seria uma teoria a priori das
probabilidades, que procura definir a probabilidade independentemente da periodicidade dos acontecimentos que
ocorrem na vida comum. Isto significa dizer, na esteira de Hume, que o cálculo de probabilidades não tem nada a
ver com o raciocínio probabilístico: a discussão numérica das probabilidades pode tornar-se, sem dúvida,
sofisticada e um pouco mais complexa, mas, a menos que se invente um cálculo que permita estimar até que
ponto as proposições têm o direito à nossa crença, dificilmente se poderá chamar o que temos de “cálculo de
probabilidades” e, por conseguinte, é possível ensinar fazer cálculos teóricos de probabilidades de “causas” e
“acasos”, no sentido matemático, sem jamais ter de considerar a função modal de suas aplicações na prática. O
que podemos dizer é que como meras possibilidades, as chances remetem ao acaso e à indiferença; quando se
juntam [ou se repetem,] e formam uma probabilidade, elas produzem crença.
111
Já vimos no início deste capítulo que a metodologia adotada pelo compatibilismo humeano procura se manter
afastada tanto da idéia extremada de uma ausência absoluta de causas [ou acasos], bem como da suposição
indesejável de um determinismo absoluto. A tendência a qual o dado está acometido lhe imprimirá uma
inclinação de modo que o resultado final apresente o predomínio de um dos lados sobre os outros. De fato, um
dado ideal que apresentasse tão somente a probabilidade de 1/6 para cada lado num grande número de lances é
um bom dado. Mas não basta ser apenas um bom dado. É melhor ser um dado razoável, ou um dado real, que é
aquele que está para além de gerar uma mera indiferença na mente. Mais que isso, ele deve ser capaz de
determinar uma tendência, ou seja, através dos princípios da natureza humana compor nexos casuais
componentes de uma natureza provável.
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vetor de probabilidade num espaço de possibilidades, garantindo-nos que a única realidade da
causa é ser probabilidade que, como tal, é o máximo que a crença pode nos oferecer 112 .
Assim, ao correlacionar acaso e causa na temática das probabilidades, Hume consegue
justificar e incapacidade preditiva da faculdade da razão de transferir o passado para o futuro,
argumentando, como vimos, que ela faria com que as conclusões contrárias se anulassem de
um modo recíproco fazendo com que nossos prognósticos se revelassem completamente
indiferentes quanto ao futuro 113 e se “não consideramos esses juízos como efeitos do costume
sobre a imaginação, mergulharemos em perpétuas contradições e absurdos” (T., I, III, 13: 187,
20). Com as considerações feitas tanto pelo vulgo, quanto pelo filósofo, no que toca à
causalidade probabilística, Hume dispõe agora de elementos suficientes para descrevê-la
como um argumento indutivo preditivo, ou melhor, uma espécie de inferência probabilística
de avaliação psicológica que opera juízos sobre a regularidade da natureza na ausência de
uma justificação demonstrativa; na verdade um argumento falacioso onde a conclusão não se
segue (non sequitur) das premissas. Assim, o problema de Hume pode ser formulado
alternativamente através de dois princípios fundamentais que aparecem agregados em T., I,
III, 12: 172, 20, o primeiro, apresentando a versão do vulgo, que se degenera no segundo que,
por sua vez, representa a versão do filósofo; com efeito, quanto aos juízos prováveis:

(...) não há nada em nenhum objeto, considerado em si mesmo, capaz de nos
fornecer uma razão para extrair uma conclusão que o ultrapasse; e que,
mesmo após a observação da conjunção freqüente ou constante entre
objetos, não temos nenhuma razão para fazer uma inferência a respeito de
outro objeto além daqueles de que já tivemos experiência (...).
112

Os princípios da natureza humana, na interpretação humeana, seriam impossíveis se a mente [ou o dado] não
se comportasse como um dado tendencioso ou viciado e é, neste sentido, que eles constituem, uma natureza
provável, decorrente de uma faculdade de imaginação constituída pelo hábito que, corrigido e suplementado pela
probabilidade de causas, resulta em crença.
113
Não compete à razão, como vimos, opinar sobre a causalidade, a menos que seja do ponto de vista
instrumental. De fato, quando trabalhamos com enunciados perfeitamente unívocos, como acontece nos sistemas
formais, onde apenas os signos, por sua combinação, bastam para tornar a contradição indiscutível, não podemos
deixar de nos inclinar ante a evidência: estamos diante de uma contradição, onde conclusões contrárias se
anulam. Mas não é isso que acontece quando se trata de enunciados probabilísticos encontrados na linguagem
natural e aí, estamos diante de uma contrariedade [não lógica] ou incompatibilidade. Quando alguém sustenta
simultaneamente uma proposição e sua negação, pensamos que não deseja dizer algo absurdo e nos perguntamos
como se deve interpretar o que diz para evitar a incoerência, pois é raro que a linguagem utilizada na
argumentação possa ser considerada inteiramente unívoca, como a de um sistema formalizado. Por seu turno, a
contradição lógica [instrumental], discernível de um modo puramente formal, é intimamente ligada ao sistema e
independente de nossa vontade e das contingências conteudísticas da nossa mente. Não é isso que se dá com a
ciência da natureza humana, onde as premissas apenas raramente são inteiramente explicitadas e, quando o são,
raramente definidas de um modo inteiramente unívoco; nela, o campo e as condições de aplicação variam com as
circunstâncias convencionadas, das quais sempre fazem parte as próprias decisões dos participantes do debate
cujo campo de batalha é o da vida comum. A incompatibilidade não é contradição: ela depende, quer da natureza
das coisas, quer de uma decisão humana e, neste sentido, ela é antes imaginação e probabilidade que razão, antes
causa que acaso.
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Apesar de tudo, Hume insiste que não abandonemos a indução. A sua razoabilidade
fortalece o hábito que temos em fazê-la. Em outros termos: somos condicionados a fazer
induções pelo resultado [em geral favorável] das induções que fazemos; e isto é uma
trivialidade da vida comum, qual seja, configura um mecanismo probabilístico que sempre
está ligado à nossa sobrevivência como seres naturais 114 . Com efeito, a passagem retrocitada
nos expressa que a lacuna existente entre o passado e o futuro não pode ser preenchida por
nenhum argumento de probabilidade a priori [no primeiro caso], e também que qualquer
artifício de estabelecer entre eles uma ponte a posteriori, como o princípio da regularidade da
natureza ou da probabilidade a posteriori, são no mínimo circulares e, além do mais,
mostram-se simplesmente equivocados. Isto significa que o simples fato de reduzir a
causalidade à indução ou, de modo análogo, a probabilidade de chances à probabilidade de
causas, não resolve a contento o problema da necessidade das relações causais. É o que
pretendemos ilustrar através do recurso ao exemplo de uma simples experiência aleatória, que
apensamos juntamente com seus envolvimentos em rodapé 115 .
114

Segundo Monteiro (em Realidade e Cognição, 2006, p.29-30), “Basta apontar que, se nos últimos tempos
tivesse sido falsa a maior parte de nossas conclusões causais, e dado o grande número dessas conclusões que são
indispensáveis a nossa sobrevivência, a humanidade teria desaparecido da face da terra. Como ainda estamos
aqui, segue-se que o raciocínio causal, dado o número enorme de verdades que forçosamente descobriu, é
confiável em seu conjunto, embora seja apenas conjectural, e assente em outras conjecturas, algumas das quais,
no mínimo, esmagadoramente plausíveis - como aquela segundo a qual ainda existem homens à face da Terra...”.
Como se vê, Hume nega o aspecto lógico, mas exalta o aspecto probabilístico de seu problema e da utilidade
biológica recorrente das inferências causais, bem como de seu cuidado em não sustentar uma atitude dogmática,
conseqüentemente maniqueísta, de que a dedução é lógica [ou racional] e a indução seja ilógica [ou irracional].
Nossas práticas indutivas básicas são partes do programa da mente e seria inútil qualquer tentativa de descartálas, ou melhor, de suspender o juízo em relação às conclusões de argumentos entrincheirados, como é o caso dos
ditos científicos, que tem uma cogência especial que, na visão de J. L. Mackie, não lhes permite classificá-los
nem na esfera dos argumentos dedutivos, nem dos indutivos (Mackie, 1979, p.118-119), restando alocá-los nos
conjunto dos argumentos probabilísticos que, vimos, para além do hábito, é o meio que Hume buscava para
conectar observações passadas a expectativas sobre o futuro.
115
Suponhamos que eu possua uma sacola que sei possuir nove bolas pretas e uma branca, que são idênticas em
todos os aspectos, salvo na cor, e foram perfeitamente misturadas. Retiro uma bola: não estou plenamente certo
de ela ser preta, mas ela é provavelmente preta, numa proporção de 90%. Este é uma conclusão cogente: se foi
dada a premissa sobre a composição das bolas na sacola, juntamente com a proposição de que cada uma das dez
seleções seja igualmente possível e provável [ou equiprovável], segue-se que é provável [, 90% provável,] que a
bola selecionada seja preta. Este exercício probabilístico equiprovável [, a priori], em nenhum momento
menciona a extrapolação de casos observados para casos não-observados, tampouco ao princípio da regularidade
da natureza ou a juízos causais específicos. Apesar de probabilístico, de operar sob uma plataforma temporal, ele
usou como hipótese o princípio da bivalência da lógica formal e, deste modo, poderíamos dizer, contra Hume,
que a premissa de que todos os fogos observados foram acompanhados de calor probabiliza a conclusão de que
este fogo, que agora observo, é, da mesma forma, acompanhado de calor. E este é um raciocínio aparentemente
cogente, como se propõem a ser todos aqueles que, para além do hábito, procuram estabelecer modelos
complexos de racionalidade instrumental para apreender efeitos futuros de causas pretéritas; e nestes, incluímos
modelos de lógicas não-clássicas e polivalentes bem como dos modelos econométricos de racionalidade
econômica ou que via de regra dão suporte as previsões de que nossas crenças relativas à consecução de
objetivos econômicos, como por exemplo o de evitar a pobreza com uma justa distribuição de riqueza, sejam
racionais quando avaliadas à luz da meta epistemológica de conhecer a verdade e evitar a falsidade. Em todo
caso, como vê Mackie, uma explicação coerente da racionalidade deve procurar definir a racionalidade
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Suponhamos agora, alterando o exemplo que acabamos de descrever na última nota, que
a probabilidade a priori de ser retirada uma bola preta seja diferente de 90%. Neste caso, a
conclusão não se segue necessariamente das premissas e, sendo assim, parece que não pode
mais ser logicamente demonstrada, o que nos assegura a passagem T., I, III, 12: 172, 20 do
Tratado, que transcrevemos atrás, e que mencionava que um juízo de probabilidade [tanto em
acasos como em causas] não possui validade objetiva. Podemos mostrar isso de duas maneiras
diferentes. Uma primeira seria recorrer ao principio da indiferença que, como no exemplo
anterior, postulou probabilidade igual a priori às possibilidades prévias, quando não existe
nenhuma razão conhecida para que não seja assim. Ora, fica difícil compreender por que se
deveria opinar antecipadamente sobre eqüiprobabilidade [no caso estabelecido no exemplo
apenso em rodapé] diante de uma total falta de evidência quanto a ela; isto implica que
atribuir probabilidades iguais a priori é um procedimento arbitrário que só convém às práticas
do dogmatismo. Sendo assim, o princípio da indiferença, pressuposto na probabilidade de
acasos, configura uma incapacidade da razão de legislar sobre causas e efeitos, uma razão
insuficiente por assim dizer para fazer previsões sobre distribuições não-equiprováveis de
probabilidades, ou de causas [ou, de resto, diferente dos 90% atribuídos previamente ao
exemplo descrito em rodapé].
Se for assim, poderíamos justificar a atribuição de probabilidades iguais, a partir da
experiência [ou a posteriori]? A outra maneira, que se pauta na atribuição de probabilidades
iguais a posteriori ou probabilidade de causas, também falha como procedimento racional. De
fato, nossa experiência pretérita de coisas que se assemelham à situação de nosso exemplo das
bolas perfeitamente misturadas, nos dá razão para acreditar que não há nenhuma tendência a
favorecer qualquer bola sobre qualquer outra, e que existe realmente a eqüiprobabilidade do
sistema. Porém, se aplicamos essa experiência passada ao presente, ou mesmo estendendo-a
ao futuro, estamos fazendo uso de inferência indutiva, ou seja, o próprio tipo de inferência
cuja validade está em questão, configurando um raciocínio circular. Conseqüentemente,
podemos usar a indução para determinar probabilidades de causas em casos específicos, mas,
se nossa dúvida for se podemos ou não estabelecer a validade e a probabilidade da indução
sem pressupor a sua validade e probabilidade, a única possibilidade de estabelecer um fim a
nossa pesquisa é aquiescer que a natureza da causa mental não afeta a questão de sua
validade, ou melhor, a prova psicológica da operação dos princípios da natureza humana,

epistemológica, a não-epistemológica, e as formas correspondentes de irracionalidade, partindo do modelo
inicial estabelecido pela ciência da natureza humana.

97

como vimos, parece que já se afigura como suficiente116 e estanca uma petição de princípio. E
este, é o principal argumento que Hume usa para formular a idéia de conexão necessária como
uma espécie de pressuposto psicológico que cimenta o universo através das relações de causa
e efeito, persuadindo-nos que ela é algo que existe na mente ao graduar probabilisticamente
nossas crenças através das qualidades associativas entre objetos. A necessidade se propõe
justamente a recompor a dependência teórica da indução para com a causalidade, ou da
probabilidade para com o conhecimento. Trata-se de uma legítima justificação filosófica do
empreendimento humeano que aposta no psicologismo como um aliado próprio do
naturalismo em função da suspeição geral de qualquer domínio de proposições que
estabelecem relações lógicas substanciais ou definitivas.
1.9 Da necessidade
Na seção “Da idéia de conexão necessária”, Hume cumpre uma espécie de remate que
vai coroar a terceira parte do primeiro livro do Tratado - T., I, III, 14. A mesma temática,
evidentemente com as alterações de estilo projetadas por ele, é objeto da seção de mesmo
nome da primeira Investigação - E., VII. O “fecho da abóboda” do problema de Hume tem
como meta perseguir a impressão que dá origem a essa idéia, uma vez que “não temos
nenhuma idéia que não seja derivada de uma impressão” (T., I, III, 14: 188, 1). Na verdade,
fica claro que ele vai retomar uma discussão de importância capital que ficara pendente em T.,
I, III, 2, a saber: “em que consiste nossa idéia de necessidade quando dizemos que dois
objetos estão necessariamente conectados um com o outro?” (Ibid), e essa, é a idéia da
causalidade propriamente dita. Diante da dificuldade de investigação direta da impressão de
necessidade nas relações [de causa e efeito], vimos que Hume achou por bem desmembrá-la
em duas: a primeira, que coloca em evidência a máxima causal, tem seus vínculos com
116

A determinação racional de probabilidades em casos reais depende de nosso uso de inferência indutiva e não
pode servir para justificar qualquer crença como provável, a menos que a validade da indução tenha sido
estabelecida de antemão. Aliás, o argumento básico contra o cético indutivo é que ele não conseguiu demonstrar
que, mesmo que seus argumentos contra a possibilidade de justificar a indução estejam corretos, eles não provam
o que ele se propôs a provar, ou seja, que a indução não proporciona conhecimento e crença racional. Assim uma
inferência causada pelo hábito não pode ser classificada na categoria de falácia ou que, por não ser racional,
configure um argumento cético do ponto de vista humeano. Abraçando um ceticismo moderado, se entendido
como ceticismo natural, o fato é que Hume talvez estivesse em linhas gerais inovando a controvérsia filosófica
de seu tempo. E nisto, ele parece ter aderido a seu velho mentor Cícero que não costumava receitar os rigores
dos procedimentos demonstrativos aos assuntos da vida comum, onde a ações e decisões são continuamente
exercidas, e não necessitamos para tal da menor evidência, pois nesta região as reflexões “muito sutis exercem
pouca ou nenhuma influência sobre nós (...)” (T., I, IV, 7: 300-301, 7) e, portanto, a probabilidade é suficiente.
Assim, diante da pretensão cética da suspensão do juízo, Hume reconhece a irresistibilidade da natureza e dos
mecanismos afetos à faculdade da imaginação que já descrevemos. Ver as interpretações naturalistas feitas em:
Kemp-Smith, 1966, p.44-51; Stroud, 1977, p.9-10 e Penelhum, 1975, p.17-18. Nelas, tais autores tematizam a
forma como Hume prioriza o sentimento face à razão, ao estabelecer os fundamentos da sua ciência da natureza
humana.
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questões de existência e parece mais próxima de relações [de causa e efeito] no sentido
filosófico; a segunda trata de aspectos ligados a questões de conhecimento, o que coloca em
evidência a inferência causal, e parece mais próxima de relações [de causa e efeito] no sentido
natural. O itinerário teórico seguido por Hume, cujos conteúdos foram formulados no bloco
compreendido entre os capítulos 1.5 a 1.8, descreveu em detalhes os envolvimentos e
contornos do aludido desmembramento 117 , explicitando que a primeira relação, chamada
propriamente de causalidade - que, por sua vez, consideramos uma variante psicológica do
Princípio da Razão Suficiente -, degenerou na segunda que, como caso particular da
causalidade é conhecida como indução [por simples enumeração].
Como requisito dessa operação, foi visto que outras degenerações, digamos secundárias,
aconteceram e que vale a pena reconstituir: a razão degenera em imaginação; o conhecimento
em probabilidade; esta, como probabilidade de acasos degenera em probabilidade de causas; e
, enfim, todas elas parecem alinhar-se como correlatas de uma relação causal em sentido
filosófico que sempre terá como sua variante o sentido natural da relação, ou dito de outra
forma, a causalidade se apresentará compatibilizada com a indução. O fato é que, de uma
forma geral, estamos diante da principal evidência da metodologia que singulariza a doutrina
cético-naturalista humeana: a perspectiva psicológica, onde o objetivismo e o realismo diretos
da causalidade (no sentido filosófico) são reduzidos ao subjetivismo e fenomenalismo
indiretos da indução, operando uma inversão [conceitual] metodológica [e copernicana] onde
doravante não é o pensamento que depende das causas, mas são estas que dependem do
pensamento.

117

Cumpre insistir que por ocasião de nossa dissertação, tematizamos a idéia de conexão necessária com base
numa análise que ficou mais restrita à primeira Investigação e, nesta, enfatizamos prioritariamente a sua vertente
cética deixando o naturalismo em segundo plano. Nesse desiderato, a leitura que fizemos de E., VII, foi o de um
Hume que se apega mais ao aspecto cético de sua doutrina e escolhe priorizar a fraqueza do entendimento
humano em contrapartida ao aspecto sintético da natureza humana. Mostramos ali, que ele identificara três fontes
possíveis que nos levariam inadvertidamente a impressão de força, poder, energia, etc., todas elas ligadas à idéia
de conexão necessária: “primeiro (1) existem as interações entre objetos materiais observáveis. De fato, se
observarmos, no exemplo clássico, o movimento de duas bolas de bilhar em uma mesa, tudo o que veremos é um
impacto do taco sobre a primeira bola e, por sua vez, o impacto da primeira sobre a segunda, mas a [força da]
causalidade propriamente dita não pode ser observada. (...) Os resultados também (2) não se modificam quando
lidamos com impressões reflexivas ou secundárias, (...) como impressões internas e como tais exemplificamos a
influência da vontade sobre o nosso estado corporal e se se pode conceber essa influência sob a égide de uma
conexão necessária. (...) Que dizer, enfim (3), da experiência puramente interior da sucessão de minhas próprias
idéias? Devo admitir que minha reflexão atenta pode ser causa das idéias que me ocorrem? (...), e que esse
poder, força, energia ou associação de idéias da mente sobre si mesma não é em si mesma a origem da conexão
necessária dessas mesmas idéias [?]” (Sales Lima, 2003, p.51-52). Nesta oportunidade, ao tematizar a idéia de
conexão necessária, estamos priorizando mais o seu caráter metodológico no bojo de uma concepção céticonaturalista e não apenas cética da filosofia de Hume, a saber, o seu papel na compatibilização das duas acepções
humeanas adversativas de causa: a filosófica e a natural, o que, efetivamente, é uma leitura possível e alternativa
da seção exposta em T., I, III, 14, além da T., I, III, 15 e, por extensão, também da seção E., VII da primeira
Investigação.
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Esse processo metodológico de introspecção que é apanágio do cético-naturalismo
humeano, não obstante, exige que nos atenhamos ao domínio dos fatos 118 [causas ou
experimentos], e que estes possam constituir uma ciência da natureza humana enquanto
possibilidades que “probabilizam” a vida comum. Embora essa investigação não se paute em
qualquer presunção de uma impressão original ou a priori de causalidade, o ponto é que
[psicologicamente] nós a levamos em consideração, ou seja, acreditamos numa causa eficaz,
enfim, numa conexão necessária. É de onde deriva essa noção de conexão necessária que
precisamos nos ocupar agora, e de um modo articulado com o dito humeano descrito em T., I,
III, 2: 105, 11, a saber, que há “uma conexão necessária a ser levada em consideração”, e que
ela é comum tanto ao princípio empirista da cópia, quanto ao princípio associacionista da
imaginação, ou seja, deve apresentar uma solução unívoca que compatibilize a causalidade e a
indução o que, como veremos, será duramente criticada por Kant a partir da sua noção ubíqua
de argumentos transcendentais - os juízos sintéticos a priori -, uma das teses principais da
evolução de seu pensamento maduro que se consolida a partir do advento da Crítica da Razão
Pura 119 .
118

No idealismo empírico de Hume, trata-se de fatos psicológicos, átomo de percepção ou idéia / impressão
simples (ver 1.2) e que, portanto, são dotados de conteúdos de vida comum, não sendo meramente lógicos [a
priori].
119
Já mostramos que em Hume, a análise da causalidade não é de modo algum tida como equivalente a uma
teoria do fundamento da indução. O princípio de causalidade reduz-se ao fato psicológico da expectativa ante um
fenômeno, expectativa mobilizada pela ocorrência de um hábito duradouro. O princípio de causalidade não pode,
pois, fundamentar na razão os nossos hábitos indutivos, já que ele próprio é apenas expressão desses hábitos.
Explicar, por exemplo, com base no hábito, a nossa expectativa de a água se solidificar quando submetida a
baixas temperaturas, não é justificar a nossa expectativa. Nada prova, por conseguinte, que o futuro será
semelhante ao passado, assim como nosso hábito de que os graves se precipitam doravante persistirá, dado que
no cético-naturalismo não há impossibilidade física [e lógica] do contrário dos fatos em questão. A rigor, não há
no hábito uma espécie de presunção legal entre premissas e conclusão, nenhuma garantia de entrincheiramento é
pressuposta, a não ser a própria experiência de adquiri-lo na vida comum. Tudo se passa, em princípio, como se
o que quer que fosse pudesse produzir o que quer que fosse. Não obstante, hábitos, na medida em que se
propagam e enraízam, sugerem uma determinação da mente produzindo “Regras para se julgar sobre causas e
efeitos” (T., I, III, 15). Com efeito, esse é propriamente o processo de degeneração da causalidade em indução
muito bem ponderado por Hume nessa seção: “não existe um só objeto que, por um mero exame e sem consultar
a experiência, possamos determinar ser, com certeza, a causa de algum outro; e não há um só objeto que
possamos determinar, desse mesmo modo, não ser a causa de outro. Qualquer coisa pode produzir qualquer coisa
(...) Quando os objetos não são contrários, nada os impede de ter essa conjunção constante de que depende
inteiramente a relação de causa e efeito [como mencionamos em 1.4]” (T., I, III, 15: 206, 1). Nota-se pela citação
acima que as fronteiras entre causalidade e indução [ou “a causa de algum outro” e “a causa de outro”] não são
determinadas com uma dita exatidão demonstrativa, ou melhor, necessariamente [no sentido do dogmatismo].
Surge então a exigência [ou determinação] de articular um critério de necessidade [mental] que unifique
causalidade e indução. Isto significa que, a rigor, não deveria haver um critério rígido [a priori] de divisão entre
relações de idéias e questões de fato [ou entre conhecimento e probabilidade] em Hume, já que antes tudo
depende da experiência ou da determinação da mente. As idéias de causalidade, de necessidade e de
determinação da mente não são, nessa concepção, idéias distintas e, portanto, são inseparáveis. É esse critério
[relativo e subjetivo] de necessidade que não irá satisfazer a crítica kantiana que atacará o problema de Hume em
duas etapas: tanto do ponto de vista da causalidade [em nossa segunda parte]; quanto do ponto de vista da
indução [em nossa terceira parte], as quais jamais terá a pretensão de compatibilizar. Parece-nos que, ao
subjetivar a necessidade, Hume prenuncia uma vertente do holismo epistemológico presente no pensamento de
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Com efeito, nós começamos a compreender a idéia da conexão necessária em Hume
quando a vinculação do princípio com sua conseqüência numa determinada relação adquire
sentido [causal] em nossa vida comum. E o que basicamente significa isso? Significa, acima
de tudo, que devemos nos desfazer de falsos preconceitos, entre os quais o da existência de
necessidades e implicações estritas, pois é somente “a conjunção constante de objetos,
juntamente com a determinação da mente, que constitui uma necessidade física; e a exclusão
destas é o mesmo que acaso” (T., I, III, 14: 205, 33). Observe-se que Hume fala de
plausibilidade: de uma necessidade física [psicológica] e não de uma necessidade lógica como
a que seria compreendida, por exemplo, pelas várias possibilidades [ou “mundos possíveis”]
expostas num esquema representado por uma tabela de verdade conjuntiva de uma lógica
bivalente, onde temos duas premissas A e B, em que A seria a premissa “conjunção constante
de objetos” e B a premissa “determinação da mente”.
É certo que no mundo da lógica, ou no campo das possibilidades, posso determinar com
uma rigidez inconteste valores de verdade e de falsidade para minhas premissas de modo a
afirmar que sua conjunção seja verdadeira e represente uma necessidade lógica no nosso caso
quando ambas, A e B, forem verdadeiras. Mas no mundo da vida comum, ou no campo das
probabilidades, a questão é bem outra: como posso afirmar que observo A, ou seja, “uma
conjunção constante de objetos” que persistirá ao longo do tempo? Como posso afirmar B, ou
seja, uma “determinação da mente” sem que tenha hábitos sobre determinado assunto já
constituídos? Evidentemente que agora estamos diante de questões psicológicas, de fatos, e
não de meras relações de idéias onde os raciocínios concernentes à probabilidade não são
levados em consideração. Com efeito, relações entre fatos [psicológicos], a rigor, não podem
ser exatamente modeladas com base numa lógica bivalente uma vez que argumentos factuais
não são como nos raciocínios demonstrativos, verdadeiros ou falsos; ao contrário, são fortes
ou fracos, relevantes ou irrelevantes, e que, portanto é “impossível admitir um meio-termo
entre acaso e a necessidade absoluta” (Ibid) quando se trata de questões de fato ou de
probabilidades.

Quine que em Dois Dogmas do Empirismo avança e recusa a distinção entre o analítico e o sintético, argumento
que teve conseqüências filosóficas extraordinariamente amplas, já que o abandono da aludida distinção desfaz a
fronteira que se crê separar a metafísica especulativa da ciência [natural em particular] como será mencionado
em 1.10. De fato, em breves palavras, estamos de acordo que parece existir efetivamente uma diferença entre
juízos analíticos e sintéticos; não obstante, Quine vai sugerir que se trata apenas de uma diferença de graus e não
de natureza: certas crenças (por exemplo, aquelas sobre verdades matemáticas) são mais fortes, mais vinculantes
do que outras, e por isso as abandonamos com relutância, ou então, para não abandoná-las estamos até dispostos
a mudar outras estruturas de pensamento, abraçando um construtivismo mais explícito como sugere Kant ao
propor com os seus argumentos transcendentais um critério de demarcação entre ciência e metafísica.
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Nesta perspectiva, ainda que não exista compatibilismo no mundo da lógica, ele deve
haver no mundo da vida comum, mundo das probabilidades, que antes de ser o mundo do
acaso e da necessidade, é o mundo sensato das causas, ou dos fatos 120 . Na opinião de Hume,
no mundo da vida comum, tanto do ponto de vista descritivo quanto do prescritivo, devemos
estar preparados para rever habitualmente o grau de conjunção e determinação da mente
acerca dos fatos e ações, seja enfraquecendo-os, seja reforçando-os, mas nunca chegando a
estabelecer uma clivagem absoluta ou lógica entre o que se julga especificar como sendo uma
relação filosófica e uma relação natural. Com efeito, como ficou estabelecido na temática “Da
probabilidade”, hábitos só são constituídos a partir de dados tendenciosos 121 e, no fundo,
qualquer separação entre o ceticismo e o naturalismo, como assevera a doutrina humeana,
quando muito parece se reduzir a uma questão de grau ou de convenção.
Sendo assim, podemos divisar que a tentativa humeana de tratar metodologicamente o
problema de causalidade, consiste em desvincular epistemologicamente as idéias de causa e
efeito 122 . Do ponto de vista da vida comum, elas são, efetivamente, idéias distintas, embora a
faculdade da imaginação as vincule na forma de uma crença inexorável, a ponto de fornecer a
impressão de que são idéias que possuem um vínculo [lógico] de necessidade. A esse respeito,
Hume é taxativo em T., I, III, 14: 199, 22:
A idéia de necessidade surge de alguma impressão. Nenhuma impressão
transmitida por nossos sentidos é capaz de gerar tal idéia. Ela deve, portanto,
ser derivada de alguma impressão interna, ou seja, de uma impressão de
reflexão. A única impressão interna com alguma relação com aquilo de que
estamos tratando é a propensão, produzida pelo costume, a passar de um
objeto à idéia daquele que o acompanha usualmente. Essa é, portanto, a
120

Wittgenstein (que sabemos em certa medida foi influenciado por Hume) afirmara no Tractatus que a
possibilidade é o que é expresso por uma proposição “sensata”. Assim é, enquanto ela é distinta da “tautologia”,
isto é, da proposição da lógica ou da matemática que “não diz nada”, e da “contradição”. Em outros termos, a
proposição “sensata”, ou que exprime algo do mundo da vida comum, passa a não ser outra coisa, na letra de
Wittgenstein, senão a expressão da possibilidade de um fato; isto seria, na letra de Kant, “condição de
possibilidade”, e tais são os chamados argumentos transcendentais que podem assumir, assim consideramos,
uma condição de fundamentação aos argumentos cético-naturalistas de Hume.
121
Hume conclui isso que chama de segundo corolário sobre o tema da idéia de conexão necessária confirmando
que ao enfraquecer “essa conjunção e determinação, não estaremos alterando a natureza da necessidade, pois,
mesmo na operação dos corpos, há diferentes graus de constância e de força, sem que isso produza uma espécie
diferente dessa relação” (T., I, III, 14: 205, 33), ou seja, a vinculação é habitual não havendo qualquer espécie de
entrincheiramento que possa, digamos, alterar a ordem da relação, nem mesmo objetificá-la [a priori] como faz
Kant em sua resposta ao problema de Hume, ao substituir o nexo relacional habitual deste por um nexo
relacional transcendental ou a priori.
122
Procuramos mostrar que esta operação se tornou metodologicamente factível na medida em que relações
filosóficas degeneram em relações naturais, ou melhor, observa-se a migração de uma ordem direta ontológica
ou de existência, para uma ordem indireta epistemológica ou de conhecimento como Hume trata de anunciar em
T., I, III, 2: 106, 13. Isto significa que a natureza da relação, passa a depender da natureza da inferência, digamos
em “tão grande medida” como ele afirma em T., I, III, 14: 203, 30, aparentemente já descartando hipóteses
categoriais a priori para definir a idéia de conexão necessária, exatamente aquelas formuladas por Kant para
responder-lhe, como estabelece a contento no capitulo introdutório dos Prolegômenos.

102

essência da necessidade. Em suma, a necessidade é algo que existe na mente,
e não nos objetos. E jamais poderemos formar a menor idéia dela se a
considerarmos como uma qualidade dos corpos. Ou bem não temos nenhuma
idéia de necessidade, ou então a necessidade não é senão a determinação do
pensamento a passar das causas aos efeitos e dos efeitos às causas, de acordo
com a experiência de sua união.

Podemos considerar que a passagem acima adita e ajuda a esclarecer uma anterior,
também no Tratado, onde Hume já tentava tornar compreensível a formação da idéia de
necessidade em suas origens, antes mesmo de adentrar na hipótese do hábito123 , a saber, na
estrutura propriamente adversativa ou cético-naturalista de sua doutrina: ela antecipa em
linhas gerais que a necessidade existe na mente e não nos objetos e podemos localizá-la na
seção II da primeira parte do primeiro livro da aludida obra. De fato, ali Hume denota a
existência de impressões que “podem ser divididas em duas espécies: de sensação e de
reflexão. As da primeira espécie nascem originalmente da alma, de causas desconhecidas”
(T., I, I, 2: 32, 1), e as impressões de reflexão, que seriam como que secundárias, teriam o seu
início como uma impressão de sensação (por exemplo, ou frio), mas transformar-se-iam em
idéias. Essa idéia de frio, “ao retornar à alma, produz novas impressões (...) de desejo ou
aversão (...)” (Ibid), que são propriamente as impressões de reflexão. Analogamente, a
necessidade não é uma impressão da sensação, mas sim uma impressão da reflexão, um
sentimento. Esta impressão, secundária, nasce da impressão ou conjunto de impressões da
sensação que temos da conjunção constante entre objetos. Assim, a conjunção constante, após
tornar-se uma idéia, retorna à mente e dá origem a uma impressão de reflexão. Esta impressão
de reflexão, no caso, seria aquela de necessidade, da qual só temos acesso a sua cópia que é,
numa palavra, a idéia de conexão necessária, na qual cremos habitualmente 124 .
123

Não custa lembrar que o hábito é tido como uma hipótese, ou uma premissa no conjunto da argumentação
humeana, cuja conclusão é a idéia de conexão necessária.
124
Exatamente por não termos a impressão de necessidade, pois nosso acesso epistemológico limita-se à
conjunção constante entre eventos, surge a hipótese explicativa não mais pelo “poder” ou “energia” da
necessidade, mas pelo “hábito”. Com efeito, as passagens T., I, I, 2 e T., I, III, 14: 199, 22 são complementares:
ambas tratam da questão de necessidade. A primeira, da impressão de necessidade [e da causa filosófica]; a
segunda, da idéia de necessidade [e da causa natural]. Trata-se, mais uma vez, da redução psicológica que nos
traz à luz uma concepção unitária de necessidade. Vale acrescentar que, a repetição das mesmas relações de
contigüidade e sucessão, ou relações espaço-temporais, produz, em decorrência, uma nova impressão e,
conseqüentemente, uma nova idéia, que é a de conexão necessária. Isto significa que relações naturais passam a
ser produzidas quando passamos habitualmente a refletir sobre relações filosóficas, probabilizando [ou
naturalizando] o que até então era considerado como algo indiferente [ou não diferente]. E já vimos
anteriormente que só conseguimos estabelecer nexos causais externos e internos na vida comum, quando, como
Hume, começamos a compatibilizar o acaso da causalidade com a necessidade de indução, ou melhor, a
casualidade essencial e a necessidade causal ou a probabilidade de chances com a probabilidade de causas. Isto
se faz, estabelecendo um critério de necessidade não dogmático e ao mesmo tempo coerente com um ceticismo
probabilístico. Por isso, somente a causalidade compatibilizada permite descobrir relações epistemológicas entre
objetos, para além das próprias relações espaço-temporais entre esses mesmos objetos que estão disponíveis à
nossa sensibilidade e, como tal, só ela pode criar crenças exclusivamente relacionais [a posteriori].
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Contudo, o hábito somente pode oferecer uma solução adequada para o problema da
indução se puder também fundamentar a idéia em que se baseiam todas as nossas expectativas
sobre a regularidade da natureza. Por isso, o cético-naturalismo humeano não se cansa de
insistir que a idéia evocada pela relação de causalidade, dada à sua pretensão de objetividade,
é mais vivaz que as evocadas pelas relações de contigüidade e sucessão. Como de uma
impressão, passamos a uma idéia vivaz, capaz de gerar em nós a crença na existência de
objetos? Esta determinação que associa percepções em experiência é exatamente o hábito [ou
costume] que temos quando as vemos (às percepções) sucederem-se. O hábito, pela repetição,
faz com que não apenas a impressão evoque a idéia daquilo que habitualmente a acompanha,
mas, ainda faz com que a evoque persuasivamente. A repetição da seqüência de duas
impressões faz que cada uma delas comunique algo de sua vivacidade à idéia da outra,
levando-nos a crer na existência da outra. Mas, se a existência de uma (atestada pela
impressão) é acompanhada pela persuasão da existência da outra (persuasão gerada pela
vivacidade da idéia), convencemo-nos de que uma não pode existir sem a outra, isto é, entre
elas existe uma conexão necessária. Este argumento está esplendidamente sintetizado por
Hume na passagem que se segue:

(...) devemos repetir para nós mesmos que a mera visão de dois objetos ou
ações quaisquer, mesmo relacionados, jamais pode nos dar a idéia de um
poder ou de uma conexão entre eles; que essa idéia nasce da repetição de sua
união; que a repetição não revela nem causa nada nos objetos, influenciando
apenas a mente, mediante a transição habitual por ela produzida; que essa
transição habitual é, portanto, a mesma coisa que o poder e a necessidade, os
quais, conseqüentemente, são qualidades das percepções [ou idéias de
reflexão], e não dos objetos, e são sentidos internamente pela alma, em lugar
de percebidos externamente nos corpos (...) (T., I, III, 14: 200, 24).

Hume propõe assim os termos “costume” e “hábito” como os mais adequados para
aquele princípio da natureza humana que nos torna suficientemente sensíveis à repetição - em
contraste ao que vimos da insensibilidade ou indiferença da razão em relação à mesma. A
mente opera relações causais descritivas e preditivas a partir de processos recorrentes de união
de objetos e ações e que tem sua origem na faculdade da imaginação. O problema de Hume é
que isto não pode ser demonstrado nem demarcado do ponto de vista lógico. Fred Wilson, por
exemplo, pretende mostrar em seu Hume’s Defence of Causal Inference que Hume não é
cético com relação à indução, e se ele levantou este problema, a solução que deu a ele é
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considerada válida e epistemicamente cabível (Wilson, 1997, p.5-7) 125 . Evidentemente, isso
não foi compartilhado por um grande número de pensadores interessados no assunto, e aqui
Kant se destaca pela importância e pelo pioneirismo com que se dedicou a demarcar
racionalmente o problema de Hume (ver 3.2).
O fato de Hume recomendar que não abandonemos a indução não significa a renúncia
pura e simples do seu ceticismo com relação a ela. Como o vulgo, que está obrigado a
enfrentar as agruras da vida comum, Hume jamais duvidara da utilidade da indução. Pois as
expectativas que favorece e produz são genuínas, e a força de suas convicções sobre o que o
futuro nos trará, de resto continua a depender do que já se observou em ocasiões pregressas.
Porém, como filósofo, é preciso refletir sobre os próprios limites da ciência da natureza
humana no que toca aos seus fundamentos e capacidades epistêmicas. Com efeito, nossas
dúvidas sobre a causalidade em geral são as conclusões de uma investigação filosófica que
pode não ter fim e, por isso, “a conexão necessária não é descoberta por uma conclusão do
entendimento [,racionalmente por assim dizer], sendo apenas uma percepção da mente” (T., I,
III, 1: 442, 16) sem maiores impedimentos para nossas escolhas da vida comum. Com efeito,
não havendo conexão lógica entre os fatos numa relação causal, podemos fornecer descrições
tão elaboradas quanto permitirem nossas teorias psicológicas; ainda assim, nada poderemos
saber sobre a sua impressão de necessidade, já que ela pertence inteiramente à lógica, tanto ao
operar comparando relações de idéias, quanto ao associar relações entre fatos. Cumpre
salientar que no caso das relações entre idéias, já está contido de forma óbvia o conceito de
125

Wilson aposta na teoria humeana da inferência causal como equivalendo a uma justificação da ciência em
geral (como vimos, uma espécie de associacionismo cognitivo embutido nas oito “Regras para se julgar sobre
causas e efeitos” em T., I, III, 15). Segundo essa interpretação, da qual discordamos, a teoria da causalidade de
Hume, apresenta um suposto perfil positivo, que é uma teoria da indução. Os principais argumentos de Wilson
podem ser vistos entre as páginas 138 a 140 da seção “Hume’s Justification of Science (I)” de sua Hume’s
Defence of Causal Inference, onde conclui que Hume teria dito que apenas as regras da ciência podem ser
justificadas, pois são as únicas geradoras de crenças que satisfazem a curiosidade (Wilson, 1977, p.140). Ora, a
seqüência dos tópicos tratados até aqui, já nos dão provas o suficiente e nos autorizam a sustentar a tese do
associacionismo na sua vertente psicológica, e não na cognitiva. Ao que as oito regras citadas no Tratado em T.,
I, III, 15 fazem alusão, à qual Wilson com propriedade atribui grande importância, é a sua função instrumental
de reduzir o caráter precário das inferências psicológicas que fazemos e a ampliar o número de fatos com base
nos quais elas são erigidas a partir do raciocínio experimental. Isto, evidentemente, pode fugir da tentativa de
uma justificação racional da ciência, como queria Wilson. Aliás, este parece ser o caminho trilhado por Hume
em T., I, III, 15: 208, 11, quando cuidadosamente nos adverte contra o perigo de abusar da lógica instrumental:
“Eis toda a Lógica que penso dever empregar em meu raciocínio. E talvez sequer ela fosse muito necessária, pois
poderia ter sido suprida pelos princípios naturais de nosso entendimento. Nossas sumidades escolásticas e nossos
lógicos não mostram, em seus raciocínios habilidosos, tanta superioridade em relação ao mero vulgo que
passássemos a querer imitá-los, apresentando um longo sistema de regras e preceitos para a direção de nosso
juízo filosófico”. De resto, apostar na versão de Wilson parece que seria fortalecer as hipóteses que tendem a
interpretar Hume como um adepto de uma teoria positiva da ciência, como mencionamos em 1.6.
Conseqüentemente, de operar com a diretriz de simplesmente salvar os fenômenos, omitindo a reflexão sobre
suas causas que efetivamente são geradas a partir da crença num processo habitual de repetição, como
explicitado em T., I, III, 14: 200, 24.
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necessidade; nas relações entre fatos, anexamos a elas invariavelmente a idéia de necessidade,
já que supor causas contingentes é simplesmente não supor causas, ou trabalhar com a versão
hipotética dos ditos dados ideais tematizados no capítulo 1.8, ignorando as agruras da vida
comum expressas pela noção de probabilidade.
A conclusão de Hume é que no curso da vida comum, em que nos deparamos com
dados viciados e onde, por conseguinte, há formação de hábitos, as idéias de causalidade e
necessidade continuam a ser inseparáveis, só que não mais do ponto de vista lógico, como é
de sólito nas doutrinas que professam o dogmatismo, mas agora do ponto de vista
psicológico 126 . E é esse desfecho que precisa tornar-se compreensível no seu projeto céticonaturalista. De fato, segundo ele, é chegado “o momento de reunir as diferentes partes deste
raciocínio e, com elas, compor uma definição exata da relação de causa e efeito (...)” (T., I,
III, 14: 203, 30): descoberta a natureza de nossa idéia de conexão necessária, torna-se
finalmente possível propor uma definição precisa de causa e efeito. No Tratado (que será
priorizado) oferece duas, que no seu entender são apenas dois pontos de vista diferentes sobre
a mesma relação, ainda que, valha mencionar, na primeira Investigação estas duas definições
se repitam com a notável diferença de que a contigüidade entre objetos já não é exigida,
chancelando talvez a possibilidade de ação-à-distância apontada pela teoria newtoniana da
gravitação ou, até mesmo, para incorporar aos tipos de relação causal, inferências
introspectivas mente-mente, a que faz alusão em T., I, IV, 5: 268, 10. Cito Hume:
Podemos dar duas definições dessa relação, que diferem apenas por
apresentarem aspectos diferentes do mesmo objeto, fazendo que o
consideremos, seja como uma relação filosófica, seja uma relação natural;
como uma comparação entre duas idéias, ou como uma associação entre
elas. Podemos definir uma CAUSA como ‘Um objeto anterior e contíguo a
outro, tal que todos os objetos semelhantes ao primeiro mantêm relações
semelhantes de anterioridade e contigüidade com os objetos semelhantes ao
último’. Se tal definição for considerada deficiente, porque extraída de
objetos estranhos à causa, podemos substituí-la por esta outra: ‘Uma
CAUSA é um objeto anterior e contíguo a outro, e unido a ele de tal forma
que a idéia de um determina a mente a formar a idéia do outro, e a impressão
de um a formar uma idéia mais vívida do outro’[ 127 ] (T., I, III, 14: 203, 31).
126

Hume se refere a passagem T., I, III, 14: 202-203, 29. Ali parece que fica explícito que a ciência da natureza
humana opera com um conceito relativo de necessidade. Como para ela, necessidade e causalidade não são
idéias distintas, ele propõe definições complementares de causalidade: a própria causalidade e a indução. À
primeira ele vai nomear de “causalidade filosófica” que parece mais próxima do princípio empirista da cópia; à
segunda, ele vai chamar de “causalidade natural” que parece mais próxima do princípio associacionista da
imaginação. Há, como diz o próprio Hume, uma composição de definições, ao que parece com o objetivo de
captar as nossas únicas fontes de crenças, quais sejam, os sentidos e o hábito, que são complementares como
denota as evidências contidas neste esforço de tematização desenvolvido ao longo desta gênese do problema de
Hume.
127
Alguns esclarecimentos são salutares à melhor compreensão desta passagem de difícil interpretação. Com
efeito: que são aspectos diferentes do mesmo objeto? Parece que Hume se refere na primeira definição às
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Note-se que causa, na primeira definição, não significa mais que precedência e
contigüidade, salvo pelo fato de estar também envolvida uma conjunção constante: “tal que
todos os objetos semelhantes ao primeiro mantêm relações semelhantes...” (Ibid) e que,
portanto, se vai além da experiência atual. Todavia, as inferências ampliativas nas quais se
apóiam as ditas conclusões universais sobre questões de fato, precisam de um mecanismo
unificador que lhes empreste o rótulo de necessidade, sem o qual só podemos estabelecer
relações arbitrárias entre idéias, a título de comparação, mas não ainda a título de associação.
Surge assim, - e aí está a grande novidade da ciência da natureza humana na acepção de
Hume -, a necessidade de complementar a definição de causa que a caracterize por meio de
uma genuína associação de idéias, ou seja, que neste caso em hipótese alguma estejamos
limitados a compará-las, o que de resto configuraria um gesto discricionário vis - à - vis a uma
associação espontânea 128 . Com efeito, a qualidade que unifica essas idéias na imaginação
deriva inteiramente do hábito e este é o inteiro teor do segundo princípio da natureza humana,
pois, na medida em que ele está presente, podemos emitir juízos sobre eventos futuros ou de
probabilidade 129 como os mencionados no tópico 1.8.
Face ao exposto e fugindo um pouco da especificidade do projeto humeano, resta-nos
agora verificar como esta dupla definição de causa opera no sentido de unificar o raciocínio
humeano sobre a idéia de conexão necessária bem como dos impactos teóricos preliminares
que uma tal redução psicológica possa ter quando analisada a partir de uma perspectiva
kantiana. Cabe-nos, por oportuno, refletir sobre algumas questões básicas que versam sobre o
assunto: o que Hume tenciona dizer com estas duas definições de causa e efeito? Afinal,
podemos dizer que elas se completam como parte de uma única definição, ou há sobreposição

condições de existência dos objetos; na segunda, às suas condições de conhecimento: “Quanto à afirmação de
que as operações da natureza são independentes de nosso pensamento e raciocínio, eu o admito. Foi assim que
observei que os objetos mantêm entre si relações de contigüidade e sucessão; que podemos observar vários
exemplos de objetos semelhantes em relações semelhantes; e que tudo isso independe das operações do
entendimento e as antecede” (T., I, III, 14: 202, 28) - aí está o mecanismo causal [atual] da primeira definição;
mas quando “vamos além disso, porém, atribuindo um poder ou conexão necessária a esses objetos, afirmo que
devemos extrair tal idéia daquilo que sentimos internamente quando os contemplamos, já que isso é algo que
nunca poderíamos observar neles” (Ibid) - ai está o mecanismo causal [relacional] da segunda definição. O que
Hume insiste é que “podemos facilmente conceber que não existe uma necessidade absoluta ou metafísica de que
todo começo de existência seja acompanhado de tal objeto [que o dogmatismo atribuir a causas primeiras...]” (T.,
I, III, 14: 205, 35), de modo que “não se requer aqui um conhecimento completo do objeto, mas apenas das
qualidades desse objeto que acreditamos existir” (T., I, III, 14: 206, 36).
128
Cumpre rever o primeiro e o nono parágrafos de “Das relações”, respectivamente T., I, I, 5: 37-38, 1 e T., I, I,
5: 39, 9 (ver 1.4).
129
Sabe-se que a naturalização [ou redução psicológica] da necessidade configura-se como uma espécie de
remate desta primeira parte - “A gênese do problema de Hume”. É ela que permite descrever nossa experiência
como a pressuposição de uma regularidade no curso da natureza e conferir inteligibilidade [psicológica] aos seus
nexos causais (ver 1.10).
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de uma em detrimento da outra, com níveis distintos, ou ainda, se são mesmo definições
distintas para um único propósito? 130 . Controvérsias à parte, estas considerações são
providenciais à consistência de nossos propósitos, já que nas segunda e terceira partes desta
pesquisa, “A gênese do problema de Hume” será submetida a uma análise a partir da crítica
transcendental de Kant e, mais especificamente, com base no contraponto entre os argumentos
transcendentais deste com a argumentação cético-naturalista daquele, a partir de um contexto
teórico que será enriquecido com a ajuda das interpretações de Strawson e Allison. Com
efeito, dentro da perspectiva de nosso tema (“Os argumentos transcendentais: Kant e o
problema de Hume”) é oportuno não esquecer que postulamos a tese de que tais argumentos
transcendentais não se constituem numa solução [apodítica] para o cético-naturalismo a
menos que esteja em pauta um projeto prático em que o interesse da razão [pura] esteja
assegurado, como consta de nossas Considerações Finais.
Com base nisso, inicialmente é forçoso dizer que diante da dita relativização da acepção
do conceito de causalidade (T., I, III, 14: 202-203, 29), é difícil tomar qualquer partido claro e
definitivo sobre as questões retrocitadas. E o próprio Hume foi ator decisivo nesse processo:
suas recorrentes considerações, exprimidas tanto na versão do Tratado quanto na primeira
Investigação, reforçam uma atitude sabidamente cética, mas flexível diante da sutileza do
problema e talvez até de decidir se o exame da relevância ou irrelevância das questões em
relação à vida comum não fosse a variável mais importante a ponderar diante de tais
circunstâncias, já que “reflexões muito sutis e metafísicas exercem pouco ou nenhuma
influência sobre nós (...)” (T., I, IV, 7: 301, 8) e talvez não valesse a pena perder tempo com
elas. De fato, se optarmos por uma leitura do pensamento humeano com base na estrutura
adversativa de sua obra, não há mais qualquer contradição em ser ao mesmo tempo cético e
naturalista e, neste sentido, é possível assumir modos de compatibilização entre a experiência
e a natureza que possam amenizar qualquer clivagem [demonstrativa] entre o princípio da
razão suficiente (a causalidade dogmática) e a indução e, não custa insistir, isto já é

130

No Tratado, vimos que Hume trabalha toda a parte terceira do livro primeiro em função da explicação da
idéia de conexão necessária, e o faz a partir de argumentos que buscam compatibilizar o conceito de necessidade
às exigências metafísica [dogmática] e epistemológica do estado da arte do pensamento de seu tempo; na
primeira Investigação, ele parece omitir praticamente toda a operação de redução psicológica que vimos nesta
nossa primeira parte e se limita a trabalhar com a indução, provavelmente diante do convencimento da
dificuldade de formular uma explanação psicológica adequada para a crença na causalidade exposta em sua
primeira definição, como sugere Wolff (1973, p.29-30). Em todo caso, o ponto digno de realce é que a
causalidade e a indução, a partir da concepção unitária de necessidade, correlacionam apenas fenômenos. Não
obstante, a ausência de referência a uma necessidade metafísica não impede que possamos postular causalmente
uma probabilidade científica, pois este mecanismo [relacional] é efetuado no nível de percepções e, portanto, a
partir de uma interpretação fenomenalista da realidade, aliás, como visto nos tópicos 1.5 e 1.7, de um duplo
sistema de realidades cujos limites de atuação são difusos.
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conseqüência da cumplicidade tácita [e sincrônica] com que trabalham os princípios da
natureza humana.
No que se refere a Kant, também é lícito considerar que em todas as suas iniciativas que
contém referências à questão de sua resposta ao problema da causalidade em Hume, de forma
alguma se pode afirmar que ele se posicionou explicitamente em relação à dupla definição de
causa, tanto quanto saibamos na Crítica da Razão Pura e na Crítica da Faculdade do Juízo,
onde o tema requer uma interpretação cuidadosa com o fito de localizar possíveis áreas de
contato em geral. E foi com base na busca dessas afinidades, mormente as teóricas, que
procuramos desenvolver as partes subseqüentes deste trabalho - “Legalidade e Causalidade” e
“Finalidade e Indução” -, onde nosso objetivo é a pesquisa do problema de Hume em toda a
sua extensão, incluindo a das leis causais particulares, onde tanto sua existência quanto sua
necessidade são abordagens que veremos pertencerem ao campo dos juízos reflexivos ou do
uso regulativo da razão. Assim, de acordo com analistas contextuais que pesquisaram sobre a
recepção das obras humeanas, quando circunscrito à primeira crítica [e aos seus juízos
determinantes] e faz menção a esses escritos, Kant se detém ou ao menos parece priorizar a
leitura que teria feito de alguns trechos do Tratado em detrimento dos conteúdos da primeira
Investigação que conhecia na íntegra, e isto parece significar uma opção pela temática
cognitiva daquela doutrina que passa a ser rotulada de cética, ainda que isto não implique que
ele esteja tomando o partido da segunda definição de causa. Mesmo que fosse, esta leitura
jamais seria unânime, uma vez que ele também pretendera, exatamente com a Segunda
Analogia da Experiência, demonstrar que a proposição geral de que aquilo que começa
pressupõe alguma coisa a que sucede, de acordo com uma regra (C. R. P., A189, p.217),
também só tende a reforçar seu modo de se posicionar [a priori] contra o que propõe a
primeira definição de causa, e assim escapar do tratamento de proposições causais particulares
contidas na segunda definição, que ademais são a posteriori 131 e a qual ele só retornará com
uma solução também transcendental por ocasião da terceira crítica.

131

Isto denota uma certa assimetria de difícil interpretação nas relações teóricas entre Kant e Hume a respeito da
causalidade como posta pelo último em suas duas definições de causa. Com efeito, a Segunda Analogia da
Experiência propõe uma resposta ao problema de Hume baseada na leitura da primeira Investigação e de trechos
do Tratado que evidentemente espelha uma crítica a todo o seu associacionismo psicológico e que abrange
passagens que não podem ser encontradas na primeira Investigação, entre elas a falta pura e simples de menção à
primeira definição de causa. Não obstante, Wolff (1973, p.31), ao desenvolver uma profícua especulação
histórica e filosófica sobre a questão, sugere que nesta situação os juízos sintéticos a priori de causalidade
envolvem de fato a dupla definição de causa e estabelecem uma resposta fundante para o problema de Hume.
Isto não satisfaz: o ponto é se Kant responde efetivamente a Hume na Segunda Analogia da Experiência da
Critica da Razão Pura, ou se essa resposta carece de um reforço no conjunto arquitetônico da crítica e, enfim, se
cabem na primeira crítica [e seus juízos determinantes] a causalidade e a indução. Esta questão ficará mais clara
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Ora, embora Kant considere que juízos causais particulares nunca alcancem o grau
máximo de evidência por serem empíricos e jamais constituírem conhecimento propriamente
dito, mas apenas que possam estar fundados numa possibilidade crítica [a priori], a
perspectiva de Hume é que a possibilidade só se faz plausível caso expresse probabilidade e
que juízos causais particulares, embora intrinsecamente prováveis e contingentes, não
representam qualquer impedimento de prova epistemológica no seu tratado (ver 1.8). Neste
sentido, a prova psicológica de um juízo sintético já seria condição suficiente para representar
os limites da ciência da natureza humana, vis-à-vis ao que a prova lógica expressa por um
juízo sintético a priori seria condição necessária para os mesmos propósitos quando
ascendemos ao nível transcendental. Isto pressupõe que para Hume, com a hipótese do hábito,
os juízos causais particulares são considerados epistemologicamente necessários, ainda que
ontologicamente contingentes132 ou subdeterminados.
Com efeito, um fato que convém desde já levar em consideração, quando comparamos o
aparato conceitual de Kant com o de Hume é que, para o primeiro, as condições [ontológicas]
de possibilidade - os argumentos transcendentais kantianos -, devem necessariamente
anteceder [ou fundamentar] as condições [epistemológicas] de probabilidade que também são
codificadas proposicionalmente no modo de argumentos cético-naturalistas, aspecto que se
tornará mais acessível por ocasião da apresentação da Metafísica da Experiência proposta por
Strawson em 2.3. Considerando que a meta de Kant é responder ao cético [bem como,
insistimos, ao cético-naturalista], cabe a ele garantir prioridade ontológica aos argumentos
transcendentais ou, melhor dizendo, sua validade objetiva face aos juízos probabilísticos em
geral, quais sejam, aqueles que não são circunscritos [ou bem são insaturados] e operam em

quando abordarmos: em 2.3 e 2.4 respectivamente as interpretações de Strawson e Allison; bem como os
conteúdos de “Finalidade e Indução”.
132
Ora, a redução psicológica [relacional], como vimos, só consegue estabelecer estatuto de necessidade às
relações entre fatos a partir do momento que a compreende como uma relação natural e efetua assim uma espécie
de desontologização da relação filosófica; isto é o mesmo que fazer uma opção pela faculdade da imaginação
nesse processo, vis-à-vis à da razão. O importante para Hume é que possamos estabelecer critérios de
necessidade, ainda que psicológicos, para nossas crenças nas relações causais, não importa se a nível ontológico
elas expressem juízos contingentes. Em Kant, como veremos, algo análogo se repetirá: sua crítica da
causalidade, tendo como fim precípuo responder a Hume, inicialmente no âmbito fundante da Analítica
Transcendental da Crítica da Razão Pura, estabelecerá que juízos causais, embora empiricamente contingentes,
são transcendentalmente [ou ontologicamente] necessários. Fica bem claro que o enfoque é outro: Kant pretende
ao que parece, reontologizar ou fundamentar os juízos causais ao invés de satisfazer-se com sua mera
justificação epistemológica, ainda que dentro de uma perspectiva própria de ontologia que difere profundamente
da chamada ontologia tradicional como ele menciona em C.R.P., B303, p.264. E esta é a estratégia [, a rigor,
também na linha de desentologização] estabelecida pela metodologia transcendental (ver tópico 2.2.2) que será
desmembrada em seus múltiplos aspectos nos conteúdos subseqüentes do presente trabalho. Seu projeto parece
ser igualmente revolucionário: argumentos transcendentais postulam tratar a epistemologia a nível ontológico. E
isso envolve forçosamente uma redução lógica [logo a um nível mais alto de abstração que a redução
psicológica] que, consequentemente, se trata de uma tarefa adjudicada ao interesse da razão.
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conformidade às condições de suficiência da vida comum, como é freqüente em Hume. Este,
ao formular a ciência da natureza humana, vai trabalhar com hipóteses concretas como
aquelas verificadas nas vicissitudes e até nas idiossincrasias de dados viciados como bem
sugere a passagem T., I, Int.: 24, 10, onde mesmo as atividades mais abstrusas se tornam mais
plausíveis quando reunimos “nossos experimentos mediante a observação cuidadosa da vida
humana, tomando-os tais como aparecem no curso habitual do mundo [e] no comportamento
dos homens em sociedade (...)” (Ibid). Diante desta nova perspectiva, na sua filosofia, os
limites e clivagens impostos pelo dogmatismo são substituídos por outros mais laxos, e se
olharmos mais de perto, os limites ontológicos [a priori] perderiam rigor e se dissipariam de
modo que, quando reconduzidos aos psicológicos, tornar-se-iam ainda mais reativos a
qualquer limitação 133 .
De fato, estamos diante de dois pensadores revolucionários que efetivamente tomaram
uma posição diante dos sistemas metafísicos vigentes no dogmatismo: Hume tenta questionálos e até subvertê-los; Kant pretende criticá-los, opondo-lhes limites. Enquanto criticar a
metafísica se constitui num trabalho de limitação de territórios ou de pretensões; subvertê-la,
ao contrário, é começar a desconfiar da idéia de limitação, isto é, de clivagens demasiado
abruptas [ou, se se quiser, de ênfases estritamente demonstrativas] que a metafísica
racionalista nos impingiu ao longo de seu antigo reinado absoluto, como é o caso do par
“necessário e contingente” e, até mesmo, de sua extensão ao domínio prático, como atesta
Hume ao tematizar as relações de dependência entre a necessidade física e a necessidade
moral ou liberdade, no Tratado e na primeira Investigação. Kant e Hume: ambos cabem no
modelo de geógrafos da razão humana 134 . Mas Hume é mais polêmico e incisivo ao pretender
subverter “o método moroso e entediante que seguimos até agora e, ao invés de tomar, vez
por outra, um castelo ou aldeia na fronteira, marchar diretamente para a capital ou centro
133

É patente que, enquanto a tarefa de Hume, para certos intérpretes, seja a de subverter a metafísica, a de Kant
visa reconduzi-la, no modo de sua nova ontologia, a limites seguros [ou saturados]. Isto é confirmado pela
função da Crítica da Razão Pura que, enquanto problematização teórica é também “um tratado acerca do
método, não um sistema da própria ciência; porém, circunscreve-a totalmente, não só descrevendo o contorno
dos seus limites, mas também toda a sua estrutura interna” (C.R.P., BXXII-XXIII, p.23). Vê-se que para Kant,
crítica é o projeto que avalia e traça os limites da razão pura, e que, por isso, pertence à crítica, como condição
determinante, o que ele chama de arquitetônica, integração do que chamamos de momentos ou funções fundante,
negativa e defensiva da metodologia transcendental que vimos na Introdução, e que excede, conseqüentemente, à
tematização concentrada na razão teórica. Para que uma resposta de Kant ao problema de Hume seja completa,
advoga-se que o escopo de pesquisa não restrinja a razão a seu campo de aplicação teórico. Isto é o que dita a
arquitetônica da razão pura quando acentua que a medição do domínio total da razão pura será levado a cabo não
por meio de uma relação com fatos, mas a partir de princípios: para Kant, a razão é uma faculdade autônoma,
que não depende de nenhum fator externo para exercer sua atividade.
134
Na Doutrina Transcendental do Método da Crítica da Razão Pura (C.R.P., B788, p.609), Kant se refere a
Hume como o geógrafo da razão humana, bem afeito que era em utilizar o recurso a metáforas nos seus escritos.
Ver Ribeiro Santos (1994).
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dessas ciências, para a própria natureza humana” (T., I, Int.: 21, 6), donde se conclui que, com
a análise filosófica ele teria rejeitado as pretensões racionalistas extremadas dos filósofos e,
com a teoria psicológica, ele teria construído a sua ciência da natureza humana. E esta parece
ser a maneira mais emblemática possível de assimilar a sua dupla definição de causa:
devemos aceitá-la e considerá-la, acima de tudo, como um exercício de compatibilização ou
de sincronia entre o ceticismo e o naturalismo, e tal é a gênese do ceticismo naturalista.
Diante do exposto, podemos adiantar que há sérias controvérsias na literatura filosófica acerca
do modo como Kant se posicionou diante dessa redução [psicológica], mormente quando se
considera que sua interpretação da filosofia de Hume é reconhecidamente cética, rejeitando
qualquer amálgama com o naturalismo que reduzisse suas diferenças a uma mera questão
habitual de grau 135 , ainda que nossa tese caminhe numa direção que possa contribuir com essa
discussão, mostrando que a ubiqüidade dos argumentos transcendentais ao longo da trilogia
crítica se apresenta como uma possível solução para essa questão.
Voltando à especificidade do projeto humeano, a conclusão que se chega é que ele
adquire consistência quando, a partir das duas definições de causa, que são claramente
complementares, observa-se a tendência a uma certa priorização epistêmica (ver tópico 1.10)
a ser definitivamente adotada pela ciência do homem, uma vez que o plano de clivagem entre
elas não é mais objeto de determinação racional. De fato, a naturalização dos juízos causais
parece ser rotulada em T., I, III, 14: 203, 30, onde Hume parece tomar o partido de seguir os
preceitos da vida comum defendendo que “a natureza da relação depende em tão grande
medida da natureza da inferência (...)”, a saber, da segunda definição de causa. Isto seria,
talvez, uma forma mediata de corroborar a sua afirmação, que repisamos, de que a “filosofia
nos tornaria inteiramente pirrônicos se a natureza não fosse forte demais para ela” (T.
Sinopse: 695, 27), ou que um ceticismo mitigado [, ou probabilístico,] compatibiliza sua
filosofia num amálgama que confirma a sua opção pelo ceticismo naturalista. Isto significa
dizer que, embora as crenças relacionais determinem completamente a mente, isso só ocorre
esquematicamente com as crenças não-relacionais expressas na existência atual das próprias
135

Com isso, até podemos aceitar que as duas definições de causa são complementares e que, aparecem
separadas, confirma-se, apenas como um recurso metodológico para melhor explicitar as implicações metafísicas
e epistemológicas que estão afetas ao conceito de causalidade; de tal recurso, Hume já se utilizara, ao
desmembrar pedagogicamente o envolvimento do princípio empirista da cópia e do princípio associacionista da
imaginação na constituição da ciência do homem (ver tópicos 1.1 a 1.3). Nesse caso, elas não configuram
definições distintas para o mesmo propósito; ao contrário, há uma sobreposição entre elas, que depende sempre
do grau de associação ou entrincheiramento que atribuímos as relações causais entre objetos ou, numa palavra,
do nível de determinação da mente. Quanto mais aprimoramos nossos hábitos e, conjuntivamente, quanto mais
formos eficientes em utilizar adequadamente os recursos instrumentais da razão disponibilizados pelo cálculo
das probabilidades [, que apenas engatinhavam na época de Hume], tanto mais nossas inferências se tornarão
exitosas, ou melhor, suficientes no sentido apregoado em T., I, I, 4: 36-37, 6.
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relações de causa e efeito, isto é, com os objetos da memória e dos sentidos. Neste caso, a
mente subdetermina a existência [objetiva] de qualidades que, em última instância,
confeririam o estatuto de necessidade ontológica aos juízos causais.
E disso, evidentemente, resulta que Hume sustenta a seguinte solução de compromisso
para sua filosofia: aderir ao chamado cético-naturalismo é aceder as máximas da vida comum,
dentre elas que o problema epistemológico de causa e efeito, ou problema da indução, terá
uma solução completa com a hipótese psicológica do hábito, mas o problema ontológico de
causa e efeito, ou problema da causalidade, ficará subdeterminado 136 . E não fugindo a seu
estilo, a solução extraída da vida comum que compatibilizará essa assimetria, está na noção de
uma necessidade que não é racional [a priori], mas psicológica. Sendo assim, é uma solução
que, ainda que não pautada sobre qualquer argumentação demonstrativa, deve garantir nossa
crença na regularidade da natureza, ou seja, na possibilidade de um nexo causal entre objetos,
posto que tal vínculo - a necessidade - é aquele que prevalece entre a causa e o efeito, e por
isso ele deve compatibilizar a indução e a causalidade e, uma vez que se concorde com isso, é
irrelevante polemizar sobre os termos utilizados nomeadamente pelo fisicalismo (ver 1.1),
como os que se acham enumerados no Tratado, entre eles, “eficácia, ação, poder, força,
energia, necessidade, conexão e qualidade produtiva” (T., I, II, 14: 189, 4).
Diante da impossibilidade de poder contar com um conjunto de leis e regras orientadas
pela razão que [,como vai propor Kant], por si mesma determinassem uma ordem [causal]
necessária à natureza, Hume oferece como alternativa uma hipótese centrada na noção de
prioridade epistêmica, ou melhor, da naturalização das inferências ampliativas mediante o
recurso aos raciocínios causais. Neste caso, tanto a regularidade do curso da natureza - que
postulamos pela indução -, quanto as relações de causa e efeito - a causalidade - passam a
depender de uma exclusiva determinação da mente. Sem a determinação da mente, vale
insistir, estaríamos deliberando sem a formação de hábitos probabilísticos, na completa
indiferença quanto à predição da regularidade da natureza, destruindo nossa crença em sua

136

Com base nos limites do entendimento, pode-se agora compreender qual o melhor modelo de ciência que
parece se adequar à ciência do homem: de forma alguma é uma ciência dedutiva, baseada na razão e que
pretenda investigar as causas últimas, mas uma ciência empírica apoiada nos princípios associacionistas da
imaginação. Assim, todo o desenvolvimento da filosofia humeana confirma seu projeto inicial que vimos estar
todo contido na “Introdução” ao Tratado, mostrando que só a ciência empírica é conforme aos princípios do
entendimento humano, ou seja, só esta é produto das operações naturais do nosso entendimento. Não se trata
aqui de identificar qualquer circularidade ou petição de princípio no pensamento de Hume, alegando que ele
postula utilizar a ciência empírica para justificar a própria ciência empírica. Ao contrário, Hume não tem como
prioridade justificar a ciência empírica, mas investigar a possibilidade de erigir outra ciência que não uma
ciência empírica. Hume parte da experiência para mostrar que só podemos fazer ciência empírica. A
circularidade é desfeita quando ele parte de um fato: algo que nomeamos de prioridade epistêmica, em
contraponto a noção de uma prioridade ontológica.
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ordem (na perenidade de seus nexos causais) e, sendo assim, a solução para o problema causal
seria resolvida apenas filosoficamente, desde que nenhuma inferência ou raciocínio fosse
realizado com base numa mera comparação de idéias, como vimos na primeira definição de
causa. De fato, a possibilidade de estabelecer uma regularidade no curso da natureza poderia
manter-se no simples registro de conjunções constantes, no âmbito da primeira definição de
causa, em articulação com o princípio da cópia; a simples crença, que é uma representação
sensível, não obstante, só poderia manter-se com a hipótese do hábito que estabelece um
vínculo inteligível entre os eventos 137 . Este vínculo, conseqüentemente, é um produto da
segunda definição de causa em articulação com o princípio associacionista da imaginação; ele
seria exclusivamente aquele que confere o rótulo de necessidade ou, dito de outra forma,
associa objetos em relações de causa e efeito.
Relações de causa e efeito, por seu turno, para que possam justificar a crença que
depositamos na regularidade da natureza, não podem ser meras contingências 138 . Ou estas são
necessárias ou não significam absolutamente nada. A idéia de conexão necessária surge,
então, exatamente na altura do Tratado em que Hume anuncia sua dupla definição de causa,
ponto de reencontro entre o problema da causalidade e o problema da indução, que haviam se
137

Já vimos que crenças ampliativas só se tornem plausíveis, para a ciência de natureza humana quando
associadas habitualmente, produzindo uma certa sobreposição entre as duas definições de causa. Este é o projeto
humeano da verdadeira metafísica que, no mais, coincide com a ciência da natureza humana que tem como
característica proposicional os chamados argumentos cético-naturalistas “A t B; B ⊢ A”, que também são
argumentos transcendentais a exemplo dos kantianos “A t B; A ⊢ B”, só que não assumem, como estes, uma
condição de fundamentação [ou um a priori], tratamento que será intensificado teoricamente a partir da segunda
parte de nossa pesquisa.
138
Como bem nos faz compreender Hume, entre a necessidade e a contingência há um longo caminho a ser
percorrido, do qual o também longo desenvolvimento contido nesta primeira parte foi testemunha. Não fosse
assim, bastaria a primeira definição da causa. Ao contrário, como mostramos, a conexão necessária, onde quer
que ela ocorra, seja como poder causal ou como livre-arbítrio, nunca é indício de uma conexão real; seu único
critério legítimo é o de conjunção constante, de modo que a contradição [em estado puro e não psicológico] entre
necessidade e contingência só ocorre no dogmatismo, porque lá só é trabalhado o aspecto lógico dos juízos. Ora,
como Hume também trabalha o aspecto probabilístico dos juízos, uma dificuldade [vimos] se apresenta: onde
acaba a regularidade e onde começa o extraordinário, ou melhor, haveria um ponto de inflexão entre necessidade
e contingência? Eis a questão: no mundo da vida comum, mesmo diante das vicissitudes de nossos hábitos e até
de idiossincrasias que nem sempre o cálculo das probabilidades pode prever, contudo, é preciso adotar uma
atitude, ao menos de sobrevivência e, segundo Hume, certamente ela não teria origem nas falaciosas deduções de
nossa razão. Qual seria então a sugestão de Hume? Seria a de que não se pode traçar de modo arbitrário a
fronteira entre necessidade e contingência, como bem mostra a segunda definição de causa contra o que
preconizava a metafísica vigente. E onde esta se equivocava? Ela opunha as operações naturais regulares, nas
quais acreditava operar a primeira definição de causa, imediatamente aos fenômenos extraordinários, nos quais
os poderes normais da natureza deixariam de operar; e uma tal oposição repousa na convicção de que a causação
é um exercício de poder. De fato, se concordarmos com Hume, que a chamada “eficácia” da causa passa por uma
determinação da mente, tanto nas conjunções regulares - hábito - quanto nas imprevistas - devido a interposição
de causas probabilísticas -, devemos agora reconhecer, de uma vez por todas, que as grandes dicotomias da
manualística filosófica tendem a ser encaradas de um ponto de vista mais laxista, compatibilista. E, uma vez
entendida a causalidade como uma união constante da regularidade ao extraordinário, acaba o espaço para
clivagens abruptas; e ele será ocupado por uma gradação [indutiva] suave. Sendo assim, não cabe mais lugar
para a contingência [em estado puro], quando está na pauta de discussão a regularidade da natureza.
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apartado, como vimos, por ocasião da segunda seção da terceira parte do livro primeiro. Este
ponto de reencontro, pautado na determinação da mente, pode ser simbolizado como um lugar
geométrico [de coexistência ou non sequitur] dos pontos de interseção entre a causalidade e a
necessidade [ou indução], o tal vetor de probabilidade num espaço de possibilidades que
vimos em 1.8. Mas como uma determinação causal subjetiva engendra uma necessidade? A
naturalização das relações causais fornece uma pista definitiva para resolução dessa questão e
tem como ponto de apoio a noção de prioridade epistêmica, que funciona como um modelo
adequado de compatibilização entre as duas definições de causa. Para o arremate desta
primeira parte, falemos um pouco sobre esta noção, a saber, se a admissibilidade da
coexistência de uma interseção entre causalidade e necessidade é factível no projeto humeano.
1.10 Da naturalização das relações causais
A filosofia de Hume é pródiga, como vimos, em atribuir à natureza, por inspiração aos
apontamentos da vida comum, uma solução para aporias ou noções enigmáticas que são
inerentes ao exercício do discurso filosófico, entre as quais, nossa propensão à formação
indutiva de crenças que são as relações causais. A naturalização dessas relações é, como todas
as outras reduções psicológicas, um certo artifício humeano de dissolver essas aporias
filosóficas, ao estabelecer a noção [algo enganosa] de necessidade psicológica, logicamente
uma falácia, conhecida como petição de princípio - um non sequitur. Neste sentido, toda
indução seria uma falácia, um tipo de argumento probabilístico não-válido: vimos, no entanto,
que ela funciona, porque se sempre funcionou no passado, não haveria nenhum motivo para
que deixasse de se tornar exitosa no futuro. Evidentemente, este é claramente um argumento
circular, pois para provar a credibilidade da indução, usa-se um raciocínio indutivo quanto é
precisamente isto que está em causa. É necessário estancar essa circularidade: aí está a noção
de prioridade epistêmica ou naturalização das relações de causa e efeito que, ainda que às
vezes implícita no texto ou tratada transversalmente, é o antídoto natural do projeto humeano
contra o ceticismo, algo análogo ao papel do argumento transcendental no escopo de um ideal
de racionalidade indutivo.
Com efeito, o discurso de Hume em torno do princípio de causalidade é um caso típico
de falácia de circularidade que aponta para uma petição de princípio e, este raciocínio, é
extensivo para qualquer tentativa de naturalização da epistemologia. Contudo, se diante da
questão da circularidade, o cético não deve suspender o juízo, é porque talvez ainda lhe reste
exercer uma reflexão acerca de seu papel mais nobre: por que suspender o juízo diante de um
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raciocínio que envolve circularidade? 139 . A solução de Hume é uma tentativa anti-realista
bem sucedida de naturalização das relações causais que se sustenta na sua acepção do hábito.
Esta, ainda que subdeterminada, configura um modelo mais plausível para explicar a
formação de nossas crenças com base nas evidências da vida comum, na qual a aceitação de
causas probabilísticas pode ser tida no mínimo como um saudável exercício de maturidade
filosófica ou, o que é o mesmo, de uma opção pelo cético-naturalismo.
Mais uma vez, com base na proposta da dupla definição de causa, vejamos como a
engenhosa solução naturalista é exitosa do ponto de vista cognitivo, ao pôr um termo no
círculo indutivo de Hume: com relação à primeira definição, ele seria um filósofo cético que
estaria colocando em xeque a possibilidade de uma justificação demonstrativa para o
conhecimento baseado na relação de causa e efeito; em se tratando da segunda definição, ele
seria um filósofo naturalista chamando a atenção para um aspecto da natureza humana que
estaria sempre disposta a negociar um limite para as dúvidas recorrentes suscitadas pelo
cético. Considerando-se, ademais, que devemos conceder que toda afirmação sobre fatos deve
ter por base uma inferência causal, responder através da ciência da natureza humana qual o
princípio sobre o qual esta inferência se assenta, confirma um raciocínio circular que, como
vimos, extravasa os limites de nossa experiência. Qual seria afinal a estratégia de Hume para
salvar esse raciocínio de uma petição de princípios? 140 . Os textos do Tratado e da primeira
Investigação sugerem que interrompamos nossa tendência cética num ponto que não pertença
ao domínio de provas empíricas ou demonstrativas. Isto está literalmente repetido abaixo:

(...) sempre que a repetição de algum ato ou operação particulares produz
uma propensão a realizar novamente esse mesmo ato ou operação, sem que
se esteja sendo impelido por nenhum raciocínio ou processo do
139

Este não é um problema fácil de ser resolvido na filosofia de Hume e, inclusive, se mostra aporético quando
se toma sua doutrina na conta de um empirismo ingênuo: neste caso, o fantasma da petição de princípio estaria
sempre de plantão, acusando de circularidade os intérpretes que tentam justificar por meios racionais por que os
sentidos teriam prioridade epistêmica sobre as construções da razão. Só a noção de prioridade epistêmica
permitiria evitar a circularidade e esta parece ser, precisamente, a função da segunda definição de causa na
temática de Hume, que desmobiliza psicologicamente um non sequitur lógico.
140
É na primeira Investigação, notadamente na parte 2 da quarta seção (ver especificamente E., IV, XIX: 65-66),
que Hume acusa a iminência de seu modelo entrar em círculo, caso restrito à primeira definição de causa.
Acontece que nem todo raciocínio que envolva circularidade é uma petição de princípio e, como evitá-la, é uma
função de diagnose adjudicada à segunda definição de causa. Vale acrescentar, que não há uma definição lógica
de tipos de argumentos que incorrem em petição de princípio: no sentido mais lato da expressão seria possível
considerar qualquer argumento, mesmo que logicamente válido, como incorrendo em petição princípio, uma vez
que suas premissas já contêm a conclusão. No entanto, os argumentos válidos, de fato fazem com que as pessoas
razoáveis aceitem suas conclusões. Parece, portanto, que uma definição razoável para petição de princípio é a de
um argumento que contêm uma premissa ou dedução que não seria aceita por qualquer pessoa razoável que já
estivesse inicialmente inclinada a negar a conclusão. No nosso caso, tal premissa não poderia ser jamais um
princípio como o da regularidade da natureza que, ao contrário, exerce uma função saudável que é a de estancar
um bom número de petições de princípio quando fazemos inferências indutivas preditivas.
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entendimento, dizemos invariavelmente que essa propensão é o efeito do
hábito. Não pretendemos ter fornecido, com o emprego dessa palavra, a
razão última de uma tal propensão; apenas apontamos um princípio
universalmente reconhecido da natureza humana, e que é bem conhecido
pelos seus efeitos (E., V, V: 74).

Parte integrante da quinta seção da primeira Investigação é, nesta passagem, que Hume
parece iniciar um dito processo naturalista de busca de soluções para as dúvidas céticas
lançadas na seção anterior, constituindo a hipótese do hábito como uma solução psicológica
para romper o círculo vicioso que deu origem à petição de princípio, e que ficou caracterizada
na indução propriamente dita (por simples enumeração). Como já havíamos abordado [em
1.1], aqui fica mais claro que o sentido naturalista do discurso humeano é estabelecido no
modo de operação sincrônica dos dois princípios da natureza humana ou, melhor dizendo, na
dupla definição de causa, e a hipótese do hábito é crucial nesse desiderato: ela é o chamado
ponto de interseção [ou coexistência] entre causalidade e necessidade a que há pouco fizemos
referência; ademais, sem ela, a crítica de circularidade viciosa promoveria a suspensão do
juízo, dado que estaria associada à crença de que em qualquer situação devemos oferecer
provas definitivas para toda e qualquer tese que tencionamos adotar. Com a hipótese do
hábito, Hume intervêm mentalmente no processo e propõe uma solução cético-naturalista para
essa regressão fundacionista [e hipotética] no problema do conhecimento - tal é a prioridade
epistêmica que, afinal, baseia-se em um non sequitur.
Face ao exposto, torna-se apropriado concluir que, com o hábito, Hume levanta uma
barreira a qualquer tentativa de ímpeto cético [pirrônico], apontando para um princípio da
natureza humana que não consiste numa prova do princípio de indução, mas que se constitui
num domínio imune à exigência do espaço lógico da razão. Sendo assim, programas
naturalistas para a epistemologia, mesmo que sejam circulares, não apontam necessariamente
para uma falácia [lógica] do tipo petição de princípio. A tese da naturalização das relações
causais é, enfim, confirmada por Hume no remate da terceira parte do livro primeiro do
Tratado, garantindo a admissibilidade do hábito como única fonte possível da necessidade nas
questões de fato ou de existência. Ali é dito que a “natureza certamente é capaz de produzir
tudo aquilo que pode surgir do hábito. Ou antes: o hábito não é senão um princípio da
natureza, e extrai toda a sua força dessa origem” (T., I, III, 16: 212, 9), não da razão, como
dirão por seu turno as soluções preconizadas pelos métodos transcendentais a priori, tenham
ou não sua fonte no dogmatismo.
Nessa perspectiva, há de se convir que testemunhamos a emergência [talvez recente] de
uma onda naturalista que propõe que a epistemologia seja naturalizada, isto é, que o discurso
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filosófico seja cientificizado, ou seja, a bem das teses neo-positivistas, substituído pelas
ciências. Contudo, mesmo que as ciências sejam majoritariamente descritivas, pelo menos na
superfície, elas se fundam inquestionavelmente em compromissos normativos que nos dizem
como as crenças devem ser forjadas e reguladas e isto ficará bem claro em nossa terceira parte
- “Finalidade e Indução”. E vimos que, em última análise, como filósofo, Hume não deixa de
estar engajado, ainda que dentro dos limites de seu cético-naturalismo, nos grandes debates
dos compromissos normativos ou fundacionistas da ciência de seu tempo, não podendo jamais
ser confundido com pensadores e doutrinas que defendem as teses apregoadas pelos adeptos
do cientificismo ou, digamos, de um naturalismo mais extremado 141 .
Não obstante, o seu legado nem sempre é fiel à complexidade de sua doutrina, a nosso
ver emblematizada pela complementaridade exposta na dupla definição de causa. O holismo
simbolizado pelo par ceticismo x naturalismo que dignifica o filósofo, no mais das vezes é
reduzido ou à vertente cética ou à naturalista, o que, evidentemente, prejudica o entendimento
do sistema atuando em sincronia. Em todo caso, a partir do momento em que Hume abandona
o problema “como podemos dizer que tudo que começa é causado” ou todo-evento-algumacausa, para dedicar-se ao seguinte, que é aferir “como podemos dizer que certas causas
particulares têm certos efeitos particulares” ou mesma-causa-mesmo-efeito, ele deixa o
terreno do dogmatismo metafísico para entrar no campo da epistemologia ou da crítica da
ciência. E, certamente, não será a metafísica - nem poderia ser uma filosofia da natureza como
141

Avanços medidos nas várias ciências específicas tendem a formar a crença de que já estamos resolvendo do
ponto de vista empírico questões antes pertencentes ao âmbito conjuntural da filosofia. Esta expectativa se
frustra logo que passamos a questionar os próprios modelos de conhecimento ou, dito de outro modo, quando
transitamos de um nível meramente descritivo, para um nível dito superior e normativo de tratamento. Talvez
Hume tenha sido o primeiro a se dar conta desse problema, por isso chamado “problema de Hume”: qualquer
disciplina de caráter empírico que se proponha a responder essa questão cometerá círculo, visto que um
argumento empírico não se presta a justificar um outro argumento empírico, vide E., IV, XIV: 61. Nosso
julgamento acerca de uma suposta regularidade da natureza é sempre um julgamento provável: utilizar
percepções para justificar a experiência, ou melhor, juízos prováveis para justificar a regularidade da natureza é
andar em círculos. Na primeira Investigação Hume tematiza essas questões em torno de E., IV, XIX: 65-66. A
solução humeana, via hábito, seria o esboço de criação de um argumento causal [de segunda ordem] para
justificar a necessidade das relações causais: esta é a função da segunda definição de causa que presentemente
associamos à noção de prioridade epistêmica. Hume percebeu toda a dimensão dessa questão e a oportunidade de
problematizá-la de uma forma que subverteu o próprio dogmatismo vigente, ao estabelecer que uma teoria é
sempre interpretada em função de uma teoria de segundo nível, rechaçando posições onto-epistemológicas
pregressas que se caracterizavam como um tentativa de justificar a adequação do conhecimento a uma realidade
preexistente, o que certamente acarretaria uma petição de princípio, pois neste caso suporíamos dadas as normas
que serviriam para atestar sua adequação. Assim, se o apelo à força de um princípio natural para dar conta das
inferências causais justifica o termo “naturalismo”, devemos dizer também que a solução proposta por Hume é
naturalista. Ou melhor, que a solução cética de Hume - e é ele quem assim a caracteriza com o título da quinta
seção da primeira Investigação - é também naturalista. O chamado “problema de Hume” parece que nos livrou
de conviver com o eterno dilema entre abdicar da prioridade ontológica ou aceitar a contingência das leis
causais. Do contrário, estaríamos para sempre enredados em problemas referentes à dimensão normativa do
conhecimento e que exigiriam a reposição da cisão abrupta entre a filosofia e as ciências, reintroduzindo os
dualismos carcomidos tão caros ao dogmatismo. Com efeito, a complementaridade da dupla definição de causa
evita o dilema; e também a petição de princípio.
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a esboçada na Antiguidade e na Idade Média - que conseguiria determinar as causas
particulares de certos efeitos particulares, o que o discurso iniciado por Galileu já provara
suficientemente. Nesse desiderato, o ponto mais discutível da teoria de Hume é certamente a
união entre um princípio metafísico e as proposições sobre relações entre causas determinadas
e efeitos determinados, ou seja, com as leis da física: e tal põe em evidência a questão da
compatibilização psicológica entre uma tese metafísica com proposições de ordem científica e
abre um legado teórico que trataremos de discutir nas segunda e terceira partes desta pesquisa
na perspectiva dos argumentos transcendentais kantianos.
Diante do exposto, se os critérios estabelecidos por Hume na investigação dos meandros
das relações de causa e efeito parecem de um lado dispensar o cientista moderno de uma
excessiva preocupação com a chamada “razão última” de seus modelos; de outro, isto não
significa desabonar a ciência. Ao contrário, o fato de que não seja mais necessário conhecer
racionalmente as questões de fato, que é uma conquista da segunda definição [relacional] de
causa, torna o próprio pesquisador mais disponível e, certamente mais decidido e preparado a
trazer à luz causas consideradas ainda desconhecidas do ponto de vista probabilístico [e não
mais teleológico]: seu ganho é bem maior ao se concentrar em variáveis que estão em seu
poder, entre elas a pesquisa e desenvolvimento de técnicas adjudicadas ao cálculo das
probabilidades, ao invés de, por exemplo, investigar algo relacionado com a primeira
definição de causa, que não está em seu poder. Se Hume não estivesse convencido disso, por
que teria se dado a tarefa de enunciar, seguindo os passos de Descartes, algumas regras a
serem usadas pelo cientista 142 “para se julgar sobre causas e efeitos”? (T., I, III, 15). Não
custa lembrar que procedimento idêntico foi utilizado por ele no que toca a nossos
julgamentos e avaliações morais, que derivam integralmente dos sentimentos de aprovação ou
desaprovação que experimentamos diante de certas ações na vida comum. Conseqüentemente,
nesse campo, devemos igualmente invocar o auxílio da dupla definição de causa para dirimir
questões da ética, entre elas a de desfazer a opinião da clivagem abrupta entre, por exemplo, o
142

Não custa reiterar que Hume, como todo grande pensador, nos legou importantes problemas de ordem
metafísica entre os quais o de ter negado o dogmatismo pregresso da relação de causa e efeito (a de ser uma
relação de idéias) e tê-la reduzido a uma mera generalização [arbitrária?] de afirmações com as quais passamos
de efeitos particulares a causas particulares. Isto fica patente em T., I, III, 15 onde parece que, em similitude ao
que tencionava Descartes no Discurso do Método, ele apresenta um conjunto de regras de indução aplicada ao
conhecimento da natureza às quais parece ter admitido uma necessidade não discricionária. Para Hume, a função
das regras é corrigir os erros do raciocínio causal, os quais surgem freqüentemente porque as causas são muito
complicadas em suas operações. De fato, na produção de quase todo efeito, existe uma complicação de
circunstâncias, algumas das quais essenciais ao efeito, e algumas delas, apesar de associadas às circunstâncias
essenciais, são supérfluas. Os fatores supérfluos, todavia, podem ainda ter um efeito na imaginação. Se, contudo,
através das regras propostas por Hume, raciocinarmos corretamente sobre as relações causais, é necessário que
corrijamos esta propensão da imaginação que não inclua as circunstâncias causais na descrição das relações
causais.
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voluntário e o involuntário, tal como era entendido pelo dogmatismo. Cumpre também alertar
que, como bom compatibilista, Hume adere a uma dada reconciliação dos termos desta
dicotomia.
A dupla definição de causa é, desse modo, elucidada e compatibilizada pelo princípio
mais geral da necessidade, que Hume se limita a naturalizar ou probabilizar. Com efeito, a
necessidade é um conceito multiface. Como acabamos de ver, ela se apresenta como um
ponto de convergência e coexistência onde as diversas disciplinas, cuja possibilidade é dada
pela ciência da natureza humana, são estabelecidas com algum grau de probabilidade. É assim
que o conceito de necessidade deve iluminar tanto a causalidade quanto a indução, tanto no
campo do conhecimento, quanto no das ações humanas. É neste sentido que a causalidade se
instala como princípio explicativo dos fenômenos humanos 143 : devemos assim retomar a
uniformidade inerente aos fenômenos naturais, que é base de toda inferência causal, e situá-la
na origem de nossas ações, com o fito de descortinar a idéia de necessidade e de justificar a
inferência causal na ciência do homem.
Após o redimensionamento dos conteúdos do Tratado em duas obras mais curtas - a
Investigação sobre o entendimento humano e a Investigação sobre os princípios da moral -,
Hume alocou, com as devidas alterações de estilo, dois capítulos do Tratado [, T., II, III, I e
II]. É com justeza que ele insere esses capítulos - preservando o seu título: “Da liberdade e
necessidade” -, logo após o capítulo “Da idéia de conexão necessária” na primeira
Investigação. Com essa providência, ele dá continuidade lógica à explicitação da idéia de
conexão necessária no campo das ações humanas, e desenvolve um tema bastante instigante
que é o da homogeneidade entre necessidade física e necessidade moral, bem como esclarece
o papel da noção de liberdade nesse contexto. Nada há, portanto, que aponte para a separação
da evidência natural e da evidência moral como se fossem de naturezas diversas e, neste
143

Em Hume, a crítica as ilusões de fundamentação da filosofia prática, segue o mesmo modelo da teórica. A
passagem em E., I, XV: 30-31 é uma prova disso: “Os teóricos da moral, ao considerarem a vasta multidão e
diversidade das ações capazes de excitar nossa aprovação ou antipatia, acostumaram-se até agora a procurar
algum princípio comum do qual esta variedade de sentimentos pudesse depender. E, embora algumas vezes
tenham ido longe demais em sua paixão por um princípio geral único, deve-se reconhecer que é desculpável essa
sua expectativa de descobrir alguns princípios gerais aos quais todos os vícios e virtudes pudessem ser
adequadamente reduzidos”. Vale dizer que, ao longo de sua análise das paixões [, no livro segundo do Tratado],
bem como a dos fundamentos da moral, a posição oficial de Hume é a de professar um determinismo. Não
obstante, quando nos referimos a ele como determinista, precisamos sopesar bem nossas declarações: como
vimos amplamente, ser determinista, no seu caso, não implica qualquer compromisso em relação a um reino de
necessidade na natureza. O determinismo de Hume não implica determinações últimas, ou seja, no nível de
razões e necessidades metafísicas, mas, somente determinações que possam ser objeto de pesquisa no campo
mais restrito de probabilidades científicas que, por isso, são causas e necessidades psicológicas. É retirando tais
ensinamentos da vida comum que o ceticismo naturalista, ou o fato da causalidade depender apenas da
conjunção constante, não é somente compatível com a prática experimental, mas a única filosofia que a ela se
ajusta. É por isso que, como observado em “Dos argumentos transcendentais e do tom ausente de azul” em nossa
Introdução, os argumentos transcendentais humeanos são cético-naturalistas.
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sentido, elas derivam dos mesmos princípios, e formam uma cadeia única percorrida com a
mesma facilidade pela faculdade da imaginação. Hume menciona em “Da liberdade e
necessidade” exemplos didáticos de como podemos transitar de um domínio teórico a um
domínio prático, citando no Tratado e na primeira Investigação o do prisioneiro cuja
conclusão de que sua fuga é impossível deriva igualmente da visão dos muros e barras de
ferro que o cercam na prisão bem como do comportamento intransigente dos guardas que ali
estão para vigiá-lo e que em hipótese alguma facilitarão a sua fuga.
Não obstante, antes de tematizar esta questão da liberdade e necessidade em Hume,
ponto em que adentramos na ciência do homem propriamente dita, reservamos a segunda
parte - “Legalidade e Causalidade” - para caminhar no sentido de reconstruir uma série de
considerações críticas sobre a resposta de Kant ao problema da redução psicológica ou da
dupla definição de causa em Hume, tudo com base nos juízos determinantes da Segunda
Analogia da Experiência da Crítica da Razão Pura, sob a denominação geral de argumentos
transcendentais, enriquecendo essas considerações através da contribuição teórica de
comentadores que se dedicaram a analisar a sua cogência e, nesse desiderato, privilegiamos
Strawson e Allison, respectivamente em 2.3 e 2.4. Na verdade, a Segunda Analogia da
Experiência se constitui na busca de um princípio universalmente válido para as relações de
causa e efeito no contexto de um ideal de racionalidade dedutivo quando, como acabamos de
ver, essa busca no contexto de um ideal de racionalidade indutivo é de alguma forma algo
historicamente determinado. A idéia de Kant é que a razão serve como fonte de leis que são
impostas sobre a matéria bruta da experiência e isto determina que certos princípios como o
da máxima causal sejam necessários e universais porque representam parte de uma estrutura
interna na qual organizamos a experiência144 . Nessa perspectiva, essas leis também são, prima
144

O que veremos na segunda e na terceira parte deste “Os argumentos transcendentais: Kant e o problema de
Hume” é que há, na verdade, duas respostas de Kant ao problema das relações causais que permearam o seu
contencioso teórico com Hume, como uma disputa entre argumentos que assumem um fundamento
transcendental e aqueles que, contrariamente, não o assumem. Dito de outro modo, esta é uma disputa entre dois
tipos considerados de argumentos transcendentais: aqueles atribuídos ao racionalismo transcendental [dedutivo]
de Kant e aqueles atribuídos ao naturalismo empírico [indutivo] de Hume. Os segundos, por não assumirem um
fundamento transcendental, e com o fito de distingui-los dos primeiros, foram nomeados de argumentos céticonaturalistas, e assim essa diretriz foi seguida com constância ao longo desta primeira parte que aqui se encerra.
Como nos diz Friedman (1992, p.174), o conceito de necessidade transcendental é extremamente diferente
daquele expresso pelo naturalismo, seguindo-se disso o fato de “que Kant reconhece ao menos dois tipos
distintos de necessidade (e, assim, de aprioridade). Os princípios do entendimento [da experiência possível] são
absolutamente necessários e a priori: eles estão estabelecidos de maneira inteiramente independente de toda
percepção e experiência [e esta é a temática que será desenvolvida ao longo de ‘Legalidade e Causalidade’ e
constitui nossa primeira tentativa de resposta de um argumento transcendental a um cético-naturalista]. Por
oportuno, leis empíricas que de certa forma estejam subsumidas a esses princípios transcendentais são, dessa
forma, necessárias e a priori num sentido derivado. Nessa perspectiva, diferentemente dos próprios princípios
transcendentais, elas certamente dependem em parte de regularidades obtidas indutivamente (e, assim, da
percepção), conquanto sejam nalgum sentido fundamentadas ou determinadas pelos princípios transcendentais e,
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facie, princípios que se apresentam como característica estrutural necessária ou uma condição
[a priori] de possibilidade da experiência, de sorte que a possibilidade de que A ser a causa de
B sempre precede a probabilidade de que A causou B ou que um argumento do tipo modus
ponens “A t B; A ⊢ B” sempre deve preceder a um argumento abdutivo ou mesmo a uma
inferência para a melhor explicação “A t B; B ⊢ A”, o que tencionamos deixar mais claro
tanto na segunda, quanto na terceira partes.

por causa disso, também adquirem uma natureza necessária e mais do que simplesmente indutiva [e tal é a
temática que terá o seu desenvolvimento ao longo de ‘Finalidade e Indução’ e constitui nossa segunda tentativa
de resposta de um argumento transcendental a um cético-naturalista]”. Cumpre ainda esclarecer que: (i) a
primeira resposta tem por base, sobretudo os conteúdos presentes na Segunda Analogia da Experiência da
Crítica da Razão Pura e ela incide no que denominamos nesta primeira parte de a “primeira definição de causa
de Hume”, que ficou associada à causalidade; e (ii) a segunda reposta tem por base os conteúdos que Kant
desenvolve a partir do “Apêndice à Dialética Transcendental”, seguindo-se das chamadas “Duas introduções à
Crítica do Juízo” e, por fim, mas, sobretudo, desta terceira crítica - a Crítica da Faculdade do Juízo -, na sua
[segunda] parte teleológica, e ela incide no que denominamos de a “segunda definição de causa de Hume”, de
acordo com o que desenvolvemos no tópico 1.9 desta primeira parte.
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2.

LEGALIDADE E CAUSALIDADE.
O questionamento cético-naturalista de Hume no que diz respeito às chamadas aporias

ou enigmas da filosofia, dentre elas a nossa propensão à formação indutiva de crenças,
poderia ser respondido através da razão? A resposta positiva kantiana implicava tanto um
projeto teórico, preocupado com as pretensões da verdade do conhecimento, quanto um
projeto prático. Em linhas gerais, ambos davam continuidade às bases de argumentação
humeanas, mas, em vez de desconstruir as idéias da razão pura para depois voltar a trabalhar
com as narrativas da vida comum, Kant vai alterar profundamente o modo de tratar essa
questão: primeiro analisou as ciências puramente formais da razão, depuradas de seu conteúdo
empírico, em busca de um entendimento a priori e, em seguida, se ocupou do tratamento de
nossos sentimentos morais cotidianos, em busca dos pressupostos racionais que lhes davam
sustentação. Seu objetivo era manter as filosofias teórica e prática como domínios nos quais a
razão e não a análise empírica dos hábitos e dos sentimentos tivessem influência. Contra
Hume, Kant argumentou que a razão pura podia transmitir conhecimento verdadeiro sobre o
mundo, e que nossas concepções morais da vida comum pressupunham da mesma forma um
conjunto de princípios fundamentais que só poderiam ser devidamente estabelecidos a partir
de uma metafísica dos costumes sistemática. Em tais bases deve se constituir a agenda teórica
dos denominados argumentos transcendentais que, insistimos, estão disseminados por toda a
chamada trilogia crítica, assumindo todo o esforço fundacionista de Kant contra o ceticismo.
No que acabamos de ver em “A gênese do problema de Hume”, entabulamos uma longa
reconstrução do contexto teórico da chamada complementaridade da dupla definição de causa,
desde a sua origem. Esta reconstituição culminou com o estabelecimento da idéia de conexão
necessária e sua respectiva justificação psicológica através da hipótese do hábito, de modo
que sem este o modelo humeano cometeria petição de princípio, não fosse a noção de sua
prioridade epistêmica introduzida no contexto das relações causais, que nada mais é que uma
determinação da mente ou “hábito” de fazer inferências, através da definição natural de causa,
paralelamente à opção de não fazer inferências que é característica da definição filosófica de
causa. Ora, ao defender a noção de prioridade epistêmica do hábito, Hume se compromete
com a definição natural e, conseqüentemente com a naturalização das relações causais como
uma objeção ao ceticismo. Kant não aceita esta direção, e propõe que o ceticismo possa ser
contestado através da razão 1 . Parece ser ponto pacífico entre os intérpretes da filosofia
1

Kant invocava Hume como sua inspiração para essas idéias, pois este afirmara que, embora não possamos
refutar o ceticismo - a razão não estava, segundo ele, à altura dessa tarefa -, não deveríamos ficar perturbados
com isso, pois a natureza humana se organiza de tal modo que nós simplesmente não podemos deixar de ter as

123

transcendental que essa resposta de Kant a Hume acerca da justificação racional dos juízos
causais universais - a resposta que eu chamo “fundante” ao problema de Hume -, encontra-se
precisamente na Segunda Analogia da Experiência da Analítica dos Princípios da Crítica da
Razão Pura. Lá, fugindo da hipótese da naturalização, Kant sustenta que as mudanças de
estado da substância na sua sucessão temporal ocorrem em conformidade a leis [ou
legalidade], e que “a relação objetiva dos fenômenos que se sucedem uns aos outros” (C.R.P.,
B234, p.218) só é possível mediante “o conceito da relação de causa e efeito” (Ibid).
Nossa tarefa nesta segunda parte não é reconstituir a solução de Kant ao problema de
Hume em cumprimento à função fundante da filosofia transcendental 2 , mas sim de submetê-la
a uma avaliação crítica. De fato, embora haja certo consenso entre os exegetas sobre onde
buscar esta resposta de Kant ao problema de Hume, a concordância diminui quando o que está
em pauta são as diversas interpretações sobre sua legalidade, isto é, a admissibilidade e a
racionalidade dos argumentos kantianos utilizados na Segunda Analogia da Experiência.
Principalmente, diante da dupla definição de causa; ou, quando se passa a admitir que Hume
não é simplesmente um cético, mas um cético-naturalista. Colocado o problema segundo a
idéia de uma estrutura lógica genérica (expressa proposicionalmente num modus ponens “A
t B; A ⊢ B” como visto na Introdução) como estratégia de combate ao ceticismo, que são os
argumentos transcendentais - em torno dos quais será então desenvolvida em pormenor a
temática “Do objeto e da referência” -, confrontaremos as posições de Strawson e Allison
acerca da cogência de tais argumentos na Segunda Analogia da Experiência, respectivamente
nas The Bounds of Sense e Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense.
No mais, isentamo-nos de traçar uma biografia, mesmo que sucinta de Kant: simplesmente
fechamos com Höffe quando diz que ele “não possui outra biografia senão a história do seu
filosofar” (2005, p.2).
2.1 Da colocação do problema: os argumentos transcendentais
Sabe-se que Kant considerou o fracasso em refutar o ceticismo um escândalo para a
filosofia e uma das funções da sua Crítica da Razão Pura foi justamente apresentada como
crenças que o ceticismo nos desafia a justificar. Tais crenças, como vimos, incluem, entre outras, a existência de
um mundo externo, que relações causais se mantêm entre os eventos no mundo, que o raciocínio indutivo é
confiável, etc. Nesse desiderato, Kant sistematizou uma teoria dos argumentos transcendentais na qual os
conceitos e princípios que o cético nos solicita que justifiquemos são características constitutivas de nossa
capacidade de ter toda e qualquer experiência, e tal é o conceito fulcral de experiência possível.
2
Em nossa dissertação, A resposta de Kant ao problema de Hume, desenvolvemos à exaustão a resposta
fundante de Kant ao problema da [primeira definição de] causalidade [em Hume], constante da Segunda
Analogia da Experiência, e sua dependência teórica do conceito de experiência possível, exposto ao longo de
toda a Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura. Ver esses dados em Sales Lima, 2003, p.157-202.
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uma solução para esse problema. Sua tese principal é que nossa mente é constituída de tal
modo que impõe um quadro de conceitos interpretativos sobre nossos dados sensíveis, entre
os quais os da objetividade e da interconexão causal daquilo que percebemos. Neste sentido, a
aplicação desses conceitos transforma a recepção passiva dos dados sensíveis em função do
que Kant chama de “condições de possibilidade da experiência”. E aqui, reiteramos, está a
origem dos chamados argumentos transcendentais que apresentamos em nossa “Introdução”:
dado que nós somos capazes de ter experiência, pergunta-se quais são suas condições e, neste
caso, proposições sobre certas crenças que estão sobre ataque cético são tomadas como
verdadeiras em função do que é afirmado como ponto de partida ou, como diz Strawson
(1959, p.40) em Individuals, “é apenas porque a solução é possível que o problema existe. O
mesmo se aplica a todos os argumentos transcendentais” ou, dito de outro modo, é apenas
porque fomos capazes de identificar objetos de tais e tais maneiras através de nosso esquema
conceitual que é possível investigar as condições universais mediante as quais fazemos isso.
Assim sendo, quando o cético nos pede que justifiquemos nossas pretensões de conhecimento,
nós o fazemos traçando esses fatos sobre o modo como a experiência se constitui como
possível, ou seja, analisando se argumentos transcendentais são condições de possibilidade de
argumentos céticos [ou cético-naturalistas como veremos em pormenor na terceira parte].
Nessa perspectiva, podemos dizer que a pretensão fundamental de Kant em sua crítica
da razão, é fundamentar juízos sintéticos a priori, e isto já está dito na introdução à Crítica da
Razão Pura (C.R.P., B19, p.49): “o verdadeiro problema da razão pura está contido na
seguinte pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos a priori?”. Portanto, o que provém
do confronto de Kant com o pensamento cético moderno pode ser considerado como uma
amostra dessa questão, de modo que, não estaríamos exagerando se disséssemos que a
descoberta dos “argumentos transcendentais” é fruto das reticências de Kant a esse ceticismo
e, em particular, de sua resposta ao pensamento de Hume, o qual ele caracterizou como um
filósofo que se notabilizou pela adoção de uma perspectiva eminentemente cética 3 . De fato,
um importante fator para se rejeitar modelos teóricos céticos é que eles não detêm soluções
fundacionistas para o conhecimento. Assim, juízos sintéticos a priori ou, genericamente, os
argumentos transcendentais kantianos, são candidatos a defender uma postura fundacionista
diante dos juízos sintéticos na forma dos argumentos cético-naturalistas humeanos. Com o
3

A respeito do ceticismo antigo e moderno, cf. Stough, Greeke Scepticism: A Study in Epistemology, Berkeley /
Los Angeles, 1969; R. Popkin, The history of skepticism from Erasmus to Spinoza, Berkeley / Los Angeles,
1979; M. Burnyeat (org.), The Skeptic tradition, Berkeley / Los Angeles, 1983; “The skeptic in his place and
time”, in: R. Rorty / J.B. Schneewind / Q. Skinner (orgs.), Philosophy in history, Cambridge, 1984. Nesses
autores, a importância do ceticismo está caracterizada no fato de que ele torna claro que todo o edifício de nossas
suposições sobre o mundo se radica numa atitude prévia não mais justificável racionalmente.
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fito de colocar o problema, a primeira providência a ser tomada é elaborar um esboço
preliminar em que se possa cotejar a solução de Kant contida na Segunda Analogia da
Experiência com o problema de Hume desenvolvido ao longo da nossa primeira parte.
Com efeito, vimos que Hume mostrou que a causalidade não está presente entre os
conteúdos da percepção dos sentidos, e este resultado é irrefutável conquanto com ele
consideramos a percepção como mera receptividade que registra os dados fornecidos pelos
sentidos. Adiantamos que assim também o entendeu Kant, na sua tentativa de responder a
Hume. Desse modo, quando se sustenta, tal como o fizeram esses pensadores, que essa
percepção passiva é considerada a única maneira pela qual o mundo exterior nos é dado, então
a causalidade de fato se constitui em um acréscimo mental ao material que primariamente se
nos apresenta; e a diferença entre o problema humeano e esta suposta solução kantiana parece
referir-se apenas à fonte e à natureza deste acréscimo 4 . Enquanto vimos que Hume formulou a
hipótese do hábito com base na associação entre percepções para explicar esse acréscimo,
Kant, por sua vez, afirmou que ele era parte da própria estrutura categorial do entendimento
exposta na Analítica dos Conceitos da Crítica da Razão Pura.
Em princípio, portanto, não parece muito diferente a alternativa de Kant de substituir a
origem psicológica humeana da causalidade por uma dita de origem transcendental. De fato,
com base numa análise mais minuciosa, verifica-se que há um nítido fundo comum entre elas:
Hume e Kant consideram-na como uma exclusiva determinação da mente que produz uma
qualidade de conexão entre os objetos dados à nossa percepção, acréscimo a que damos o
nome de “necessidade”. Contudo, parece que na versão kantiana, o entendimento produz algo
inteiramente diferente, a saber, o conceito formal de uma regra necessária, onde o processo
associativo humeano produzia unicamente um sentimento concreto e persuasivo de uma
necessidade da imaginação. Mas uma regra de ligação necessária e geral já pressupõe aquilo
de que ela deve ser a regra, ou seja, a própria ligação, que ela própria não pode disponibilizar,
mas que precisa encontrar exemplificada originariamente nos casos particulares de ligação
determinativa, onde o que força a passagem de uma causa A para um efeito B, ou vice-versa,
é experimentado na prática 5 . Esta é a proposta legalista defendida por Kant na Segunda
4

A causalidade, segundo Hume, não está nos fenômenos da natureza, mas é algo que, subjetivamente atribuímos
aos fenômenos. Com base no que vimos em 1.9, tudo o que pode ser dito sobre a causalidade é que ela é uma
forma nossa de perceber o real, uma idéia derivada da reflexão sobre as operações de nossa própria mente que
tem como origem a ação do hábito sobre a imaginação por ocasião de experiências repetidas e não uma conexão
necessária entre causa e efeito, uma característica do mundo natural.
5
Quanto à origem dos juízos causais particulares Kant não é menos empirista que Hume. A discordância se dá à
nível conceitual, fato que origina a resposta de Kant a Hume, inicialmente em seu momento fundante. No que
toca a determinação das causas particulares, sua descoberta é, para os dois, uma operação de natureza empírica.
Veja as palavras de Kant em C.R.P., B252, p.229: “Não podemos a priori ter o mínimo conceito acerca de como
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Analogia da Experiência que afirma que, entre as condições de possibilidade da experiência
de objetos, deve haver uma lei da causalidade que torna “possível a própria experiência, ou
seja, o conhecimento empírico dos fenômenos (...)” (C.R.P., B234, p.218), cujo enunciado diz
que “Todas as mudanças acontecem de acordo com o princípio da ligação de causa e efeito”
(C.R.P., B232, p.217).
Diante do exposto, resumamos o que diz em linhas gerais o “Princípio da sucessão no
tempo segundo a lei da causalidade” (Ibid): a) que um nexo de necessidade de alguma espécie
atua em cada mudança, mesmo quando não é por nós experimentado agindo nem percebendo;
b) que se observa a vigência de uma medida uniforme para o nexo de necessidade de todas as
mudanças, ou que todas as necessidades particulares são partes de uma necessidade mais
geral; e c) que esta, por sua vez, é ela própria necessária, mas necessária do ponto de vista a
priori (e não a posteriori ou não-categorial, como em Hume). Neste caso, Kant vai falar
sempre de uma composição de necessidade da necessidade - de uma necessidade a priori [de
segunda ordem] de necessidades [indutivas ou comparativas] a posteriori, isto é, da
necessidade que temos de perceber conteúdos mentais isolados [a posteriori], e que todos
esses conteúdos juntos, constituam um sistema homogêneo esquematizado e igualmente
necessário [a priori]. Tais são os argumentos transcendentais de Kant, das quais a própria
Segunda Analogia da Experiência é uma espécime que trata exclusivamente da lei da
causalidade a priori, que determina as condições de possibilidades das próprias leis empíricas
da natureza; como são leis de segunda ordem, elas nada tem a ver com nossa experiência real
das relações de causa e efeito. Aqui, a intenção de Kant não tem em vista justificar o caráter
efetivo da causalidade, nem sua experiência isolada e contingente, mas sim a própria validade
de uma lei universal: as relações de causa e efeito como condições de possibilidade da
experiência. Assim, à diferença de Hume, em Kant o princípio causal universal deve ser
nitidamente separado da idéia de leis causais particulares e, nesse desiderato, nem a
necessidade destas, nem mesmo sua existência dependem do esquema da Segunda Analogia
da Experiência 6 , de sorte que elas parecem estar completamente dentro do domínio reservado
ao juízo reflexivo [ou do uso regulativo da razão como veremos na terceira parte].
pode alguma coisa em geral mudar de estado, como é possível que um estado, em certo momento, seja seguido
por um estado oposto noutro momento. Para tal se requer o conhecimento de forças reais, que só pode ser dado
empiricamente, de forças motrizes, por exemplo, ou, o que é o mesmo, de certos fenômenos sucessivos
(enquanto movimentos) que manifestam essas forças”.
6
A Segunda Analogia da Experiência embute na verdade uma certa ambigüidade: em linhas gerais ela parece ser
uma operação mental de concluir do particular para o geral, ou seja, ela generaliza uma relação de causalidade
entre dois fenômenos, mas em termos de racionalismo, o mais correto seria dizer “universalizar” ao invés de
“generalizar”. A distinção que Kant estabelece em toda trilogia crítica é entre o “geral” em sentido comparativo,
relativo e empírico, próprio do conhecimento a posteriori, e o “universal” em sentido estrito ou a priori, próprio
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O fato é que, o que se deveria provar é se esse argumento consegue demonstrar isto de
forma válida, mas o que se verá é que uma lei que faz referência à experiência possível parece
que jamais pode falar pela própria experiência primária. O que se pode provisoriamente
conceder, em vista das posições de Hume e da resposta de Kant na Segunda Analogia da
Experiência, é que esta é insuficiente para justificar racionalmente o problema da causalidade;
quer se trate de uma regra psicológica ou racional, parece que Kant - no caso de juízos
determinantes - não fez muito mais do que fizera Hume, ainda que sua tentativa de solução
tenha arregimentado o desenvolvimento de toda uma metodologia [transcendental] peculiar,
centrada em argumentos transcendentais, com o fito de caracterizar um apriorismo racional
subjetivo como condições de possibilidade de juízos objetivos. Antes de passarmos as
posições interpretativas a respeito da Segunda Analogia da Experiência em Strawson e
do conhecimento de princípios e leis. Através da indução, parte-se de fatos observados ou experimentos para
concluir-se a respeito da relação causal que os rege, buscando-lhes a lei, isto é, a relação regular [universal] e
necessária entre os fatos, válida [arquitetonicamente] para todos os tempos e lugares. Assim, em conformidade
ao que vimos em 1.5, a necessidade do princípio das leis indutivas decorre imediatamente do Princípio da Razão
Suficiente. Se acontece algo, sabemos a priori, por força da exigência da própria razão, que deve haver uma
causa, embora não possamos saber especificamente esta causa, a qual vai depender de uma verificação empírica.
Naturalmente, o Princípio da Razão Suficiente é uma máxima da filosofia do racionalismo, e vimos que Hume o
desconsiderou veementemente como mostramos na primeira parte; o que ele fez foi degenerar a causalidade [ou
razão suficiente] na indução. De fato, Hume foi categórico ao afirmar que jamais teremos segurança e certeza
absoluta de que, a partir de casos observados, a relação induzida seja necessária e universal, visto que não
podemos garantir que, em qualquer momento do futuro, não seja possível aparecer alguma ocorrência que
contrarie a aludida relação, que será, no máximo, provável. Ora, a Segunda Analogia da Experiência, sequer faz
alusão ao termo “provável”! A interposição do provável, ou de causas, com vimos em 1.8, promove um
deslocamento no interior da dupla definição de causa habilitando a mente a tomar o partido habitual de indução,
e o faz baseado na experiência acumulada da vida comum, e não na razão como sugere a solução kantiana com o
seu apriorismo. Face ao exposto, se queremos fazer uma análise crítica a respeito da solução de Kant ao
problema de Hume proposto na Segunda Analogia da Experiência, é imperioso expor ao debate a questão que
nos acompanha desde a Introdução: a segunda analogia implica a existência e/ou a necessidade das leis causais
empíricas? Uma solução para a questão - que colocará Strawson e Allison em pólos metodológicos opostos -,
passa pela análise dos argumentos transcendentais no todo da trilogia crítica. M. Niquet, 1991, p.98-100, é da
opinião de que, para Kant, conhecimento transcendental é o conhecimento das condições de possibilidade do
conhecimento a priori dos objetos, que envolve o próprio argumento transcendental como um procedimento
dedutivo, por meio do qual se demonstra a validade objetiva de conceitos e sentenças fundamentais, que por sua
vez são condição de possibilidade de conhecimentos empíricos. Margutti Pinto, P.R., 2000, p.24, não vai
concordar com isso, uma vez que “não há nada que nos autorize a dizer que uma ligação de impressões
sucessivas, quando realizada por funções de síntese localizadas no nível transcendental, é mais eficiente do que
uma ligação dessas impressões ao nível do sujeito empírico (...) Deslocando o problema para o nível
transcendental, o máximo que Kant consegue é transformar a falácia envolvida pela crítica de Hume (o grifo é
nosso) numa falácia transcendental: a aplicação da categoria de causalidade a intuições sucessivas não tem
qualquer fundamento no conteúdo das intuições mesmas, e constitui uma imposição das categorias a priori do
entendimento a tal conteúdo”. Estes são apenas dois exemplos que mostram o nível controverso da questão:
vimos que Hume demonstrara através de juízos de percepção, que uma fundamentação empírica para a ciência [,
de Newton, por exemplo,] é impossível, não obstante, contornou a situação pela via da naturalização desses
juízos; a crítica transcendental, com a introdução do conceito de objeto e de juízos da experiência, apresenta como provam os juízos causais da Segunda Analogia da Experiência - uma fundamentação a priori para a
ciência, centrando-se na sua possibilidade e não na sua probabilidade. Mas o problema aqui é que Kant
identificou a demonstração transcendental com uma demonstração hipotético-dedutiva, não circular, mas que
inevitavelmente conduz a um regresso ao infinito, a menos que se considere como ponto essencial o tratamento
do “eu penso” como uma entidade estritamente lógica que de forma alguma possa ser confundida com o “eu” do
sentido interno e menos ainda com o “eu” substancial como ficará claro em “Do objeto e da referência”.
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Allison, supomos ser de bom alvitre, ao menos a título instrumental, desenvolver um pouco
essa metodologia, apresentando a temática “Do objeto e da referência” em Kant, como uma
decorrência primordial da noção de argumentos transcendentais, de tal maneira que a relação
de determinação do universal sobre o particular deve ser considerada como já dada a priori
nos fenômenos na medida em que os consideramos objetos no marco de uma experiência
possível, isto é, necessária e universal e não contingente e, nesse desiderato, a dimensão
determinante desses argumentos não concede nenhum espaço para a reflexão no sentido que
será desenvolvido na terceira parte - “Finalidade e Indução” -, onde a inclusão de uma função
regulativa à razão parece ser uma prova cabal de que Kant ainda considerava os conteúdos
que serão desenvolvidos nesta segunda parte - “Legalidade e Causalidade” -, como um
momento não acabado de sua fundamentação do conhecimento teórico. Nestes limites, esta
noção ubíqua tem sua origem ao longo do tema da Analítica dos Conceitos e, adquirindo
maior expressão na Dedução Transcendental das Categorias, prolonga-se Analítica dos
Princípios adentro. A seguir, ao expandir a temática “Do objeto e da referência”, nosso
objetivo é insistir na importância dos argumentos transcendentais na filosofia crítica, bem
como de requisito prévio à compreensão da análise de Strawson e da réplica de Allison que
terão o seu lugar respectivamente em 2.3 e 2.4.
2.2 Do objeto e da referência
Ao conceber a lógica transcendental como uma ciência em C.R.P., B79-82, p.91-92,
Kant afirma que ela tem por ambição reformar a metafísica com base no que hoje entendemos
como uma fusão dos aspectos lógicos e epistemológicos do conceito e que cabe a ela
investigar em especial como é possível que os conceitos do pensamento não sejam vazios
como os da lógica formal, mas que se refiram a objetos reais. Não obstante, essa lógica não
vai se ocupar ainda da correção dos conteúdos concretos dos argumentos uma vez que isso é
da competência das diversas ciências particulares. Ainda assim, cabe a ela formular uma
questão de fundo, qual seja: como é possível que o pensamento humano se relacione com
objetos? A lógica transcendental desenvolve, assim, uma ciência do pensar também para os
conteúdos [ainda que puros], colocando ao lado da lógica formal uma lógica material, embora
válida a priori. Esta fórmula um tanto paradoxal, que combina a idéia de uma lógica geral
pura e a idéia de um conteúdo, e de um conteúdo puro a priori, é justamente o conceito
kantiano de uma lógica transcendental e dos argumentos transcendentais em geral. De onde
emerge esse conteúdo que a lógica transcendental deve exibir? Ele não é uma simples matéria
a ser obtida empiricamente, com o fito de se preencher as variáveis para os termos da lógica
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formal. Segundo Kant, o conteúdo de uma lógica transcendental não é qualquer acréscimo à
forma lógica, mas está inscrito na própria forma e, nesse desiderato, ele é um conteúdo puro a
priori. Isto nos leva a afiançar, na esteira de Kant, que uma lógica meramente formal é
necessária, porém não suficiente, para lidar com os problemas da metafísica:
Assim, o critério puramente lógico da verdade, ou seja, a concordância de
um conhecimento com as leis gerais e formais do entendimento e da razão, é
uma conditio sine qua non, por conseguinte a condição negativa de toda a
verdade; mas a lógica não pode ir mais longe, e quanto ao erro que incida,
não sobre a forma, mas sobre o conteúdo, não tem a lógica pedra de toque
para o descobrir (C.R.P., B84, p.94).

Com efeito, a criação da lógica transcendental vem suprir a lacuna acima, que Kant
imputa à lógica formal 7 . Kemp-Smith destaca que a introdução dessa nova ciência é um dos
fatos mais auspiciosos da segunda parte da Doutrina Transcendental dos Elementos da Crítica
da Razão Pura (Kemp-Smith, 1991, p.171), e que o termo “transcendental” indica que essa
nova lógica terá como tema central as questões concernentes a origem, o escopo, condições e
possibilidade de validar um conhecimento a priori de objetos (Ibid). É verdade que nenhuma
dessas questões é de competência da lógica formal, que trata do que não é de alçada da
metafísica. Neste sentido, na sua Lógica [Jäsche], Kant afirma que, nessa ciência, quando nos
limitamos à sua acepção formal, “trata-se apenas da questão: como é que o entendimento há
de se conhecer a si mesmo?” (L., 14), ou como algo é coerente consigo próprio. Na sua
acepção transcendental, a questão pode ser formulada de um modo que o objeto seja citado,
ou objeto de uma referência: como é que o entendimento possui um conhecimento puro a
priori de objetos? (Kemp-Smith, 1991, p.171). Tal referência é uma decorrência da revolução
copernicana, que institui o conceito kantiano de objeto (Objekt) no sentido de que é a própria
estrutura do sujeito o que torna possível a experiência ou, dizendo de outra forma, a unidade
sintética da apercepção ou o “eu penso” e o entendimento se identificam, assim como “O
princípio da unidade sintética da apercepção é o princípio supremo de todo o uso do
entendimento” (C.R.P., B136, p.135), título do parágrafo 17 da Dedução Transcendental das
Categorias que designamos por representação objetiva da nossa própria consciência
7

Este aspecto, que contrapõe a lógica formal com a lógica transcendental, já foi suficientemente tratado em
Sales Lima, 2003, p.105-112, no subitem “A Reforma Kantiana da Lógica e da Metodologia Transcendental”.
Vale acrescentar, que não se deve perder de vista que os metafísicos [dogmáticos] também fazem análises; que
respeitam igualmente o critério negativo de coerência interna do conhecimento ditado pelo princípio de nãocontradição. Portanto, não se pode alegar que a velha metafísica, com a qual se depararam Hume e Kant, não
possua método e critério. O problema é que eles são insuficientes, porque são meramente formais. Esta
insuficiência, adjudicada à metafísica dogmática, é explicitada nas antinomias da razão pura: não basta a
coerência para a verdade. Uma lógica objetiva não pode prescindir da referência. Strawson reconhece o peso da
palavra “objeto” no capítulo 2 - Objetividade e Unidade - em The Bounds of Sense, como veremos.
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organizada como unidade sintética 8 . Com efeito, é sabidamente nesse parágrafo, que Kant
abandona a abordagem meramente sintática que caracterizava os parágrafos iniciais da prova
(§15 e §16) e imprime uma tônica lógico-semântica ao seu discurso, pois, objeto e referência
passam a ser o foco da Dedução Transcendental das Categorias que, neste caso, constitui um
notável exemplo de explicitação e plausibilidade dos argumentos transcendentais como um
caso típico de resposta ao ceticismo em geral e ao de Hume em particular como veremos no
tópico 2.2.2.
E é nesta Dedução que Kant invocando as idéias fundamentais de Descartes sustenta
que o “eu penso” é, de fato, a condição necessária [, ainda que não suficiente,] de todo o
conhecimento e, além disso, consubstancia um meta-conceito que descreve uma regra cuja
aplicação é condição de todo o pensamento. Todavia, Kant vai atribuir ao “eu penso”
transcendental, um significado completamente diferente daquele que Descartes havia
atribuído à noção de “eu”. De fato, nos parece que é do confronto de duas acepções bastante
8

A questão do “eu penso” é extremamente importante para o conhecimento objetivo, no entanto ele próprio não
configura um autoconhecimento. Vejamos: por autoconhecimento se entende o conhecimento de proposições
anteriores [e pré-lógicas] ou pré - “eu penso”; simplesmente do “eu”. Esta questão é paradoxal, pois o “eu
penso” para Kant já é uma unidade originária como exposto no parágrafo 16 da Dedução e ele se recusa a falar
do “eu” o qual aludiu apenas negativamente por isso ser paralogístico! Na verdade, o autoconhecimento trata de
proposições prefixadas por “eu penso”, donde “penso” configura qualquer modo de pensamento, como juízo,
crença, negação, conjunção, disjunção, Modus Ponens, etc. Assim, meu conhecimento de que eu acredito nas
verdades da razão [ou nas relações de idéias] é, entre outros, um exemplo de autoconhecimento. Descartes é
introspectivo ao extremo, mas mesmo assim dá uma pista que não conhece que conhece o “eu” no parágrafo 9 da
Meditação Segunda (ver bibliografia) quando diz: “Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Que é
uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que
imagina e também que sente.” Diríamos, ademais, que o autoconhecimento é do “eu” do “eu penso”. Posso
dizer: se o “eu penso” [e a apercepção transcendental] configura uma ontologia de modos e relações explícita na
Dedução Transcendental das Categorias, posso dizer também que o “eu” [, que antecede o “eu penso”,]
configura uma ontologia plena, não do “eu penso” [na Dedução], mas do “eu” como sujeito numenal,
configurada nos Paralogismos da Razão Pura. A primeira é uma ontologia [de qualidades], que configura algo
como uma semantização da segunda, ou a logicização do “eu”, expressa na Dedução pelo “eu penso” kantiano.
Assim, agora podemos compreender que tanto o “eu” como o “eu penso” dizem ou parecem dizer respeito à
própria lógica do pensamento e que ambos descendem do lógos grego ou, numa visão realista, da idéia
platônica. O lógos da Dedução está evidentemente dessubstancializado em relação ao lógos dos paralogismos
que é [des]categorizado. Por oportuno, também entendemos agora, que a dessubstancialização [ou redução
lógica] que o “eu penso” kantiano promoveu no “eu” cartesiano, no mais são dois casos típicos de argumentos
transcendentais como modelos de combate ao ceticismo. O autoconhecimento, o “eu” e, por extensão, o “eu
penso” são, segundo a conhecida metáfora cartesiana, bases arquimedianas [, evidentemente que apenas lógicas,]
do conhecimento, mas em si, são epistemologicamente incognoscíveis. Assim, a única garantia que temos quanto
à natureza do autoconhecimento é que com freqüência afirmamos, negamos e inferimos sobre nossos estados de
mente até com certa trivialidade. Não obstante, como sabemos essas coisas, se as sabemos, e como esse
conhecimento é possível e qual a natureza daquilo que afirmamos conhecer são questões que permanecem
aporéticas. Portanto, a primeira questão a destacar é que não sabemos nada sobre os mecanismos subjacentes que
tornam o autoconhecimento possível. É isto que sugere Kant já no parágrafo 25 da Dedução Transcendental das
Categorias na afirmação de que a autoconsciência transcendental é só autoconsciência de que sou, não ainda
autoconhecimento do quê sou, ou seja, a consciência de si não é ainda um conhecimento de si. Isto significa que,
a rigor, o “eu penso” ainda não é, e nunca será o “eu”, mas apenas um argumento transcendental [determinante]
ou, como afirma Allison (2004, p.172), “this identical I think, that is, ‘the bare representation I’, can be seen as
the form or prototype of the analytic unity that pertains to all general concepts. In fact, it just is this analytic
unity considered in abstraction from all content”.
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diversas do “eu” - o “eu substancial” cartesiano e o “eu psicológico” humeano -, que Kant
estabelece sua noção crítica de “eu”: o seu “eu penso” é um argumento transcendental, assim
expresso proposicionalmente num modus ponens “A t B; A ⊢ B”, que acentua o aspecto
formal vis-à-vis ao mental no conhecimento subjetivo em Kant e, neste sentido, ele parece
pacificar as incongruências constatadas pelo diagnóstico histórico e teórico acerca das
conhecidas polêmicas das escolas dogmáticas e céticas sobre o tema 9 .
Com efeito, o termo “eu” em “eu penso” e, em se tratando de Kant, o próprio “eu
penso” não se refere a um objeto que possa ser cognoscível, mas representa a forma de
representação em geral. Ele é uma forma puramente lógica, um “eu lógico” e não um objeto,
porque acompanha cada pensamento como nossa consciência dele. O fato de estarmos
conscientes de nossos pensamentos e de nossos pensamentos serem propriedades de alguém
que pensa é a maneira como temos pensamentos, e isto nada informa do conteúdo do próprio
pensamento, como acreditava o dogmático, mas tampouco reduz o “eu” a um fluxo de
percepções e nada mais, como parecia crível ao empirista cético. Melhor dizendo: a noção
crítica de “eu penso” que Kant formulou não é a “substância pensante” de Descartes, e menos
ainda o “feixe de percepções” de Hume, mas consiste na unidade originária da consciência. O
“eu penso” de sua “Psicologia Transcendental” é a única concepção legítima do “eu”, para
que a objetividade e unidade do conhecimento sejam reveladas.
Assim, essa que cognominamos terceira via do “eu” - o “eu penso” kantiano -, se
estabelece como um legítimo argumento transcendental ao longo da Dedução Transcendental
das Categorias, constituindo-se como contraponto ao “eu psicológico” de Hume nos seus
9

Na verdade, parece que nada sabemos do “eu” que, supostamente dá sentido ao “eu penso”, ou as experiências
que atribuímos a ele, ou mesmo nos auto-atribuímos. O termo “eu” no conceito [ou juízo] “eu penso” não
especifica uma entidade que possamos conhecer; assim, nem a consciência perceptual, nem qualquer reflexão ou
consciência introspectiva revelam a natureza do eu, e todo o esforço de Descartes e de seu legado metafísico para
desenvolver uma psicologia racional que estabeleça relações inferenciais entre o “eu penso” e o “eu” ou algo
como substancialidade, simplicidade, identidade e existência da alma deverá incidir em paralogismos, estando,
portanto, fadado ao fracasso. Por outro lado, certamente Kant não concordaria com o empirista Hume no que
toca ao seu ceticismo face à noção de “eu” e, tampouco com os nominalistas contemporâneos mais exacerbardos
que reduzem-na a um hábito gramatical que pode muito bem ser substituído por “isso”, de modo que “eu penso”
e “isso pensa” seriam proposições com o mesmo valor de verdade. Hume é por vezes repetitivo quando ataca o
que chama de “ficção do eu” e com ele assiste-se ao destronamento e substituição do eu substancial por um feixe
de percepções (ver 2.2.1). Não obstante, admite Kant, o próprio vínculo do eu com percepções falseia a teoria
humeana do feixe: percepções e pensamento coexistem numa relação de dependência; cada pensamento é
acompanhado de “eu” no “eu penso”, em que o termo “eu” parece representar a “unidade de autoconsciência”,
ou melhor, o “eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações...” (C.R.P., B132, p.131), poder
esse que simboliza a representação irredutível que permanece igual a si mesma, pois “se assim não fosse, algo se
representaria em mim, que não poderia, de modo algum, ser pensado, que o mesmo é dizer, que a representação
ou seria impossível ou pelo menos nada seria para mim” (Ibid). O fato é que, sem o recurso a essa unidade extracategorial postulada por Kant que opera como unidade geral tanto para a síntese do diverso da sensibilidade
quanto para a síntese do diverso das representações em conceitos nos juízos, toda a filosofia transcendental
estaria sob ameaça de tornar-se uma psicologia empírica e “não seria [nem mesmo], pois uma psicologia
racional” (C.R.P., B405, p. 331). Voltaremos a essa questão em 2.2.2.
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parágrafos 15 e 16, e como contraponto ao “eu substancial” de Descartes nos parágrafos 25 e
26. Em todo caso, Kant defende que a realidade do “eu” é ilusória e escapa-nos qualquer
tentativa de caracterizá-lo em conceitos. Neste sentido, ele professa um estilo de
funcionalismo: podemos saber algo sobre a função do “eu penso”, ainda que não saibamos
como podemos conhecer o “eu penso”. Quando “eu penso” algo, estou consciente de mim
mesmo pensando esse pensamento: que algo é consciente e dono de seu pensamento é um
fato, mas o que é “esse algo” e como “ele” está relacionado à existência, ou como preserva
sua identidade ao longo tempo, se é simples e imortal, etc., tudo isso não pode ser inferido
através de uma reflexão a partir do caráter formal ou abstrato do “eu penso”, pois, reiteramos,
qualquer iniciativa nesse sentido nos conduziria a paralogismos.
Esta é, portanto, a base da argumentação kantiana: a ilação da condição formal do
pensamento para uma substância do pensamento é paralogística e conduz às idéias dialéticas
da psicologia racional; em outros termos, o racionalismo dogmático não ponderou exatamente
sobre os limites da distinção entre pensamento e conhecimento, como faz Kant ao destituir os
conteúdos do “eu” em proveito da unidade e objetividade proporcionada pelo “eu penso” na
Dedução Transcendental das Categorias. No capítulo dos paralogismos da Dialética
Transcendental, ele investigou a noção de “eu” como um conceito problemático que exprime
apenas uma possibilidade lógica ou não objetiva, e antes que um conhecimento do eu, na
verdade, não fornece mais que uma concepção descritiva muito embora negativa do sujeito
pensante.
Face ao exposto, podemos dizer que o fato de o “eu penso” não produzir nenhum
princípio para o conhecimento da essência da mente humana [como consta dos paralogismos],
isto não impede dele se constituir num princípio para o conhecimento mediato de objetos
externos [como ocorre na dedução]. Isto significa que o todo da consciência [, o “eu penso”
perceptual que o sujeito tem de seus estados e o “eu penso” introspectivo, que o sujeito tem de
si mesmo pelo fato de pensar,] está distribuído numa crítica à psicologia em geral: psicologia
empírica no caso da Dedução e psicologia racional no caso dos Paralogismos da Razão Pura
da Dialética Transcendental. Na seqüência de nosso tema, vamos conter nossa investigação à
análise da primeira questão: do “eu penso” de Kant como crítica à chamada psicologia do
cético-naturalismo, nomeadamente a de Hume ou, antes, do “eu penso” [transcendental] como
princípio anti-psicológico 10 e locus de inscrição dos argumentos transcendentais que conta

10

Em C.R.P., B876, p.667, Kant exclui a psicologia empírica, “uma espécie de fisiologia [ou ciência da natureza
em geral] do sentido interno” (C.R.P., B405, p.331), da sua arquitetônica da razão pura, no entanto, alega que
“deveria nela reservar-se-lhe um pequeno lugar, segundo o uso da Escola (mas somente como episódio), e isto
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entre suas funções precípuas a de refutação ao ceticismo. Nesse desiderato, dentro da temática
“Do objeto e da referência”, é oportuno apresentar algo da teoria humeana do feixe seguido da
réplica kantiana que é propriamente a defesa do “eu penso” lógico que, além do mais, pode
ser considerado como um dos módulos teóricos contidos no contexto discursivo do momento
fundante da crítica. Retomaremos à segunda questão quando tratarmos da resposta de Kant ao
problema de Hume no momento defensivo [e negativo] da crítica: o paralogismo da
personalidade vai exemplificar a utilidade e o valor do “eu penso” no campo prescritivo das
ações humanas.
2.2.1 Da teoria humeana do feixe
Em linhas gerais sabe-se que o ceticismo humeano, no que toca a questão da identidade
pessoal, se constitui numa refutação bastante radical das diferentes noções de substância,
material ou imaterial, presentes no pensamento filosófico desde Aristóteles até Descartes, o
que ademais nos leva a sustentar que apesar de ter sido um crítico notório deste último, Hume
foi influenciado pelo seu método da dúvida. Com o fito de legitimar a idéia de uma identidade
pessoal, um “eu” ou “sujeito”, defenderia a existência de um substrato que apreenderia em seu
interior nossos estados mentais, ou algo que possa funcionar como uma entidade
centralizadora ou fundamentadora desses mesmos estados, que se apresentam como simples,
idêntica e imutável, enfim, de uma base arquimediana para o conhecimento - para utilizarmonos mais uma vez da célebre metáfora cartesiana -; que aluda a uma substância pensante da
qual estaríamos conscientes toda vez que duvidamos, concebemos, afirmamos, negamos,
recusamos, queremos e imaginamos. Em nome de seu nominalismo (ver 1.2), Hume extingue
a vigência deste paradigma: em sua teoria tudo é descrito por meio de percepções como

por motivos de economia, porque não é ainda tão rica para constituir isoladamente um estudo e todavia é
demasiado importante para que se possa repelir inteiramente ou ligá-la a outra matéria, com a qual tivesse ainda
menos parentesco do que com a metafísica. É, portanto, simplesmente um estranho, ao qual se concede um
domicílio temporário até que lhe seja possível estabelecer morada própria numa antropologia pormenorizada
(que seria o análogo da física empírica)” (C.R.P., B876-877, p.667-668). Embora sempre tenha considerado
importante o papel da psicologia empírica em sua doutrina, de fato, é só na Antropologia de um ponto de vista
pragmático, uma de suas últimas obras, que Kant manifesta um interesse mais pontual por ela. Esta obra começa
precisamente com uma vaga alusão ao terceiro paralogismo, uma relação entre identidade numérica e identidade
pessoal. Por oportuno, ao contrário da Antropologia moral, ela revela-se algo independente da filosofia crítica [a
priori] como ele já havia anunciado no prefácio à Fundamentação da Metafísica dos Costumes (ver
bibliografia): “Mas aqui limito-me a perguntar se a natureza da ciência não exige que se distinga sempre
cuidadosamente a parte empírica da parte racional e que se anteponha à Física propriamente dita (empírica) uma
Metafísica da Natureza, e à Antropologia prática uma Metafísica dos Costumes, que deveria ser cuidadosamente
depurada de todos os elementos empíricos...” (Kant, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes,
Trad. de Paulo Quintela, Lisboa: Edições 70, 1992, p.15). Em alguns escritos pré-críticos também é possível
extrair certas alusões de Kant à psicologia empírica como, por exemplo, em Sonhos de um visionário explicados
pelos sonhos da metafísica.
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modos e relações, ao invés de se vindicar um centro subjetivo e privilegiado que, a partir de
sua esfera de interioridade, produziria por simples dedução o conjunto do mundo extenso.
Na verdade, o que Hume quer nos transmitir é que não existe essa intrincada entidade
nem uma impressão de “eu” que, tanto quanto a impressão de causalidade, é um enigma 11 .
Toda uma seção - T., I, IV, 6 -, chamada “Da identidade pessoal”, é destinada a tematizar a
crítica as concepções de sujeito substancial oriunda das grandes tradições comuns ao
racionalismo cartesiano, e tal já se encontra potencialmente instalado no seu parágrafo inicial,
que também se constitui numa refutação à tese da identidade numérica [em termos
substancialistas] do “eu” ou, se se quiser, da lógica dos argumentos que assumem um
fundamento transcendental [em geral], incluindo os de origem cartesiana:
Há filósofos que imaginam estarmos, em todos os momentos, intimamente
conscientes daquilo que denominamos nosso EU [our SELF]; que sentimos
sua existência e a continuidade de sua existência; e que estamos certos de
sua perfeita identidade e simplicidade, com uma evidência que ultrapassa a
de uma demonstração. A sensação mais forte, a paixão mais violenta, dizem
eles, ao invés de nos distanciar dessa visão, fixam-na de maneira ainda mais
intensa; e por meio da dor ou do prazer que produzem, levam-nos a
considerar a influência que exercem sobre o eu. Tentar fornecer uma prova
desse eu seria enfraquecer sua evidência, pois nenhuma prova poderia ser
derivada de um fato de que estamos tão intimamente conscientes; e não há
nada de que possamos estar certos se duvidarmos disso (T., I, IV, 6: 283,1).

Ao contrário de Descartes, cuja idéia de “eu” é estabelecida com base na descrição de
um processo de introspecção que está contido na primeira de suas Meditações Metafísicas,
Hume acrescenta, como é de praxe na sua teoria, que toda idéia só pode ser legitimada a partir
da sua respectiva impressão. Neste sentido, a idéia de “eu” é própria de uma impressão de
reflexão, evidentemente também uma introspecção, mas cuja origem está mediatamente
vinculada a sensações como é de sólito em uma investigação empírica, ainda que as causas
destas não sejam ostensivas, como indiretamente ele menciona no Tratado (T., I, I, 2) “Divisão do tema”. Com efeito, uma coisa é ter consciência do “eu” ou da “causa”; outra
completamente diferente é ter conhecimento dessa consciência ou, dito de outro modo, o fato

11

Hume invoca o princípio nominalista da diferença e separação, que vimos em 1.2, para provar analiticamente a
falácia da essência do “eu”. De fato, nada existe num fluxo de percepções que legitime esse “eu” subjacente às
percepções: se todas as idéias e impressões que se sucedem na mente são diferentes e separáveis umas das
outras, todas podem existir separadamente sem a necessidade de algo que sustente sua existência. A mente não é,
portanto, esse centro imutável ao qual as percepções inerem. Ao contrário, os próprios termos empregados por
Hume para descrevê-la mostram que a mente confunde-se com seus pensamentos, paixões e sensações, um feixe
de percepções para sermos coerentes com o que se nomina “teoria humeana do feixe”. Não obstante, ainda que a
análise humeana seja arrasadora quanto à noção essencialista do “eu”, é preciso reconhecer nossa propensão a
atribuir realidade à idéia do “eu” ou de pessoa. No entanto, ratificamos, o que chamamos de “eu” nada mais é
que um feixe de percepções distintas.
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é que tanto percebemos um quanto o outro, mas não temos como apreender a impressão
original deles, de sorte que a seguinte questão pode ser posta: se nossas percepções possuem
existência distinta e se a mente [, o eu,] não percebe qualquer conexão “real” entre elas, então
como é possível explicar a relação entre nossos estados de consciência com base em sua
introspecção [ou consciência introspectiva], e em termos de leis de associação [ou consciência
perceptual]? 12 Hume vai nos responder que embora não tenhamos acesso a impressão original
ou à natureza do “eu” ela é a mesma que vimos na “causa”, a saber, adquirimos naturalmente
o “costume” ou o “hábito” de crer nas suas correspondentes idéias. E isto, ao que parece, já é
suficiente para uma filosofia que tenha simpatia e vindique um pensamento cético-naturalista:
Se alguma impressão dá origem à idéia [real] de eu, essa impressão tem de
continuar invariavelmente a mesma, ao longo de todo o curso de nossas
vidas - pois é dessa maneira que o eu supostamente existe. Mas não há
qualquer impressão constante e invariável. Dor e prazer, tristeza e alegria,
paixões e sensações sucedem-se umas às outras, e nunca existem todas ao
mesmo tempo. Portanto, a idéia de eu não pode ser derivada de nenhuma
dessas impressões ou de nenhuma outra. Conseqüentemente, não existe[ 13 ]
tal idéia (T. I, IV, 6: 284,2).

De fato, “o eu ou pessoa não é uma impressão, e sim aquilo a que nossas diversas
impressões e idéias supostamente se referem” (Ibid), e se as percepções são sempre diferentes,
distinguíveis e separáveis entre si, as noções de identidade e simplicidade que os cartesianos
atribuíam ao “eu”, de resto se degeneram num modelo de sucessão de objetos relacionados
causalmente. Esta é a célebre teoria do feixe 14 . Nessa perspectiva, o novo paradigma do “eu”
12

O feixe [mental] de percepções é composto de percepções diferentes umas das outras. Como no empirismo
humeano vimos que a diferença implica separação e ausência completa de relações internas [ou introspectivas]
do tipo essencialista, elas são exteriores a seus termos, o que implica que o entendimento nunca observa uma
conexão real entre objetos, do que ficou patente a longa análise contida na primeira parte com relação a causa.
Dito de outro modo: a ligação que persiste entre as percepções na mente não implica nem identidade nem
simplicidade demonstrativas como evidencia a citação supra [-T., I, IV, 6: 283,1-], mas ela é produto da
atividade associativa da imaginação. São dois os princípios da associação de idéias, conjugadas à memória, que
produzem o enigma da identidade pessoal repassando-lhe força e vivacidade, isto é, tornando-a objeto de crença:
a semelhança e a causalidade, daí que a identidade é reforçada e alargada pela ação da relação causal. Mas
porque faltou aqui o princípio associativo da contigüidade presente nas relações [perceptuais] de causa e efeito?
Evidentemente que ela não tem nenhuma importância no caso de relações introspectivas mente-mente como bem
Hume já anunciara em T., I, III, 2: 104,6, e menciona em T., I, IV, 5: 268,10: “Uma reflexão moral não pode
estar situada à direita ou à esquerda de uma paixão, e um aroma ou um som não pode ter uma forma circular ou
quadrada. Esses objetos e percepções, longe de demandarem um lugar particular, são absolutamente
incompatíveis com qualquer lugar, e nem a imaginação é capaz de lhos atribuir”.
13
O itálico e a inclusão ([real]) são nossos. O itálico “não existe”, significa a não realidade da idéia. Melhor
dizendo: as idéias de “eu” e de “causa” por um hábito estão apenas associadas à nossa mente, não consistindo como seria para Platão e outros adeptos do essencialismo -, realidades externas.
14
Com a teoria do feixe, a Seção T., I, IV, 6 do Tratado investe contra a concepção cartesiana da identidade
pessoal de um sujeito substancial, conceito problemático para Kant que, como vimos, foi atacado nos
Paralogismos da Razão Pura; por seu turno, com a questão da identidade numérica do chamado sujeito [lógico]
transcendental - a apercepção transcendental - dos parágrafos 15 e 16 da Dedução Transcendental das
Categorias, Kant vai questionar a teoria humeana do feixe. A bibliografia sobre estes dois tópicos é abundante,
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se afasta daquele praticado pelo dogmatismo metafísico, ou melhor, deixa de ser um
argumento transcendental exótico (ver 2.4.2) que vindica a sua identidade numérica [em
termos substancialistas] e, em última análise, como sustenta o racionalismo cartesiano, a
existência de um ser divino cuja perfeição e veracidade seriam capazes de subscrever nossa
crença na regularidade da natureza concluindo demonstrativamente do passado o futuro.
Assim, na concepção humeana, os:
(...) homens não são senão um feixe ou uma coleção de diferentes
percepções, que se sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível, e
estão em perpétuo fluxo e movimento. Nossos olhos não podem girar em
suas órbitas sem fazer variar nossas percepções. Nosso pensamento é ainda
mais variável que nossa visão (...). Não há um só poder na alma que se
mantenha inalteravelmente o mesmo, talvez sequer por um instante. A mente
é uma espécie de teatro, onde diversas percepções fazem sucessivamente sua
aparição; passam, repassam, esvaem-se, e se misturam em uma infinita
variedade de posições e situações. Nela não existe, propriamente falando,
nem simplicidade em um momento, nem identidade ao longo de momentos
diferentes, embora possamos ter uma propensão natural a imaginar essa
simplicidade e identidade. Mas a comparação com o teatro não deve nos
enganar. A mente é constituída unicamente pelas percepções sucessivas; e
não temos a menor noção do lugar em que essas cenas são representadas ou
do material de que esse lugar é composto (T. I, IV, 6: 285,4).

Como foi dito, é nesta conhecida passagem que está mencionada com explicitude a
teoria humeana do feixe, segundo a qual, não há qualquer razão para pensarmos em termos de
um “eu” singular e unificado que possui várias experiências ou estados; e que, portanto, só
temos acesso à sucessão desses estados. Rompendo com o “eu” intuitivo do racionalismo,
Hume passa a abordá-lo a partir de um novo paradigma que não o ontológico defendido por
Descartes, que postulava o autoconhecimento, algo como uma identidade numérica
substancial - uma res cogitans. Com efeito, a análise humeana vai se centrar numa perspectiva
claramente aderente à psicologia empírica: não se trata mais de demonstrar racionalidade ou
quando o analisamos do ponto de vista respectivo da crítica de Kant a Descartes e a Hume, envolvendo ou não o
tema da resposta de Kant ao problema de Hume, solucionada ou não a partir da Segunda Analogia da
Experiência. No primeiro caso, entre outras, destacamos as próprias passagens de Kant nos paralogismos,
C.R.P., B405-409, p.330-340 e C.R.P., A348-367, p.331-347; Brook (1994, p.144-207); Kitcher (1990, p.181198); Ameriks (2000, p.128-176). No segundo caso, destaque-se Bennet (1996, p.100-138); Allison (1983,
p.216-234); Allison (2004, p.246-260); Wolff (1973, p.24-32, 44-56, 87-89, 154-161); Strawson (1966, p.26 ss,
243-244); Longuenesse (1993, p.412-434); Allison (1996, p.80-91); Walker (1978, p.74-86); Davis (2005, p.237); neste caso, convém remeter o interessado a passagens já citadas em Sales Lima, 2003, bem como às Críticas
da Razão Pura e aos Prolegômenos, como são dignos de nota na Dedução Transcendental das Categorias os
parágrafos 13 - B122 a 124, p.122 a 124 e 14 - B127 a 128, p.125 a 127 e, na Introdução aos Prolegômenos, o
tópico A8-9. Bonaccini (2006, p.38), traz à baila um tema relativamente pouco explorado por comentadores da
Dedução Transcendental das Categorias, com o qual concordamos: “que ella (o parte de ella) también puede ser
una respuesta a outro problema gravíssimo destacado por el escepticismo de Hume, que es el de la identidad
personal” e, neste sentido, ela parece restaurar a credibilidade dos argumentos transcendentais, face à sua versão
substancialista de cariz cartesiano.
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estabelecer a natureza do “eu”, mas antes de investigar suas qualidades psicológicas. No seu
modelo, está descartado qualquer princípio axiomático arbitrado com base num sistema
metafísico dogmático, mas, antes, tudo começa com átomos de percepções que se sucedem e
que imaginamos 15 manter entre si relações. A minha imaginação desliza tão facilmente ao
longo duma sucessão de aparências [ou feixe de percepções] que esta simples sucessão se
transforma numa autêntica identidade 16 . Por isso, quando pela força do hábito associamos

15

Vide 1.4 - Das relações.
O sustentáculo de todos os fenômenos, essa tal substância que chamamos “eu” e outros chamam-na “alma”,
não é literalmente senão uma invenção da nossa faculdade da imaginação. Embora seja cético com isso que
chamamos identidade, Hume esclarece que existem dois sentidos costumeiros em que atribuímos identidade as
coisas: um que se refere a objetos, a identidade qualitativa [ou a identidade em geral], que fala de duas coisas
que ocupam diferentes posições no espaço; o outro sentido se refere ao “eu”, a identidade pessoal [ou identidade
numérica] e que trata da identidade de uma coisa consigo mesmo ao longo do tempo. A imaginação nos impele a
confundir a identidade específica, que é o primeiro tipo de identidade [imperfeita], com a identidade estrita [ou
perfeita] que é o segundo tipo de identidade. A função da imaginação é, então, forjar uma mesmidade [ou
identidade numérica] a partir de uma diversidade [ou identidade qualitativa] ou, o que é o mesmo, tomando uma
mera sucessão por uma identidade e é “assim que criamos a ficção da existência continua das percepções de
nossos sentidos, com o propósito de eliminar a descontinuidade; e chegamos à noção de uma alma, um eu, e uma
substância, para encobrir a variação” (T., I, IV, 6: 287,6). Na verdade, o que Hume procura compatibilizar é o
seu “eu relacional” com o “eu idêntico” cartesiano, uma identidade imperfeita com uma identidade perfeita, no
mais uma relação natural com uma relação filosófica para usar termos de nossa primeira parte. De fato, a relação
de identidade filosófica, descrita em T., I, I, 5: 38,4 nada mais é que um análogo do “eu cartesiano” a qual no seu
entender degenera, ou reduz-se psicologicamente a um feixe de percepções: “A identidade pode ser vista como
uma segunda espécie de relação. Considero aqui essa relação enquanto aplicada em seu sentido mais estrito, a
objetos constantes e imutáveis, sem examinar a natureza ou o fundamento da identidade pessoal, que terá seu
lugar mais adiante. De todas as relações, a identidade é a mais universal, sendo comum a todo ser cuja existência
tenha alguma duração [ao longo do tempo]”. A descaracterização da identidade pela relação, ou a ênfase na
causalidade, como se pode ver, introduz uma certa ambigüidade no eu humeano: por um lado ele mostra o
quanto a causalidade é capaz de estender e completar a ficção do sujeito; de outro, ela aponta para a força com
que essa ilusão natural se impõe. No primeiro caso, são dignos de nota os exemplos de uma república ou
comunidade (T., I, IV, 6: 293-294, 19), e de sua ação complementar em relação à memória de conceber algo que
não nos é dado imediatamente por ela nem pelos sentidos, agindo de forma a impedir que suas lacunas [,da
memória,] fossem capazes de destruir a suposta unidade do “eu” (T., I, IV, 6: 294, 20). Mais correto seria,
segundo Hume, que a mente agisse regida pelas relações [naturais] de causa e efeito, que é o que efetivamente
ocorre, que pelas relações [filosófica] de identidade já que esta não guarda proximidade com os propósitos da
ciência da natureza humana. No segundo caso, “devemos distinguir a identidade pessoal enquanto diz respeito a
nosso pensamento e imaginação, e enquanto diz respeito a nossas paixões ou ao interesse que temos por nós
mesmos” (T., I, IV, 6: 285-286, 5). Isto significa que o exame a fundo do “eu” causa embaraços ao filósofo que
procura conciliar o movimento e a sucessão das percepções com a identidade estrita, mas não ao vulgo que, em
meio aos obstáculos da vida comum, não se dá conta dessa incompatibilidade entre a identidade específica, que
na verdade é a identidade das paixões, com a identidade numérica, que, contudo, encaminha-nos a “um fim
comum, acrescentamos uma simpatia entre as partes, e supomos que elas mantêm entre si a relação recíproca de
causa e efeito em todas as suas ações e operações. Esse é o caso de todos os animais e vegetais, cujas diversas
partes não apenas se referem a um propósito geral, mas também apresentam uma mútua dependência ou
conexão” (T., I, IV, 6: 289-290, 12). Observa-se, portanto, que na teoria humeana do feixe, o “eu” é reconstruído
com a imaginação e acreditado como sujeito cognoscente ao que se referem, por suposição, as percepções; mas
esse “eu” é imediatamente vivido e compatibilizado nas paixões, que ao contrário da imaginação são lentas e
perduram: “Visto dessa forma, nossa identidade referente às paixões serve para corroborar aquela referente à
imaginação, ao fazer que nossas percepções distantes influenciem umas às outras, e ao produzir em nós um
interesse presente por nossas dores ou prazeres, passados ou futuros” (T., I, IV, 6: 294,19). De fato, enquanto na
esfera da imaginação e do pensamento, o “eu” era uma ilusão natural cujo caráter fictício a análise do feixe bem
mostrou; considerada do ponto de vista dos sentimentos essa idéia possuiu um grau superior de força e
vivacidade, derivado da própria operação das paixões. Nesta tópica, o “eu” refere-se exclusivamente aos
sentimentos e paixões, à consciência de mim mesmo e ao interesse que tenho pela minha pessoa. O lado cético16
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nossas idéias, o fazemos pela ação da imaginação, que atuando em busca de coerência remove
as interrupções, fazendo de conta que há uma existência contínua dos objetos, ou que o “eu”
seja considerado o “mesmo”:
(...) embora essas idéias de identidade e de uma sucessão de objetos
relacionados sejam em si mesmas totalmente distintas, e até contrárias, é
certo que, em nosso modo comum de pensar geralmente as confundimos. A
ação da imaginação pela qual consideramos o objeto ininterrupto e
invariável e a ação pela qual refletimos sobre a sucessão de objetos
relacionados são sentidos de maneira quase igual (...). A relação facilita a
transição da mente de um objeto ao outro, e torna essa passagem tão suave
como se contemplássemos um único objeto contínuo. (...) Embora em um
momento possamos ver a sucessão relacionada como variável ou
descontínua, no momento seguinte certamente iremos atribuir a ela uma
identidade perfeita, considerando-a como invariável e ininterrupta (T., I, IV,
6: 286, 6).

Ora, se a relação facilita a transição, temos segundo Hume, a “propensão a confundir a
identidade com a relação” (T., I, IV, 6: 287,6), ou melhor, uma relação filosófica está sendo
claramente compatibilizada com uma relação natural no modo de um argumento céticonaturalista que existe em nossa mente na forma de uma experiência provável. Por isso, sendo
de ordem psicológica, na verdade, isto nos leva a conceber que a gama de objetos “a que
atribuímos identidade sem ter observado sua invariabilidade e ininterruptibilidade são
constituídos por uma sucessão de objetos relacionados” (T. I, IV, 6: 288,7), de modo que o
que chamamos de uma identidade numérica substancialista se degenera em identidade
específica. Ou melhor, uma concepção transcendental (substancialista de estilo cartesiano) é
substituída por uma concepção cético-naturalista (nominalista de estilo humeano). Com
efeito, ao remeter a idéia de identidade pessoal ao sentimento produzido pelos princípios de

naturalista do pensamento de Hume mais uma vez vem à tona, e assim ele o confirma ao cabo da temática do
“eu” ao afirmar que todas as “controvérsias acerca da identidade [pessoal] (...) são meramente verbais” (T., I, IV,
6: 295,21), ou seja, devem ser vistas como dificuldades antes gramaticais que filosóficas. Kant, ao contrário,
parece estar convencido da extrema importância de uma distinção estritamente lógica para o “eu”, mormente
quando a sua [e também a nossa] análise está comprometida com uma temática centrada no desafio cético que
Hume representou à sua filosofia, e com o fato mesmo de ter propagado essa visão. Neste sentido, sigo, em
linhas gerais, a interpretação de Patrícia Kitcher que menciona: “My interpretation of the subjective Deduction
depends on the historical claim that the doctrine of apperception is, in part a reply to Hume’s skepticism about
personal identity” (Kitcher, 1990, p.97). Bonaccini (2006, p.46), tem um ponto de vista parecido: “parto de la
idéia de que Hume ataca la identidad personal del sujeto substancial cartesiano tomando como base su identidad
numérica, [isto] es suficiente para mi propósito presente mostrar que Kant redefine la identidad numérica del
sujeto en terminos lógicos y no substancialistas”, concluindo que este desafio é empreendido na dedução onde
ele redesenha o problema da identidade pessoal (Ibid). Evidentemente, que há opiniões discordantes que
defendem que, ao elaborar na Dedução a questão da identidade pessoal, Kant não tem em mente qualquer
interesse de responder a Hume. Carl, W. 2001/2002, esposa esta tese, concluindo que “não há razão para supor
que Kant deva ser despertado por Hume de qualquer sono, dogmático ou não...” (Carl, 2001/2002, p.153) e, para
isso ele nem sequer se envolve com a dimensão transcendental do pensamento kantiano que, vale dizer, é o que
melhor caracteriza seu contraponto com o ceticismo de Hume.
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associação e à transição fácil que eles geram é sempre preciso ponderar que Hume não
sanciona a idéia de “eu” ou pessoa tal como os filósofos a conceberam em seus gabinetes de
reflexão. O “eu” nada mais é que uma ficção da imaginação e sua suposta unidade é apenas o
resultado de algum princípio imaginário de união. Foi o que vimos: quando o entendimento se
volta para a identidade pessoal, essa idéia não resiste ao exame empirista e se dilui num feixe
de percepções, ou melhor, o “eu substancial” cartesiano - um argumento transcendental
exótico -, se dissipa no “eu psicológico” humeano -, um argumento cético-naturalista expresso
proposicionalmente numa abdução “A t B; B ⊢ A” que não assume um fundamento
transcendental.
Parece evidente que estamos no caminho certo, muito embora a teoria humeana do feixe
ainda guarde distância da temática “Do objeto e da referência”, que titula os conteúdos de 2.2.
Com efeito, o que conseguimos até agora foi apenas mostrar que ela descarta o “eu
substancial” como objeto da psicologia racional, restando o “eu psicológico” como objeto da
psicologia empírica, o qual vai ser o ponto de onde parte a noção crítica de “eu penso” contida
nos parágrafos 15 e 16 da Dedução Transcendental das Categorias. O que pretendemos
insistir, antes de passar a esta réplica, é que Kant concorda com Hume quando este reprova
com virulência a acepção do “eu substancial” de Descartes, como bem atestam suas
conhecidas passagens que se distribuem entre os primeiro (substância) e terceiro (unidade)
paralogismos em C.R.P., B406-408, p.331-338; não obstante, sua crítica contra Hume vai se
cingir ao cético-naturalismo deste no que toca a unidade e a identidade do “eu”. Diante do
exposto, podemos ratificar a temática “Do objeto e da referência” como um dos produtos da
noção de argumentos transcendentais (ver 2.1) e é neste sentido que ela se apresenta como
réplica à teoria humeana do feixe.
De fato, esta é, em parte, uma das interpretações cabíveis da Dedução, onde Kant se
aplica em determinar a validade de certos conceitos a priori como objetos de referência, ou do
uso dos argumentos transcendentais vis-à-vis aos argumentos cético-naturalistas de Hume.
Como sugere Kant, as leis empíricas de associação, que governam as conexões entre
representações, não podem servir para explicar a conectibilidade necessária das
representações na unidade transcendental da apercepção. Por conseguinte, nenhuma
descoberta da psicologia empírica poderia sustentar a tese de que as categorias têm validade
necessária e universal e, assim, constituir uma réplica à teoria humeana do feixe como a que
se oferece através da Dedução Transcendental das Categorias e que será desenvolvida no
capítulo que se segue.
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2.2.2 Da réplica kantiana à teoria humeana do feixe
Com efeito, não é difícil constatar que partes da Dedução Transcendental das Categorias
estão comprometidas e de fato podem ser interpretadas como uma objeção de Kant aos
argumentos de ficção das identidade e simplicidade do “eu”, base da teoria humeana do feixe.
Com isto, vamos reforçar a nossa diretriz inicial estabelecida quando “Da colocação do
problema: os argumentos transcendentais” (ver 2.1): lá dizíamos que a chamada revolução
copernicana radicalizada pela filosofia kantiana ao instituir que doravante o objeto é dirigido
pelo conceito e não o conceito é dirigido pelo objeto, foi consideravelmente influenciada pela
leitura de Hume. E nisso há quase consenso. Com efeito, a introdução ao Prolegômenos é
testemunha dessa tese: ali, de próprio punho, Kant reconhece o esboço de um modelo
conceitual analítico preparado com o fito de refutar o empirismo [cético] humeano. O mesmo
pode ser dito quando nos prefácios A e B e na correspondente introdução à Crítica da Razão
Pura já se podia coligir referências a Hume, sem contar as implícitas, dentre às quais
destacamos a do parágrafo inaugural (C.R.P., B1, p.36), onde “Da diferença entre
conhecimento puro e conhecimento empírico” se podem estabelecer as pretensões de base da
crítica transcendental. Tais são os argumentos transcendentais que parecem ter o seu momento
de maior significado na Dedução.
De fato, a Dedução consiste na prova inquestionável da importância dos argumentos
transcendentais na filosofia crítica: ali Kant não vai rejeitar o “eu” como fizera Hume. Ao
contrário, vimos que ele vai desenvolver um novo modo de tematizá-lo, inclusive de nomeálo: não vai mais falar de “eu”, mas de “eu penso” e, de fato, o “eu penso” se apresenta na
filosofia kantiana como um conceito [ou juízo] crítico dos mais importantes num pensamento
já repleto de termos paradigmáticos que vieram a se agregar de forma pioneira e definitiva na
história das teorias filosóficas. Ao lançar a noção de “eu penso” na Dedução, Kant o faz,
inicialmente, sem ter em mente o “eu substancial” cartesiano; seu ponto de partida é o “eu
psicológico” de Hume 17 . O “eu” em Hume, que já havia passado por um processo de redução
psicológica, em Kant será submetido a uma nova ordem de redução, digamos, a uma redução
lógica que guarda indiretamente alguma relação com a dessubstancialização do “eu” em “eu
17

Bonaccini (2006, p.44) sintetiza com extrema lucidez a réplica de Kant às premissas contrárias à identidade e à
simplicidade do “eu” em T., I, IV, 6: 283, 1: “Contra la primeira va a defender que el concepto de identidad de la
autoconciencia no es un concepto empírico, sino un princípio a priori; y, por tanto, que el hecho de que la
identidad no pueda derivarse de nuestras percepciones internas no implica que sea una ficción, ní le hace mella a
su validez (así cuestionaría en este contexto la tesis empirista de acuerdo com la cual toda idea deriva de
impresiones). Contra la segunda premisa argumentará que del hecho de que nuestras percepciones sean
separables y distinguibles entre sí no se debe concluir que puedan existir separadamente, sin un yo simple que las
funde o las contenga de alguna manera; lo cual tampoco significa que este yo sea una substancia (y así Kant
cuestionaría aquí el llamado modelo “atomista” de Hume con respecto a todas las percepciones)”.
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penso” descrita em C.R.P. B405-406, p.331 18 . Assim, no contexto judicativo de “Legalidade e
Causalidade” o “eu penso” é a condição a priori de toda determinação do universal sobre o
particular o que lhe confere o estatuto de princípio supremo da filosofia transcendental e,
como tal, em resposta necessária à teoria humeana do feixe e à psicologia empírica em geral.
A seguir, destacaremos alguns aspectos importantes na Dedução que vão dar suporte teórico à
crítica kantiana da psicologia empírica de Hume, ou à questão: como uma redução lógica do
“eu” 19 pode responder às possíveis ambigüidades contidas no projeto cético-naturalista
humeano de uma redução psicológica do “eu”? Ora, quando uma questão como essa é
levantada pela filosofia ela pode, no entender de Kant, ser solucionada numa instância de
abstração superior ao projetado pelo cético, a saber, num plano estritamente crítico de uma
reflexão sobre condições de possibilidade ou de fundamentação da experiência mediante
argumentos transcendentais 20 .
18

Em particular, o segundo paralogismo [ou enunciado da psicologia racional], o de que o sujeito pensante é
simples, é criticado por transformar de maneira ilegítima a proposição formal da apercepção, a apercepção pura,
num sujeito pensante e, “é certo que, pelo eu, penso sempre uma unidade absoluta, mas lógica, do sujeito
(simplicidade), mas não conheço, com isto, a simplicidade real do meu sujeito” (C.R.P., A356, p.337). Assim,
inferir um sujeito idêntico é converter de forma ilegítima a premissa da condição formal do pensamento num
substantivo; o simples é a “apercepção transcendental” e não o “eu”; e, cometeremos paralogismo sempre que
confundimos a “apercepção transcendental” com a “alma” ou o “eu”.
19
Vale dizer que a redução lógica, apriorismo ou a priori, está na raiz de toda a filosofia transcendental. O a
priori ou independente da experiência, se refere à estrutura do próprio conhecimento [empírico], mas que não
decorre ela mesma de percepções sensoriais. Isso pode trazer alguns equívocos quando se imagina tratar-se de
uma sucessão temporal, que é quase um postulado da Metafísica da Experiência em Kant. Na verdade, segundo
Strawson (1966, p.24), a primeira das seis teses - a tese da temporalidade – é a que procura mostrar quais são as
características que devem limitar qualquer noção acerca da possibilidade de um conhecimento sistemático da
experiência e, à qual, se juntam as demais: unidade necessária da consciência, objetividade, espacialidade,
unidade espaço-tempo e analogias. Essas seis teses coerem com a redução lógica, base do conceito de
transcendental, significando que na experiência existe algo que independe da experiência, diferencial que Kant
introduz em relação a Hume ou, mais exatamente, o que diferencia o “eu penso” kantiano da psicologia
transcendental do “eu empírico” humeano da psicologia empírica. Epistemologicamente, independente da
experiência é o que pode ser conhecido como verdadeiro ou válido a priori; é, no mais, aquele “eu” que pensa
aprioristicamente; o “eu penso” lógico que pré-determina a unidade e a objetividade da experiência. Determina a
unidade como lógos dessubstancializado em relação a Descartes e isto serve concomitantemente de premissa,
contra Hume, para a tese da objetividade do conhecimento. De fato, para além de todo conhecimento a posteriori
ou para além de tudo aquilo que chamamos de redução psicológica, que é extraída da experiência, haverá um
conhecimento de outra ordem, conhecimento a priori, que precede a experiência, e cujo objeto não nos pode ser
dado pela experiência, já que é efeito de uma redução lógica. Um objeto [transcendental] dessa ordem será o
próprio sujeito [transcendental], a estrutura do sujeito [“eu penso”] que em si, explica-se como sujeito que
confere unidade e objetividade à experiência. Neste sentido, reiteramos, o “eu penso” é multiuso na filosofia
crítica: como unidade categorial [, unidade sintética da apercepção], ele confere objetividade à experiência e
nisso é uma crítica à psicologia empírica; nos paralogismos critica os defensores da psicológica racional que
pretendiam a partir de si próprio [, do “eu penso”,] constituir uma ciência real do sujeito pensante. A Dedução é,
por isso, o cerne do argumento transcendental de Kant contra Hume quando nos mostra que há uma
interdependência entre a unidade [da consciência] e a objetividade [da experiência], teses 2 e 3 de The Bounds of
Sense, como veremos em 2.3.1.
20
Para responder ao ceticismo Kant propõe uma solução lógica pautada em argumentações a exemplo das que se
seguem: (a) o que quer que o cético diga, é fato que temos determinadas experiências; e (b) dado que temos essas
experiências, algo será preciso para torná-las possíveis, independentemente de que elas venham a ser prováveis.
Com efeito, essa é a essência dos argumentos transcendentais em toda sua ubiqüidade (ver nossa “Introdução”):
no conjunto da chamada trilogia crítica, ele parte daquilo que está dado na experiência e, com base nisso,
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Com efeito, no parágrafo 15 da Dedução [B] Transcendental das Categorias, Kant fala
“Da possibilidade de uma ligação em geral”, e que “entre todas as representações [, que
apresenta seu objeto a algum sujeito consciente - e é neste sentido que ele representa], a
ligação é a única que não pode ser dada pelos objetos, mas realizada unicamente pelo próprio
sujeito 21 , porque é um ato da sua espontaneidade” (C.R.P., B130, p.130). Isto significa que a
síntese, que para ele é o termo genérico para “ligação”, nunca pode ser dada pelos sentidos, ao
contrário de Hume, para quem as ligações entre percepções nos são naturalmente induzidas
pelo costume, a partir dos sentidos, e constituem um efeito do princípio associacionista da
faculdade imaginação. Pode-se ver ainda em Kant que “o conceito da ligação inclui também,
além do conceito do diverso e da sua síntese, o da unidade desse diverso” (Ibid), e é nessa
passagem que vemos pela primeira vez uma alusão preliminar ao “eu penso”, que parece se
apresentar na filosofia crítica como uma união lógica conjuntiva (A ∧ B) dos termos “síntese”
(A) e “unidade” (B) 22 . Isso implica que o conceito de “ligação” opera em níveis distintos
argumenta o que teria de ser verdadeiro para tornar essa experiência possível. Assim, insistimos, o argumento
transcendental tenta contornar o ceticismo montando os fatos da vida comum como suas próprias premissas.
Nesse desiderato, na réplica de Kant à teoria humeana do feixe, o “eu penso” deve assumir uma função
eminentemente lógica [e transcendental], sem a qual não vai conseguir responder ao psicologismo cético de
Hume. E esta consideração, como veremos, de algum modo vai se repetir com os juízos reflexivos em
“Finalidade e Indução”, agora com relação ao psicologismo cético-naturalista de Hume.
21
Veremos na terceira parte que esta concepção está restrita a “Legalidade e Causalidade”, não sendo, portanto,
válida para “Finalidade e Indução”.
22
As acepções teóricas da Dedução e da revolução copernicana se coadunam: como é possível que as
representações mentais - e mais especificamente as representações mentais a priori necessárias - se refiram a
seus objetos? Objeto e referência - nossa questão central que perpassa todos os conteúdos de 2.2 - é um tema da
Dedução Transcendental das Categorias e da Analítica dos Conceitos como um todo: enquanto a Dedução
Metafísica mostrou que há conceitos puros do entendimento - as categorias -, a Dedução Transcendental mostra
que sem elas não é possível nenhuma experiência. A gênese de todo esse empreendimento teórico, contudo, está
no conceito de ligação, de sorte que se houver algo de inato na filosofia de Kant, devemos atribuí-lo ao termo
“ligação” e seus congêneres como, “conjunctio”, “enlace”, “conexão”, “síntese” e derivados. Hanna (2005,
p.58), afirma que “a estrutura subjacente do conteúdo do conhecimento é um conjunto de capacidades inerentes
de sintetizar (...)”, que são de três tipos básicos: (i) formas puras de intuição; (ii) as categorias e, por fim, (iii) o
esquema transcendental da imaginação. A função básica do “eu penso”, é unificar a priori esses três elementos
num modelo epigenético da mente. Neste sentido, “a descrição inatista de Kant é a de que a mente é
essencialmente um conjunto de capacidades ativas (o grifo é nosso) ou faculdades, cada uma das quais contendo
alguns procedimentos formais determinados para a geração de representações” (Hanna, 2005, p.59). Seguem esta
linha, autores como Brook (1994, p.12-14) e Kitcher (1990, p.25). Se para a experiência, os conceitos [puros] do
entendimento devem ser constitutivos, então tem que haver um ligar (julgar) que não se deve à contingência da
experiência, ainda que seja imprescindível para a possibilidade dela. Encontra-se esta conjunctio na medida em
que se abstrai dos conteúdos dos conceitos e ficamos apenas com a forma [geral] S é P. Como a ligação dos
conceitos se realiza no juízo, como faculdade de julgar e não apenas como faculdade lógica de pensar, temos que
a forma da ligação dos conceitos nada mais é que nossa capacidade formal de julgar. Dado que o julgar se deve
ao entendimento (C.R.P., B94, p.103), a forma pura do julgar é um produto do entendimento a priori, de modo
que os conceitos puros do entendimento, as categorias, correspondem às formas puras do juízo. Esta é a própria
Dedução Metafísica: as categorias estão escondidas nas formas puras do juízo; elas não se agregam aos conceitos
empíricos, mas já são sempre pressupostos para seu uso objetivo, isto é, são conceitos a priori intrinsecamente
estruturais como os que expressamos, por exemplo, com os termos todos, um, não, é, talvez, existe e causa, aos
quais recorrendo à tábua lógica de sua época e não assistematicamente como Aristóteles, Kant rotula,
respectivamente, nas categorias de Totalidade, Unidade, Negação, Realidade, Possibilidade, Existência e
Causalidade. Essa construção é, a propósito, de um lado, severamente reprovada por Strawson (1966, p.76-
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quando unifica representações no nível de conceitos e no nível de juízos, o que Kant vai
consolidar na seguinte passagem em C.R.P., B131, p.130: “Ligação é a representação da
unidade sintética do diverso” e isto significa que deve haver uma fonte de toda a ligação que
repousa em uma ligação originária, em um conectar unificador que subjaz a toda e qualquer
conexão determinada, seja ela empírica, seja categorial. Em Kant, a idéia dessa ligação
originária não está comprometida nem com uma metafísica racionalista - Descartes -, nem
empirista - Hume -, mas com uma crítica transcendental -, a noção crítica de “eu penso”.
Assim, esse “ato deve ser originariamente único e deverá ser igualmente válido para toda a
ligação e que a decomposição em elementos (a análise), que parece ser o seu contrário,
sempre (...) a pressupõe...” (C.R.P., B130, p.130), ou melhor, a síntese tem prioridade sobre a
análise, já que para fazer análise tenho que ter um conceito dado, e é, para ela, que temos que
olhar “em primeiro lugar, se quisermos julgar sobre a primeira origem do nosso
conhecimento” (C.R.P., B103, p.109). Contudo, pode-se dizer que essa prioridade da síntese é
uma concepção kantiana que só ficará completa e adequadamente esclarecida por intermédio
da noção de capacidade de julgar em geral (ver 2.2.3) e mais especificamente através dos
juízos reflexionantes que Kant só desenvolverá a partir da terceira crítica.

78,117) a partir da perspectiva da lógica moderna; mas é celebrada por Longuenesse (2005, p.81-116) em seu
capítulo IV - “Kant on a priori Concepts: the metaphysical deduction of the categories”. Assim, tomada na sua
atividade, a conjunctio remete para a imaginação; na sua unidade para o entendimento; na sua totalidade para a
razão. De fato, esta conjunctio, inicialmente chamada de síntese da imaginação no §10, só se transforma em
conhecimento possível de um objeto quando se reporta às categorias e ao “eu penso”, estabelecendo as bases de
um argumento transcendental: se as categorias são funções de unificação dos juízos, donde o próprio juízo retira
a sua unidade? Resposta: do “eu penso”. Assim, quando falamos de síntese em geral Kant está se reportando à
imaginação; mas a “síntese pura, representada de uma maneira universal, dá o conceito puro do entendimento”
(C.R.P., B104, p.109), ou a categoria: no primeiro caso, estamos diante de uma redução psicológica; no segundo
de uma redução lógica. Em retrospectiva, o §10, não é somente o local onde Kant ressuscita a noção de categoria
que estava esquecida na filosofia moderna, a fim de dar-lhes um uso diverso do que fizera Aristóteles (ver
Prolegômenos, §39, p.102-107). No §10, compreende-se ademais, que as estruturas sintáticas dos juízos são
estruturas sintéticas [ou semânticas], isto é: sínteses pensadas em forma de juízos na lógica formal, segundo
Kant, podem ser pensadas em forma de conceitos pelas categorias [que são conceitos de síntese universais de
representação de objetos]. É neste sentido que a tábua das formas dos juízos se constitui na expressão “Do fio
condutor para a descoberta de todos os conceitos puros do entendimento” (C.R.P., B91, p. 101). Na passagem T.,
I, IV, 1: 216, 7 do Tratado, Hume afirma que a “natureza, por uma necessidade absoluta e incontrolável
determinou-nos a julgar, assim como a respirar e a sentir”; Kant, nesse aspecto, não é diferente: o julgar designa
o próprio sentido da crítica. A diferença entre eles parece estar na contribuição das matéria e forma do juízo para
constituir um conhecimento. Na Lógica [Jäsche], Kant define que “A matéria consiste nos conhecimentos dados
e ligados para a unidade da consciência no juízo; a forma do juízo consiste na determinação da maneira pela qual
as diferentes representações, enquanto tais, pertencem a uma consciência” (L, §18, 101). Em outros termos: a
matéria dos juízos está nas idéias [ou conceitos]; a forma está na cópula, ou na categoria. Se considerarmos que o
juízo é a expressão de uma síntese feita segundo a unidade da apercepção, concluímos que, enquanto Hume
unifica juízos segundo o conteúdo de seus estados mentais - apercepção empírica -, Kant os unifica segundo sua
forma - apercepção pura -, que é a origem e o fundamento da objetividade. Conseqüentemente, conceitos puros
não podem ser produzidos por objetos, tampouco eles podem, por si mesmos, produzir objetos, pois, no primeiro
caso nada teriam de puros, destarte, seriam empíricos (ver Wolff 1973, p.185) e, no segundo caso, já não se
trataria de um conceito, mas de uma intuição criadora que não necessita de formas lógicas nem de categorias
para unificar a diversidade ou determinar o dado.
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Com base nesses passos preliminares que descrevem em linhas gerais que é a síntese e
não a análise que vem a ser a atividade precípua do entendimento [no §15], Kant finalmente
explicita o que com certa unanimidade parece ser a principal questão da edição B da Dedução:
a constituição dos alicerces de sua chamada psicologia transcendental. Intérpretes influentes
da filosofia crítica como Allison (1983, p.137 e 2004, p.163) ponderam que o verdadeiro
ponto de partida desta Dedução reside no parágrafo 16, quando Kant começa, de fato, a
tematizar a unidade transcendental da apercepção como uma mera representação do “eu”23 [o “eu penso”] sem a qual não poderíamos julgar objetivamente e cuja formulação aparece
logo no seu início:
O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações; se
assim não fosse, algo se representaria em mim, que não poderia, de modo
algum, ser pensado, que o mesmo é dizer, que a representação ou seria
impossível ou pelo menos nada seria para mim. A representação que pode
ser dada antes de qualquer pensamento chama-se intuição. Portanto, todo o
diverso da intuição possui uma relação necessária ao eu penso, no mesmo
sujeito em que esse diverso se encontra (C.R.P., B131-132, p.131).

A partir daqui já se pode delimitar melhor a estrutura da Dedução como um tópico
bastante apropriado para a refutação da doutrina cético-naturalista humeana: Kant acredita
que os conceitos e princípios puros que constituem uma experiência objetiva, são condições
de possibilidade de uma experiência subjetiva. Em outros termos: (i) os juízos de experiência
que afirmam a validade necessária e universal da ligação das percepções e por isso precisam
das categorias, são correlatos transcendentais [a priori] para; (ii) os juízos de percepção, que
são válidos apenas para nós e necessitam somente da ligação associativa de percepções em
um certo sujeito pensante 24 . Com efeito, em última análise, a intenção da Dedução é
fundamentar juízos sintéticos a priori como base para juízos sintéticos ou questões de fato na
terminologia de Hume, garantindo que as intuições estão necessariamente subsumidas sob
conceitos de objetos e que, por isso, a despeito do ceticismo humeano, há condições de
possibilidade de uma experiência com validade objetiva.
23

Aqui insistimos numa passagem de Allison (2004, p.172) contida em uma nota apensa ao tópico 2.2 que agora
traduzimos: trata-se deste “eu penso idêntico, qual seja, ‘a mera representação (o grifo é nosso) eu’, [que] pode
ser vista como a forma ou protótipo da unidade analítica que pertence a todos os conceitos gerais. Com efeito, é
exatamente esta unidade analítica considerada em abstração de todo conteúdo”, a que Kant se refere como uma
possibilidade puramente lógica: o “eu penso” como ponto de partida de um argumento transcendental que
assume uma condição de fundamentação.
24
Kant afirma nos Prolegômenos, §20, p.73-78 que a experiência no sentido de percepção é a mera intuição de
que sou consciente. Em seguida, no §22, ele define experiência no sentido de percepção e no sentido de
acréscimo do conceito de entendimento à percepção. Para um maior aprofundamento a esta importante questão
que descreve a resposta de Kant ao problema de Hume a partir da especificação de duas ordens de experiência
(aquela a posteriori e esta a priori), remeto ao subitem 3.3.2 - “A dedução é indispensável” - de Sales Lima
(2003, p.133-140), além de Almeida (1993, p.187-219) e Caimi (2001-2002, p.177-194).
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À diferença de Hume, que na teoria do feixe afirmava que quando tentava apreender o
“eu” não observava senão um fluxo sucessivo de percepções, Kant acrescenta na passagem
acima a necessidade de um “eu penso” que possa acompanhar essa sucessão; não ocorrendo
esse “eu penso”, algo em mim poderia ser representado que não poderia de modo algum ser
pensado, pois no conceito de representação não está contido analiticamente o seu
acompanhamento pela consciência, o que seria absurdo. Contudo, uma proposta pode nos
ajudar a dirimir essa dificuldade, que pode estar associada a uma dupla caracterização do
conceito de representação (Vorstellung), mormente quando se trata do “eu penso”: uma
representação pode assinalar tanto o representar do representado - o Objekt -; quanto o
representado numa representação - o Gegenstand. A qual das duas diz respeito a ação do “eu
penso” [que] deve poder acompanhar todas as minhas representações” (Ibid), de modo que ele
assuma a condição de um argumento transcendental fundacionista? 25
Com efeito, no chamado marco transcendental (ver 2.4.1) a concepção kantiana de “eu
penso” que tem o sujeito pensante numa perspectiva eminentemente lógica vai corresponder
exatamente a esse duplo conceito de representação. De fato, sua afirmação de que uma dada
representação “nada seria para mim” (Ibid) não significa que seja inexistente, mas
simplesmente que através dela nada pode ser representado para mim: o “eu penso” não pode,
por exemplo, acompanhar a representação de um “círculo quadrado” ou “de um único gato
preto que não é gato! A questão é puramente formal... Sendo assim, parece que quando está
em pauta a ação de representar há que se distinguir dois modos de fazê-lo: (i) se se trata do
25

A Dedução seria a instituição de um argumento transcendental - o Objekt -, a título de resposta fundacionista
de Kant à naturalização [cética] das relações causais que vimos em 1.10. De fato, ali Hume propõe uma
priorização epistêmica para não incorrer em petição do princípio. Aqui surge outra questão: como de juízos
sintéticos [a posteriori], não podemos derivar juízos sintéticos com pretensão da validade objetiva [a priori], é
preciso admitir que as premissas da Dedução sejam constituídas por uma cadeia de proposições sintéticas, já que
a noção de prioridade epistêmica não é concebível num modelo como o kantiano: de fato, este “princípio da
unidade necessária da apercepção é, na verdade, em si mesmo idêntico, por conseguinte uma proposição
analítica, mas declara como necessária uma síntese do diverso dado na intuição, síntese sem a qual essa
identidade completa da autoconsciência não pode ser pensada” (C.R.P., B135, p.134). Isto confirma a suposição
kantiana da analiticidade da unidade do “eu penso” proposto na passagem C.R.P., B131-132, p.131, bem como
de seu papel de correlato transcendental na solução do problema de Hume. Allison (1983, p.137-140 e 2004,
p.163-167), alerta que não existe consenso entre os especialistas, no tocante a analiticidade do “eu penso”.
Concorda que na Dedução B ele se apresenta como analítico. Com isto não concorda Guyer (1980, p.205-212),
quando afirma que a sinteticidade do princípio na edição A da Dedução - “... assim, a apercepção pura fornece
um princípio da unidade sintética do diverso em toda intuição possível” (C.R.P., A117-118, p.158-159),
conjuntamente com uma nota que afirma que essa “proposição sintética, que todas as diversas consciências
empíricas devem estar ligadas a uma única consciência de si mesmo, é o princípio absolutamente primeiro e
sintético do nosso pensamento em geral” - deve se manter na edição B. Não obstante, essa ambigüidade parece
não influir na seqüência da Dedução quando Kant vai tematizar os seus aspectos, digamos mais objetivos que
interessam ao tema da causalidade. Ver Sales Lima (2003, p.144-154) - “A Dedução Transcendental das
Categorias propriamente dita”, além de Almeida (1993, p. 188). Ainda sobre a questão da analiticidade ou
sinteticidade do princípio da apercepção na literatura recente, e a disputa com Guyer, ver Allison (1994, p.4567).
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representar do representado estamos diante de uma representação [autoconsciente] de segunda
ordem, uma consciência introspectiva que é o “eu penso” [reflexivo]; ao contrário (ii), quando
a questão diz respeito ao representado numa representação o que está em jogo é uma
representação de primeira ordem, uma consciência perceptual, a que chamamos de síntese
categorial. Como ficou estabelecido há pouco, a função precípua da Dedução é que todo
argumento transcendental assuma uma fundamentação racional [a priori] a seu correlato
obtido por uma generalização em sentido comparativo com base na indução: a ligação de uma
multiplicidade da intuição conforme conceitos puros ou categorias, possibilita juízos
sintéticos a priori, que fundamentam, por sua vez, a ligação conforme conceitos empíricos em
juízos sintéticos. Se formos caracterizar estas considerações do ponto de vista do duplo
sentido que atribuímos à noção de identidade (ver 2.2.1), podemos também dizer que [na
doutrina kantiana] o estabelecimento da identidade qualitativa dos objetos tem como seu
principal requisito de possibilidade a identidade quantitativa ou numérica do sujeito 26 , ou
melhor, o “eu penso” é seguramente uma resposta objetiva à Hume.
Isto posto, compreende-se porque o “eu penso” é essa identidade numérica [e não
meramente qualitativa] do sujeito, entidade puramente formal, isenta de qualquer conteúdo
subjetivo, da qual está sendo afirmado o seu poder [judicativo] de acompanhar minhas
representações como algo em mim, como estados subjetivos ou determinações da mente e que
efetivamente serve como ponto de partida para a Dedução. Ora, se o “eu penso” acompanha
[logicamente] minhas representações estas devem ser possíveis de serem pensadas ou
conceituadas em enunciados do tipo sujeito-predicado ou, caso contrário, a representação não
seria acompanhada pelo pensamento, isto é, o conceito seria ele próprio impossível por razões
lógicas e inconsistência interna 27 . Portanto, para Kant, impugnar a tese de que o “eu penso”
26

A crítica de Kant a Hume é que embora este assuma uma certa identidade para o “eu” (T., I, IV, 6: 284, 2),
esta é considerada uma unidade produzida por uma síntese mais “permissiva” [ou não estrita] com base na
faculdade da imaginação e não na faculdade do entendimento. Esta, efetivamente opera uma síntese entre
percepções que tem validade estrita [a priori], portanto necessária e universal, a partir da unidade
originariamente sintética da apercepção, ou apercepção transcendental que é [logicamente] anterior à síntese
categorial, como vimos. Enquanto Hume diz que não percebe o “eu” [ou o “eu penso”], Kant retruca dizendo que
embora não percebamos o “eu penso”, ele é necessário como uma espécie de princípio das sínteses, metasíntese.
Compreende-se agora porque o “eu penso” kantiano na psicologia transcendental é um instrumento de refutação
bastante valioso contra a psicologia empírica e a psicologia racional. É esta dupla função utilitária que o “eu
penso” possui como arma de combate ao psicologismo que se constitui numa marca registrada da filosofia
transcendental e que, como tal, em nome do interesse da razão, parece unificar as temáticas da Dedução
Transcendental das Categorias e Dos Paralogismos de Razão Pura. Em última análise, o “eu” [inato] cartesiano,
supostamente, daria sentido ao “eu penso” kantiano.
27
Este seria caso de objetos logicamente impossíveis de serem formulados em expressões do tipo sujeitopredicado como: “o círculo quadrado”, “o único gato branco que não é gato”, “o número inteiro cujo quadrado é
-1”, etc. Neste caso, a representação seria impossível, porque o próprio conceito seria autocontraditório: é como
diz a passagem do início do §16, “não poderia, de modo algum, ser pensado, que o mesmo é dizer, que a
representação ou seria impossível ou pelo menos nada seria para mim” (Ibid). Assim, como o “eu penso” é um
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deve poder acompanhar as minhas representações equivaleria a incorrer na seguinte
contradição: admitir que possa ser o caso de eu ter a consciência de uma representação, sem a
consciência de que ela é algo para mim. Isto pode ser possível e provável numa ordem céticonaturalista, mas jamais numa instância transcendental.
Com efeito, não é contraditório afirmar que eu possa ter a consciência da relação causal
dada a sucessão de fenômenos na intuição sem as funções do entendimento, porque neste caso
não há um nexo causal estrito entre o evento causa e o evento efeito, podendo provavelmente
até ocorrer, ora uma seqüência, ora outra; em contrapartida, se essa seqüência é determinada
transcendentalmente a priori, como consciência de algo em mim, como condição de uma
autoconsciência, a seqüência entre o evento causa e o evento efeito seria pensada como
necessária, já que neste caso há um nexo causal a priori, “que, além disso, devam também ser
conformes às condições de que o entendimento carece para a unidade sintética do pensamento
(...)” (C.R.P., B123, p.123). Assim, parece ser impossível que eu tenha consciência de minhas
representações se não posso acompanhá-las com a consciência de que são minhas, ou melhor,
que o possível é sempre condição lógica do provável 28 . Neste sentido, o “eu penso” pode ser
considerado como provado se a experiência resulta não só improvável, mas impossível sem
ele. Tal sutileza é o que pode contrastar os argumentos transcendentais “A t B; A ⊢ B” dos
argumentos cético-naturalistas “A t B; B ⊢ A”.
Neste contexto, podemos dizer que num primeiro nível, as categorias unificam todas as
minhas representações [sensações, representações empíricas, objetos e, enfim, os conceitos]
num segundo nível correspondente aos juízos. O “eu penso”, por sua vez, unifica tudo num
único ato: toda essa operação pode ser expressa gramaticalmente na conhecida sentença que
repetimos com Kant: “O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações”
(C.R.P., B131-132, p.131). Observe que Kant está se referindo a “todas” as representações, e
isto inclui tanto aquelas assinaladas há pouco como “representar do representado” - o Objekt;
quanto do “representado numa representação” - o Gegenstand. De fato, compreende-se agora
principio analítico, ele não pode ser autocontraditório. Podemos dizer que algo é logicamente possível desde que
não contenha contradição, isto é, não viole as regras da lógica. Assim um círculo quadrado é logicamente
impossível dado que é uma contradição nos termos, mas um cavalo voador não é logicamente impossível, pois
não há nada nos conceitos de cavalo e de algo que voa que torne a idéia de um cavalo voador inconsistente e
passível de representação em nossa imaginação.
28
Em todo o caso, há sempre um eu, “um yo (...) que es la apercepción trascendental, el cual es la condición de
possibilidad de toda apercepción empírica - esto es, de toda conciencia empírica de este o de aquel estado -, y de
toda autoconciencia en cuanto tal” (Bonaccini, 2006, p.52). E que este princípio fundamental “es justamente la
apercepción trascendental, el sujeto lógico que ahora sólo puede pensarse reflexivamente como idéntico, porque
así se há mostrado el mismo a lo largo de cada acto de enlace operado en la sucesión de sus diversas
representaciones. Diversas representaciones han sido aprehendidas, reproducidas y unificadas en una conciencia
sin que la propia autoconciencia que ahora las reconoce como suyas haya cambiado en nada” (Ibid, p. 54).
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que a metasíntese [, a unidade,] é que torna a síntese [categorial] possível porque só ela tem o
poder de acompanhar todas as minhas representações, de modo que por ela unificamos as
instâncias da mera apercepção empírica operada pela faculdade da imaginação. Portanto, toda
consciência [empírica] já inclui uma possível autoconsciência: o “eu penso” é a representação
irredutível que permanece igual a si mesma e é a própria unidade sintética da apercepção:
Com efeito, a consciência empírica que acompanha diferentes representações
é em si mesma dispersa e sem referência à identidade do sujeito. Não se
estabelece, pois, essa referência só porque acompanho com consciência toda
a representação, mas porque acrescento [contra Hume] uma representação a
outra e tenho [somente auto] consciência [, não autoconhecimento como
supunha Descartes,] da sua síntese[ 29 ]. Só porque posso ligar numa
consciência um diverso de representações dadas, posso obter por mim
próprio a representação da identidade da consciência nestas representações
(...) só porque posso abranger o diverso dessas representações numa única
consciência chamo a todas em conjunto, minhas representações. Não sendo
assim, teria um eu tão multicolor e diverso quanto tenho representações das
quais sou consciente (C.R.P., B133-134, p.132-133).

Com isso Kant chega a prova do §16: o “eu penso”, é a representação da minha própria
autoconsciência organizando-se espontaneamente como unidade sintética. Com efeito, o “eu
penso” “é o ponto mais elevado a que se tem de suspender todo o uso do entendimento, toda a
própria lógica e, de acordo com esta, a filosofia transcendental” (C.R.P., B134. p.133 - nota)
e, conclui Kant, que o “eu penso” pode ser equiparado ao “próprio entendimento” (Ibid). Com
esta prova cabal, de que o “eu penso” é o próprio entendimento 30 , nas partes subseqüentes da
29

Procuramos, com o auxílio do artifício de usar colchetes, interpolar alguns comentários nessa importante
passagem de Kant. Num primeiro momento, procurando introduzir no seu contexto a sua crítica à psicologia
empírica que acrescenta à apercepção empírica [do sentido interno] a apercepção pura [do “eu penso”]; num
segundo momento, e esta é a crítica à psicologia racional do “eu”, procuramos alertar que a tematização se faz
sobre o próprio “eu penso” e, com isso, o uso de alguns pares de termos como consciência ou autoconsciência e
conhecimento ou autoconhecimento, podem fazer a diferença quando está em jogo a compreensão das análises
psicológicas elaboradas pelas filosofias de Kant e Descartes. Esta temática, a propósito, se encontra no parágrafo
25 da Dedução, onde Kant alerta que a autoconsciência transcendental é só autoconsciência do que sou e não
autoconhecimento do que sou, e que este não é possível sem a intuição e a conexão categorial desta última. Sabese que é exatamente essa crítica que vai ensejar a temática dos paralogismos na Dialética Transcendental da
Crítica da Razão Pura.
30
Isto reflete que a doutrina kantiana é uma das consequências teóricas da revolução copernicana, onde Kant
implicitamente nos diz que uma representação é sempre uma consciência, ou melhor, um estado mental. Neste
sentido podemos insistir que em Kant o objeto é sempre um conceito. Vale acrescentar que numa concepção
geral, e não especificamente kantiana, o objeto do conhecimento, em sentido estrito, as vezes traduzidas
assistematicamente dos termos alemães Objekt e Gegenstand, - não a coisa concreta sentida ou percebida como
coisa existente, também chamada objeto em sentido amplo ou Ding, - é sempre interior, por isso está sempre sob
uma determinada forma de consciência, como percepção, imagem, conceito, etc. E se houver algo exterior (uma
coisa em si), o processo de seu conhecimento sempre passa pela subjetividade do sujeito cognoscente para fazêlo presente a sua consciência como objeto em sentido estrito ou formal. Assim, é preciso evitar a confusão de
identificar o “objeto” com a “coisa percebida como existente”. Não obstante, é fácil fazer essa confusão uma vez
que na linguagem ordinária, o termo “objeto” aplica-se também às coisas percebidas do mundo físico, da
realidade exterior. Quando nos referimos ao objeto do senso comum, dizemos que o termo é tomado em sentido
amplo, igualmente como coisa percebida e existente em si mesma. No sentido epistêmico, nos quadros da lógica,
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Dedução ele começa a desconstruir a teoria humeana do feixe que defendia uma [pseudo]
síntese de percepções que deveria se referir a um “eu” também enigmático, os quais pelo
efeito do que chamamos redução psicológica são meras ações adjudicadas à hipótese do
hábito [ou costume], cuja origem Hume atribuira à faculdade da imaginação.
Nessa perspectiva, devemos, enfim, insistir que a ligação conjuntiva [“e”] dos termos
“síntese” [categorial] e sua “unidade” [extracategorial] pela via do poder do “eu penso”, é
fundamental na filosofia transcendental. De fato, o conceito de “unidade”, que chamamos a
pouco de metasíntese é ubíquo na filosofia de Kant, sendo usado em sentidos específicos e
genéricos. Em C.R.P., B131, p.131, ele se refere a “unidade que precede a priori todos os
conceitos de ligação, não é a categoria da unidade”, sendo o primeiro o sentido extracategorial
ou transcendental e ainda genérico de unidade e o segundo seu sentido categorial ou
específico conforme exposto no §10. Para além desses dois sentidos, Kant menciona a
unidade do entendimento e a unidade da razão. A primeira é a já vista unidade categorial;
enquanto a segunda “procura levar, até ao absolutamente incondicionado, a unidade sintética
que é pensada na categoria” (C.R.P., B383, p.316). A unidade da razão “não é, pois, a unidade
da experiência possível; pelo contrário, é essencialmente diferente, porque esta última é
unidade do entendimento” (C.R.P., B363, p.303) e, além disso, se diferencia da unidade
transcendental em, pelo menos um importante aspecto para a noção crítica de “eu penso” 31 : a
o termo “objeto” é tomado em sentido estrito, como conteúdo de uma forma de consciência, como algo
relacionado ao sujeito e como objeto formalizado. Sendo assim, a coisa em si pode existir ou ser pensada como
númeno (embora não conhecida) como algo existente independente da consciência, mas o objeto em sentido
estrito e formal, não. Assim, é precisamente o conteúdo do conceito, ou de qualquer outra forma de consciência
(percepção, imagem, proposição, etc), que perfaz o que chamamos “objeto”: o conteúdo de um conceito, não se
confunde com a forma de um conceito; o primeiro é o objeto, o segundo sua manifestação à consciência. O
diverso [ou o múltiplo] na acepção kantiana, considerado em si mesmo, é aquele algo que escapa completamente
ao alcance de nosso conhecimento e sobre o que nada podemos afirmar imediatamente. Enquanto intuição, o
diverso repousa sobre nossas afecções que são o que nos chega dele pela sensibilidade. Assim, existe uma parte
do conhecimento que não pertence nem à subjetividade empírica (Gegenstand), nem à transcendental (Objekt) e,
que se deve presumir, esteja associado ao objeto em sentido amplo - ou Ding. Convêm antecipar, que as
interpretações de Strawson (2.3) e Allison (2.4) estão integradas a concepções subjetivas diferentes de “objeto”,
respectivamente Gegenstand e Objekt e tais são o que conhecemos por idealismo empírico e idealismo
transcendental, que são os instrumentos teóricos que esses autores utilizam para analisar a Crítica da Razão Pura
e, em nosso caso, a Segunda Analogia da Experiência. De resto, em Kant há uma distinção ontológica entre
Objekt e Gegenstand.
31
Parece que o cerne da noção crítica de “eu penso”, segundo Kant, está na capacidade reflexiva do ser racional
de fazer uso noção de “eu”, ou que o “eu” tome a si mesmo como objeto de seus pensamentos, uma possibilidade
que antes de comprometer o entendimento, o faz pragmaticamente com a própria razão. De fato, como vimos, a
primeira sentença do §16 na Dedução-B é clara ao fazer a correlação entre o “eu” e as atitudes reflexivas
relativas a nossos estados mentais, e o próprio “eu” é o fundamento do entendimento e da razão. Neste sentido, o
“eu” é sempre uma reflexão, ou síntese de segunda ordem e que “seres racionais devem ser capazes de adotar a
perspectiva de primeira pessoa em relação a seus próprios estados mentais e ações. Não pode haver razão sem a
primeira pessoa” (Carl, 2001-2002, p.152). Embora chegue a uma conclusão similar a nossa, a perspectiva
desenvolvida por Wolfang Carl neste ensaio não considera o tema do “eu” desenvolvido na Dedução como uma
resposta explicita ou implícita de Kant a Hume. Seus argumentos não guardam nenhuma proximidade com a
abordagem transcendental geral e especifica que Kant usou na Dedução, mas se concentra na análise de atitudes
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unidade transcendental permite que aconteça o ato do juízo, a partir do qual as categorias são
derivadas como modos, e aqui vimos que o “eu penso”, configura uma ontologia de
qualidades [e relações] que é exposta na Analítica Transcendental, uma metafísica descritiva
da experiência [ou do entendimento]; a unidade da razão, por sua vez, é a ampliação da já
dada categoria de unidade até a unidade absoluta, ou seja, para além dos limites do sentido até
o incondicionado, e aqui vimos que a noção de “eu penso” configura uma ontologia plena ou
uma metafísica racionalista da alma, a Psicologia Racional, que Kant passa a criticar nos
Paralogismos da Razão Pura que é parte das metafísicas especiais expostas na Dialética
Transcendental junto com a Cosmologia Racional e a Teologia Racional 32 .
Não obstante, ao criticar as metafísicas especiais, Kant terá a preocupação filosófica de
acolhê-las, não de suprimi-las, de modo que o interesse da razão sai fortalecido diante do
embate travado com o dogmatismo. Com efeito, um dos reconhecidos diferenciais do
pensamento kantiano foi o de ter defendido as metafísicas especiais no campo da razão
prática, âmbito em que o “eu” vai adquirir sentido, o sentido que toda entidade plenamente
ontológica deve exibir, a saber, o de existência moral. A questão do “eu” e, principalmente, a
da “causalidade” como liberdade no âmbito da filosofia prática, serão tematizados por ocasião
da resposta de Kant ao problema de Hume no momento defensivo [e negativo] da crítica. Por
ora, cabe-nos enfatizar a importância da doutrina do Esquematismo Transcendental na
consolidação dos conceitos de objeto e referência na filosofia teórica kantiana. Nela, os
princípios transcendentais da razão constituem a possibilidade de vinculação também a priori
das regras [lógicas] do entendimento com as formas da intuição - espaço e tempo, além de
cumprir o propósito de evitar que a atividade sintética do entendimento se traduza numa mera
ficção, sem correspondência com a realidade. Trata-se, portanto, do uso esquemático [ou
proposicionais reflexivas ou autoreferentes de segunda ordem que podem ser encontradas nos escritos
antropológicos de Kant. A reflexão do “eu” na razão prática terá repercussão em nossas “Considerações Finais”.
32
“Asi, he intentado defender que en la primera parte de la Dedución B Kant intenta relativizar la crítica de
Hume a la identidad personal y redefine la identidad del sujeto en términos lógicos e no sustancialistas. Con ello
pienso que Kant rediseña la cuestión de la identidad personal, que deja de ser un problema metafísico para ser un
problema lógico-epistemológico en Filosofia Teórica. Pues es con el arsenal conceptual conquistado en el texto
analizado con lo que se niega, posteriormente, en la segunda parte de la Deducción (§§24, 25) y en la Crítica de
los Paralogismos, el conocimiento del sujeto en si mismo como persona. No obstante, ello deja abierto la
posibilidad de que sea un problema genuíno y criticamente solucionable en la Filosofia Práctica (tanto en la
Antropología como en la Filosofia Moral)” - Bonaccini (2006, p.67-68) é claro: ao defender a noção crítica de
“eu penso” como uma resposta kantiana à teoria humeana do feixe, mostra que Kant partiu da própria sucessão
de percepções dadas, admitida por Hume; com isto concluiu “que no podemos prescindir de un sujeto lógico que
permanece idéntico en todo y cualquier acto y estado de conciencia” (Ibid). Assim, a Dedução nos parece o
principal instrumento teórico desenvolvido por Kant para demonstrar a unidade e objetividade da experiência. E
a resposta fundante de Kant ao problema de Hume pode ser considerada como um argumento transcendental que
tem seu primeiro momento na Dedução, e sua consumação na Crítica da Razão Pura de alguma forma é o
próprio argumento [transcendental] da Segunda Analogia da Experiência, como veremos na seqüência de nossa
exposição, acrescidas das interpretações de Strawson e Allison.
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subsuntivo] dos argumentos transcendentais [determinantes]; do Objekt como condição de
possibilidade do Gegenstand. Além disso, trataremos da capacidade de julgar em geral e de
sua articulação com a terceira parte - “Finalidade e Indução”.
2.2.3 Do esquematismo e da capacidade de julgar em geral
A temática encetada pelo Esquematismo dos Conceitos Puros do Entendimento não é
completamente nova. Ela já se encontra, ainda que de forma implícita, entre outros no §24 da
Dedução Transcendental das Categorias, quando Kant trata da noção de síntese figurada e a
distingue da síntese do entendimento (synthesis speciosa x synthesis intellectualis), e diz que
“ambas são transcendentais...” (C.R.P., B151, p.151). É também no §24 que Kant apresenta a
imaginação como uma “faculdade de representar um objeto, mesmo sem a presença deste na
intuição” (Ibid) e especifica sua ação mediadora entre a sensibilidade e o entendimento. A
imaginação é para Kant uma faculdade de síntese intermediária, que partilha da sensibilidade
e do entendimento e a teoria da imaginação corresponde e tem como seu produto os esquemas
transcendentais que são condições de aplicação das categorias à experiência sensível,
superando a alteridade entre conceitos e intuições: ela apresenta uma ação reprodutiva, isto é,
exerce-a sobre as percepções e desta elabora um quadro ou imagem; mas é também produtiva,
ou seja, é faculdade espontânea e, neste sentido, exerce atividades similares ao entendimento.
A imaginação parece esquematizar o que a linguagem ordinária chama de teoria e prática ou,
em termos kantianos, entendimento e sensibilidade. Assim, para dar um exemplo, aquilo que
descobrimos empiricamente no mundo da natureza nunca é a causalidade, ou relação
necessária de causa e efeito, mas apenas o esquema da causalidade - a seqüência uniforme.
Neste sentido, os esquemas são as características permeáveis do mundo visível; dependem do
espaço e do tempo, sendo simplesmente formas determinadas da estrutura espácio-temporal.
De fato, a fórmula F = m.a é um esquema da física newtoniana, muito embora os homens da
ciência pouco se dêem conta que ao estarem propondo modelos teóricos para explicação de
fatos, estão sempre, na linguagem kantiana, produzindo esquemas 33 . O liame entre a dedução
e o esquematismo é claramente mencionado por Kant na passagem que se segue:

Depois do que foi mostrado na dedução das categorias (...) os conceitos são
totalmente impossíveis, e nem podem ter qualquer significado, se não for
dado um objeto ou a esses próprios conceitos ou, pelo menos, aos elementos
de que são constituídos (...) vimos, além disso, que a única maneira pela qual
nos são dados objetos é uma modificação da nossa sensibilidade e vimos
33

Para esclarecimentos adicionais indicamos o capítulo “O Esquematismo Transcendental das Categorias”, em
Sales Lima (2003, p.160-169).

152

que, por fim, os conceitos puros a priori devem ainda conter, além da função
do entendimento na categoria, condições formais da sensibilidade
(precisamente do sentido interno), que contêm a condição geral pela qual
unicamente a categoria pode ser aplicada a qualquer objeto (C. R. P., B178179, p.182-183).

Tais condições formais da sensibilidade, que na Dedução foram apresentadas como
necessárias para as condições de aplicabilidade 34 das categorias aos objetos, Kant as
denominou “esquemas”, e “esquematismo do entendimento puro ao processo pelo qual o
entendimento opera com esses esquemas” (C. R. P., B179, p.183). Sendo assim, se o
entendimento em geral é definido como a faculdade de regras, “a faculdade de julgar será a
capacidade de subsumir a regras...” (C. R. P., B171, p.177). Contudo, nem sempre a mera
posse [quid facti] de um conceito é suficiente para aplicá-lo bem ou bem subsumir-lhe
objetos, já que “a faculdade de julgar é um talento especial, que não pode de maneira
nenhuma ser ensinado, apenas exercido” (C. R. P., B172, p.177). No caso da filosofia
transcendental esse problema se agrava ainda mais, visto que não temos disponível o recurso à
experiência perceptiva para decidir e, conseqüentemente, do auxílio de exemplos. Assim, é
comum verificar que pessoas que tem grande capacidade de compreender “o geral in
abstracto, não sejam capazes de discernir se nele se inclui um caso in concreto” (C. R. P.,
34

No final da Dedução, anexo ao §27 - “Breve resumo desta dedução” - e na Introdução à Analítica dos
Princípios, Kant parece estabelecer o papel do esquematismo em termos de capacidade de julgar, e o fio
condutor que unifica as partes é o conceito de uso, ou aplicabilidade de conceitos à intuições. De fato, condições
de aplicabilidade ou uso seriam dadas pela aplicação a priori de uma faculdade intuitiva com uma discursiva. A
tese de que formas discursivas (lógicas) podem ser interpretadas a priori, enuncia uma das novidades
fundamentais da filosofia de Kant que se originou da constatação de que nos é possível conhecer a priori sem
precisar consultar uma experiência perceptiva (real) ou, os próprios objetos. Temos, assim, não apenas um
conhecimento a priori de formas discursivas e intuitivas, mas também um conhecimento a priori da aplicação
das primeiras às segundas e, portanto, do seu uso para que possamos afirmar ou negar juízos sobre determinados
objetos da experiência possível. Fica agora claro que condições de uso só permitem uma análise apropriada a
partir da Analítica dos Princípios, ou melhor, do desenvolvimento dos talentos adjudicados “A Faculdade de
Julgar Transcendental em Geral” (C. R. P., B171, p.177), cuja doutrina é a própria Analítica dos Princípios e
cuja temática básica é o uso transcendental do juízo. Vale reconstituir o percurso teórico da Analítica
Transcendental, agora finalmente consolidado: a Dedução Metafísica mostra que há categorias; a Dedução
Transcendental, por seu turno, mostra que sem elas não é possível qualquer experiência e; finamente, a Doutrina
do Esquematismo mostra como elas devem ser aplicadas corretamente. Esta é toda a complexa operação que
Kant chama de “subsumir” que, no mais, significa condições de aplicabilidade ou uso. Assim, o entendimento,
perante os dados provenientes da experiência, espontaneamente produz as categorias que, pelo esquematismo
transcendental se aplicam a esses dados oriundos da experiência, os fenômenos, e permitem a formulação dos
juízos que decidem se a multiplicidade dada na intuição cai ou não sob a regra gerada pelo entendimento. Desde
já, vale registrar que Kant define a faculdade de julgar como a faculdade de pensar o particular enquanto contido
no universal, raciocínio que podemos estender a toda trilogia crítica. Para ele, a faculdade de julgar possui duas
formas: como faculdade de julgar determinante (casos da Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática), ela
subsume [ou deduz] o particular a um universal dado, a uma regra, a um princípio ou a uma lei; como faculdade
de julgar reflexiva, ela deve encontrar [ou induzir] para o particular dado, o universal (esta é basicamente a
faculdade de julgar reflexionante que se divide em Faculdade de Julgar Estética - o belo e o sublime - e
Faculdade de Julgar Teleológica, que são tematizadas na Critica da Faculdade do Juízo). Vide a Crítica da
Faculdade do Juízo, parágrafo IV (Da faculdade do juízo como uma faculdade legislante a priori), p.23-25. Kant
Immanuel, Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Rohden e Antônio Marques. Rio de Janeiro: Ed.
Forense Universitária, 1993.
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B173, p.178), de modo que podemos dizer que sábio é somente aquele homem que tem boa
capacidade de julgar ou de estabelecer esquemas que são produtos transcendentais de uma
faculdade imaginativa 35 .
De fato, o esquematismo e os esquemas têm a propriedade de dar “realidade” às
categorias, ao mesmo tempo em que estreitam seu âmbito aos fenômenos, por isso
desempenham um papel ativo na filosofia crítica ao reunirem pensamentos sem conteúdos que
de outra forma seriam vazios, e intuições sem conceitos, que de outra forma seriam cegas,
conforme Kant nos antecipa em C. R. P., B75, p.89. Com efeito, a filosofia transcendental,
neste sentido, possui como peculiaridade frente às demais ciências, a de ter como pleito
inarredável a subsunção apriorística de objetos a conceitos 36 , ou melhor, uma exibição a
priori de um caso de aplicação antes mesmo de toda a experiência, de modo que, “além da
regra (ou melhor, da condição geral das regras) que é dada no conceito puro do entendimento,
poder indicar, simultaneamente, a priori, o caso em que a regra deve ser aplicada” (C. R. P.,
B174-175, p.179). Sendo assim, as noções “Do objeto e da referência” também estão em
completa sintonia com a de subsumir e isto é possível atestar através da contribuição de
Allison na Parte III, capítulo 8 das duas edições de seu Kant’s Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense. Nesse desiderato, na passagem que se segue da primeira edição, a
idéia básica é que:
(...) prescindindo de tais condições (esquemas), os conceitos puros do
entendimento têm um “uso lógico” (como funções lógicas do juízo), mas não
um “uso real”, isto é, uma aplicação a objetos reais (...). Portanto, a
determinação destas condições é uma parte integral do que Kant chama
“primeira parte da metafísica” (BXVIII), e Paton, “metafísica da
experiência”, a saber, um corpo de proposições sintéticas a priori
(“Princípios do Entendimento Puro”), nas quais as afirmações das categorias
se referem ao mundo fenomênico (Allison, 1983, p.174).

Ressalte-se que o que Kant chama de “primeira parte da metafísica”, e Paton
“metafísica da experiência”, é exatamente o que denominamos de função ou momento
35

A presente temática ficará mais clara quando abordarmos em “Finalidade e Indução”, o tópico 3.1 - “Dos
argumentos transcendentais teleológicos” e estabelecermos o contraponto entre juízo e Juízo.
36
O professor Bonaccini sugeriu uma definição que nos parece mais abrangente para esquema [transcendental]:
“é um objeto a priori de um conceito a priori”. Com isso, ele parece resgatar a célebre questão kantiana da dupla
caracterização do conceito de representação do objeto que vimos em 2.2.2: se a condição de referência ao
diverso - e, portanto condição de todo o conhecimento - a que temos acesso imediato são as formas puras da
intuição e do entendimento como unidades a priori para a ligação do diverso e cuja fonte é a apercepção
originária, então a cada uma dessas condições corresponde um conceito de objeto, que tanto pode ser o conteúdo
necessariamente pressuposto para minhas intuições ou Gegenstand ou Objekt an sich; como a unidade formal
para a ligação da multiplicidade que me é dada na sensibilidade ou Objekt. Esta dupla face do objeto - objeto real
e objeto lógico - revela a dificuldade da razão em seu uso teórico que não pode produzi-lo como objeto existente,
mas apenas segundo à sua forma. Ver Sales Lima (2003, p.160). Voltaremos a essa questão em Allison.
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fundante da crítica [à metafísica], que corresponde a Analítica Transcendental da Crítica da
Razão Pura. Nesta, Kant desenvolve suas pretensões de contrapor e não menos que também
fundamentar o pensamento cético, nomeadamente o de Hume, a partir da plausibilidade [ou
do uso] dos argumentos transcendentais que dão consistência e essa função fundante que pode
ser localizada em C. R. P., BXVIII-XIX, p.20-21, e Kant fala “desta dedução de nossa
capacidade de conhecimento a priori na primeira parte da Metafísica...”. Com efeito, ao
estabelecer critérios de uso para os argumentos transcendentais, Kant está formulando uma
teoria dos objetos, a saber, uma ontologia para tratar a epistemologia: um novo procedimento
que está destinado a promover uma grande revolução no modo de interpretar os modelos e/ou
princípios adotados pela razão cética e dogmática e, entre estes, se conta o de causalidade. É
esta interpretação que está sendo posta em reconsideração nesta segunda parte e, neste
sentido, a noção de imaginação exposta inicialmente na Dedução é de fundamental
importância por ser produtiva é portadora de esquemas 37 . Sendo assim, o problema da
referência dos conceitos do entendimento ao diverso da sensibilidade não avança sem uma
boa compreensão da faculdade da imaginação “como crítica para impedir os passos em falso
da faculdade de julgar (...) com toda a sua perspicácia e arte de examinar” (C. R. P., B174,
p.178-179).
Com efeito, já no §24 da Dedução, Kant estabelecera que o diverso da intuição só é
determinado em seu sentido interno e de modo consciente, “mediante o ato transcendental da
37

Cumpre insistir que o contexto teórico desenvolvido em Sales Lima, 2003, priorizou a resposta de Kant ao
problema da causalidade em Hume. Evidentemente, o que Kant tinha em vista ao fazer uma crítica da razão pura,
não era simplesmente responder a Hume, ou enfrentar à questão de como são possíveis juízos sintéticos a priori,
ou priorizar a análise de uma metafísica da experiência, ou mesmo estabelecer uma teoria do espaço e tempo que
fundamentasse o conhecimento da matemática. Ao contrário, no início de “A Arquitetônica da Razão Pura” da
“Doutrina Transcendental do Método”, Kant exalta que a visão do todo ou o interesse da razão é que deve estar
na origem da Crítica da Razão Pura: “o que designamos por ciência não pode surgir tecnicamente, devido à
analogia dos elementos diversos ou ao emprego acidental do conhecimento in concreto a toda a espécie de fins
exteriores e arbitrários, mas sim arquitetonicamente, devido à afinidade das partes e à sua derivação de um único
fim supremo e interno, que é o que primeiro torna possível o todo (...)” (C. R. P., B861, p.658), assim, “sob o
domínio da razão não devem os nossos conhecimentos em geral formar uma rapsódia, mas um sistema, e
somente deste modo podem apoiar e fomentar os fins essenciais da razão” (C. R. P. B860, p.657). Neste sentido,
compreende-se que a Crítica da Razão Pura é uma reflexão de segunda ordem sobre a metafísica: ela não trata
de uma metafísica em si, mas de uma crítica à metafísica como bem expõe Kant no prefácio da edição de 1781.
Tais são os argumentos transcendentais cuja sistemática arquitetônica ficará mais clara em 3.2. No caso de Kant,
consideramos a Dedução como um dos primeiros passos de sua revolução copernicana na metafísica ou na
maneira como ele via a relação entre o conhecimento e o mundo. Partindo da experiência, ele mudou a direção
de abordagem: se, antes, se assumia que nosso entendimento tinha que se ajustar ao modo como era o mundo e
nós mesmos; agora é o mundo e nós mesmos que tinham que se conformar à natureza de nosso entendimento.
Nesse desiderato, a revolução copernicana se constitui num método de fazer com que nossa razão se resolva num
argumento ou, dito de outra forma, a natureza do mundo e de nós mesmos se revertem numa concepção lógica [a
priori] cujo fim precípuo é examinar o modo como nossa experiência externa e interna passa a ser condicionada
por nossas faculdades cognitivas e, nesse contexto, a finalidade da razão passa a ser a de contribuir para o exame
das possibilidades do entendimento. E é neste sentido, que Kant insiste na importância dos argumentos
transcendentais [, com o aporte da temática “Do objeto e da referência”,] como um modo de tratar a
epistemologia a nível ontológico, como introduzimos vagamente na primeira parte.
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imaginação (influência sintética do entendimento sobre o sentido interno) a que dei o nome de
síntese figurada” (C. R. P., B154, p.154), ou seja, com o fato metodológico propiciado pelo
advento da revolução copernicana, vimos que o objeto é subsumido ao conceito e, com isso,
toda sua densidade ontológica passa a ser circunscrita a relações tuteladas pela imaginação.
Esta manobra, no caso dos juízos determinantes, limita nosso acesso ao diverso, de modo que
em Kant, tanto uma justificativa quanto uma fundamentação racional para a doutrina da
faculdade de julgar [determinante], dependem de que haja nos fenômenos uma condição para
a sua subsunção sob uma regra necessária de apreensão, estabelecendo exatamente a acepção
daquilo que é propriamente o objeto no seu discurso. Isto é claramente assentado de um modo
geral no esquematismo, e de modo particular no “Sistema de Todos os Princípios do
Entendimento Puro”, capítulo II da Analítica dos Princípios. Já que nosso principal contexto
teórico alude à causalidade, cabe então reproduzir como exemplo do estabelecimento da
noção de objeto, uma passagem na Segunda Analogia da Experiência, onde Kant identifica a
ordem causal com a ordem temporal ou, o que é o mesmo, define uma sucessão dita objetiva
em relação a uma mera sucessão de juízos perceptivos do sentido interno 38 :
(...) como pode estar ligado o diverso no próprio fenômeno (que não é
todavia uma coisa em si)? Considera-se aqui, como representação, o que se
encontra na apreensão sucessiva, e o fenômeno que me é dado, não sendo
mais que o conjunto destas representações, é considerado como objeto das
mesmas, com o qual deverá concordar o meu conceito, extraído das
representações da apreensão. Logo se vê que, sendo a verdade o acordo do
conhecimento com o objeto, aqui apenas se podem indagar as condições
formais (o grifo é nosso) da verdade empírica e o fenômeno, por oposição
com as representações da apreensão, só pode ser representado como objeto
dessas representações, distinto de elas, porque essa apreensão está submetida
a uma regra que a distingue de qualquer outra e impõe, necessariamente, um
modo de ligação do diverso. O que, no fenômeno, contém as condições desta
regra necessária da apreensão, é o objeto. (C. R. P., B236, p.219-220).

Neste conhecido argumento transcendental, que considera a aplicação do conceito de
causa e efeito como a conclusão de um silogismo hipotético - um modus ponens na forma “A
t B; A ⊢ B” como veremos em 2.3.3, podemos de fato adquirir uma melhor compreensão do
papel exercido pela revolução copernicana na acepção kantiana do conceito de objeto e, nesse
desiderato, a origem e o desenvolvimento do célebre tema do idealismo transcendental 39 .
38

Podemos dizer que, no fim das contas, a faculdade do entendimento está ligada com nossa facilidade e argúcia
de lidar com o uso da lei da causalidade ou, numa palavra, com um certo bom senso em usar nossa capacidade de
julgar que, afinal, se constitui num poder (Urteilskraft) cuja utilidade teremos ocasião de estabelecer com algum
detalhamento adicional a partir dos juízos reflexivos da terceira parte. Para os juízos determinantes, ver Allison
(2004, p.202-228) - “The Schematism of the Understanding and the Power of Judgment”, capítulo 8.
39
O idealismo transcendental será abordado com algum detalhe na interpretação de Allison (ver 2.4).
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Com efeito, tal iniciativa nos faculta a estabelecer uma relação entre a dupla caracterização do
conceito de objeto com o duplo sentido daquela revolução conceitual, a saber: de um lado (i)
sua matéria, que corresponde aquilo que necessariamente deve existir se algo aparece como
fenômeno, ou seja, é o substrato que no objeto corresponde à sensação, como ficou
estabelecido desde a Estética Transcendental (C. R. P., B34, p.62) - a matéria do objeto, bem
entendido, é sempre um algo, um pressuposto necessário da experiência que, não obstante, é
inacessível ao nosso conhecimento em seu todo; de outro (ii), a forma do objeto, que é sempre
uma determinação da razão finita pela via de seu aparato cognitivo e, sendo assim, ele pode
ser conduzido a uma unidade da apreensão e, consequentemente estar referido pela unidade da
apercepção, ainda que sua matéria seja apenas a expressão de uma necessidade de síntese,
digamos de propensão a uma afinidade 40 , ou como expressa Kant na citação C. R. P., A106,
p.147 da Dedução A, “este objeto não é nada mais do que alguma coisa, do qual o conceito
exprime uma tal necessidade da síntese”.
Logo se depreende que, em Kant, o fundamento da objetividade se sustenta na
subjetividade, mas esta entendida em termos transcendentais, problema que já havia sido
posto no §13 da Dedução Transcendental das Categorias (C. R. P., B122, p.122). Neste
sentido, pode-se dizer que: o objeto é deslocado (i) de um estado de condição estritamente
material de conhecimento, um algo em que ele é independente do sujeito epistêmico e não
possui existência cognoscível; até (ii) o estado de uma condição agora transcendental de
conhecimento em que o mesmo seja fenomênico portanto cognoscível e possua existência
possível ou real. Só neste último caso (ii), se pode falar na concepção copernicana do objeto
(ver 2.4.1) com base na noção de argumentos transcendentais: concomitantemente condição
de apreensão e determinação daquilo que constitui uma alteridade necessária que resiste ao
40

O fato de nossa inacessibilidade ao diverso não implica na ausência de uma certa afinidade entre o “eu penso”
e o “diverso”, pois se “os fenômenos fossem coisas em si, ninguém poderia avaliar, pela sucessão das
representações do que eles têm de diverso, como esse diverso estaria ligado ao objeto” (C. R. P., B235, p.219).
De fato, para o “eu penso” finito, é sempre posta a necessidade de digerir uma realidade pressuposta que de
modo algum pode ser completamente absorvida como conhecimento. Daí que o aparato cognitivo do “eu penso”
nunca pode abarcar o substrato ontológico contido na matéria do objeto, restando a consciência de uma afinidade
entre eles, sem a qual não haveria qualquer possibilidade de referência, quer a conteúdos empíricos de conceitos
ou Gegenstand, quer a conteúdos puros ou Objekt, mas, “uma vez que apenas temos que nos ocupar com o
diverso das nossas representações e como aquele X, que lhes corresponde (o objeto), não é nada para nós, pois
deve ser algo de diferente de todas as nossas representações, é claro que a unidade, que constitui,
necessariamente, o objeto, não pode ser coisa diferente da unidade formal da consciência na síntese do diverso
das representações” (C. R. P., A105, p.144-145). Deve-se ainda alertar que aqui (edição A), Kant por vezes usa
algo em geral e algo em si, como sinônimos: de fato, o dogmático confunde a coisa-em-geral com a coisa-emsi... À luz da crítica exercida pela filosofia transcendental (na edição B), o “objeto transcendental” é apenas o
conceito de “algo em geral = X” que opera como correlato da unidade da apercepção... Sendo assim, o uso
transcendental das categorias, ou seja, a identificação do “eu penso” ao “eu”, como vimos, nos conduz a
paralogismos e, nesse caso, o objeto transcendental pode ser tomado como a coisa-em-si, acarretando na
impossibilidade lógica dos argumentos transcendentais.
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conhecimento, mas, entretanto, se acha pressuposta por ele, a saber, o diverso. Com efeito, a
dupla acepção [ou fases] a que está cingida a revolução copernicana 41 e, consequentemente,
as concepções “Do objeto e da referência”, coincidem com a forma do conceito kantiano de
experiência [possível], que é ao mesmo tempo o conceito das condições de possibilidade de
objetos da experiência. De fato, se objetos empíricos só podem ser dados na experiência, eles,
no conceito kantiano, são o resultado da ação das condições transcendentais da ligação do
diverso pela via da apercepção transcendental 42 e, portanto, sua possibilidade é estabelecida
esquematicamente através de argumentos transcendentais por enquanto determinantes, como é
o caso da Segunda Analogia da Experiência - Objekt.
Face ao exposto, a noção de objeto em Kant é de extrema originalidade, o que
certamente dificultou sua recepção e uso pelos comentadores, que nem sempre foi uniforme.
Esta é uma questão bastante disseminada que é necessário dirimir. Nesse contexto, Allison
nos parece um bom interlocutor de Kant: procurou esclarecer a dupla acepção da noção de
objeto [transcendental] estabelecendo uma ponte com o idealismo transcendental 43 . Na sua
acepção, este é formal e crítico: formal porque é uma teoria sobre a natureza e o alcance das
condições frente às quais os objetos podem ser conhecidos por nossa mente; e o idealismo é
crítico visto que se funda em uma reflexão das condições e limites do conhecimento humano,
não nos conteúdos da consciência ou na natureza da realidade em si (Allison, 1983, p.26 e
2004, p.35-36). Em outras palavras, segundo Allison, é com base nas teses do idealismo
transcendental que Kant estabelece a distinção entre os níveis empírico e transcendental e é
41

Ver Sales Lima (2003, p. 94-95, nota).
Este é o nosso já conhecido “princípio supremo de todos os juízos sintéticos [em que] todo o objeto está
submetido às condições necessárias da unidade sintética do diverso da intuição numa experiência possível [e,
deste] modo são possíveis juízos sintéticos a priori, quando referimos as condições formais da intuição a priori,
a síntese da imaginação e a sua unidade necessária numa apercepção transcendental, a um conhecimento da
experiência possível em geral e dizemos: as condições da possibilidade da experiência em geral são, ao mesmo
tempo, condições da possibilidade dos objetos da experiência e têm, por isso, validade objetiva num juízo
sintético a priori” (C. R. P., B197, p.195). Entenda-se objetos como Gegenstände.
43
No capítulo 7 das duas edições de sua conhecida obra, Allison trata de validade e realidade objetiva no
contexto da Dedução: “Como já indicado, a realidade objetiva e a validade objetiva estão conectadas, na
Dedução Transcendental, com diferentes concepções de objeto. Quando a concepção de objeto está vinculada a
do juízo, a validade objetiva acompanha a concepção lógica ou judicativa do objeto (objeto em sensu lógico).
Este é um sentido demasiado amplo de objeto, que abarca tudo o que pode ser usado como sujeito em um juízo.
O termo que Kant usa geralmente (ao menos na Dedução), para designar um objeto neste sentido é Objekt.
Correlativamente, a noção de realidade objetiva está conectada com um sentido real de objeto, isto é, com um
objeto no sentido de uma entidade real ou atual (um objeto de possível experiência). O termo que Kant usa para
designar um objeto neste sentido é o de Gegenstand [e,] podemos dizer que a primeira parte da Dedução se
esforça para estabelecer a necessidade das categorias com relação aos objetos no sentido de Objekt, e que a
segunda parte [, na qual se encontra nos §24 e §25 um prenúncio do esquematismo,] se esforça para estabelecer
sua necessidade com relação aos objetos no sentido de Gegenstand” (Allison, 1983, p.135 e 2004, p.162). Ver
também, Allison (1983, p.135-136 e 2004, p.159-163; 1983, p.26-28 e 2004, p.35-38). Cumpre mencionar que,
embora não influa em nossos propósitos com relação a dupla caracterização da noção de objeto, é oportuno
esclarecer que a nota 11 de Allison (2004, p.162) cancela e substitui sua passagem acima exposta.
42
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amparado nesta distinção que ele pretende resolver a temática da função fundante da Crítica
da Razão Pura, a saber, a de instituir as condições de possibilidade do conhecimento ou, no
âmbito desta investigação, responder a Hume, como veremos em pormenor ao longo de 2.4.
Neste sentido, o idealismo empírico apregoado por Hume vai tratar como vimos da
relação de causalidade como um hábito psicológico, que formamos a partir da recorrência de
experimentos contidos em uma sucessão regular de fenômenos; por seu turno, o idealismo
transcendental kantiano vai atribuir àquela relação uma forma pura do entendimento
[categoria], de caráter transcendental. Assim, enquanto o empirismo trata da associação de
juízos perceptivos [psicológicos], o criticismo se funda em juízos de experiência [lógicotranscendentais], ou melhor, neste, o Objekt precede o Gegenstand 44 . O que se pretende
examinar é que se os argumentos utilizados por Kant na Segunda Analogia da Experiência
para atacar o problema de Hume estão centrados na concepção de Objekt e não na de
Gegenstand, isto poderá comprometer sua validade objetiva, uma vez que, para início de
conversa, a concepção humeana de objeto não é esquemática. E já vimos em 1.10 que atribuir
validade objetiva a Gegenstand a partir de Objekt parece constituir um estratagema racional
que certamente incorrerá em falácias de non sequitur, como será mostrado na interpretação de
Strawson em 2.3.
Com efeito, se a análise de Kant procede, ela tem que estar em conformidade com a
asserção axiomática de todos os juízos sintéticos que também representa a sua versão
criticamente revisitada da ontologia da tradição e que igualmente pode ser posta na forma de
nosso modus ponens “A t B; A ⊢ B” em que o Gegenstand é subsumido ao Objekt: 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 de “estar
diante” dos objetos da experiência. Ora, “estar diante” significa “possibilidade” e,
possibilidade é condição prévia de toda probabilidade, de modo que em Kant o Objekt parece
fundamentar o Gegenstand, pois só ele é um ente lógico a priori. Ademais, é factível que
entre eles deva haver uma síntese transcendental da imaginação que produza a devida

44

É importante reter que ao sustentar demasiada amplitude atribuída ao termo Objekt, Allison parece que está
lhe adjudicando um sentido dogmático - Ding. Logo, Ding é tudo em geral, aquele algo X que a filosofia
dogmática confunde: coisa em geral com coisa em si. Contudo, à luz da crítica exercida pela filosofia
transcendental, porém, o objeto transcendental seria apenas o conceito de “um algo em geral = X” que opera
como correlato da unidade da apercepção. Assim quando nos referimos a Objekt, é este segundo sentido que
pretendemos realçar em Allison e não o sentido de Objekt como Ding. Dito de outro modo: a referência ao
diverso da sensibilidade é condição necessária até mesmo para que esse algo em geral = X seja considerado
como objeto lógico; como [pura] condições de possibilidade.
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esquematização 45 . Ora, justamente a referência ao Objekt, nos incita a afirmar que o
Gegenstand foi subsumido à experiência, ou adquiriu afinidade com ela, mas tudo isso
mediante o pressuposto da concordância entre as condições formais de apreensão do
Gegenstand, isto é, da aplicação ou subsunção no âmbito dos juízos, e os conceitos às formas
de sensibilidade. Em outras palavras, o princípio supremo de todos os juízos sintéticos parece
apresentar a mesma circularidade que a verificada anteriormente no caso do tópico [1.10] da
naturalização das relações causais: a experiência, ou o Objekt, pressupõe o diverso - o
Gegenstand - que, no entanto, só é assimilado como produto da própria experiência. Com
efeito, a experiência não pode produzir no objeto empírico - o Gegenstand - o seu conteúdo
material, melhor dizendo, não pode produzir o objeto segundo sua existência [real], ainda que
tenha de pressupô-la [Ding] como fundamento material objetivo dos juízos de conhecimento.
Por isso, foi dito que o diverso é sempre um pressuposto para o conhecimento, ou melhor,
uma condição epistemológica empiricamente subdeterminada de um pressuposto ontológico a
priori, tal como nos aduz o enunciado do princípio supremo [onto-epistemológico] de todos
os juízos sintéticos da Analítica dos Princípios.
45

O esquema é sempre uma categoria temporalizada: “As categorias sem os esquemas são apenas funções do
entendimento relativas aos conceitos, mas não representam objeto algum. Esta significação advém-lhes somente
da sensibilidade, que realiza o entendimento ao mesmo tempo que o restringe” (C. R. P., B187, p.187). Este
parece ser o ponto central do esquematismo: o Gegenstand realiza o Objekt ao mesmo tempo que o restringe.
Gegenstände, portanto são objetos da experiência compatíveis com os limites do entendimento e da intuição; de
alguma forma eles podem ser aparências em intuição como Kant estabelece em C. R. P., B122, p.122, ou
também podem ser objetos da consciência que não se distinguem da apreensão como está exposto em C. R. P.,
B235, p.219. O fato é que, nos dois casos podemos afirmar que, quando objetos da experiência ou Gegenstand
convertem-se em objetos para o conhecimento, adquirem o estatuto de Objekt. Lembremos da célebre passagem
da Dedução B, onde Kant praticamente introduz a dupla razão de ser da função fundante da Crítica da Razão
Pura, a saber, as noções “Do objeto e da referência”: “O entendimento, falando em geral, é a faculdade dos
conhecimentos. Estes consistem na relação determinada de representações dadas a um objeto. O objeto, porém, é
aquilo em cujo conceito está reunido o diverso de uma intuição dada” (C. R. P., B137, p.136). Podemos, assim,
estabelecer que enquanto Gegenstände são objetos da experiência, Objekt são objetos para o conhecimento,
sendo que “para” significa “condições de possibilidade da experiência”, ou melhor: “Objekt possibilitam
Gegenstände”, é uma versão simplificada do princípio supremo dos juízos sintéticos, isto é, enquanto Objekt é
tudo em geral ou o possível, Gegenstand expressa o provável. Com efeito, na teoria humeana do feixe, onde
vimos a crítica de Hume a Descartes, procedeu-se a uma redução psicológica do “eu substancial” ao “eu
empírico” ou de objeto como Ding à objeto como Gegenstand. No mesmo sentido, ao replicar a Hume, Kant está
reduzindo o “eu psicológico” ao “eu transcendental”, em outros termos, transitando da acepção de objeto como
Gegenstand à de objeto como Objekt. Na verdade, Kant está aqui produzindo a grande reviravolta copernicana
nos horizontes da própria metafísica dogmática como ele estabelece inicialmente no capítulo “Do princípio da
distinção de todos os objetos em geral em fenômenos e númenos”, bem como em “A arquitetônica da razão
pura” (esta em C. R. P., B873-874, p.665-666). Nos Progressos da metafísica (p. 13), ele é claro: “A ontologia é
a ciência (enquanto parte da metafísica) que constitui um sistema de todos os conceitos do entendimento e dos
princípios, mas só na medida em que se referem a objetos que podem ser dados aos sentidos e, portanto,
justificados pela experiência. Ela não toca no supra-sensível que, no entanto, é o fim último da metafísica;
insere-se nesta só como propedêutica, como o vestíbulo ou a antecâmara da metafísica propriamente dita; e
chama-se filosofia transcendental, porque contém as condições e os primeiros elementos de todo o nosso
conhecimento a priori”. Ver Kant, Immanuel, Os Progressos da Metafísica. Acerca da pergunta da Academia
Real de Ciências de Berlim: “quais são os verdadeiros progressos que a Metafísica realizou na Alemanha,
desde os tempos de Leibniz e de Wolff?”. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1995.
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É assim a possibilidade da experiência, enquanto abertura à apreensão de objetos, que
confere realidade objetiva ao conhecimento. Portanto, sem a referência a objetos toda a
estrutura formal do pensar seria vazia, isto é, não teria sentido e significado (C. R. P., B194195, p.193). Mas, por outro lado, só a dependência dos objetos às condições formais do
pensamento poderá conferir consistência à expansão do próprio conhecimento. Contudo, para
além da exposição formal do objeto se requer ainda uma exposição que explicite de fato seu
conteúdo e como se pode fazer referência a esse conteúdo. Com efeito, o pensamento de um
objeto em geral converte-se numa determinação objetiva somente pelo modo como o diverso
pode ser dado à intuição para ser assim referido ao conceito; não obstante, este modo de o
diverso ser dado à intuição é ele mesmo apenas uma ligação do diverso. E assim se engendra
a chamada circularidade entre Objekt e Gegenstand 46 , pondo o seguinte desafio ao problema
da referência dos conceitos do entendimento ao diverso da sensibilidade: como se pode
estabelecer um modo de ligação para o diverso, ou como o Objekt pode sintetizar o conteúdo
do Gegenstand? Uma vez que não temos acesso a coisa em si (Ding), de resto incognoscível
ao nosso aparato cognitivo, o fio condutor para a solução do problema e para a legitimação da
possibilidade de referência da representação a seu objeto, numa palavra, do problema “Do
objeto e da referência”, é a determinação de nossa capacidade de ligação no diverso: a
imaginação, ou seja, nossa capacidade de julgar [em geral] que é, ao fim e ao cabo, “uma
arte 47 oculta nas profundezas da alma humana, cujo segredo de funcionamento dificilmente
46

A Analítica dos Princípios apresenta o sistema de princípios e leis que determinam a natureza como um
conjunto de objetos possíveis enquanto tais, quais sejam, aqueles objetos que se apresentam como objetos em
geral de uma intuição sensível (fenômenos). Este princípio supremo dos juízos sintéticos é válido tanto do ponto
de vista epistemológico, quanto do ontológico, como o demonstra Kant. Allison se apropria do tema para
interpretar o viés ontológico e epistemológico (a qual nomeia de epistêmico) contido no aludido princípio. Neste
sentido, ele diferencia o conceito de condições epistêmicas do conceito de condições ontológicas. Por condição
epistêmica entende cada uma das condições do conhecimento humano, caracterizando cada uma delas como uma
condição necessária para a representação de um objeto ou de um estado objetivo de coisas, as quais são, além
dos conceitos puros do entendimento, que Kant define como conceitos de um objeto em geral, o espaço e o
tempo como formas de sensibilidade. Por condições ontológicas, porém, Allison entende as condições de
possibilidade do ser das coisas, isto é condição de possibilidade das coisas como são em si (em sentido
transcendental). Ver Allison (1983, p.10-13 e 2004, p.11-19). Sendo assim, na sua primeira crítica, Kant não está
somente apresentando uma pretensa nova teoria do conhecimento (Gegenstände), mas sobretudo a possibilidade
de uma metafísica como ciência (Objekt), demonstrando assim que esta é possível mediante uma investigação
transcendental acerca da possibilidade do conhecimento em geral, ou seja: como Objekt tornam possíveis
Gegenstände. Com efeito, quando especula no âmbito do Objekt, Kant faz uma crítica à metafísica em geral,
uma Crítica da Razão Pura; do lado dos Gegenstände, estão compreendidas as várias ciências e/ou metafísicas
especiais que precisam além de legitimação, sobretudo fundamentação.
47
Devemos a Aristóteles a divisão dos campos do saber humano, bem como a finalidade de cada um deles:
assim contam-se as ciências teoréticas (epistéme), as práticas (práxis) e as produtivas (poíesis) ou ação
fabricadora. No livro primeiro da Metafísica quando se refere ao saber como conhecimento das causas, ele
destaca o termo “arte” em algumas ocasiões e aqui computamos as passagens 981 a 7-12 e 981 b 7-10 (“En
definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder enseñar, y por esto consideramos que el arte es más
ciencia que la experiencia, pues aquéllos puedem y éstos no puedem enseñar”) onde, parece claro, que as
ciências da poíesis estão ligadas à idéia de trabalho como fabricação, construção, composição e à idéia de tékhne
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poderemos alguma vez arrancar à natureza e pôr a descoberto perante os nosso olhos”(C. R.
P., B180-181, p.184).
A capacidade de julgar é, portanto, uma espécie de iniciativa que é ubíqua na trilogia
crítica. De fato, aprendendo a distinguir o belo do feio, o formoso do disforme, aprimorando
continuamente a nossa capacidade de julgar, refinamos e damos precisão a um talento sem o
qual simplesmente não poderíamos nem julgar de modo prescritivo, nem mesmo decidir
descritivamente a respeito do verdadeiro e do falso no conhecimento das coisas. No escopo da
terceira parte, decerto ficará mais evidente, que os chamados juízos estéticos, e, sobretudo os
teleológicos pela ênfase que lhes serão dados, nada acrescentam ao nosso conhecimento, e
tampouco nos tornam mais dignos em nossas ações, mas aguçam efetivamente a nossa
capacidade de julgar facilitando uma certa transitividade (Übergang) entre a sensibilidade e as
faculdades do conhecimento e da moral ou, em uma palavra, o interesse da razão parece que
postula um aporte intelectual para os nossos sentimentos. Neste sentido, os juízos reflexivos
se constituem na própria faculdade de julgamento: ela compara e conjuga não no sentido
genérico, mas no sentido técnico, e tais são os argumentos transcendentais que sustentam a
indução e analogia do qual nos ocuparemos com mais vagar em “Finalidade e Indução” 48 .

como arte manual, técnica, etc. Com efeito, o conceito grego da “arte” e relações entre arte e experiência é algo
muito próximo da ciência enquanto esta implica o conhecimento dos universais e, com isto se distanciou muito
da versão moderna atribuída ao termo: o nosso conceito de “arte” não reflete com exatidão o sentido da palavra
grega. Esta tem em comum com “arte” a tendência à aplicação e ao aspecto prático. Por outro lado, em oposição
à tendência individual criativa, não submetida a nenhuma regra (para muitos implícita hoje na palavra “arte”),
acentua o aspecto concreto do saber a que ligamos o conceito de especialidade. Assim, o termo tékhne no sentido
grego, tem uma extensão bem maior que a nossa palavra “arte”, legado que é forçoso alertar, Kant parece ter
seguido à risca em toda trilogia crítica embora o seu significado mais preciso só venha a aflorar nos juízos
reflexivos da terceira crítica. A palavra tékhne no classicismo grego significa tarefas práticas e/ou atividades
profissionais que não correspondem a meras atividades rotineiras, mas se pautam em regras gerais e
conhecimento sólidos; neste sentido, o grego tékhne corresponde amiúde na terminologia aristotélica ao termo
que hoje conhecemos por “teoria” e, certamente, ao que lhe está sendo atribuído pelo discurso humeano já
mencionado, mas não a “teoria” no sentido defendido por Platão, que é equivalente a epistéme. Esta parece ser a
grande contribuição de Kant à questão “Do objeto e da referência”: o papel de imaginação ou da capacidade de
julgar em geral como tékhne. Neste sentido, reafirmamos, ele não difere de Aristóteles que já havia relacionado a
experiência com a tékhne: esta deriva diretamente da primeira, mas dela se distingue claramente, enquanto opera
uma radical passagem de plano, elevando-se do conhecimento do particular ao do universal. Neste contexto, a
universalidade empírica é um mero análogo da universalidade lógica. As inferências do poder de julgar
determinante [a nível transcendental] são dedutivas; do poder de julgar reflexionante [também a nível
transcendental] são a indução e a analogia; é como passa Kant em C. R. P., B174, p.178-179 ao afirmar que a
filosofia é a tékhne de bem esquematizar ou de fazer bom uso da imaginação, o que certamente é extremamente
importante para a crítica, mas dispensável para uma doutrina.
48
Podemos dizer que se a theoría [no sentido mais aristotélico e não platônico] era o tema da primeira crítica e a
práxis a da segunda, a terceira parece estar articulada a partir da noção [grega] de tékhne como lugar de
confluência das duas anteriores. Na Crítica da Faculdade do Juízo, Kant altera consideravelmente o foco de sua
explicação de juízo, deslocando-se de uma ênfase sobre juízos completos ou silogísticos, para uma orientada na
direção dos processos da faculdade de julgar – Urteilskraft. Aqui o juízo é visto menos em termos de subsunção:
a “faculdade de juízo determinante, sob leis transcendentais, somente subsume (...)” (C J, IV, XXVI); e mais
como uma técnica imaginativa, por “isso só a faculdade de juízo reflexiva pode dar a si mesma um tal princípio
[a partir de um particular dado] como lei e não retirá-lo de outro lugar (porque então seria faculdade de juízo
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A capacidade de julgar, pela via da faculdade da imaginação, será, afinal, o elo que
deverá permitir ao entendimento transpor a diferença face ao diverso e tornar efetiva a
unidade da apercepção sem, contudo, dissolver a alteridade onto-epistemológica que separa o
mental do extramental. Através da sua capacidade de ligação, de sua capacidade de julgar, a
imaginação é a via de acesso do entendimento à sensibilidade e, desta, imediatamente, ao
diverso do fenômeno. De fato, o esquematismo transcendental estabelece que a imaginação é
uma faculdade intermediária - que, como veremos na terceira parte, juntamente ao papel do
juízo adquirirá maior importância na Crítica da Faculdade do Juízo -, cuja tarefa é mediar a
dualidade entre a representação e o diverso 49 . Ela é uma fonte de ligação que serve tanto ao
entendimento quanto à sensibilidade, percorrendo igualmente todo o sistema crítico.
Considerando, assim, o seu papel de ubiqüidade na filosofia kantiana, nenhuma consideração
sobre a questão “Do objeto e da referência” estará completa sem que haja uma análise
pormenorizada de nossa capacidade de julgar e, nomeadamente, de julgar em conformidade
com argumentos transcendentais reflexivos como veremos na terceira parte.
determinante), nem prescrevê-lo à natureza, porque a reflexão sobre as leis da natureza orienta-se em função
desta, enquanto a natureza não se orienta em função das condições, segundo as quais nós pretendemos adquirir
um conceito seu, completamente contingente no que lhe diz respeito” (C J., IV, XXVII). Kant chama este juízo
de reflexivo, ao que o universal não é dado mas encontrado: a faculdade de julgar - Urteilskraft -, ou “Juízo”
(com maiúscula), de fato, é a faculdade de subsumir um detalhe sob um universal; é a arte de captar um detalhe
como exemplo de um conceito, isto é, de captar o inteligível no sensível; mais que uma arte da demonstração,
estamos diante de uma arte da invenção. Nesse contexto, os caminhos para chegar à certeza não são
exclusividade das evidências científicas, ou dos juízos determinantes da Crítica da Razão Pura; antes, podem ser
iniciativas suscitadas a partir da beleza e da ordem [teleológica] da natureza, objeto de estudo da terceira crítica.
Com efeito, logo no início do seu prólogo, Kant resume suas intenções ao fazer uma “crítica da faculdade do
juízo”: que toda “crítica da razão pura” nada mais é que a nossa faculdade de julgar assente em princípios a
priori (C J., Prólogo, III). Essas formas de juízo parecem apontar para uma operação da faculdade de julgar
distinta das contidas nas duas primeiras críticas - e talvez anteriores a estas. Poder-se-ia considerar que tal
processo de reflexão, como sugere Kant, está na origem das próprias categorias; ou seja, o juízo determinante
poderia ser uma espécie de juízo reflexivo genérico. Não obstante, esse processo de juízo reflexivo não se aparta
da experiência de prazer, o qual está evidentemente presente no juízo reflexivo e até, insinua Kant, em dado
momento acompanhou o juízo determinante, que agora se tornou habitual e não merece destaque (C J, VI, XI).
Vale mencionar, que esse sujeito reflexivo não é mais o “eu penso” abstrato dos juízos determinantes, mas
corporificou-se e, em vista do interesse da razão, sugere uma noção dilatada de imaginação que é parte viva da
natureza.
49
O terceiro elemento exigido por Kant para satisfazer as exigências do esquema transcendental é a noção
obscura de “determinação transcendental do tempo” (C. R. P., B178, p.182), que está na origem da formação de
todos os juízos sintéticos a priori, mistério que Kant já prenunciara desde a introdução à primeira crítica (C. R.
P., B13, p.45). Na primeira crítica, as determinações transcendentais do tempo exercem, assim, um papel de
intermediário, possibilitando a aplicação das categorias aos fenômenos, garantindo, portanto, o único uso
possível das categorias, a saber, o empírico e, por isso, indicando as condições através das quais a capacidade de
julgar pode usá-las corretamente. Sem que algo seja dado para a síntese na intuição, nenhuma ligação é efetuada,
mesmo que os diferentes modos de fazê-la estejam dados com as categorias: “O pensamento é o ato de referir a
um objeto uma intuição dada. Se a espécie desta intuição não é dada (...) o objeto é então simplesmente
transcendental (...), apenas se exprime o pensamento de um objeto em geral, segundo os diversos modos. Ora,
para fazer uso de um conceito, é necessário ainda uma função da faculdade de julgar pela qual um objeto é
subsumido no conceito, por conseguinte a condição pelo menos formal, pela qual algo pode ser dado na intuição.
Se faltar esta condição da faculdade de julgar (o esquema), falta a subsunção, pois nada é dado que possa ser
subsumido ao conceito. Assim, o uso meramente transcendental das categorias não é, na realidade, uso algum e
não tem qualquer objeto determinado, nem mesmo determinável, quanto à forma” (C. R. P., B304, p.264).
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Ora, um dos modos de julgar argumentos transcendentais é estabelecer sua eficácia ou
capacidade de resposta frente à determinados problema colocados pela filosofia. Podemos,
por exemplo, testar a eficiência dos argumentos transcendentais vis-à-vis aos argumentos
céticos de Hume; mas podemos num estágio ulterior, testar essa mesma eficiência em face
desses argumentos quando interpretados como cético-naturalistas. De fato, a resposta de Kant
ao problema de Hume se trata de uma refutação a uma doutrina eminentemente cética quando
ela incide sobre a acepção contida na primeira definição de causa, ou causalidade filosófica 50 ;
se ela deve incidir simultaneamente sobre a acepção contida na segunda definição de causa ou
causalidade natural, a resposta, evidentemente, tem que levar em consideração outra
concepção que não se limite a consignar ao segundo princípio da natureza humana - o
princípio associacionista da faculdade da imaginação - uma mera significação cética. Ao
contrário, tem que tratar a hipótese do hábito ou costume como capaz de estabelecer nexos de
causa e efeito mesmo que psicológicos: ainda que não racionais no sentido kantiano, os nexos,
contudo, devem ser naturais no sentido humeano 51 .

50

Ver Sales Lima, 2003, p.22, onde não levamos em consideração o aspecto dito naturalista do pensamento de
Hume, restando um ceticismo exagerado.
51
Considerações adicionais àquelas que estabelecemos nos conteúdos do tópico 1.10 são providenciais, no
sentido de contrapor argumentos transcendentais aos argumentos cético-naturalistas que não assumem um
fundamento transcendental. De fato, trata-se de observações recentes que no lugar das tentativas tradicionais de
estabelecer critérios para a escolha de teorias científicas por meio de investigação filosófica a priori, se adote o
enfoque naturalista que considera a própria ciência um assunto para investigação empírica a posteriori (Kitcher,
1992, p.53-114). Vimos, outrossim, que uma dificuldade que se apresenta a esse tipo de naturalização é que não
fica claro como a investigação empírica possa produzir algo mais do que informação descritiva sem incorrer em
petição de princípio, isto porque qualquer procedimento epistemológico, a rigor, já possui conteúdo normativo,
isto é, deve também prescrever procedimentos de segunda ordem, a saber: como se deve raciocinar, para além do
fato de que já raciocinamos? Trata-se aqui do hiato lógico entre “é” e “deve”, cujo antídoto foi matéria de 1.10 “Da naturalização das relações causais”. Preencher este hiato, segundo Hume, é uma questão de probabilidade,
ou seja, pertinente, embora tal iniciativa não se encaixe num ideal de racionalidade dedutivo: de um modo mais
geral, dado qualquer fim teórico B, a investigação empírica pode mostrar que a estratégia de pesquisa A é um
meio eficaz a esse fim e, neste sentido, pode produzir a prescrição hipotética segundo a qual, se queremos B,
então devemos adotar o meio A. É esse o tipo de prescrição hipotética que a naturalização deve adotar: as
hipóteses factuais da vida comum nos permitem escolher modelos com base em A para alcançar modelos com
característica B. Fica claro que o hiato deve ser preenchido com as premissas ou hipóteses da vida comum:
inferências fatuais a posteriori com base na conjunção constante, ainda não propriamente causais. O
entrincheiramento fatual é que permite a solução psicológica entre princípio e conseqüência [ou hiato lógico],
encaminhando-nos à indução. Com isso, a investigação filosófica pode nos mostrar que certos tipos de inferência
indutiva, em geral, servem como um guia confiável, ainda que não fundacionista, envolvendo inevitavelmente
um elemento de circularidade. Ainda assim, os adeptos da defesa naturalizada da indução indicarão que, de sua
perspectiva, um critério legítimo para a escolha de modelos teóricos não precisa ser um guia a priori para a
verdade, mas apenas um guia empiricamente certificável. Isto posto, o argumento original contra a indução, de
que ela não é logicamente válida não abala o ceticismo naturalista. É possível preencher esse hiato lógico, do
ponto de vista de uma argumentação transcendental? A Segunda Analogia da Experiência da Crítica da Razão
Pura vai mostrar que é possível [a priori como é de sólito em qualquer tipo de argumentação transcendental
kantiana], mas se ela é efetivamente provável do ponto de vista da vida comum ou de leis causais particulares e
sem incorrer em non sequitur é o que tem que ser averiguado com mais vagar com base nas interpretações de
Strawson e Allison.
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Em termos gerais, o que fornece a base estrutural que pauta a presente exposição, é a
oposição entre os argumentos transcendentais ou de racionalização que assumem um
fundamento transcendental, e aqueles que não o assumem que são os de prioridade epistêmica
ou cético-naturalistas. Nossa capacidade de julgar deve, por conseguinte, estar atenta no que
tange ao exame do movimento que comporta a expansão e a sutilidade que instiga o problema
de Hume: com efeito, vimos que é com base nos argumentos transcendentais que Objekt
tornam possíveis Gegenstände e isto Kant o demonstra com clareza na Analítica dos
Princípios, nomeadamente na Segunda Analogia da Experiência que contém a sua resposta
fundante ao problema de Hume. Alguns obstáculos podem ser colocados a essa abordagem: a
Segunda Analogia da Experiência delineia uma tópica discursiva onde possamos efetivamente
apregoar que argumentos transcendentais [determinantes] de fato constituem uma solução
para os argumentos cético-naturalistas? Afirmar como Kant o faz nessa tópica, que Objekt
possibilitam Gegenstände é, de fato, responder a Hume? Podemos antecipadamente formular,
ainda que prenhe de um melhor embasamento na interpretação de comentadores especialistas
bem como no conjunto da trilogia crítica, uma resposta bem lacônica a estas questões: Kant
efetivamente não responde a Hume na Segunda Analogia da Experiência.
De fato, parece até que ele foge do assunto... Como? Presume-se que uma resposta
eficaz deveria se pautar numa capacidade de julgar plena, fundada em juízos reflexivos e não
numa capacidade de julgar exercida exclusivamente por juízos determinantes. E mais ainda:
supomos que uma resposta eficiente ao problema de Hume deveria similarmente ter por base
um ideal de racionalidade indutiva - Gegenstand -, e não dedutiva - Objekt -, como o é a
exposta na Segunda Analogia da Experiência; e de forma alguma será supérfluo insistir que o
juízo reflexivo, enquanto nova forma de pensar o particular 52 parece se constituir numa nova
resposta de Kant ao problema de Hume, não da causalidade enquanto relação filosófica, mas
da causalidade enquanto relação natural, que envolve propriamente a indução. É por isso que
na Crítica da Faculdade do Juízo, o tema da faculdade da imaginação adquire maior
relevância e complexidade. Imaginação e capacidade de julgar, relação já prenunciada na
Crítica da Razão Pura em termos de síntese, nos juízos reflexivos da terceira crítica não só
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A faculdade de julgar reflexiva procura e pensa a lei, sendo de notar que tal procura deve ser motivada pelo
particular dado na representação. É, pois, o particular que se oferece como problema para o juízo reflexivo e este
fato é fundamental para quem quer compreender a Crítica da Faculdade do Juízo, tanto no que toca aos juízos
estéticos, quanto aos teleológicos, que são propriamente os que interessam neste escrito. Nos parece que nessa
obra, Kant apresenta de modo crítico uma visão mais externalista do mundo, isto é, distancia-se de um dualismo
entre, de um lado a mente e, do outro lado o mundo como instância exterior que, na melhor das hipóteses, pode
ser representada pela mente. Esta tendência, como vimos na primeira parte, aproxima a filosofia dos temas
encontrados na vida comum.
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aplicam as leis do entendimento, mas, simultaneamente, as inventam 53 : sua função, portanto,
não é prioritariamente reprodutiva e imitativa, como quando o universal já é dado, mas sim
produtiva e original; enquanto na primeira crítica a imaginação apenas esquematiza, na
terceira ela inclusive se dá ao luxo de sonhar..., e, mais importante que isso, de não se tornar
parasitária das falácias de non sequitur, o que ficará mais evidente após passarmos pela
interpretação de Strawson no capítulo que se segue.
Enquanto isso, observar como alega Hume na passagem E., VI, IV: 93 que o “fogo
sempre queimou” e que o “ruibarbo nem sempre funcionou como um purgante ou o ópio
como um soporífero para todos os que ingeriram esses medicamentos”, não é de modo algum
fazer uma clivagem estritamente saturada entre o necessário e o contingente ou entre Objekt e
Gegenstand. Ao contrário, é apenas constatar que entre causa e acaso existe o mundo da vida
comum da conjunção constante, ou melhor, que há seqüências causais bem entrincheiradas, e
outras mal entrincheiradas: aquelas coincidem com a operação regular da causa; estas são tais
que ainda não se conseguiu localizar, na conjunção constante de fatos, um fator capaz de agir
com regularidade. Os argumentos cético-naturalistas vêem, assim, o mais e o menos provável,
naquilo que os argumentos transcendentais consideravam uma clivagem perfeita entre o
necessário e o contingente. Por isso, enquanto os primeiros tratam de probabilidades, aos
segundos cabe tematizar sobre [condições de] possibilidade. Com efeito, enquanto aqueles
que são partidários de argumentos cético-naturalistas procuram explicar as relações de causa e
efeito do ponto de vista psicológico, os adeptos dos argumentos transcendentais o fazem do
ponto de vista de seu fundamento racional. Neste contexto, passamos a consultar a literatura
especializada sobre a cogência de tais argumentos transcendentais face aos cético-naturalistas,
ou melhor, descrever a interpretação de comentadores de notório saber sobre a questão da
subsunção expressa nas relações [causais] entre o Objekt e o Gegenstand ou, numa palavra,
sobre o tema da resposta de Kant ao problema de Hume contido na Segunda Analogia da
Experiência da Crítica da Razão Pura. Limitaremos-nos as posições de Strawson e Allison:
em 2.3, apresentaremos a interpretação do primeiro que ressalta o papel do Gegenstand no
idealismo empírico; em 2.4, será a vez do segundo que o faz pondo em destaque a função
primordial que tem o Objekt no idealismo transcendental.

53

Na Crítica da Faculdade do Juízo, Kant busca conformar a imaginação ao entendimento [e a razão] e
demonstrar que tanto as leis mecânicas quanto a teleologia tem um merecido lugar no mundo e que ambas são
necessárias para uma explicação completa da realidade, exame que, entretanto, só terá o seu lugar em
“Finalidade e Indução” e mais especificamente em 3.1.
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2.3 Da interpretação de Strawson - Gegenstand
Como acabamos de descrever, através do desenvolvimento da temática “Do objeto e da
referência” (ver 2.2) procuramos constituir um contraponto básico entre a filosofia crítica e o
cético-naturalismo, nomeadamente o desenvolvido por Hume. Nessa empreitada, partimos de
um pressuposto decisivo: a noção [ubíqua] de argumentos transcendentais, em sua dimensão
determinante, através da qual procurando legitimar nossa pretensão de conhecer, Kant deixou
claro que Objekt é aquilo que impede que nossos conhecimentos sejam meramente casuais ou
arbitrários. Assim, as conotações polissêmicas que ele atribuiu aos modos de coisidade Ding, Gegenstand e Objekt - e aos contextos em que eles se apresentam, parece que [a
exemplo de Hume] devem inevitavelmente convergir em relações de causa e efeito, como
bem tematizadas na Segunda Analogia da Experiência. De fato, ao revolucionar a ontologia
clássica e estabelecer sua nova teoria de objetos, quando sublinha a distinção entre Ding e
Gegenstand em “Os Postulados do Pensamento Empírico em Geral”, Kant menciona o
conhecimento de uma determinada existência (Dasein), a qual só pode ser conhecida como
fenômeno ou “a existência de efeitos resultantes de causas dadas segundo as leis da
causalidade” (C. R. P., B279, p.247), vis-à-vis à existência independente de coisas
(substâncias) que não podem ser conhecidas. Assim, Ding é sinônimo de uma substância
metafísica e é distinto das condições de coisas “que podemos conhecer a necessidade, e isso,
certamente, a partir [de] outros estados, dados na percepção, segundo as leis empíricas da
causalidade” (C. R. P., B279-280, p.247). Com isso, pode-se considerar que a noção kantiana
de modos de coisidade transfere-se ou reduz-se a uma relação intertemporal entre o Objekt e o
Gegenstand, na justaposição entre o sucessivo e o simultâneo ou, insisto, no que corresponde
ao próprio tema da relação de causalidade. Cabe então, refazer a pergunta fundamental sobre
o alcance e o significado dessa relação na Segunda Analogia da Experiência: este argumento
transcendental implica na existência e/ou na necessidade das leis causais empíricas? Vejamos,
inicialmente, a interpretação, seguida da própria contribuição de Strawson.
2.3.1 Das relações de tempo objetivas e subjetivas
No corpo do prefácio a The Bounds of Sense, conhecido ensaio na tradição da filosofia
analítica em torno da Crítica de Razão Pura, Strawson distingue três linhas de pensamento
que servirão como parâmetro para o desenvolvimento de seu raciocínio. Ali, ele se reporta a
três metafísicas: a Metafísica da Experiência, a Metafísica Transcendente e a Metafísica do
Idealismo Transcendental, que estão expostas numa seqüência ordenada e interdependente no
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escopo da obra (Strawson, 1966, p.12), que no todo destaca que a Crítica da Razão Pura está
estruturada a partir de um princípio fundamental compatível com o idealismo empírico que
lhe perpassa do começo ao fim: tal é o “princípio da significatividade” [A t B; B ⊢ A], cujo
enunciado afirma que “não pode haver nenhum uso legítimo, nem inclusive com sentido, de
idéias ou conceitos, se estes não estiverem relacionados com as condições empíricas ou
experimentais de sua aplicação” (Strawson, 1966, p.16). É em nome do conteúdo e da
centralidade deste princípio, que Strawson interpreta o pensamento kantiano com base num
uso notável que consegue fazer dele na forma proposicional de argumentos cético-naturalistas
que não assumem um fundamento transcendental, e que vamos contrapor à posição de Allison
que, através do termo “condições epistêmicas” [A t B; A ⊢ B], sustenta a tese do idealismo
transcendental. No que resta desta segunda parte, vamo-nos concentrar nas implicações deste
embate para a plausibilidade da Segunda Analogia da Experiência. Assim, com base no
capítulo III da Metafísica da Experiência - “Permanência e Causalidade” -, analisaremos
como Strawson se dedicou ao exame analítico em torno da cogência das relações de causa e
efeito na Segunda Analogia da Experiência ou da questão levantada acima, a saber, se ela
implica a existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas 54 .
Strawson inicia a sua interpretação tecendo algumas considerações históricas de vasta
literatura sobre a exposição kantiana dos princípios do entendimento puro bem como dos
comentários a ele pertinentes, que no mais das vezes aludem quanto ao cuidado de discriminar
com correção metodológica estes [princípios transcendentais] dos princípios científicos 55 . Na
seqüência, cabe ainda destacar a expectativa de que a argumentação kantiana que respalda a
Analítica dos Princípios não seja tão obscura e sinuosa como a que se atribui com quase
unanimidade à Dedução, ainda que se reconheça a dificuldade intrínseca desta solução não só
por conta de ser um argumento transcendental de implicação estrita que em hipótese alguma
vai transigir com o cético-naturalismo, mas, principalmente, porque com ela Kant inaugurava
54

Cumpre alertar que na literatura filosófica mais recente sobre a causalidade, distingue-se entre leis causais
empíricas, como por exemplo, determinada espécie de leis físicas, e o principio de causalidade, decorrente da
conhecida máxima segundo a qual todo acontecimento tem sua causa. Independente disto, a linguagem de Kant
também apresenta suas sutilidades: na Analítica dos Princípios informa que chegou o momento de se referir aos
“princípios”, naquilo que na Analítica dos Conceitos ele chamava de “leis”. Cito Kant em C. R. P., B198, p.195:
“Mesmo as leis da natureza, quando consideradas leis fundamentais do uso empírico do entendimento, implicam
um caráter de necessidade, portanto, pelo menos, fazem presumir uma determinação extraída de princípios que
são válidos a priori, e anteriormente a toda a experiência”. Os princípios, são assim um fio condutor do juízo
para a investigação científica, que não repousa nem em derivações lógico-formais, nem num agregado rapsódico
de fatos, mas, em primeira análise, representa uma tékhne de julgamento, no melhor sentido que possamos
atribuir à palavra “cogência”.
55
Tópicos para aprofundamento dessa visão histórica, sugerimos consultar Sales Lima, 2003, p.66-101, 157-225
e bibliografia.
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algo inusitado: seu estilo transcendental de pensar, como explicitamos ao longo da temática
“Do objeto e da referência”.
De fato, o coração da Crítica da Razão Pura, assim como seus trechos mais difíceis
estão em boa medida contidos na Analítica Transcendental, onde se pode destacar a tese da
objetividade e a tese da unidade, dentre as seis que Strawson supõe estarem adjudicadas à
Metafísica da Experiência (Strawson, 1966, p.24): a tese da objetividade afirma que a
consciência de meus estados mentais deve incluir a consciência de objetos diferentes deles; a
da unidade, que as percepções devem ser reunidas para que possam ser conceituadas como
percepções de objetos, ou seja, devem obedecer ao princípio da Apercepção Transcendental.
O fato é que nossa experiência é temporal, sucessiva, esticando o antes e o depois; e também
nos oferece, a cada instante, uma extensão espacial, prolongando-se a partir de um centro de
experiência pessoal. Uma “teoria da mente fabricando a natureza”, como dirá Strawson (1966,
p.22), em alusão à importância da metáfora da revolução copernicana em Kant ou, como
afirmara o próprio Hume, é algo parecido com o que acontece “quando transferirmos a
determinação do pensamento para os objetos externos e supomos que existe, entre estes uma
conexão real e inteligível (...)” (T., I, III, 14: 202, 27) a qual não hesitamos em chamar de
“poder” ou “eficácia” causal.
Isto talvez já seja suficiente para estabelecer um fio condutor com a nossa discussão
precedente em torno “Do objeto e da referência” e que perpassou todos os conteúdos de 2.2: o
princípio supremo de todos os juízos sintéticos, ao sustentar que há uma interdependência
entre a unidade da consciência e a objetividade da experiência, vai instituir uma ponte entre as
teses 2 e 3 da Metafísica da Experiência de Strawson (ver 2.2.2). Sendo assim, fica
confirmado o que antes havíamos presumido na ocasião em que colocamos o problema (ver
2.1): a compreensão prévia da temática kantiana “Do objeto e da referência” é seguramente
um ponto de partida de grande importância para a análise crítica de Strawson sobre a cogência
da Segunda Analogia da Experiência. O mesmo deve permanecer válido para a interpretação
de Allison, que terá o seu lugar mais adiante, em parte como uma réplica à acusação de
Strawson de que ela se constitui num argumento do tipo non sequitur 56 , mais precisamente
uma falácia de relevância, com probabilidade indutiva baixa.
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A interdependência entre as teses 2 e 3 de Strawson, está, portanto, presente na “Representação sistemática de
todos os princípios sintéticos do entendimento puro” (C. R. P., B197, p.195). Veja o que Strawson diz (1966, p.
28): “Na famosa argumentação da segunda Analogia, ele [Kant] pretende mostrar que a experiência da mudança
objetiva, da sucessão que tem lugar no mundo objetivo e não meramente na série de nossas experiências
subjetivas, só é possível si se toma cada sucesso como algo causalmente determinado (o grifo é nosso); de
qualquer forma, somente se pode tomar como legítimo o passo crucial deste raciocínio se a faculdade crítica
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Dito isto, Strawson nos encaminha ao que no capítulo “Permanência e causalidade” ele
titula “Relações de tempo objetivas e subjetivas” que é o cerne das chamadas Analogias da
Experiência, ou das relações de intertemporalidade entre Objekt e Gegenstand que se ocupa
da justaposição, segundo o princípio da significatividade, das teses 2 e 3 de sua Metafísica da
Experiência, conforme se pode ratificar no argumento transcendental que se segue:
As nossas analogias apresentam, pois, verdadeiramente, a unidade de
natureza no encadeamento dos fenômenos sob certos exponentes que não
exprimem outra coisa que não seja a relação do tempo (...) com a unidade da
apercepção, unidade que só pode verificar-se na síntese segundo regras.
Concordam em dizer, estas analogias, que todos os fenômenos residem numa
natureza e nela têm de residir, porque sem esta unidade a priori não seria
possível qualquer unidade da experiência nem por conseguinte, qualquer
determinação dos objetos na experiência (C. R. P., B263, p.236).

Com efeito, numa descrição retrospectiva, que nos faz remontar ao §26 da Dedução,
Kant já admitia que as Analogias da Experiência são as leis transcendentais da natureza, ou
melhor: enquanto os fenômenos - Gegenstände - representam a própria natureza, os objetos Objekte – são fonte de suas leis e, no seu caso, seus próprios princípios [a priori]. A grande
questão das Analogias não é outra senão a de sua plausibilidade: como se deve representar
uma ordem intertemporal entre o sucessivo e o simultâneo (Strawson, 1966, p.123) 57 , numa
experiência que exibe essencialmente uma sucessão temporal, como está postulado na tese
[primeira] da temporalidade em The Bounds of Sense (Strawson, 1966, p.24)? A seu modo,
Kant vai chamar as analogias [ou relações] de esquemas transcendentais do tempo (ver 2.2.3),
regras de determinação geral do tempo que precedem todas as medidas empíricas do tempo
como fundamento de sua possibilidade e, portanto, são princípios, cujo enunciado comum é
que a “experiência só é possível pela representação de uma ligação necessária das
percepções” (C. R. P., B218, p.208), ou como as coisas parecem relacionadas no tempo 58 .
Com o tema “Das relações de tempo objetivas e subjetivas”, Strawson aborda as
analogias da experiência em geral antes de falar sobre seus modos de tempo - duração,
sucessão e coexistência. Com esta providência, ele procura reparar naquilo que em sua
opinião é uma falha de Kant, que apresentara a questão a partir de uma forma um tanto
curva-se à falácias não dedutivas do tipo non sequitur...”, um argumento no qual a conclusão “não se segue” das
premissas.
57
Neste sentido, Strawson (Ibid), na sua interpretação de Kant, continua: “é certo que para o mundo ser
concebido como objetivo, deve ser possível distinguir entre a ordem de percepções que tem lugar em uma rota
experimental de pensamento e a ordem e relação que possuem os constituintes objetivos do mundo”.
58
Para Kant, há três possibilidades para a ligação temporal: a permanência, a sucessão e a simultaneidade e, em
decorrência, três formas para a relação das percepções entre si ou três analogias: 1. o princípio da permanência
da substância, 2. o princípio da sucessão temporal conforme à lei da causalidade e 3. o princípio da
simultaneidade conforme à lei da reciprocidade ou comunidade.
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dispersa na terceira seção do capítulo II da Analítica dos Princípios, a saber, ao longo das
próprias Analogias, na “Refutação do Idealismo” e na “Observação Geral ao Sistema dos
Princípios” (Strawson, 1966, p.122) o que, numa análise mais atenta, são tópicos que exigem
uma melhor coesão. À parte este tipo de consideração, o que Strawson vai insistir, mas não
concordar, como indispensável na abordagem kantiana, é que se não houver nenhuma
condição de fazer uma distinção [lógica] entre relações de tempo objetivas e subjetivas, vem
abaixo todo o edifício teórico das Analogias da Experiência e com isso a própria tentativa de
justificação [e fundamentação] dos argumentos transcendentais face aos cético-naturalistas, o
que resulta no impedimento de que os primeiros possam justificar a representação da ordem
necessária dos eventos do mundo.
De fato, podemos acolher melhor este raciocínio de Strawson (1966, p.124) quando,
com o auxílio de R. P. Wolff, fazemos uma breve incursão na Parte IV do Livro I do Tratado.
Segundo Wolff (1973, p.269), Hume parece dissimular a distinção entre os nossos conteúdos
mentais perceptivos tais como as impressões e as idéias e os objetos que eles representam, o
que, de resto, corrobora o seu propalado ceticismo quanto à existência do mundo externo 59 ,
tema onde ele passa a desenvolver, através de uma extensa análise, uma postura teórica que
acentua suas posições céticas, onde insiste “que é impraticável mostrar os limites precisos do
conhecimento e da probabilidade” (T., I, IV, I: 214, 3) e, igualmente, nesse desiderato, se
dedica a sumariar algumas críticas e considerações gerais sobre diversos sistemas filosóficos
relevantes constituídos ao longo da história, ai incluídos os antigos e modernos. Ora, isso
apenas confirma o que já havíamos constatado em nossa primeira parte: Hume não faz uma
clivagem rigorosa entre o Gegenstand e o Objekt ou, como diria seu seguidor Strawson, não
distingue clara e distintamente “(i) as relações de tempo entre os objetos que produzem as
percepções; [e] (ii) as relações de tempo entre os membros da série subjetiva das próprias
percepções” (Ibid.) o que embora seja consistente com o princípio da significatividade, como
veremos, está na origem das chamadas falácias de non sequitur.
À diferença de Kant, o cético-naturalismo humeano confundira esquema com imagem,
o que o impedira de considerar no seu discurso elementos como conceitos puros do
entendimento como, por exemplo, os de substância e causalidade. Se para o empirismo
59

Transcrevemos a sugestiva passagem de Hume que Wolff toma como base: “Ora, já observamos que, embora
os filósofos possam distinguir entre os objetos e as percepções dos sentidos, supondo-os coexistentes e
semelhantes, a generalidade dos homens não compreendem essa distinção; como percebem apenas um ser,
jamais poderiam concordar com a opinião de uma dupla existência, isto é, do objeto e da representação (...).
Portanto, para me ajustar às suas noções, começarei supondo que há apenas uma única existência, a que
chamarei indiferentemente objeto ou percepção, conforme pareça mais adequado a meu propósito, entendendo
por ambos os termos aquilo que todo homem comum entende por um chapéu, um sapato, uma pedra ou qualquer
outra impressão transmitida por seus sentidos” (T., I, IV, 2: 235, 31).
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nenhum conceito é puro, nem quanto ao seu conteúdo, nem quanto à sua natureza, segue-se
que seu objeto [que é o Gegenstand] não se reduz a ser pensado, ou seja, seu esquema é a
própria imagem (exemplo), e a imaginação que Hume suporia ligar as representações fica
aqui restrita a uma reprodução [habitual] que traz novamente à mente uma impressão derivada
ou precedentemente ocorrida, mas não, como Kant, uma imaginação produtiva que precede e
produz a necessidade de uma experiência objetiva, revelando as categorias do entendimento
como a fonte de princípios que produzem as conexões dessas representações através do
esquematismo transcendental. Se me limito à imaginação reprodutiva, tal como vimos na
descrição do modelo humeano, estou circunscrito aos ditames do conhecimento empírico,
impossibilitando que o entendimento seja reportado através das categorias a priori ao caráter
figurativo do próprio tempo como agente transcendental de conexão, função que lhe é provida
pelo esquematismo transcendental em geral, mas, sobretudo e de forma sistemática, através
das Analogias da Experiência. Sendo assim, a posição teórica de Wolff se alinha à descrição
de Strawson de que a determinação das relações de intertemporalidade entre o objeto no
sentido lógico - Objekt - e o objeto no sentido real - Gegenstand - é função precípua das
Analogias da Experiência em geral 60 .
Compreende-se, portanto, que a falta do esquema de tempo ou da síntese transcendental
da imaginação nos impede de determinar uma conexão [pura] entre representações, de modo
que fica um tanto indiferente se ela se dá na percepção ou no objeto, ocasionando, por parte
de Hume, a aparente crença de que a formulação de duas definições intercambiáveis de causa
pode se fundar numa intencional e, não obstante, ambígua, equiparação entre objeto e sua
percepção. Daí resulta o seu célebre questionamento apenso a T., I, IV, 2: 221, 2 a respeito da
reidentificação de objetos num certo ideal de racionalidade indutivo: “por que atribuímos uma
existência CONTÍNUA aos objetos, mesmo quando não estão presentes aos sentidos? e por
que supomos que possuem uma existência DISTINTA da mente e da percepção?” 61 .
60

De acordo com Wolff (1973, p.264): “Specifically, the object is that which coerces the mind’s connection of
representations in judgment; a proposition is true precisely if it connects in judgment what is connected in the
object. Now, if the object cannot be a distinct entity from representations of it, and if at the same time it must
serve as the ground for their objective connection, then the object must be simply a special way of organizing the
representations (…) Our problem, then, is not to find some entity on which we can pin the label “object”, but
rather to find some order of the manifold which is different from the order of subjective consciousness and has
the requisite marks of objectivity”, o que implica o trabalho conjunto das três analogias.
61
Ora, o estilo literário de Hume é muito propício a confundir seus leitores, mormente aos neófitos: enquanto ao
vulgo não faz a menor diferença especular sobre temas como a distinção entre objeto e percepção [ou
representação], para o filósofo isto é de fundamental importância. Não nos esqueçamos de seu alerta aos leitores:
“Não deixarei de avisar quando retornar a um modo mais filosófico de falar e pensar” (T., I, IV, 2: 235, 31), e
isto é importante, pois já vimos suficientemente na nossa primeira parte que essa distinção corresponde
exatamente ao diferencial de sua filosofia quando comparada com um mero sensualismo elementar, de modo
que, quando ele filosofa, evidentemente vai distinguir, embora não demonstrativamente, relações intertemporais
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É possível que Kant não soubesse avaliar, em uma primeira análise, o alcance dessas
questões, quando na segunda Analogia lida com um Hume que não distingue racionalmente
objeto e percepção. De fato, pelos motivos expostos, a começar na Dedução Transcendental
das Categorias (ver 2.2.2), ele não equipara objeto com percepção e sua tendência, por
oportuno, é admitir que a proposta humeana seja predominantemente cética e restrita à
primeira definição de causa. Ciente dessa ambigüidade, Strawson prepara sua alternativa com
o fito de descortinar quais são as formas de conexão e unidade entre as condições para
determinar as relações de tempo objetivas, em oposição aquelas que decorrem de relações de
tempo meramente subjetivas, que há entre as experiências (Strawson, 1966, p.124). Cumpre
de justaposição entre o que a estrutura conceitual kantiana caracteriza como Objekt e Gegenstand. É, neste
contexto, que ao apresentar suas duas definições de causa, embora a primeira vista não seja fácil de distinguir,
uma está fundada no objeto e a outra na representação, causalidade e indução, nos termos que introduzimos na
primeira parte (ver 1.9). Podemos assim afirmar que a opinião da dupla existência, quando analisada no modo
filosófico, não porta nenhuma ambigüidade: é exatamente ela que parece resultar das duas acepções humeanas
do conceito de causa. Vejamos a opinião de Wolff sobre isso: “As a consequence of this identification of object
and perception, it becomes possible to frame the conclusion of Hume’s analysis of causation indifferently in
either two ways: (1) Objects are observed to be repeatedly conjoined, and this constant conjunction of like
objects is all we mean by causation. The observed conjunction induces in us a habit of thinking of the one when
the other is presented. (2) Perceptions are observed to be repeatedly conjoined, and this induces us to connect the
two objects in our minds with that vivacity or force which we call necessity. In short, from a repeated subjective
succession we develop a habit of association. Whether Kant was actively aware of these alternatives is difficult
to ascertain” (Wolff, 1973, p.270). Verifica-se que Wolff expõe aqui versões ligeiramente modificadas das
nossas duas conhecidas definições de causa: embora possamos admitir, pelas circunstâncias históricas avaliadas,
que Kant não levou em consideração os contextos teóricos decorrentes dessa dupla definição de causa para sua
resposta a Hume, outra coisa seria concordar, de uma maneira simplista, que elas são indiferentes. Ora, num
modo mais filosófico de refletir, em que Hume não identificara, mas probabilizara objeto com percepção, os
problemas da vida comum se impõem e, sobre isso, as provas exaustivas que formulamos na primeira parte são
incontestes. Com efeito, é esse pequeno detalhe que vai se tornar fundamental na avaliação da resposta de Kant
ao problema de Hume contida na Segunda Analogia da Experiência: ali Kant responde exclusivamente ao Hume
cético, não ao cético-naturalista; ali, e esta é a principal evidência que nos forçou a perquirir as posições de
Strawson e Allison, parece ficar manifesto a insuficiência dos argumentos transcendentais [determinantes] para
responder às questões postas pelos argumentos cético-naturalistas, de modo que, ao que parece, a Crítica de
Razão Pura não dá provimento, em seu todo, a resposta de Kant ao problema de Hume, o que corrobora a
posição que defendemos em Sales Lima, 2003. De fato, no próprio Tratado chega um momento que Hume vai
dizer que objetos e percepções, a rigor são distintos: “Embora a propensão natural da imaginação nos leve a
atribuir uma existência contínua a esses objetos ou percepções sensíveis que vemos assemelharem-se uns aos
outros em sua aparição descontínua, um pouco de filosofia basta, contudo, para nos fazer perceber a falácia dessa
opinião. Já observei que existe uma conexão íntima entre o princípio de uma existência contínua e o de uma
existência distinta ou independente; e que, tão logo estabelecemos um deles, o outro se segue como uma
conseqüência necessária” (T., I, IV, 2: 243, 44). Omitindo alguns exemplos que servem de premissas neste
raciocínio, Hume conclui que tudo “isso nos ensina que nossas percepções sensíveis não possuem uma existência
distinta...” (T., I, IV, 2: 244, 45) e que, a “conseqüência natural desse raciocínio deveria ser que nossas
percepções não possuem nem uma existência contínua, nem uma existência independente. De fato, os filósofos
tanto adotaram essa opinião que alteraram seu sistema, passando a distinguir (como faremos daqui em diante)
entre percepções e objetos” (T., I, IV, 2: 244, 46) e, neste sentido, é que podemos antecipar que os argumentos
transcendentais [determinantes] não respondem aos argumentos cético-naturalistas, já que estes também fazem
uma distinção, ainda que de grau, entre objeto e percepção ou, para nos servir novamente da analogia com o
universo conceitual kantiano, respectivamente entre Objekt e Gegenstand. Nesta perspectiva, Strawson vai
concluir (ver 2.3.3) que o problema entre relações de tempo objetivas e subjetivas, que para ele é o problema do
conjunto das Analogias da Experiência e não só da substância ou causalidade, inevitavelmente vai incorrer em
non sequitur. E uma certificação adicional disso está presente na questão sobre a Refutação do Idealismo (ver
2.3.2) que de fato sugere que ser não é só ser percebido, e onde fica mais claro a função do Gegenstand como
uma grandeza extensiva e a do Objekt como uma duração temporal.
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salientar que sua opção vai se consumar quando nas Analogias da Experiência - permanência,
sucessividade e simultaneidade - elas passam a ser analisadas conjuntamente a partir de uma
estrutura teórica compatível com o idealismo empírico, sendo que a primeira é a base para as
demais, além do que, em sua interpretação, ele reporta seu liame à noção de Refutação do
Idealismo: se considerarmos que uma análise se refere explicitamente as condições gerais
para determinar as relações de tempo entre objetos da experiência; e a outra, se refira
explicitamente as condições gerais da possibilidade da autoconsciência, é de se esperar que
ambas apontem para uma conclusão comum (Strawson, 1966, p.125), em que a experiência
objetiva é condição da subjetiva. No que se segue, vamos fazer uma breve discussão sobre a
Refutação do Idealismo e seu vínculo com as Analogias segundo a argumentação de Kant e
Strawson, levando em consideração uma questão acerca da posição deste último que poderá
ser iluminada através do auxílio do tópico 2.3.4, onde a realização da Refutação do Idealismo
está ligada à ocorrência de non sequitur.
2.3.2 Da primeira analogia e da refutação do idealismo
Com a teoria da Refutação do Idealismo da edição B da Crítica da Razão Pura, Kant
parece intencionado a se contrapor às críticas que tendiam a comparar seu idealismo
transcendental a formas de subjetivismo ou de ceticismo e, com isso, destacar o lado realista
(Gegenstand) de sua doutrina. Bastante coerente em seu idealismo empírico, Strawson parece
ser um dos que defendem que, longe de ser considerado um simples apêndice secundário a
essa edição de 1787, como alguns avaliaram, a Refutação do Idealismo é ao contrário um
detalhamento imprescindível para a questão que acabamos de ver que é precisamente a da
relação intertemporal entre Objekt e Gegenstand. Com isto, a demonstração do teorema
kantiano de que “A simples consciência, mas empiricamente determinada, da minha própria
existência prova a existência dos objetos no espaço fora de mim” (C. R. P., B275, p.244),
pode ser vista como um aprofundamento do argumento que é comum às três Analogias, mas,
principalmente o da primeira, onde é tematizado o princípio da permanência e da substância, a
saber, “Em toda a mudança dos fenômenos, a substância permanece e a sua quantidade não
aumenta nem diminui na natureza” (C. R. P., B224, p.212), de modo que o resultado posto
pela Refutação do Idealismo se segue diretamente da primeira Analogia (Strawson, 1966,
p.126), ou melhor, aquela se constitui num argumento da tese 3 [da objetividade], com
especial ênfase ao fato de que a permanência deve representar-se como ordem [ou realidade]
objetiva (Strawson, 1966, p.127).
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De acordo com Kant, a questão primordial seria: como podemos tornar inteligível à
nossa constituição cognitiva a idéia de uma experiência do mundo externo através de
analogias temporais? Ou, dito de outro modo, como distinguir relações temporais objetivas
das subjetivas? Kant afirma que, se não se parte da “experiência ou não prosseguirmos de
acordo com as leis do encadeamento empírico dos fenômenos, em vão faremos gala de
adivinhar e investigar a existência (o grifo é nosso) de qualquer coisa” (C. R. P., B274, p.243)
e, sendo assim, faz-se necessário extrair a distinção entre os aspectos subjetivos e objetivos de
nossas representações, isto é, a distinção entre a ordem temporal de nossas representações e a
ordem temporal dos objetos do mundo externo. Contra estas evidências, prossegue Kant, o
“idealismo (...) apresenta uma poderosa objeção” (Ibid) e, neste sentido, sua refutação é, ao
mesmo tempo, uma certificação do segundo dos Postulados do Pensamento Empírico em
Geral que expõe a imediatidade do Gegenstand, afirmando que “O que concorda com as
condições materiais da experiência (da sensação) é real” (C. R. P., B266, p.238). Dentro dessa
perspectiva, Strawson procura sintetizar a interação entre a primeira Analogia e a Refutação
do Idealismo utilizando as armas de seu idealismo empírico nos termos que se seguem:
As experiências ocorrem em uma relação temporal; mas para que seja
possível a auto-consciência (“a consciência de minha própria existência
enquanto determinada no tempo”), ao menos há que ser possível distinguir
entre a ordem e a disposição de nossas experiências de um lado e a ordem e
disposição que desfrutam independentemente os objetos dessas experiências.
Para que isso seja, por sua vez, possível, os objetos da experiência tem que
conceber-se como existindo dentro de um marco permanente dentro do qual
podem ter suas próprias relações de coexistência e sucessão e dentro do qual
possamos encontrá-los em distintos momentos, manifestando somente tais
encontros na ordem subjetiva da experiência que deles temos. O marco
duradouro é, naturalmente, espacial, o espaço físico; além disso, o interesse
imediato de Kant na Refutação do Idealismo consiste em realçar que essas
necessárias distinções de relação temporal devem ser extraídas dentro da
experiência e assim nós devemos estar imediatamente, ou nãoinferencialmente, consciente de objetos no espaço. “A consciência de minha
existência é, ao mesmo tempo, uma imediata consciência da existência de
outras coisas fora de mim”[ 62 ] (Strawson, 1966, p.27).
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Ver C. R. P., B276, p.244 para a última sentença aspeada. Kant mostra que a passagem da unidade lógica do
pensamento para o sujeito real requer uma relação com uma intuição possível; e a passagem do sujeito real para
o sujeito substancial requer a “(...) existência de coisas reais que percebo fora de mim”. Em termos
comparativos, Descartes dizia que a única experiência imediata é a experiência interna e que a existência das
coisas externas só pode ser inferida a partir daí... Na Refutação do Idealismo, Kant vai inverter essa tese e dizer
que: “a experiência externa, a rigor, é imediata, ao passo que a experiência interna (...) só é possível através
dela...” No mais, o excerto acima é reforçado em Strawson, 1966, p.132.
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Podemos assim dizer, que a primeira Analogia, tomada em conjunto com a Refutação
do Idealismo 63 , parece provar algo de básico para a doutrina dos argumentos transcendentais:
nossa experiência subjetiva exige como condição a possibilidade de determinar relações de
tempo objetivas. E afirmar que é possível uma determinação objetiva do tempo é o mesmo
que dizer que podemos atribui relações temporais de coexistência e sucessão a objetos e
acontecimentos e que podemos, quando for necessário, distinguir essas relações das relações
temporais de nossas percepções. Com efeito, numa Metafísica da Experiência, a importância
do conceito de permanência (e de mudança) é incontestável: todas as representações e/ou
fenômenos existem no tempo, como modos de ser sucessivos ou simultâneos; o tempo,
porém, permanece; ora, se nossa apreensão não vê qualquer conexão entre representações,
podemos inferir que é a representação da própria permanência na mudança o que efetivamente
se visa na aplicação da categoria de substância e, para isso, devemos considerar que os objetos
pertençam a uma estrutura espacial duradoura e [numericamente] idêntica dentro da qual os
acontecimentos se estabeleçam em relações de tempo determinadas pelas segunda e terceira
Analogias da Experiência ou, nos dizeres de Kant, de acordo com a passagem a seguir, onde
ele sugere que a substância 64 permanece através de seus modos:
Só no permanente são, pois, possíveis relações de tempo (porque a
simultaneidade e a sucessão são as únicas relações de tempo); isto é, o
permanente é o substrato da representação empírica do próprio tempo e só
nesse substrato é possível toda a determinação do tempo. A permanência
exprime em geral o tempo, como correlato constante de toda a existência dos
fenômenos, de toda a mudança e de toda a simultaneidade. Com efeito, a
mudança não atinge o próprio tempo, mas apenas os fenômenos no tempo
(...) (C. R. P., B226, p.213).
63

Para o tema corrente, ver também Guyer (1987, p.207-214) e Almeida (1998 p.135-156). Guyer, por oportuno,
parece estabelecer essa ponte com a segunda Analogia: “For although Kant’s exposition in the text of the
Refutation of Idealism proceeds as if the completeness of his argument in the text of the Analogies of Experience
can be assumed, the real argument of the analogies, especially the second analogy’s argument for a principle of
universal causation, depends on the fundamental premise underlying the refutation of idealism” (Guyer, 1987,
p.207). Sobre a dependência teórica entre as Analogias e a Refutação, acrescenta Walker: “The First Analogy
maintains that in all temporal experience one must be aware of something permanent, and the Refutation of
Idealism adds that this permanent thing cannot be within me but must an external object” (Walker, 1978, p.111).
Kant acrescenta que “digno de nota é, porém, que, para entender a possibilidade das coisas, em conseqüência das
categorias, e assim mostrar a realidade objetiva destas últimas, carecemos não só de intuições, mas de intuições
externas” (C. R. P., B291, p.253).
64
Ver Strawson (1966, p.132). Há que esclarecer que, segundo Kant, a rigor, a primeira Analogia não pode ser
considerada uma relação. Ver C. R. P., B230, p.216: “eis porque também se inclui esta categoria entre as que se
encontram subordinadas ao título das relações; mais como condições dessas relações do que contendo em si uma
relação”. Strawson (1966, p.133) afirma que na primeira Analogia, Kant se ocupa das condições gerais para a
determinação objetiva do tempo e só “mediante o permanente adquire a existência, nas diferentes partes
sucessivas da série do tempo, uma quantidade a que se dá o nome de duração. Porque na simples sucessão, a
existência está sempre desaparecendo e recomeçando e não possui nunca a mínima quantidade. Sem esta
permanência não há, portanto, qualquer relação de tempo” (C. R. P., B226, p.213). Duração é, pois, [um modo
de] existência [no tempo].
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Face ao exposto, com base na primeira analogia concluímos que a permanência
possibilita tanto a sucessão quanto a simultaneidade. Todavia, é manifesto que não basta
haver sucessão e simultaneidade para distinguir as relações causais objetivas das subjetivas:
toda apreensão fenomênica se expressa de modo sucessivo, como sustenta a tese da
temporalidade de Strawson; e isto não é diferente do cético psicológico cuja atitude é
contestada por Kant quando afirmara que “não deixa de se um escândalo para a filosofia” (C.
R. P., BXXXIX, p.32 - nota) a falta de justificação do conhecimento do mundo externo, de
modo que sua problematização é relativa à legitimidade da pretensão de conhecer, não como
uma simples questão de fato, mas como uma questão de direito, e isto fora devidamente
explicitado quando da necessidade da Dedução (ver 2.2.2). Nessa perspectiva, podemos dizer
que não é suficiente estabelecer vínculos entre percepções como fazem as Analogias em geral;
requer-se adicionalmente que esta operação postule contra o cético problemático,
plausibilidade empírica [ou probabilidade] aos argumentos transcendentais das Analogias, a
saber, uma certificação [real], função que agora se supõe estar adjudicada à Refutação do
Idealismo 65 . Para resumir: a primeira Analogia limitou-se a instruir a permanência como
condição necessária da apreensão subjetiva dos fenômenos que se nos apresentam de modo
sucessivo e/ou simultâneo; a proposta da segunda foi a de mostrar que através de uma regra
de determinação do tempo pode ser estabelecido um nexo a uma sucessão inarticulada de
percepções, e que tal dispositivo é precisamente o princípio de causalidade 66 ; quanto à
terceira, a coexistência, mais parece um complemento da segunda, embora este aspecto não
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Bonaccini (2003, p.302-303), reporta que a refutação (B) “segue-se ao segundo postulado da realidade
(Wirklichkeit). De acordo com isso seria possível conhecer comparativamente a priori a realidade das coisas,
com a ajuda das Analogias - que são “os princípios da conexão empírica das percepções”. Veja. C. R. P., B272273, p.242 para complementação. Quanto ao permanente, não podendo ser ele próprio uma intuição, isto é, um
dado, só pode ser o objeto enquanto identificado, ou a coisa enquanto constituída com base numa síntese
necessária e, assim, Kant conclui que “a percepção desse permanente só é possível através de uma coisa exterior
a mim, e não pela simples representação de uma coisa exterior a mim” (C. R. P., B275, p.244), de modo que
numa teoria de objetos não se pode fazer qualquer alegação sobre a substância sem tecer considerações sobre a
permanência. É preciso, assim, entender essa “coisa exterior a mim”: são objetos espaciais na medida em que se
comportam como algo que pode ser reidentificável “em experiências perceptuais temporalmente diferentes”
(Strawson, 1966, p.127), ou seja, como algo que permanece o mesmo independentemente de ser percebido aqui e
agora e, mais ainda, tal é a prova da existência do mundo externo que a razão reclama como justificação da
pretensão de um conhecimento objetivo, além de uma resposta aos ceticismos constituídos. Tópicos interessantes
à questão podem ser vistos em Hanna (2005, p.314) e o capítulo 1 de Hanna (2006, p.36-80) - Direct Perceptual
Realism I: The Refutation of Idealism. Cumpre acrescentar que ao trabalhar dentro dos parâmetros de um
idealismo empírico, não há problemas para Strawson [e Hume] em considerar a primeira Analogia e a Refutação
do Idealismo numa perspectiva teórica sincrônica; não obstante, segundo ele, se Kant admite o mesmo, ele passa
a incorrer em non sequitur, como veremos em nossos tópicos subseqüentes.
66
No parágrafo inicial do texto da segunda edição da segunda Analogia é apresentada uma síntese dos conteúdos
da primeira Analogia quanto a seus resultados, facilitando a conjunção entre seus temas em relação à edição de
1781. Ver Allison (2004, p.246-247).
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esteja devidamente explicitado no critério de abordagem seguido por Kant, mas, em todo
caso, ele é o adotado por Strawson 67 , esclarecimento que terá o seu lugar mais adiante.
Dito isto, segue-se que a Refutação do Idealismo, ao se interpolar repentinamente ao
segundo dos Postulados do Pensamento Empírico em Geral, parece, de fato, se credenciar
como um elemento teórico que configura um argumento transcendental e, como admite
Bonaccini (2003, p.303), “sem o sucesso da Refutação não se pode argumentar que os
fenômenos no espaço são representações objetivas, posto que não temos como diferenciar
representações objetivas de representações subjetivas”. Com efeito, agora se torna mais claro
que o resultado exitoso da Refutação está diretamente ligado à sua capacidade de se contrapor
ao argumento cético ou, dito de outra forma, demonstrar que a relação de justaposição entre
Objekt e Gegenstand esteja em harmonia com a ordem dos eventos do mundo. Neste sentido,
a Refutação do Idealismo segue, mais uma vez, o procedimento clássico dos argumentos
contra o ceticismo, que são argumentos do tipo ad hominem que tem como fim precípuo
mostrar que aquilo que o cético nega passa a se constituir numa premissa do argumento ou da
tese que quer construir. O que se tem em mente não é nem tanto o argumento, mas o seu
proponente, que é o cético, a quem se quer suplantar a todo custo. Tais são, mais uma vez, os
argumentos transcendentais 68 . É com base nessas evidências que Strawson se insere na
discussão, sustentando que os argumentos ad hominem suscitam non sequitur e, neste sentido,
podemos dizer que a interposição da Refutação do Idealismo - do Gegenstand -, entre outras,
parece suspender a validade objetiva da segunda Analogia como resposta de Kant ao
problema de Hume, como veremos em 2.3.3.
Procuramos assim, com Strawson, reconstituir de forma breve a apresentação que Kant
fez das Analogias da Experiência em geral e, nesta perspectiva, iluminar seus vínculos com a
“Refutação do Idealismo” e com a “Observação Geral ao Sistema dos Princípios”. Sem
dúvida, esta iniciativa que descrevemos conjuntamente nos tópicos 2.3.1 e 2.3.2, parece-nos
67

Como dito, inicialmente Strawson apresenta uma interpretação da argumentação de Kant, abordando de modo
conjunto a segunda e a terceira Analogias. De seguida (item 5 de “Permanência e causalidade”), expõe sua
própria contribuição (ver 2.3.4), e que a seu ver pode conviver com o non sequitur.
68
Esta é a estratégia comum utilizada pelos argumentos transcendentais para se contrapor aos argumentos
céticos: partir de uma proposição sobre juízos de percepção (por exemplo) ou de consciência empírica, ambos
concedidos pelo cético. Vimos que esta diretriz foi adotada e devidamente discutida em Sales Lima (2003).
Naquela ocasião, a própria Dedução Transcendental das Categorias já fora interpretada como uma réplica ao
argumento cético, estruturando-se como uma refutação, na qual Kant partilharia de uma proposição com o
cético, procurando esclarecer que o ponto mesmo que o cético questiona é condição do que ele concede, isto é,
que fazer juízos objetivos (Objekt) é condição de fazer juízos subjetivos (Gegenstand) ou, voltando a sentença
suprema dos juízos sintéticos: que juízos de experiência são condição de juízos de percepção. Assim, Kant
afirma que partindo do conceito de experiência em sentido fraco, como mera consciência de intuições, se chega
ao seu conceito de experiência em sentido forte. Neste sentido, a Refutação do Idealismo é uma condição para
isso: Kant assume um fundamento transcendental “A t B; A ⊢ B” para um argumento cético-naturalista “A t
B; B ⊢ A” o que, na interpretação de Strawson, vai incorrer em non sequitur.

178

de todo alvissareira quando se almeja compreender melhor a justaposição entre as segunda e
terceira Analogias, tópico em que há comentadores que admitem não estar adequadamente
formulado no modo de abordagem kantiano. Não obstante, o que acima de tudo vai ficar
patente nessa exposição strawsoniana é que o argumento kantiano da Segunda Analogia da
Experiência é uma falácia ou non sequitur, o que põe em xeque toda a sua chamada validade
objetiva. Com base nesta constatação, torna-se forçoso, enfim, descrever de maneira plena e
consistente o argumento da Segunda Analogia da Experiência utilizando as próprias
ferramentas teóricas da interpretação de Strawson que têm sua origem, insistimos, no seu
princípio da significatividade e ainda da procedência de cometimento de non sequitur que
parte da literatura especializada lhe atribui. E, nos parece, que é em decorrência disso que a
literatura mais recente sobre o tema também prefere apresentar as ditas segunda e terceira
Analogias em conjunto, ou seja, unificando sua argumentação. E Strawson é partidário dessa
diretriz, quando a titulou de “Causalidade: os argumentos da segunda e terceira Analogias”,
com a qual estamos de acordo e, no que se segue, passamos à sua exposição.

2.3.3 Da causalidade
A idéia de causalidade na filosofia moderna é aquela de uma relação entre eventos. É
neste sentido que ela coincide com a noção de justaposição entre o sucessivo e o simultâneo,
ou melhor, de uma relação intertemporal entre o Objekt e o Gegenstand 69 . Sendo assim, a
causalidade não pode ser identificada nem mesmo com a causa eficiente, que é seu correlato
aristotélico mais próximo. No sentido moderno, não podemos dizer corretamente e de forma
não-elíptica que o sal ou a umidade do ar causaram a ferrugem em uma colher. Em vez disso,
devemos dizer que certos eventos causaram a ferrugem, evento tais como cair sal sobre a
colher, o ar umedecer o sal, e assim por diante. O certo é que, a formulação exata não é
importante, mas que os termos relacionados sejam eventos (inclusive os processos e estados
de coisas momentâneas ou duradouras) é muito importante. Assim, quando algo é
mencionado como uma causa, isso não implica que tal coisa fosse suficiente para produzir ou
garantir a ocorrência do evento. Afirmamos, por exemplo, que uma plantação morreu porque
foi pulverizada com um determinado produto, embora saiba que este não é 100% eficiente,
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Intertemporal no sentido de reciprocidade, ou mesmo de coexistência. Strawson (1966, p.133) usa o dito
“superposição temporal”, do inglês “temporal overlap”, para tal caracterização. Na sua concepção, as relações de
tempo objetivas ou são relações de sucessão ou de existência simultânea (que Kant chama de coexistência), não
existindo uma terceira alternativa. Na verdade, há uma justaposição (e este é o termo que utilizamos) entre o
sucessivo e o simultâneo, uma relação de implicação [ampla ou causal] ou, na moderna acepção de causalidade,
uma relação entre eventos; enfim, um non sequitur que realça o princípio da significatividade de Strawson.
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ainda que a tradição tenha em conta que se a plantação não tivesse sido pulverizada, não teria
morrido; como vimos na primeira parte, isto é o mesmo que dizer que a tradição costuma
identificar a causa como uma conditio sine qua non ou necessária 70 , talvez um resquício
dogmático do princípio da razão suficiente. O que estas considerações exibem é que para o
nosso conceito ordinário de causa e efeito, ao menos, a causa é apenas uma condição entre
outras, que ganha vulto por razões pragmáticas, tais como a de ser incomum, nova, acessível
ao controle, etc. Sendo assim, há sempre um certo número de fatores causais, e o que afinal
parece que chamamos de causa - o correlato da causa eficiente aristotélica - é sempre aquele
fator que se sobressai por razões tais como as que acabamos de mencionar.
J. L. Mackie no seu clássico The Cement of the Universe. A Study of Causation, propôs
uma definição engenhosa para captar a idéia de causalidade como uma relação entre eventos.
Aprimorando trabalhos de A. J. Ayer em Probability and Evidence e notadamente em
Foundations of Empirical Knowledge, ele chegou à conclusão que “uma causa é uma parte
não-suficiente mas necessária de uma condição não-necessária mas suficiente”, também
chamada de condição INUS (a causa é “an insufficient but necessary part of a condition that is
itself unecessary but sufficient”). A condição INUS é adotada por Mackie (1980, p.62) e
torna-se mais cômodo compreendê-la através de um exemplo extraído de um artigo de
Salmon (2002, p.25-26): suponhamos que um cigarro aceso jogado sobre a palha seca
provoque um incêndio em um depósito para armazenamento de cereais. Há um amplo
conjunto de outras circunstâncias causais envolvidas, tais como a presença de oxigênio, de
material inflamável, etc. O que chamamos de causa, a queda do cigarro acesso sobre a palha,
é isoladamente insuficiente para provocar o fogo. Não obstante, ele é uma condição necessária
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Podemos avançar e argüir: a causa é uma condição necessária para o efeito, ou uma condição suficiente, ou
ambos? A entidade “a” é “condição necessária” para a entidade “b” se “b” não pode existir sem “a”. No modo
proposicional, diremos que se A e B são enunciados, a verdade de A é necessária à verdade de B se e somente se
a verdade de B implica na verdade de A ou, simbolicamente B t A, isto é, se “Todo B é A”, A é condição
necessária de B, ou os conseqüentes dos condicionais exprimem igualmente condições necessárias – “Se alguém
é ateniense (B), é grego (A)”. Por oportuno, se a entidade “a” é “condição suficiente” para “b”, isso significa que
é preciso que “a” exista para que “b” exista. No modo proposicional, diremos que se A e B são enunciados, a
verdade de A é suficiente para a verdade de B se e somente se a verdade de B depende da verdade de A ou,
simbolicamente A t B, isto é, se “Todo B é A”, B é condição suficiente de A, ou os antecedentes dos
condicionais exprimem igualmente condições suficientes – “Se alguém é ateniense (A), é grego (B)”. Vale dizer
que, temos uma condição necessária e suficiente, ou de equivalência, quando temos uma conjunção de uma
condição necessária com uma condição suficiente, o que garante que tudo que é B é A, e vice-versa. Há que se
ter em conta que a idéia de que “uma causa é uma condição necessária” precisa ser melhor entendida e matizada.
De início, nem toda condição necessária é uma causa e, além do mais, uma causa pode não ser necessária, a
saber, causas alternativas poderiam ter conduzido ao mesmo resultado. No primeiro caso, podemos dizer que a
existência da colher é uma condição necessária para que ela enferruje, e o crescimento da plantação, para a sua
morte, mais nenhuma dessas coisas poderia ser mencionada como causa. No segundo, está claro que a plantação
poderia ter morrido de outro modo, digamos, se sua área por conta da especulação imobiliária tivesse dado
origem a um bairro urbano de uma determinada cidade em crescimento.
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ao conjunto de condições que como tal foi suficiente para produzir o incêndio. Esse conjunto
de condições, por sua vez, é uma condição que embora seja suficiente, não é necessária para a
produção do incêndio, uma vez que ele poderia ter sido causado por algo diverso, por
exemplo, a queda de um raio ou um curto-circuito na instalação elétrica do depósito 71 .
É sabido que a condição INUS desenvolvida por Mackie também apresenta suas
dificuldades e assim ela foi refutada por Salmon no já citado Causation, página 27. Antes de
prosseguir, convêm esclarecer: o que procuramos ressaltar nos dois parágrafos precedentes
não foi aduzir a necessidade de análise de concepções, digamos, mais contemporâneas da
noção de causalidade, de que as abordagens de Ayer e Mackie são exemplos significativos.
Ao contrário, não é objetivo deste trabalho aprofundar o sentido das atuais concepções de
causalidade, mas apenas mostrar que estas parecem ter sua origem nas pesquisas pioneiras
desenvolvidas por Hume e Kant. De fato, não parece relevante registrar a história do grande
débito de Probability and Evidence ou The Cement of the Universe. A Study of Causation para
com Hume e Kant, mormente com o primeiro mas, em nossas circunstâncias, supomos que
será de bom alvitre acercar-se de seus subsídios teóricos para que possamos concluir que a
idéia de causalidade como relação entre eventos tem sua origem nas especulações céticonaturalistas de Hume, no que foi secundado por Kant a partir de sua propalada vigília critica.
Assim, podemos divisar que ambos já possuíram em suas teorias indícios da condição
INUS de causalidade, embora esse pressuposto seja mais explicito em Hume que estabelecera,
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Especificar conjuntos de condições necessárias e suficientes é um método filosófico comum para se definir um
conceito. Neste sentido, sugeriu-se que as condições necessárias e suficientes para “saber que X” são: (1) que a
pessoa acredite que X; (2) que a pessoa esteja justificada em sua crença; e (3) que X seja verdade. Para ter
conhecimento, são assim necessários todos os três componentes. Portanto, cada condição separadamente é uma
condição necessária; juntas, no entanto, elas formam as condições suficientes para o conhecimento. Segue-se que
o grupo (1), (2), (3) compreende as condições necessárias e suficientes para “saber que” algo se dá. Podemos,
assim, esquematizar um modelo para a condição INUS de Mackie: chamando “E” de um dado efeito e “C” de
causa, a relação causal é estabelecida ao estilo de uma representação matricial onde cada conjunto de condições
causais é uma condição suficiente, mas não necessária; e cada condição causal C é necessária a um certo
conjunto de causas. Teríamos que: E ≡ {Ca1, Ca2...Can} v {Cb1, Cb2...Cbn} v... {Cc1, Cc2...Ccn}. Ressalte-se
que, o que chamamos de causa é uma condição C que escolhemos, geralmente por ser não usual dentro do
contexto considerado, além do que a totalidade das disjunções é indeterminada, ainda que possamos postular sua
existência. Hanson (1958, p.54), diante desse quadro, acrescenta que “há tantas causas de algo, quanto
explicações de algo”, e que, por exemplo, o inquérito sobre a causa da morte de alguém num acidente de trânsito
é sempre uma peça multifacetada: se ela foi delimitada por um médico ele dirá que a causa foi uma hemorragia
múltipla; por um advogado como negligência da parte do motorista; por um construtor de carrocerias como um
defeito na construção do bloco de frenagem; por um urbanista como a presença de mato alto naquela curva; e
assim por diante. Em outras palavras, o aspecto saliente selecionado na cadeia causal como “a causa” num
processo complexo é o que é proeminente para dada pessoa por causa de sua orientação, seus interesses e
afazeres, e diversas outras peculiaridades em seu modo de abordar ou tomar conhecimento do problema-fatores
contextuais. É certo que filósofos como Hume e Kant, respectivamente no Tratado e na Crítica da Razão Pura,
possuem concepções diversas de causa que é preciso contrapor.
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como vimos, uma concepção mais laxista [ou psicológica] de necessidade 72 . Em Kant, parece
que isto só é assumido, ainda que de um modo bastante elíptico ao final da Segunda Analogia
da Experiência, precisamente nos parágrafos 17 e 18, quando ele alude que causa e efeito,
além de sucessivos, podem também ser simultâneos, o que implica dizer que há uma atuação
conjunta das segunda e terceira Analogias, ou melhor, uma justaposição entre o sucessivo Objekt - e o simultâneo - Gegenstand. Com isto se estabelece um postulado humeano da vida
comum: a operação das causas sempre pressupõe essa justaposição entre o necessário e o
suficiente, como propõe a seu modo e indeterminadamente a condição INUS de Mackie, ainda
que seja justamente o compromisso racional de apriorizar esse indeterminado [probabilístico]
que vai induzir Kant a incorrer em falácias de non sequitur, como sugere a interpretação de
Strawson com base no seu princípio da significatividade 73 .
A partir desta análise, causa e efeito não são mais dois corpos no sentido tradicional,
mas dois estados sucessivos de corpos, conseqüentemente, cada um dos dois estados também
implica todos os corpos concernentes. Sendo assim, o efeito, ou melhor, o novo estado que
aparece [, se considerarmos a causa em t1 e o efeito em t2], no exemplo de um impacto,
alastra-se [elasticamente] a ambos os corpos considerados numa mesma proporção, de modo
que o corpo impelido sofre uma mudança tão grande quanto aquele que o impele, cada um na
72

A concepção probabilística de ciência projetada por Hume, objeto dos conteúdos do tópico 1.8, naturalmente
vai priorizar o suficiente diante do necessário, distinção que está na origem do chamado ceticismo probabilístico
- ver Sales Lima (2003). Esta característica, a nosso ver, está presente no todo da obra humeana, especialmente
no Tratado. Vale aqui reproduzir, mais uma vez, parte da passagem T., I, I, 4: 36-37, 6: “Não há nada tão
necessário, para um verdadeiro filósofo, como a moderação do desejo excessivo de procurar causas; ele deve
sentir-se satisfeito ao fundamentar uma determinada doutrina em um número suficiente de experimentos, se
perceber que um exame mais prolongado o levaria a especulações obscuras e incertas”. Por oportuno, como
vimos nos conteúdos de 1.9, ao unificar causalidade e indução numa acepção mais permissiva de “necessidade”,
a opção de Hume pelo “suficiente” é confirmada, o que ele deixa claro na passagem supra. Com efeito, isto já
ficara bastante claro, quando Hume apresenta seu caso de uma anomalia [ou exceção] que comprova a regra,
tanto em T., I, I, 1: 29-30, 10 quanto em E., II, VIII: 37-38 : o tom ausente de azul que mencionamos em nossa
Introdução.
73
Na Segunda Analogia da Experiência, até o parágrafo 16 (C. R. P., B247, p.226), Kant trata da causalidade
como uma relação estritamente sucessiva. A partir daí, ele a justapõe à simultaneidade: “Aqui, porém, manifestase ainda uma dificuldade que tem de ser esclarecida. O princípio da relação causal nos fenômenos limita-se, na
nossa fórmula, à sucessão da sua série, enquanto no uso desse princípio, se descobre que também se verifica
quando os fenômenos se acompanham, e que a causa e o efeito podem ser simultâneos” (Ibid). Em seguida,
complementa que a “maior parte das causas eficientes, na natureza, é simultânea com os seus efeitos e a sucessão
no tempo, destes últimos, é devida apenas a que a causa não pode produzir num só momento todo o seu efeito”
C. R. P., B248, p.227). Os grifos acima são importantes para a plena aceitação da interpretação de Strawson: a
justaposição do simultâneo [ou do Gegenstand] parece que se faz à custa de admissão da falácia do non sequitur,
o que não ocorre com Hume, cuja concepção probabilista de ciência permite solidarizar normalmente o
sucessivo com o simultâneo, como vimos na primeira parte (1.9). Sendo assim, no uso da relação causal, Kant
parece que tem que apelar para o conceito de comunidade dinâmica (Gemeinschaft), desenvolvido na terceira
Analogia, que nos parece, tal como vimos no esquematismo, “uma [outra] arte oculta nas profundezas da alma
humana” (C. R. P., B180, p.184), do ponto de vista dos juízos determinantes da lógica dedutiva [a priori].
Mesmo assim, Kant adere à noção de causalidade como uma relação entre eventos, conclusão decorrente da
segunda passagem sublinhada, ainda que Strawson (1966, p.134) em nota (1) de rodapé, se mantenha reticente
quanto a isto.
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proporção de sua quantidade de movimento, ou seja, de sua massa vezes a sua velocidade,
como importa à física clássica. Ora, se convém a alguém chamar a isso de ação recíproca,
comunidade ou simultaneidade, então sem exceção todo efeito é ação recíproca, e nenhum
conceito novo surge daí, muito menos uma nova função do entendimento, a não ser, digamos,
um novo termo redundante para “causalidade”. De fato, só no caso em que o estado A precede
no tempo o estado B e sua sucessão não é casual mas necessária, estritamente lógica [e
totalmente inelástica] como uma relação de princípio e conseqüência, apenas neste caso, o
estado A é causa ou razão suficiente, e o estado B o seu efeito.
Todavia, o conceito de simultaneidade estipula que ambos [, A e B,] são causa e efeito o
que equivale a dizer que cada um dos dois é o precedente, mas também o conseqüente. Fica
aqui configurada uma impossibilidade lógica que conflita com o princípio de bivalência,
acarretando que está fora do alcance do pensamento apresentar qualquer exemplo do uso do
conceito de simultaneidade, já que este tipo de interpretação nos conduziria diretamente as
muito conhecidas objeções de reductio ad absurdum. Assim qualquer coisa que se desejasse
apresentar como tal é ou um estado de repouso, para o qual o conceito de causalidade, que
tem seu uso restrito só em relação às mudanças, não teria aplicação, ou é uma sucessão
alternada de estados idênticos, por exemplo de A para B sempre seguida de B para A e assim
sucessivamente e, neste sentido, a simples causalidade seria suficiente para explicar tal
operação.
Pelo que acabamos de observar, Kant está sempre na iminência de quebrar um
compromisso que nos parece estar na base da Segunda Analogia da Experiência: há que se
preservar as relações de oposição lógica entre o sucessivo e o simultâneo 74 . De fato, é por isso
que na terceira Analogia essa oposição necessária entre o sucessivo e o simultâneo cede lugar
à uma coexistência tácita. Ora, tolerar essa justaposição significa permitir relações de
intertemporalidade entre o Objekt e o Gegenstand, falseando a validade objetiva que legitima
74

Isto já fica confirmado desde o início da Terceira Analogia: “As coisas são simultâneas quando, na intuição
empírica, a percepção de uma pode seguir-se à percepção da outra e reciprocamente (o que na sucessão dos
fenômenos no tempo não pode acontecer, como vimos no segundo princípio)” (C. R. P., B256-257, p.232).
Observe-se que Kant fala aqui de “intuição empírica”, incorrendo numa concessão ao a posteriori e, em
conseqüência, a uma concepção mais laxista entre o sucessivo e o simultâneo, ao estilo humeano. Concessão
similar e mais explícita pode ser observada nos Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, no começo da
prova do quarto princípio da mecânica: “À metafísica geral vai buscar-se a proposição de que toda a ação
exterior no mundo é uma ação recíproca”. Ver Kant: Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. Trad.
Artur Mourão, Lisboa: Edições 70, 1990, p.96. A questão é bastante sutil: se, como diz a passagem supra, todo
efeito exterior no mundo é ação recíproca, como o entendimento contém a priori funções distintas e
perfeitamente definíveis para as segunda e terceira Analogias, ou seja, sucessividade e simultaneidade? Ora, se
essas duas analogias se identificassem, tudo no mundo seria como num moto perpétuo, perfeitamente estático ou
inelástico, não existindo sequer os princípios dinâmicos. E isto é o mesmo que dizer que se o sucessivo e o
simultâneo fossem o mesmo, tudo existiria ao mesmo tempo e estaríamos desde sempre inseridos no reino
metafísico do princípio da razão suficiente.
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o princípio de causalidade a priori ou, na interpretação de Strawson, cometendo o non
sequitur, falácias que podem ser a esse critério implicitamente localizáveis em passagens
como a que se segue (naturalmente anteriores ao §17), onde fica explícita a proposta kantiana
de que a razão suficiente ou o formal determina o causal ou material:
(...) se é lei necessária da nossa sensibilidade, ou seja, condição formal de
todas as percepções, que o tempo precedente determine necessariamente o
seguinte (...) é também lei imprescindível da representação empírica da série
do tempo, que os fenômenos do tempo passado determinem toda a existência
no tempo seguinte, e que os fenômenos deste último tempo só se verifiquem
como acontecimentos, na medida em que aqueles lhes determinam a
existência no tempo, isto é, a estabelecem segundo uma regra. Pois só nos
fenômenos podemos conhecer empiricamente esta continuidade no
encadeamento dos tempos (C. R. P., B244, p.224).

Face ao exposto, a crítica strawsoniana da cogência das relações de causa e efeito em
The Bounds of Sense, como dito, incide a partir de uma consideração conjunta das Analogias
de causalidade e simultaneidade, tanto é que, repetimos, ela titula a respectiva análise por
“Causalidade: os argumentos da segunda e terceira Analogias” (Strawson, 1966, p.133).
Começa com o princípio da significatividade ao declarar que se temos um critério empírico de
permanência estabelecido pela categoria de substância [e pela Refutação do Idealismo] que
apresentamos no tópico 2.3.2, pode-se falar na irreversibilidade do tempo, o que lhe permite
tematizar os nexos de ordem aos quais as nossas percepções estão adjudicadas, a saber, a série
temporal e a série causal de percepções, donde se pode adiantar que toda serie causal é
temporal, mas nem toda série temporal é causal. E são estas relações que precisam ser
firmemente esclarecidas, na companhia de Strawson, com o fito de permitir um julgamento
adequado de seus argumentos, bem como da correspondente réplica de Allison cuja
abordagem terá o seu lugar mais adiante (ver 2.4).
Nessa perspectiva, ele afirma (1966, p.133-134) que o discurso combinado das segunda
e terceira Analogias também se segue do exame das relações de tempo objetivas e subjetivas
que é comum a todas elas, com vimos no tópico 2.3.1. Assim, quando observamos uma
relação objetiva entre eventos numa série temporal de percepções, é porque esta série coincide
com a série causal; caso contrário, não se deve ainda afirmar que está estabelecido um nexo
temporal de validade objetiva. Com efeito, uma sucessão de percepções tanto pode ser
irreversível quanto reversível, ou melhor, ela deve possuir carência ou posse de indiferença de
ordem. Assim, em conformidade com a idéia de causalidade como relação entre eventos, há
determinismos fortes e determinismos fracos ao invés de casos limites [a priori] de meras
sucessividade ou coexistência. Cito Strawson (Ibid):
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Se o que percebemos é uma mudança objetiva, um evento, um caso em um
estado objetivo de coisas que dá lugar a um outro, então nossas percepções
sucessivas desses estados objetivamente sucessivos carecem da característica
de indiferença de ordem. Nossas percepções não poderiam haver tido lugar
na ordem inversa da ordem que de fato ocorreram. Para dizer mais
positivamente, a ordem que elas ocorreram é uma ordem necessária. Se, por
outro lado, o que percebemos sucessivamente são coisas ou partes de uma
coisa objetivamente coexistentes (isto é, coisas ou partes de uma coisa que
existe simultaneamente ao longo do tempo que invertem nossas percepções
sucessivas), então nossas percepções sucessivas desses itens coexistentes
possuem esta característica de indiferença de ordem. Podiam ter tido lugar na
ordem inversa da ordem em que de fato ocorreram.

Observa-se, por conseguinte, que diante dos termos que Strawson propositadamente
posta em itálico na passagem supra, a regularidade de nossas percepções - a nossa experiência
- está sujeita a nexos de causalidade fortes ou fracos. A carência ou a posse do que Strawson
chama de característica de indiferença de ordem é o que vai imprimir maior ou menor grau de
entrincheiramento ou relevância à relação entre eventos. Assim, pode-se afirmar que, quanto
maior o grau de entrincheiramento maior é a propensão de nossas percepções carecerem de
indiferença de ordem; em caso contrário, elas possuem indiferença de ordem e, como diria
Hume (ver 1.4), não podem configurar relações naturais entre eventos como ocorre na causa
natural, e antes, estão mais próximas de relações filosóficas entre eventos, ou causa filosófica.
Há aqui uma questão decisiva a ser esclarecida: em que contexto a carência ou posse da
característica de indiferença de ordem subjetiva por parte de nossas percepções se constitui
num critério objetivo de ordem causal, a saber, ou de sucessão ou de coexistência de uma
relação entre eventos A e B?
Num contexto de implicação estrita AB, esta questão remonta à metodologia a priori da
revolução copernicana 75 , onde na experiência, qualquer uso que possamos fazer do conceito
de sucessão objetiva depende da noção implícita de carência [estrita] de indiferença de ordem
entre as percepções envolvidas; e, analogamente, se se trata de coexistência objetiva, cabe
agora a noção implícita de posse [estrita] de indiferença de ordem entre as percepções. Assim,
“a carência ou a posse [estritas] de tal característica por parte das percepções é, parece dizer
Kant, nosso critério - nos demos conta ou não reflexivamente de tal fato - de sucessão ou
75

“Por mais exagerada, por mais absurdo que pareça, portanto, dizer que o entendimento é a própria fonte das
leis da natureza e, conseqüentemente, da unidade formal da natureza, uma tal afirmação é contudo verdadeira e
conforme ao objeto, isto é, à experiência” (C. R. P., A127, p.170). Tal significa que nossa capacidade de julgar
[determinante], entre outras, possui a incumbência de pôr as leis [a priori] da natureza, por isto - repetimos - é
que a ordem temporal objetiva de nossas percepções deve ser a mesma ordem dos eventos do mundo, isto é, a
ordem causal e, como tal, um estado anterior não é simplesmente um antes, mas um por isso. Nesse sentido, a
sucessão de fenômenos sujeita a uma regra é o esquema da causalidade e a relação intertemporal entre eventos só
pode ser objetiva se ocorre segundo a regra [assimétrica] de causa e efeito. Ver C. R. P., BXVI-XVII, p.19-20.
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coexistência objetivas” (Strawson, 1966, p.134). Tal parece ser o marco inaugural dos
chamados argumentos transcendentais kantianos em geral. Com efeito, de um parece ainda
despretensioso chamado sentido crítico da edição de 1781, na de 1787 Kant vai se ocupar de
enfatizar a questão do método. Com este intuito ele vai inovar, utilizando-se em sua exposição
teórica do recurso a metáforas, destacando a mais sugestiva delas, a revolução copernicana,
cuja temática é extensiva à sua reflexão [racional] sobre as três críticas. Iniciado, e à diferença
do prefácio A (o decurso de tempo entre as edições A e B é apreciável e nesse ínterim foram
produzidos os Prolegômenos), ele ao invés de persistir no combate dos dilemas entre
dogmáticos e céticos, explicita uma terceira via: o seu método [transcendental] e confirma a
Crítica da Razão Pura como sua própria e autêntica expressão. Munido de tal ferramenta,
Kant subscreve, assim, ao sentido crítico do prefácio à primeira edição, os requisitos de
clareza e distinção que poderão finalmente conduzir a metafísica à via segura das ciências
debelando, no seu entender, as formulações errôneas e inconclusas de seus predecessores.
Sem dúvida, quando Strawson (Ibid) observa que Kant expressa, sobretudo no caso da
sucessão objetiva, uma direção particular de ênfase epistemológica, ainda que através de um
método diverso do empírico, ele parece que procura trilhar atitude similar à de Hume para
com a causalidade, quando este retira seu caráter dogmático presente na sua versão como
princípio da razão suficiente para, em decorrência, reforçar a sua vertente epistemológica (ver
1.10). É neste sentido que se afirma que Hume reduziu a causalidade à indução partindo de
duas acepções desse princípio que não são contraditórias do ponto de vista lógico, mas que
apresentam contrariedade do ponto de vista psicológico76 . Quando Kant tenta seguir os passos
desontologizantes humeanos de outro ponto de vista [método]lógico - já que pretende
estabelecer uma solução que seja válida objetivamente -, segundo Strawson, não há como não
cometer o non sequitur, que nesse contexto apresenta acentuada correlação com as falácias
causais de post hoc, como veremos. Embora a ênfase epistemológica centrada na sucessão
objetiva seja perfeitamente coerente com as metas mais caras da doutrina crítica, dentre elas o
estabelecimento de uma ontologia de objetos ora em pauta, todavia, ela não se mostra
exeqüível, do ponto de vista a posteriori, pois, como nos reporta Strawson, ela não implica
nem a necessidade nem a existência das leis causais empíricas.
Portanto, num contexto estrito AB, devemos entender a ênfase epistemológica como a
nossa própria capacidade de relacionar argumentos transcendentais tanto de sucessão quanto
de coexistência objetivas ou, melhor dizendo, adotar uma perspectiva copernicana [racional]
76

Este é o inteiro teor de nossa primeira parte, “A gênese de problema de Hume”, e sua correlação com as duas
definições de causa.
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face à filosofia, como Kant deixa claro em passagens memoráveis contidas no prefácio à
segunda edição da Crítica da Razão Pura e repete com grande desenvoltura no escopo da
própria Segunda Analogia da Experiência 77 . Entretanto, há de se insistir que, em princípio,
estamos diante de uma condição INUS de Mackie que, embora necessária, não se apresenta
como suficiente para pautar a posição kantiana no que diz respeito às relações causais numa
direção de ênfase epistemológica, visto ela refugiar-se num método que se detém claramente
ao âmbito de validade a priori dos argumentos transcendentais. Esta é a leitura kantiana que o
projeto analítico-inferencial de The Bounds of Sense pretende fustigar, pois num contexto de
implicação ampla [ou causal] AB, veremos que a resposta de Kant a Hume na segunda
Analogia não teria conotações claramente dedutivas o que, para Strawson, implicaria num
afastamento da forma de um argumento condicional válido, um modus ponens “A t B; A ⊢
B”, por exemplo. É exatamente isso que acontece na vida comum, onde deveremos nos ater à
plausibilidade do provável: se o argumento da segunda Analogia também pretende ser uma
alternativa de suficiência ao projeto cético-naturalista humeano, ele deveria incorporar o
Gegenstand e isso só é possível probabilisticamente, como ficará provado pela ocorrência de
falácias condicionais, que sendo inválidas, estão naturalmente propensas ao cometimento de
non sequitur. Esta é naturalmente a posição de qualquer argumentador transcendental que está
sempre exposto à acusação de que, ainda que ele não possa conceber maneiras alternativas
pelas quais as condições de possibilidade de certo tipo de experiência ou de emprego de uma
capacidade conceitual poderiam ser satisfeitas, essa incapacidade talvez se deva meramente a
uma falta de imaginação de sua parte - uma deficiência comum à natureza humana que
justamente a leva a confundir condições suficientes com condições necessárias.
Esse segundo contexto [causal] AB precisa ser investigado mais a fundo, e com o fito
de facilitar o seu entendimento, Strawson 78 incorpora à sua análise um tratamento ao seu
estilo mais proposicional, que doravante deveremos levar em consideração:
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“Portanto, converto sempre em objetiva a minha síntese subjetiva (da apreensão), pela referência a uma regra,
segundo a qual os fenômenos, na sua sucessão, isto é, tal como acontecem, são determinados pelo estado
anterior, e unicamente com esse pressuposto é possível a experiência de algo que acontece” (C. R. P., B240,
p.222). O que Strawson vai discordar de Kant é quanto à origem dessa regra. Neste sentido, ao denunciar o non
sequitur, que pretende provar presente no argumento de Kant, Strawson parece optar pela proposta formulada
pelo idealismo empírico humeano. Note que com isso, ele não está a rejeitar os argumentos transcendentais. Ao
contrário, sua pretensão é abordar como eles tornam a experiência coerente ainda que num marco empírico de
forma “A t B; B ⊢ A” que permita a reidentificação de particulares num ideal de racionalidade indutivo: seu
princípio da significatividade.
78
Longuenesse (2005, p.145) concorda com Strawson que defende que: “the argument of all three Analogies is
concerned with the ordinary objects of our perceptual experience”, e também que “Kant intends the Second
Analogy as a proof that all changes of states in such objects are causally necessitated, namely determined under
strictly universal causal laws. He has famously endorsed Lovejoy’s charge, however, that Kant’s argument for
this strong conclusion is a ‘non-sequitur of numbing grossness”, como será provado mais a frente.
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Dado um período de coexistência de dois objetos particulares, perceptíveis
independentemente, A e B, é possível então, que durante o período de sua
coexistência pudéssemos percebê-los de fato em uma ordem A, B ou na
ordem B, A; e se nesse período os percebemos de fato na ordem A, B, é
possível que pudéssemos ter percebido, em seu lugar, na ordem B, A. Por
outro lado, supondo que ocorra uma mudança que consista em um estado de
coisas, A, que dá lugar a outro estado de coisas objetivas, B, então é possível
que percebêssemos tais estados na ordem A, B, mas não é possível que ele
sucedesse na ordem B, A; e se de fato os percebemos na ordem A, B, não é
possível, em seu lugar, haver percebido na ordem inversa (Strawson, 1966,
p.134-135).

Esta passagem, mais parece um bom indicador sobre o estado-da-arte de nosso
conhecimento e das relações de causa e efeito nesse desiderato, da qual a polêmica entre Kant
e Hume é apenas uma amostra de sua importância. Não podemos avançar no conhecimento,
mormente o científico, sem dispor de uma análise pormenorizada das relações causais 79 . Tais
conhecimentos servem como base para inferências em que, a partir do que observamos
diretamente, chegamos a conclusões sobre outros eventos e objetos que não são acessíveis à
observação imediata; eles participam das explicações causais e constituem um complemento
necessário da ação racional. Tais são os raciocínios causais em geral e, nesta ordem, devemos
transformar as inferências causais entre A e B em argumentos, para fins de análise a partir da
lógica clássica. Na verdade, devemos estruturar um argumento partindo de uma série de
enunciados em que causa e princípio, efeito e conseqüência impliquem-se material ou
formalmente, porquanto a ligação sintética de uma dada coisa ao seu fundamento real não é a
mesma que a estabelecida na ligação analítica de um dado conceito ao seu fundamento lógico.
As considerações tecidas a seguir - acerca dos argumentos transcendentais presentes na
segunda Analogia -, procurarão facilitar o dito strawsoniano da passagem supra.
Neste sentido, como de sólito, trabalharemos com o correlato lógico da relação da causa
e efeito, isto é, devemos nos ater a enunciados e argumentos condicionais, chamados também
de hipotéticos. Como enunciado complexo, o condicional é composto de dois enunciados
componentes que se ligam através do conectivo “se...então...”, e cuja forma lógica é A t B,
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A ciência, neste sentido, nos dá um retrato do mundo como uma rede de eventos interconectados, relacionados
uns com os outros de uma forma complexa mas ordenada, de modo que tais eventos estão emaranhados em uma
rede de relações causais que é objeto de descrição científica, ou de definição, se se adota uma perspectiva de
ordem fundacionista. Em linhas gerais, como vimos, o significado da sentença “A é a causa de B” não depende
dos fenômenos A e B, mas do contexto em que a sentença é proferida - numa linha mais pragmática. A natureza
de A e B, na maior parte das vezes, vai também desempenhar um papel, indiretamente, mas, antes de tudo, é a
orientação ou o ponto de vista escolhido pelo falante que determina o que significa o uso da palavra “causa”.
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sendo A a causa e B o efeito ou, logicamente falando, A é antecedente e, B conseqüente 80 .
Como insiste o próprio Strawson (1966, p.134), interpretadas e matizadas adequada e
razoavelmente as teorias prestam-se a ser modeladas por uma codificação lógica no sentido de
que sua sintaxe proposicional esteja sempre apta a receber conteúdos semânticos; um estilo de
interpretação semântico-cognitivo que parece apresentar-se como indiferente aos modelos que
estamos contrapondo - Kant e Hume. Com efeito, as aplicações científicas em geral, podem
ser vistas como tendo a estrutura lógica de um argumento, que é irredutível, no sentido de ser
a mais básica unidade completa do raciocínio - um átomo da razão. Ele consiste num conjunto
de enunciados concatenados entre si de tal forma que o último (conclusão) é conseqüência dos
anteriores (premissas). Ora, não estamos senão, sancionando aquilo que já para Aristóteles
não era uma ciência teorética (theoría) nem prática (práxis) nem produtiva (poíesis), mas um
instrumento para as ciências, a qual ele nominou de Órganon, como que já vaticinando a
verofuncionalidade desses argumentos.
Isto posto, vamos focar inicialmente, e com mais vagar, duas classes de argumentos
condicionais: os válidos, como os conhecidos modus ponens e modus tollens; e os inválidos,
que são falácias formais mas que tem suas correspondências com as falácias informais de
relevância como as de non sequitur e, neste caso específico, a confiabilidade das conclusões
depende da existência de certas relações causais. Se, para fins de análise lógica,
transformarmos essas inferências em argumentos, então devemos incluir premissas que
exprimam a permanência ou reidentificação de particulares das apropriadas relações causais.
Nesse desiderato, partimos de um argumento válido, o modus ponens, cuja forma é “A t B;
A ⊢ B”. A parte principal do argumento é o enunciado condicional da premissa maior A t B.
Ele nos informa que, fazendo abstração de considerações temporais, se A acontece, B
80

Vale dizer que, enunciados e argumentos condicionais refletem habitualmente a maneira como todos nós
pensamos: “Se o tempo estiver bom no domingo, [então] vamos à praia”, ou seja, certa condição é estabelecida
com a idéia em mente e, se essa condição acontece, então certas conseqüências se seguirão e, A tB, seria então,
“Se A, então B”. Na verdade, o que está por trás de um argumento condicional é, forçosamente, um argumento
silogístico dos utilizados na lógica tradicional. Vamos nos servir do sempre conhecido exemplo que diz “Todos
os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal”. Como o que pretendemos afirmar na
lógica, para começar, é apenas que as premissas implicam a conclusão e não que as premissas e a conclusão
sejam realmente verdadeiras, já que isto é irrelevante para a lógica, o silogismo tradicional requer uma pequena
modificação e sua nova configuração será: “Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então
Sócrates é mortal”. Fala-se, por isso, que a passagem de um argumento silogístico para um argumento
condicional se constitui num passo inicial para a formalização de argumentos, um diferencial da lógica clássica
em relação à tradicional [aristotélica]. Quando o raciocínio é formal, nada depende dos termos que nele ocorrem
e assim podemos formular um modus ponens, por exemplo: “Se todos os A são B e x é um A, então x é um B”.
Por último, quando restritos a fórmula do enunciado condicional - A t B -, dizemos que seu conteúdo depende
dos enunciados particulares que figuram como antecedente e conseqüente desse condicional; a forma é
determinada pelo fato de que o conectivo “se... então...”, coloca os dois enunciados, seja qual for o seu conteúdo,
numa relação recíproca [e causal] bem definida, mas que precisa ser contextualizada com base no conjunto das
Analogias da Experiência. Assim, tais enunciadas condicionais estão na origem de falácias causais tipo post hoc.
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necessariamente virá a seguir. Neste ponto, não sabemos o que irá ou não irá realmente
acontecer, mas precisamos concluir. A premissa menor A, nos informa que a condição
estabelecida na premissa maior A t B foi satisfeita. Diante dessa condição, então o
conseqüente B irá acontecer. Esse argumento é válido, revelando que, se as premissas são
verdadeiras, a conclusão também o será, necessariamente. Isto garante a definição de que um
argumento é válido “se qualquer circunstância que torna suas premissas verdadeiras faz com
que sua conclusão seja automaticamente verdadeira” 81 .
Mas, para reconhecer a validade do argumento condicional, precisamos distinguir muito
claramente o que a premissa maior, A t B, está nos dizendo sobre os fatos, ou melhor, sobre
as causas. Logicamente, ela é precisa: nos diz que o nexo entre A e B é absolutamente
necessário ou, dito de outro modo, se A acontece, então B tem de acontecer. Todavia, deveria
ficar a todos evidente que a grande maioria dos argumentos condicionais que usamos no curso
da vida comum não expressa assim essa relação de implicação estrita82 . Ao contrário, estamos
incumbidos de demonstrar que boa parte deles são falaciosos e, segundo a interpretação
strawsoniana, são falácias indutivas ou contra-exemplos do tipo non sequitur. Assim, embora
dependamos sobremaneira de um raciocínio condicional válido, é raro o caso em que há um
nexo preciso entre o antecedente e o conseqüente do enunciado condicional em nossos
argumentos. Evidentemente, o resultado disso é que as conclusões às quais chegamos em
nossos argumentos não necessariamente resultam desse antecedente e conseqüente. Isto não
quer dizer, no entanto, que um argumento condicional que produz alguma coisa que não
condições necessárias não tenha valor algum, ou então que não seja razoável usar tal
argumento. Nessa perspectiva, na maior parte das vezes, nos argumentos condicionais que
utilizamos, nossas conclusões serão apenas conclusões prováveis. E, de fato, como vimos
amplamente ao longo de “A gênese do problema de Hume”, seria sempre de bom alvitre que
concentrássemos nossa atenção e esforços na vida comum em adquirir bons hábitos de modo
81

Mortari (2001, p.19). Esclarecimentos adicionais quanto a este tipo de formulação podem ser encontrados em
Longuenesse (2005, p.130, 150, 151 - nota 13, 154, 155 e 174) que nos sugere que a Segunda Analogia da
Experiência pode ser codificada proposicionalmente com base na conclusão de um silogismo hipotético cujo
esquema é um modus ponens: “I suggest that when Kant talks of the ‘strict universality of a rule’ contained in
the concept of cause, what he has in mind is precisely this kind of mixed premise” (Longuenesse, 2005, p.154155). Ver também Lógica [Jäsche] - L., §25, 105-106 e C. R. P., B360-361, p.301-302.
82
Considere o exemplo anterior: “Se o tempo estiver bom na domingo, vamos à praia”. Se refletirmos sobre essa
proposição com atenção, veremos que não existe um nexo [causal] necessário entre o antecedente (bom tempo
no domingo) e o conseqüente (vamos à praia). Mesmo que o tempo estivesse ensolarado no domingo, um
determinado número de causas A, não previsíveis agora, poderia tranquilamente falsear o evento / acontecimento
B. Estamos diante de uma discussão bastante sutil que envolve os usos cotidianos e os usos filosóficos do termo
“implicação”. No presente escopo, é preciso ter em mente que sempre associamos a um contexto de implicação
estrita ou saturada, uma dedução válida; e a um contexto de implicação [ampla ou causal], um condicional
verdadeiro.
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a construir argumentos de tal maneira que suas conclusões tivessem o mais alto grau de
probabilidade possível 83 .

83

Na verdade em sua grande maioria, os argumentos condicionais são enquadrados como falácias, inclusive o
nosso exemplo de implicação ampla ou insaturada “Se o tempo estiver bom no domingo, vamos à praia”.
Podemos até codificar um argumento modus ponens para essa implicação: “Se o tempo estiver bom no domingo,
vamos à praia; o tempo está bom no domingo ⊢ vamos à praia”. É óbvio, que a forma deste argumento é válida,
mas, não obstante, o mesmo nem sempre pode ser dito dele próprio, isto é, de seu conteúdo. De fato, a validade
ou não-validade de um argumento depende exclusivamente da sua forma e não do seu conteúdo ou da verdade e
falsidade das suas proposições componentes. Argumentos diversos podem ter a mesma forma, e, como é a forma
que determina a validade, é lícito falar da validade de uma dada forma ao invés de falar da validade de um dado
argumento. Portanto, dizer que um argumento é falacioso é dizer que não existe uma forma válida por ele
especificada. Na verdade, existe uma prova mais convincente para distinguir argumentos válidos dos inválidos:
Alencar Filho (2002, p.88) cita um teorema que estipula o critério rígido de validade de um argumento. Segundo
ele, um “argumento P1, P2,...,Pn ⊢ Q é válido se e somente se a condicional: (P1 ∧ P2 ∧ Pn) t Q é tautológica”.
Para quem é afeito à lógica em geral, a demonstração do aludido teorema é trivial e ampara-se na definição
citada há pouco de um argumento válido, de que premissas verdadeiras implicam conclusão verdadeira. Com
efeito, as premissas P1, P2,...,Pn são todas verdadeiras quando P1 ∧ P2 ∧...∧ Pn é verdadeira como assegura a
função de verdade conjuntiva (∧). Logo, o argumento P1, P2,...,Pn ⊢ Q é válido quando a conclusão Q é
verdadeira todas as vezes que a proposição P1 ∧ P2 ∧ ... ∧ Pn é verdadeira, ou seja, se e somente se a proposição
P1 ∧ P2 ∧...Pn implica logicamente a conclusão Q ou, o que é equivalente, se a condicional do teorema é
tautológica. A título de exemplo, a proposição strawsoniana (A t B) é codificada num modus ponens “(A t B);
A ⊢ B” a que, em seguida é aplicado o teorema acima, resultando a forma {[(A t B) ∧ A]tB}, cuja função de
verdade está especificada na tabela abaixo:
A
V
F
V
F
1

B
V
V
F
F
2

(A t B)
V
V
F
V
3

[(A t B) ∧ A]
V
F
F
F
4

{[(A t B) ∧ A]tB}
V
V
V
V
5

As seguintes considerações podem ser feitas: primeiro que, como era de se esperar, o modus ponens é um
argumento condicional válido. Isto está provado pela coluna 5 na qual a tautologia expressa, evidencia uma
forma válida; antes, o método do contra-exemplo também o faria, pois da análise das colunas 1 a 3 não há
nenhuma instância da forma em que se tenha premissas verdadeiras e conclusão falsa, o que invalidaria a forma
lógica. No nosso exemplo, a característica psicológica do enunciado condicional poderia falsear o conjunto do
argumento. Com efeito, (A t B) nos diz que: “Se o tempo estiver bom no domingo, vamos à praia”. Ele é um
enunciado provável e, conseqüentemente, aberto a uma série de contra-exemplos ao argumento como um todo, o
que evidentemente vai lhe tirar a condição tautológica a que alude o teorema. Lembremos que Hume já nos
advertia desses fatos no Tratado e na primeira Investigação. Com efeito, no que toca à natureza probabilística
dos juízos causais, “a suposição de que o futuro se assemelha ao passado não está fundada em nenhum tipo de
argumento [demonstrativo], sendo antes derivada inteiramente do hábito, que nos determina a esperar, para o
futuro, a mesma seqüência de objetos a que nos acostumamos” (T., I, III, 12: 167, 9); no segundo escrito, é
forçoso repisar que se “um homem diz: Constatei, em todos os casos passados, tais e tais qualidades sensíveis
associadas a tais e tais poderes secretos, e quando diz: Qualidade sensíveis semelhantes estarão sempre
associados a poderes secretos semelhantes, ele não incorre em tautologia (o grifo é nosso), e essas proposições
não coincidem sob nenhum aspecto” (E., IV, XXI: 68). Dado o exposto, é possível formular algum exemplo de
um enunciado que se enquadrasse necessariamente a um modus ponens, e assim, o seu nexo fosse estritamente
sucessivo, ou necessário? Certamente, e exemplificamos: “Se Mariano está correndo, então Mariano está
movimentando-se; mas Mariano está de fato correndo ⊢ portanto, Mariano está movimentando-se”. Observe que
agora existe um nexo estrito entre A t B, pois não há como formular contra-exemplos, ou seja, é impossível que
Mariano esteja correndo e não se movimentando ao mesmo tempo. O que parece ficar claro, na opinião de
Strawson, é que Kant é ambíguo na distinção de uma necessidade conceitual [e tautológica] como esta, com uma
necessidade causal objeto do exemplo anterior e, com isto, diante do cético, está sempre num estado periclitante
de cometer non sequitur, como veremos nas próprias palavras do primeiro. Estas considerações nos incitam a
refletir sobre as relações constantes entre condicionais inválidos e as falácias causais como, por exemplo, a
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Assim, num enunciado ou argumento condicional insaturado, quanto mais relevante for
o nexo entre o antecedente e o conseqüente, maior a probabilidade de o conseqüente tornar-se
verdadeiro. Portanto, a eficácia de um argumento condicional depende do conhecimento que
se tem sobre as duas coisas que estamos unindo na proposição condicional [A t B] que
conduz o argumento, e de como se relacionam. Note que, como boa parte dos argumentos
condicionais são orientados para o futuro, a relação entre o antecedente e o conseqüente é, por
isso, potencialmente vaga ou, dito de outro modo, geradora de falácias causais 84 . Em resumo:
depreende-se agora com maior clareza que a confiabilidade dos argumentos causais depende
fundamentalmente da existência de relações causais em geral, do gênero descrito na premissa
maior AtB. Não é sem razão que uma das finalidades da investigação científica consiste em
estabelecer justamente essas relações causais gerais que estão escondidas no conectivo “se...
então...”. No entanto, tal iniciativa foge ao escopo de uma discussão como esta que se situa
mais no âmbito da fundamentação filosófica, e não da justificação das leis gerais de
determinadas ciências particulares.
Nessa perspectiva, é justamente na argumentação filosófica que parece ficar manifesta a
importância da análise semântico-cognitiva no tratamento das teorias de raciocínio causal. É
nela, como foi dito atrás, que o exame de tipos de argumentos causais usados em relações
causais, de alguma forma pode nos revelar outras gratas surpresas, dentre as quais a de que a
premissa maior, A t B, de nosso modus ponens também está diretamente envolvida com os
erros comuns nas discussões sobre causas, a que nos referimos a pouco como falácias causais,
sendo a mais tradicional delas a falácia post hoc. Deve haver então um modo de relacionar as
falácias post hoc e non sequitur. Vejamos: as chamadas falácias de relevância - muitas vezes
chamadas de non sequitur - ocorrem, na maior parte das vezes em argumentos inválidos e que
têm probabilidades indutivas baixas. Por sua vez, argumentos com probabilidades indutivas
baixas são conhecidas como falácias indutivas e, entre elas, está a post hoc. Sendo assim, o
fato é que, ao menos em grau, post hoc e non sequitur estão relacionadas. Note-se, por
oportuno, que argumentos [dedutivamente] válidos 85 , como o modus ponens, que acabamos
conhecida post hoc, ergo propter hoc ou, simplesmente, post hoc ou falsa causa, e tal é o cerne da divergência
Kant x Hume como nos explica Hanna (2006, p.398) em seu Kant, Science, and Human Nature.
84
Em aditamento ao que vimos em 1.10, Smith (2004, p.19-20) aborda a questão do ceticismo quanto ao
conhecimento do futuro: (1) uma vez que o futuro ainda não ocorreu, é preciso inferi-lo a partir do que foi
observado no passado; (2) mesmo quando nossa previsão baseia-se numa regularidade observada ou numa lei da
natureza, nada nos garante que essa regularidade continue a existir ou que a natureza não possa mudar de rumo.
Não há contradição em supor que as leis da natureza sejam alteradas a qualquer momento. Assim, não há como
garantir uma inferência baseada no passado para o futuro; (3) conseqüentemente, não podemos justificar
[dedutivamente] nenhuma crença sobre o futuro.
85
Reiteramos que para identificar falácias formais, não basta identificar que o respectivo argumento tem uma
forma inválida. Assim, é importante averiguar não só se a regra na qual o raciocínio baseou-se é inválida (vide o
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de ver, seriam considerados aproximativamente aos de probabilidades indutivamente fortes.
Nesse caso, a validade dedutiva seria um caso saturado da força indutiva, na qual a
probabilidade de as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa seria zero. Strawson, em
todo caso, vai sustentar a impossibilidade de ocorrência de uma situação limite [sem contraexemplos] como essa que, ao que vimos, é algo inviável na vida comum.
Face ao exposto, ainda que provisoriamente, podemos formular uma resposta à questão
vista atrás sobre a carência ou a posse da característica de indiferença de ordem numa relação
causal AtB. De fato, com o fito de remediar nossa incapacidade causal de proferir
enunciados humeanos na forma A tB dado que são eminentemente prováveis e sujeitos a
posse de indiferença de ordem, resta-nos a alternativa de proferir argumentos kantianos
denominados transcendentais, na forma A tB; A ⊢ B, dado que são eminentemente possíveis
e sujeitos a carência de indiferença de ordem. Na verdade, parece que a ambigüidade da opção
kantiana, ao menos na esfera dos juízos determinantes, traduz-se em recorrer ao necessário [a
priori] antes de saturar o suficiente, de modo que, convenhamos, não é uma resposta de
validação absoluta ao problema de Hume, a menos que se refira apenas ao papel de relacionar
como veremos na terceira parte. Uma vez que fique caracterizado que o provável é insaturado
- o Gegenstand -, fica configurado o non sequitur. Se Kant precisa do Gegenstand para refutar
o idealismo empírico (ver 2.3.2), é possível afiançar que a proposta da segunda Analogia,
nesse contexto, se contradiz, e ele não procura, como Hume, nenhum modo de compatibilizar
psicologicamente essa inconsistência. Nessa perspectiva, uma solução num contexto de
implicação estrita como Kant propõe na segunda Analogia, não responde, em seu todo, à
solução prevista num contexto de implicação causal formulada por Hume. Assim, é de bom
alvitre acompanhar o desenvolvimento da argumentação strawsoniana sobre a cogência da
segunda Analogia que se conclui em um non sequitur.
Com efeito, com base nessas considerações, passamos a adotar o critério proposicional
de carência ou posse da característica de indiferença de ordem subjetiva (Strawson, 1966,
p.134-135) e, como sugere a relação da implicação material entre non sequitur e post hoc,
postula-se que a análise dos raciocínios causais se torna uma tarefa mais pragmática quando
ela é pontual, incidindo na premissa maior do argumento - (AtB). A estratégia strawsoniana
sustenta que (i) se existe uma indiferença de ordem numa relação entre eventos A, B, é
possível percebê-la na ordem A t B ou B t A, caso contrário, a ordem A t B se mantém,
teorema do critério de validade de um argumento no qual, P1, P2,...,Pn ⊢ Q é válido se e somente se a condicional
(P1 ∧ P2 ∧ Pn) t Q é tautológica” que apresentamos a pouco); mas também se o próprio argumento instanciado
é inválido (através da prova do contra-exemplo), onde fique explícito um caso real ou logicamente possível, no
qual as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão falsa.
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necessariamente; e que, (ii) num enunciado de causa e efeito, a causa é sempre anterior ao
efeito, sendo esta uma verdade conceitual comum a Kant e Hume, tanto que não se requer
“um modo especial de prova, que um efeito não possa preceder a sua causa” (Strawson, 1966,
p.136). Embora, muitas vezes, exista uma prioridade temporal detectável em relação à causa,
a falácia post hoc é cometida quando, em resposta a uma situação em que certo acontecimento
A aconteceria, seguido por um outro acontecimento B, decidimos, somente com base no fato
de A ter acontecido antes de B, que A causou B e; assim, a falácia post hoc consiste em
atribuir uma relação causal com base num critério de evidência inadequado, levando ao erro
de confundir uma coincidência com uma relação causal 86 . Se chamarmos essa relação causal
entre eventos A e B de RAB e RBA, respectivamente quando A t B e B t A, veremos na
passagem que se segue, como Kant interpreta a questão:

(...) a partir do momento em que o efeito surge, é sempre simultâneo com a
causalidade da sua causa, porque se esta tivesse terminado um momento
antes, o efeito não teria surgido. Aqui deveremos observar bem que nos
referimos à ordem do tempo e não ao seu decurso; a relação subsiste, mesmo
que nenhum tempo decorresse. O tempo entre a causalidade da causa e o seu
efeito imediato pode ser evanescente (a causa e o efeito podem ser
simultâneos); mas a relação de uma ao outro mantém-se sempre
determinável quanto ao tempo (C. R. P., B248, p.227).

Urge demonstrar que a partir daqui, Kant já comete o non sequitur, portanto, mesmo
antes de adentrar no tema da terceira Analogia. Selecionamos dois casos para facilitar nossa
exposição 87 daquele atributo que, de um modo geral, todos nós temos, a saber, um irresistível
86

A simples teoria da regularidade - o que Hume chamou de conjunção constante -, não consegue distinguir
clara e distintamente uma relação causal entre eventos A e B, de uma mera coincidência. A solução humeana,
vimos na primeira parte, é a hipótese do hábito. A de Kant está no próprio argumento da segunda Analogia que
Strawson vai acusar de falacioso, atribuindo-lhe o cometimento de non sequitur. Hanna (2006, p.398-399)
complementa a questão com a seguinte asserção: “Now it may seem that not every asymmetric temporal
succession of either states or simple events bears this causal structure of synthetic nomological sufficiency,
because some of them seem to be mere coincidences (...). Hence the existence of real coincidences would
constitute breaks or ruptures in the otherwise seamless causal fabric of the material world. So Kant is obliged to
deny the existence of real or objective coincidences, and to explain them away by making them purely
psychological or subjective”.
87
O primeiro caso (1) é nomológico: “Se a temperatura de uma amostra de água atinge 100ºC então a água está
fervendo”; o segundo (2) é em alusão ao propalado caráter metódico da vida privada de Kant, tão exaltado por
seus biógrafos: “Se Kant passa em frente à catedral de Königsberg diariamente às 15:00 horas então os sinos
dobram”. Temos aqui dois enunciados condicionais do tipo A t B, que renomeamos causais RAB. Como vimos,
eles podem ser codificados como proposição maior de um argumento condicional em geral que bem pode ser
válido [,como o modus ponens], como inválido [, como a falácia da afirmação do conseqüente] mas, não
obstante, trabalharemos aqui a nível de premissas RAB e RBA. RAB é conteúdo de A t B, e sua forma seria Se A,
então B; RBA é conteúdo de B t A, e sua forma seria Se B, então A. Enquanto em (1) temos uma relação
espontânea e irreversível de probabilidade indutiva forte; em (2), diremos que a probabilidade indutiva é fraca e ,
em alguns casos, RAB é uma simples coincidência, de modo que facilmente pode ser reversível e tomada por RBA.
De fato, tratando-se de uma coincidência é no mínimo arbitrário, definir no enunciado complexo quem é o
antecedente e quem é o conseqüente, de forma que parece indiferente afirmar que “Se Kant passa em frente à
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desejo natural de arranjar uma explicação causal para qualquer ocorrência meritória, ainda
que, não menos importante seja refletir que em boa parte das vezes essa iniciativa esteja
fadada ao fracasso quando adotamos precipitadamente conclusões baseada em critérios não
adequados. E nem Kant está livre disso, pois argumentos transcendentais como os juízos
sintéticos a priori não estão isentos de conviverem com o non sequitur. De fato, o início da
passagem supra já denuncia uma crassa contradição, onde Kant pensa poder compatibilizar o
sucessivo e o simultâneo, o que numa visão aderente ao idealismo empírico como o praticado
por Strawson só pode ser operacionalizado à custa do cometimento de non sequitur.
Isto se torna mais evidente quando na mesma passagem, Kant deixe claro que não vai
transigir com a falácia post hoc nos enunciados condicionais e, por extensão, com a falácia
non sequitur no nível de argumentos condicionais, já que exige que a ordem do tempo
permaneça determinável, AB e não BA. Ora, a ordem do tempo é sempre preservada,
qualquer que seja o seu decurso o que implica logicamente que RAB nunca é coexistente com
RBA e se mantém necessariamente. Portanto, se RAB se mantém necessariamente, jamais será
admitido a coexistência [Gegenstand] numa relação que é estritamente [ou dedutivamente]
sucessiva [Objekt] e, sendo assim, se pode dizer que a relação intertemporal entre o Objekt e o
Gegenstand ou a justaposição entre o sucessivo e o simultâneo só tem sentido no nível de
condições de possibilidade ou, numa palavra, Kant trata de formas lógicas de argumento e não
de instâncias empíricas de argumentos. Se estabelecermos uma prova convincente disso, a
ocorrência de non sequitur estará dedutivamente justificada e, como corolário, o papel dos
argumentos transcendentais [kantianos] em organizar nossa experiência de modo coerente 88 .

catedral de Königsberg diariamente às 15:00 horas então os sinos dobram” ou, “Se os dobram então Kant passa
em frente à catedral de Königsberg diariamente às 15:00 horas”. Como vimos em nossa primeira parte,
contigüidade, sucessão e conjunção constante são insuficientes para determinar uma relação causal porque os
três podem ocorrer por simples coincidência. Daí que Hume concluiu que não há nada lógico [, isto é, algo
totalmente independente da percepção,] suportando a idéia de que uma conjunção constante que no passado se
encontrava melhor entrincheirada, como no caso 1, deva continuar no futuro, a não ser uma expectativa
psicológica hipotética - o hábito. Como observa Strawson (1966, p.135), enunciados post hoc e as respectivas
falácias de relevância de baixa probabilidade indutiva que, como diz o non sequitur, não se seguem, carecem de
importância científica, uma vez que elas não são aderentes a um sistema [nomológico] de crenças, digamos, mais
fundamentadas, especialmente quando esse sistema se tornou cientificamente explicável. Não obstante, é de se
supor que as “diferenças podem se estabelecer de um modo radical, porém muito legítima, sempre e quando a
condição dada, a coexistência dos objetos particulares A e B não seja perturbada” (Ibid), de modo que, ao fim e
ao cabo, se tenha uma ciência de causas e não uma ciência do caos. Com efeito, nos parece que Strawson, na
esteira de Hume, aponta que a formulação dos modelos científicos consistentes com a vida comum, dependem de
uma compatibilização adequada entre RAB e RBA. Conseqüentemente, modelos que não transigem com esse certo
laxismo, e determinam uma ordem saturada RAB ou RBA, são meras condições de possibilidade, não efetivamente
ciência da vida comum. Assim, em Strawson, RAB e RBA são antes contrários, que contraditórios.
88
O principal objetivo de Kant na segunda Analogia é, através da metodologia a priori, reduzir enunciados
condicionais informais - exatamente os causais - à sua forma lógica. Como ele já dizia em C. R. P., B4, p.38
“Necessidade e rigorosa universalidade são pois os sinais seguros de um conhecimento a priori e são
inseparáveis uma da outra”. Assim, partindo de RAB, Kant procura A t B e, em seguida, Se A, então B. Com
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Assim, pois, a cogência da segunda Analogia é posta em questão quando esta enfrenta o
teste empírico. Enquanto condições de possibilidade, ela parece que pode permanecer em suas
partes, isto é, tanto no que diz respeito a percepção de uma sucessão objetiva de eventos,
efeito, num domínio a priori é possível uma determinação estrita da ordem temporal [AB e não BA], o que não
seria exeqüível numa ordem informal onde não se abstrai da influência de contaminação empírica, inclinações,
etc., passíveis de post hoc. Ao que parece, a intenção de Kant é mostrar que uma indeterminação de ordem num
enunciado condicional (post hoc) não teria influência sobre a validade objetiva do argumento condicional. Mas,
como a ação do post hoc se transmite ao argumento, a conseqüência é que, na visão de Strawson, a segunda
Analogia não responde ao problema da indução. Voltemos a trabalhar com nosso primeiro exemplo de
argumento: “Se o tempo estiver bom no domingo, vamos à praia; o tempo está bom no domingo ⊢ Vamos à
praia”. Vimos que este é um argumento válido - afirmação do antecedente ou modus ponens - cuja forma lógica
é “(A t B); A ⊢ B”, e sua tabela verdade já foi mencionada em nota anterior. Não obstante, podemos falsear
nosso argumento, de modo que ele passa a ter premissas verdadeiras e conclusão falsa, ou melhor: “Se o tempo
estiver bom no domingo, vamos à praia; o tempo está bom no domingo ⊢ Não vamos à praia”. Assim, nosso
argumento formal passa a ser “(A t B); A ⊢ ¬ B”, cuja função de verdade e teste de validade, especificamos
abaixo:
A
V
F
V
F
1

B
V
V
F
F
2

(A t B)
V
V
F
V
3

¬ B
F
F
V
V
4

{[(A t B) ∧ A]
V
F
F
F
5

{[(A t B) ∧ A]t ¬ B}
F
V
V
V
6

As seguintes considerações podem ser extraídas da tabela acima: trata-se de um argumento condicional inválido,
obtido pelo método do contra-exemplo. Isto pode ser visto pela análise das colunas 1, 3 e 4, que aponta uma
instância onde premissas verdadeiras resultam conclusão falsa. Ademais, a coluna 6 evidencia uma contingência,
implicando na invalidade da forma. Por outro lado, para identificar falácias formais, não basta falseá-la pelo
contra-exemplo. Podemos atuar diretamente na forma lógica, ou melhor, simulando um post hoc no enunciado
AtB. De fato, de “(AtB); A ⊢B” chego a “(B tA); A ⊢B”. Observa-se que migramos de uma “afirmação do
antecedente”, para uma “afirmação do conseqüente” que é uma forma não-válida embora enganosamente
parecida com a primeira. Foi como mostramos em 2.2.2: há um contraste bastante sutil entre os argumentos
transcendentais kantianos “(A t B); A ⊢ B” e os cético-naturalistas humeanos “(A t B); B ⊢ A”. Nosso
argumento, quanto ao conteúdo, ficaria: “Se vamos à praia então é porque o tempo estará bom no domingo; o
tempo estará bom no domingo ⊢ Vamos à praia”, cuja função de verdade e teste de validade, apensamos abaixo:
A
V
F
V
F
1

B
V
V
F
F
2

BtA
V
F
V
V
3

[(B t A) ∧ A]
V
F
V
F
4

{[( B t A) ∧ A]tB}
V
V
F
V
5

Aqui, pela análise das colunas de 1 a 3, observa-se um contra-exemplo na terceira linha da tabela, onde
premissas verdadeiras, acarretam conclusão falsa. E, como não poderia deixar de ser, pela sua própria definição,
a coluna 5 mostra que a “afirmação do conseqüente” é um argumento inválido. Cumpre salientar, que a premissa
introduzida nesta última versão, forçando um post hoc, pode até ser mais plausível que a anterior do ponto de
vista fatual. Mesmo assim, ele permanece inválido, visto ser um exemplo de falácia de afirmação do
conseqüente, ficando difícil ver qualquer forma alternativa que o argumento pudesse adotar para torná-lo válido,
a não ser um exemplo específico que aqui reproduzimos: “Se Mariano está correndo, então Mariano está
movimentando-se; mas Mariano está de fato correndo ⊢ Portanto, Mariano está movimentando-se”. Face ao
exposto, é forçoso concluir peremptoriamente que o argumento da Segunda Analogia da Experiência comete non
sequitur. Sem mais delongas, isto fica provado pelo conteúdo expresso das colunas 6 e 5 dos exemplos
anteriores, respectivamente {[(AtB) ∧ A]t ¬ B} e {[( B t A) ∧ A]t B}: são formas contingentes cuja
verdade ou falsidade não pode ser determinada apenas por meio de uma análise lógica - ou saturada -, sendo
necessário recorrer a observação para isso.
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quanto no que concerne à percepção de objetos coexistentes (Strawson, 1966, p.136). E, até
aqui, Strawson é solidário com Kant. Nesse desiderato, a teoria das percepções em geral, da
qual apresentamos em 1.1 uma exposição abreviada da versão humeana, pode nos oferecer
alguns subsídios para o seguimento da presente discussão, a saber, a interação causal entre a
ordem subjetiva das percepções e a ordem objetiva dos eventos ou, dito de outro modo, entre
percepções e seus estados objetivos. Assim, dentro de um arco de definições pertinentes à
formação do primeiro princípio da natureza humana do ponto de vista humeano (ver 1.2), bem
como de um marco estritamente sucessivo [e necessário] do ponto de vista kantiano (ver
2.3.1), pode-se estabelecer algumas relações entre estados de coisas objetivos e suas
percepções, a partir de um determinado modelo idealizado por Strawson que reproduzimos a
seguir:
1) que A e B são estados de coisas objetivos, e que A precede a B no tempo,
constituindo esta sucessão um único acontecimento (o acontecimento de que
A é sucedido por B); 2) que α é a percepção de A e β a de B; 3) que não há
nenhuma diferença pertinente nos modos de dependência causal, α de A e β
de B (sendo uma diferença pertinente qualquer que afete o tempo que se
inverte pelo processo causal pelo qual o objeto (A ou B) produz seu efeito (α
ou β) para completar-se), então se segue, com necessidade lógica[ 89 ], a
conseqüência de que α precede a β (Strawson, 1966, p.136).

Temos acima, uma relação entre eventos carente de indiferença de ordem. Não obstante,
a situação se complica, quando em 1 passamos a adotar a premissa [ou hipótese] de posse de
indiferença de ordem. O sistema idealizado de sucessividade e coexistência que se sustenta
apenas enquanto condições de possibilidade [lógica] se desfaz e, conseqüentemente, não se
pode mais garantir que a ordem AB se mantenha irreversível na condição αβ. Ora, nesse caso,
a recíproca parece ser verdadeira: tudo indica que a partir de αβ não posso reconstituir nexos
causais, senão de um ponto de vista estritamente lógico. Ora, nas palavras de Strawson, não “é
esta a maneira como a causalidade figura na argumentação de Kant” (Ibid), que propõe a
segunda Analogia como prova de que certos princípios de causalidade sejam mantidos para
89

A necessidade lógica [a priori] decorre exatamente do fato da relação causal pontual e saturada, onde não
existe coexistência, mas somente At B e não B t A, o que está garantido por 1; e 2 que lembra o princípio
[empirista] da cópia onde A e B são impressões, α e β idéias, comparação um tanto aproximativa, pois sabemos
que Hume não se abstrai do conteúdo das percepções; em 3, temos que o conceito de “diferença pertinente”
resulta em linhas gerais de falhas específicas da nossa argumentação, e estão na origem das falácias de um modo
geral. O que a passagem, no seu todo sugere, é que a relação causal AB se mantém irreversível qualquer que seja
o decurso do tempo, em função da sua ordem lógica αβ, de modo que se A precede B é porque α precede β ou,
em outras palavras, neste modelo em estado puro não existe a formação de post hoc, nem de non sequitur. É
forçoso repisar que na teoria humeana das percepções, o modelo em pauta não pode ser considerado em estado
puro e, conseqüentemente, há espaço para coexistência, o que implica dizer que as relações entre AB e αβ não

são perfeitamente lineares, ou melhor, não há uma clivagem perfeita ou lógica entre α e β.
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qualquer relação entre eventos objetivos que podemos conhecer empiricamente através da
percepção (Ibid). Segue-se, da concepção strawsoniana, que o método proposto por Kant e
descrito em passagens “Do objeto e da referência” (ver 2.2) que apresenta os argumentos
transcendentais [determinantes] como um poderoso instrumento de embate contra o ceticismo,
não se sustenta diante da mais simples teste empírico.
Assim entendido, na concepção de Kant, não são as relações causais objetivas que
estabelecem uma ponte ligando as noções de mudança objetiva e de coexistência objetiva
(AB) às noções respectivas de uma ordem necessária ou indiferente de percepções (αβ); ao
contrário, são estas últimas (αβ) é que servem como ponte para as noções de mudança
objetiva e coexistência objetiva (AB). Nessa perspectiva, são as condições de possibilidade da
experiência (αβ) é que determinam a experiência (AB), ou melhor, não podemos dizer que
conhecemos empiricamente relações de tempo objetivas sem pressupor suas condições de
possibilidade (αβ) subjetivas e a priori. Com efeito, Kant realmente expressa de várias
maneiras, na segunda Analogia, a idéia de que a ordem das percepções desses estados
objetivos de coisas, cuja sucessão constitui uma mudança objetiva, é [logicamente]
necessária, e que esta ordem “não só se caracteriza como necessária, senão também como
uma ordem determinada, uma ordem a qual está atada nossa apreensão o que nos vemos
compelidos de alguma forma a observar” (Strawson 1966, p.137) 90 .
Consciente dessa estrutura formal que subjaz à concepção teórica da segunda Analogia,
Strawson questiona neste ponto se ela consegue dar uma resposta objetiva ao problema
levantado por Hume que tratamos em nossa primeira parte, a saber, se ela implica a existência
e/ou a necessidade das leis causais empíricas ou, em outros termos, se ele é uma via legitima
para expressar a carência ou a posse da característica de indiferença de ordem de nossas
percepções sucessivas. Ora, como pode uma relação de coexistência estar sob a tutela de uma
relação meramente sucessiva? Como pode uma relação lógica de princípio e conseqüência,
determinar [e não apenas sub-determinar] nexos relacionais de causa e efeito? Strawson
observa (Ibid) que “a partir daqui a argumentação procede por um non sequitur de torpes

90

Strawson aqui, parece apenas confirmar que Kant fala da característica lógica a priori da Segunda Analogia da
Experiência, enumerando algumas passagens estratégicas que reforçam essa sua característica de argumento
transcendental em detrimento a qualquer compromisso com a posse de indiferença de ordem. Veja que a “ordem
[ou o nexo] da seqüência das percepções na apreensão é pois aqui determinada, e a ela está sujeita a apreensão”
(C.R.P., B237, p.220) e, neste sentido, deve-se atribuir “ao objeto a sucessão (...) e a distinguimos da sucessão
subjetiva de nossa apreensão, se não houvesse, por princípio, uma regra que nos obrigasse a observar esta ordem
das percepções, de preferência a qualquer outra, ou melhor, que é essa obrigatoriedade, que verdadeiramente
torna primeiramente possível a representação de uma sucessão no objeto (o grifo é nosso)” (C. R. P., B241-242,
p.223).
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grosserias” 91 , tal como a acepção de que a possibilidade de uma conexão necessária entre
causas e efeitos, negada por Hume é, em última instância, determinada por um princípio
transcendental [do entendimento] - o da Razão Suficiente 92 -, que garantiria a existência de
uma relação de causa e efeito assimétrica em que se mostraria as causas como condições
suficientes para os efeitos, mas não os efeitos como condições suficientes para as causas, tudo
isso independente do contributo dos conteúdos perceptivos, ou seja, inteiramente a priori, do
que se segue que a versão [conceitual] copernicana do princípio da Razão Suficiente é nada
mais nada menos que o argumento transcendental da Segunda Analogia da Experiência.
Observa-se, portanto, que a segunda Analogia não conduz a uma abordagem naturalista,
em que a ordem do tempo se associaria à evolução de uma quantidade ou conteúdo perceptivo
a posteriori. Ao contrário, a ordem temporal é determinada por uma regra a priori inerente a
nosso sistema cognitivo e, neste sentido, se contrapõe ao modelo humeano de inspiração
cético-naturalista. Qual seria, então, o fundamento da necessidade de afinidade entre a ordem
do tempo e a ordem dos fenômenos? Como para Kant ambas são determinadas a priori,
julgamos que a certificação de afinidade estaria fundada na coerência do sujeito
transcendental, do “eu penso”, como vimos em 2.2.2. No entanto, alega Strawson, o problema
da afinidade emerge quando se considera - diferentemente de Kant - a ordem dos processos
causais como questão a ser determinada a posteriori. Na ausência de uma certificação a
priori, que se dá no próprio Objekt, a obtenção da afinidade se desloca para o campo empírico
de interação entre o Objekt e o Gegenstand, deixando de ser algo necessário em sentido
estrito, exigindo, conseqüentemente, o concurso de modos compatibilizados de justaposição
que só cabem em argumentos inválidos, suscetíveis de non sequitur.
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Essa passagem é extremamente conhecida na literatura que contrapõe argumentos transcendentais kantianos
aos cético-naturalistas. Mackie (1980, p.104-105) faz alusão ao The Bounds of Sense no quadro do non sequitur:
“Kant would be saying in effect: it is only where my perceptions of As have so far been regularly followed, not
preceded, by my perceptions of Bs that I can interpret each (perception-of-an-A) - (perception-of-a-B) sequence
as a perception of an objective A - B sequence, therefore it is only because there is a rule which ensures that As
are followed by Bs with strict universality (not just so far) that I can see each B as following its A in an objective
time-order. And even if the premiss were true, this would still be a non sequitur. The problem of how to
distinguish an objective from a subjective succession contributes nothing to the bridging of the inductive gap
between regularity-so-far and unqualified universal rule”. Para posições convergentes ou divergentes com as de
Strawson, remetemos a Walker (1978, p.102); Hanna (2006, p.403); Watkins (2005) nos capítulos 3 e 4 de seu
Kant and the Metaphysics of Causality; e Guyer (1987, p.269) que confirma a dificuldade teórica de Kant,
acrescentando que a segunda Analogia apoia-se numa falácia causal, assim como a terceira numa falácia de
simultaneidade, conforme passagem extraída de Strawson (1966, p.139).
92
Segundo Longuenesse (2005, p.117), “What Kant describes as his ‘proof of the principle of sufficient reason’
is none other than his proof, according to this method, of the causal principle in the Second Analogy of
Experience, in the Critique of Pure Reason”. A autora ainda cita três passagens nessa primeira crítica, onde em
decorrência do método transcendental que revolucionou os horizontes da metafísica tradicional, Kant menciona a
impossibilidade de demonstrar o seu, agora ontológico, princípio da Razão Suficiente na sua precedente
formulação dogmática: vide C.R.P., B246, p.225; C.R.P., B265, p.237 e C. R. P., B811, p.624.
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Sendo assim, conceber a seqüência das percepções como uma mudança objetiva (AB), é
conceber implicitamente que a ordem das percepções (αβ) é, neste sentido, necessária
(Strawson, 1966, p.138). Mas, para que isto ocorra, ou seja, para conceber esta ordem de
percepções como necessária, equivale a transição extramental [causal] entre A e B como
necessária ou, como assinala Strawson (Ibid), Kant não está dizendo que conceber uma ordem
de percepções A e B como necessária, seja equivalente a conceber A como necessitando
causalmente a B; ao contrário, afirma, de conformidade com a segunda Analogia, que a
mudança de A para B está causalmente necessitada por algumas condições prévias não
especificadas que são, em outras palavras, condições a priori. Neste sentido, qualquer
sucessão de percepções é uma percepção de uma mudança objetiva somente se a ordem
daquelas percepções é necessária [e não coexistente]; mas a ordem das percepções pode ser
necessária somente se a mudança é necessária, isto é, causalmente determinada [e
eminentemente sucessiva], o que implica que o princípio da causalidade, como acabamos de
afirmar, tem seu fundamento a priori no princípio [ontológico] da Razão Suficiente ou, como
observa Strawson (Ibid), “a Lei da Causalidade Universal é válida para toda experiência
possível”, e sua representação proposicional é um argumento modus ponens “AtB; A ⊢B”.
Exatamente: ao imprimir uma crítica à metafísica no campo das possibilidades, Kant
procura uma justificação lógica para o chamado interesse da razão onde esta deve se
relacionar a combinações possíveis de enunciados verdadeiros ou falsos sobre os fatos e não
aos fatos em si mesmos. Noutras palavras: em Kant, a validade dos argumentos antecede a
verdade ou falsidade dos enunciados 93 ou, dito em seus próprios termos, as provas dos
argumentos transcendentais têm como característica básica que nelas a razão através de “seus
conceitos, não se deve orientar diretamente para os objetos, mas primeiro demonstrar a priori
a validade objetiva dos conceitos e a possibilidade da sua síntese” (C. R. P., B810, p.623).
Esta é a concepção de experiência possível de que trata os argumentos transcendentais e que
terá continuidade em “Finalidade e Indução” com sua versão teleológica para a totalidade da
experiência, através da idéia de “unidade sistemática da natureza” (ver 3.2.1) que, como
93

Do ponto de vista da “teoria geral da proposição”, como Strawson (1967, p.1) assim caracteriza a lógica, a
validade é uma propriedade dos argumentos que são grupos de enunciados, e não de enunciados individuais. Já a
verdade é, uma propriedade de enunciados [ou proposições] individuais, não de argumentos. Assim, não parece
haver sentido algum em dizer que um argumento [ou átomo da razão] é “verdadeiro”; tampouco que um
enunciado singular seja “válido”. Assim, podemos compreender que um argumento transcendental não substitui
o conhecimento empírico ou fatual, mas é, sem dúvida, um instrumento eficaz para a avaliação das pretensões do
conhecimento. Validade é acuidade lógica do argumento, antes que a verdade de suas premissas. Isso reflete uma
importante característica, mais ampla, da filosofia, mormente a kantiana: ela não consiste simplesmente em dizer
coisas verdadeiras ou descrever fatos, mas em fazer afirmações verdadeiras fundadas em bons argumentos.
Nesse desiderato pode-se compreender que o tema da resposta de Kant ao problema de Hume pode ser
considerado e desenvolvido com base numa interpretação semântico-cognitiva dos argumentos transcendentais.
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veremos, se constitui num argumento transcendental em sua dimensão reflexiva que Kant vai
desenvolver no âmbito da Crítica da Faculdade do Juízo, e que está associada a sua resposta
ao problema de Hume, precisamente à segunda definição de causa - a indução (ver 3.3).
Podemos assim fazer um pequeno resumo da presente questão: enquanto Kant trabalha
no nível [a priori] de argumentos ou que, a despeito da linguagem representacionista adotada
por ele, devemos admitir que o ponto de partida efetivo de sua análise é a suposição de que
conhecer é julgar que uma proposição predicativa é verdadeira e, neste sentido, sua doutrina
já incorpora uma certa concepção [lógica] de juízo para além de uma mera concepção de
representação; Hume, por seu turno, é mais afeito a trabalhar no nível mental [a posteriori]
das premissas de tais argumentos. Com efeito, perseverando no uso de nossa codificação
proposicional, diremos que: enquanto Kant trabalha com a segunda Analogia a partir de um
argumento modus ponens “AtB; A ⊢B”; em Hume, o tema das relações causais é analisado
preferencialmente a partir da primeira premissa desse argumento “AtB”. Conclui-se que a
proposta de um argumento transcendental é tão só a de justificar e/ou fundamentar tipos de
argumentos e/ou proposições cético-naturalistas, assumindo um ideal de racionalidade
dedutiva, como um princípio lógico ou uma teoria ontológica de objetos capaz de operar a
priori como pressuposto, premissa, axioma, postulado ou condição e, por isso, a rigor, não lhe
pode caber qualquer resposta específica sobre a verdade de questões de fato, ou a Hume 94 .
É neste sentido que a Lei da Causalidade Universal é válida para toda experiência
possível: ela se ocupa exclusivamente da questão da validade do argumento, e não dos
enunciados específicos que são partes componentes desse argumento e, sendo assim, explicase porque em Kant o lógico (αβ) tem precedência sobre o causal (AB), ou porque o princípio
da Razão Suficiente é a versão a priori da causalidade 95 . O que Strawson vai criticar na
94

“Por isso, todas as tentativas de demonstrar o princípio da razão suficiente foram em vão, conforme o
reconhecimento unânime dos especialistas; e antes da aparição da crítica transcendental, uma vez que não se
podia abandonar esse princípio, preferiu-se apelar obstinadamente para o senso comum (...) a tentar novas provas
dogmáticas” (C. R. P., B811-812, p.624). Como ficará claro em “Finalidade e Indução”, o princípio da razão
suficiente se apresenta como requisito de validade [regulativo] para os argumentos transcendentais. Neste
sentido, não pode haver argumentos sólidos sem argumentos válidos. Determinar se as afirmações contidas em
suas premissas são verdadeiras, embora seja importante, [para Kant,] simplesmente não é suficiente para garantir
que extrairemos conclusões verdadeiras. As pessoas cometem esse erro com muita freqüência: esquecem que se
pode partir de um conjunto de crenças inteiramente verdadeiras e, entretanto, efetuar uma inferência tão
imperfeita a ponto de terminar com conclusões inteiramente falsas. Elas se satisfazem em partir da verdade, não
sabendo que partir da verdade nem sempre garante que se terminará com ela. Assim, apesar de admitirmos que
todo conhecimento é suscitado pela experiência, Kant sustenta contudo que algum conhecimento é a priori, no
sentido de que a experiência que nos faz pensar nele não é suficiente para o provar, dirigindo apenas a nossa
atenção de modo a vermos a sua verdade sem precisar de qualquer prova da experiência.
95
Kemp-Smith em seu “The naturalism of Hume (I)”, p.155 não deixa de captar as discrepâncias sutis entre o
naturalismo humeano e o racionalismo kantiano: “Se nós ficarmos satisfeitos em considerar nossas crenças como
um produto das propensões fundamentais constituintes da natureza humana, pode ser mostrado que elas, quando
se conciliam perfeitamente às demandas que as coisas fazem sobre nós, são tão maravilhosamente adaptadas
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segunda Analogia é que, como deduzimos há pouco, a ocorrência de post hoc na premissa
“(AtB)” acarretará um non sequitur no argumento “(AtB); A ⊢B”, ou melhor, é um contraexemplo à validade objetiva do argumento que ocorre a Kant sustentar no “Princípio da
sucessão no tempo segundo a lei [a priori] da causalidade” (C. R. P., B232, p.217). Ora, isto
foi demonstrado expressamente pelos conteúdos expostos nas colunas {[(AtB) ∧ A] t ¬ B}
e {[(BtA) ∧ A] tB} das funções de verdade das variantes psicológicas [ou contraexemplos] de nosso argumento “Se o tempo estiver bom no domingo, vamos à praia; o tempo
está bom no domingo ⊢ Vamos à praia” ou, dito de outro modo, a falácia torna-se ostensiva na
medida em que essas colunas apresentam conteúdo informacional, qualquer que seja ele, não
sendo, portanto, meras tautologias, o que configura, conseqüentemente, um non sequitur 96 .
É certo que esse conteúdo informacional é fruto da posse de indiferença de ordem no
processo de justaposição entre o Objekt e o Gegenstand, de modo que na “Observação geral
ao sistema dos princípios” (C. R. P., B288, p.251) Kant registra, por fim, a importância da
intuição externa no conjunto da temática da causalidade, o que está expresso pelo conceito de
Gegenstand, cuja possibilidade é fundamental para sua própria realidade objetiva (C. R. P.,
B291, p.253) como já tivemos oportunidade de examinar em 2.3.2 - “Da primeira analogia e
da refutação do idealismo”. Com efeito, diante da argumentação strawsoniana, parece que fica
difícil aceitar a propalada “comunidade dinâmica” entre o sucessivo e o simultâneo das
segunda e terceira Analogias, sem cometer o non sequitur, a não ser forjando, como faz Kant
em nossa opinião, a inserção subreptícia de noções que antes da terceira Analogia
suspeitávamos que fossem cuidadosamente evitadas pela metodologia a priori dos
argumentos transcendentais, como “intuições empíricas”, “síntese da imaginação”, etc, todas
elas parecem que tributárias do vago conceito de Gemeinschaft introduzido repentinamente na
terceira Analogia, o qual já mencionamos neste tópico. Ora, esta comunidade é logicamente
inconsistente com o princípio de causalidade da segunda Analogia e, sendo assim, a única
possibilidade de justaposição entre o sucessivo e o simultâneo se dá a posteriori, o que

como quaisquer instintos animais; mas se, por outro lado, nós erradamente insistimos em interpretá-las como
conclusões de supostas inferências, pode ser descoberto que elas repousam sobre uma massa de contradições e
pressuposições teoricamente injustificáveis”.
96
Só isto já contraditaria a primeira regra da disciplina da razão pura em relação às suas demonstrações (C. R.
P., B810, p.623), no que toca a estrita necessidade dos argumentos transcendentais de “não tentar nenhuma
demonstração transcendental sem ter previamente refletido e, quanto a este ponto justificado, acerca da fonte de
onde se querem tomar os princípios, sobre os quais se pensa fundar essa demonstração e com que direito se pode
esperar dela um bom resultado dedutivo” (o grifo é nosso) (C. R. P., B814, p.626). Nos parece que, para fugir às
falácias, Kant refugia-se nos argumentos transcendentais. Mas, na opinião de Strawson, o uso judicativo de
argumentos transcendentais na segunda Analogia vai estar exposto a non sequitur, ainda que sua função precípua
parece ser a de servir de referência [lógica] de coerência para as implicações causais ou falácias de relevância.
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automaticamente falseia as características da faculdade de julgar determinante que
elaboramos em 2.2.3 - “Do esquematismo e da capacidade de julgar em geral”97 .
Já em Individuals, utilizando de terminologia inferencialista própria, Strawson (1959,
p.55) esclarecia que é a introdução das noções de espaço e tempo que permite que o juízo
tenha uma referência ao mundo objetivo. Assim, a justaposição do espaço e do tempo é tida
como condição essencial, na qual diferentes acontecimentos particulares se dão sucessiva e
simultaneamente cada qual com suas respectivas histórias. Para Strawson (Ibid), esta primazia
epistemológica [e ontológica] é resultado de uma representação que permite a identificação de
particulares consubstanciados através de marcadores espaço-temporais como os termos
“este”, “aquele”, etc., presentes nos juízos proposicionais a que ele nomeia de “indexicais”. É
a estrutura lógica desses indexicais que confirma a qualidade dos juízos como representações
acerca do mundo, e que, portanto, uma representação judicativa, em que espaço e tempo não
coexistissem ou não desempenhassem nenhum papel de comunidade, só ilusoriamente
forneceriam mais amplo conhecimento que uma representação indexicalmente constituída.
Nesse desiderato, Strawson insinua que devemos insistir na tese de que a existência de
particulares básicos são condições a priori para representações cognitivamente relevantes [ou

97

De fato, em C. R. P. B265, p.237 - nota, Kant até admite que a Gemeinschaft seja subreptícia, e vale aqui
reproduzi-la integralmente: “A unidade do universo, no qual todos os fenômenos devem estar ligados, é
manifestamente uma simples conseqüência do princípio, tacitamente (o grifo é nosso) admitido, da comunidade
de todas as substâncias; porque se estas estivessem isoladas não constituiriam partes de um todo e se a sua
ligação (ação recíproca do diverso) não fosse já necessária para a simultaneidade, não se poderia concluir desta,
como relação puramente ideal, para aquela, como relação real. Mostrámos, no devido lugar, que a comunidade é
propriamente o princípio da possibilidade de um conhecimento empírico da coexistência e que, propriamente, a
conclusão vai desta àquela como sua condição”. Vê-se que Kant coloca a comunidade como condição [a priori]
da coexistência, mas no corpo do texto propriamente dito, admite que só recorremos teoricamente à comunidade
porque premidos em face da coexistência que, por sua vez, é resultado de uma sucessividade [ou causalidade]
fraca, decorrente de um post hoc que vimos acarretar um non sequitur. Assim, esse tipo de comunidade entre
objetos da experiência, ou entre duas ou mais pessoas, como Kant aponta analogamente no texto da Metafísica
dos Costumes - Doutrina do Direito -, parece mais ser um ato unilateral de acordo com uma autorização
universal derivada de princípios racionais; neste caso, uma comunidade originária [a priori] com precedência
ontológica sobre qualquer comunidade primitiva [a posteriori] estabelecida a partir dos hábitos afetos à
determinada civilização de que partem as doutrinas ditas empiristas. A comunidade seria então uma espécie de
contrato a priori com inspiração no contrato social de Rousseau, em que se poderia estabelecer causalidades
recíprocas à parte de seus conteúdos, mas certamente diversa da “republic or commonwealth” humeana de T., I,
IV, 6: 293, 19 em que Gegenstände convivem com Objekt numa relação de necessidade comparativa
determinada pelo costume e não pela razão. Strawson (1966, p.138) esclarece este ponto afirmando que Kant tem
a impressão de estar tratando “com uma única aplicação de uma única noção de causalidade. De fato, não só
muda a aplicação da palavra ‘necessário’ senão que também muda seu sentido, substituindo um tipo de
necessidade por outro”. É fácil verificar isso, após o que desenvolvemos em nossa primeira parte, especialmente
em 1.9, que procurava compatibilizar a concepção de necessidade em Hume à duas acepções de causa, a saber,
causalidade natural, baseada na perspectiva objetivista da terceira pessoa, e a causalidade filosófica, baseada na
perspectiva subjetivista da primeira pessoa: Kant propõe na segunda Analogia, uma acepção, a seu ver
objetivista que, ao menos no âmbito [onto-epistemológico] da Analítica Transcendental, supõe pôr um ponto
final ao problema da causalidade e indução, mas, sua resposta é insuficiente porque não assegura nem a
necessidade nem a existência das leis causais empíricas, que permanecem subdeterminadas. Só que meia
resposta não é resposta...
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com significado empírico], e grande parte de sua argumentação anti-cética [transcendental]
tem como objetivo demonstrar a natureza a priori de tais particulares básicos, ainda que num
ambiente sabidamente aberto ao cometimento de non sequitur.
Neste sentido, ainda que nenhuma dada análise particular envolvendo a argumentação
transcendental de origem strawsoniana faça parte do escopo da presente tematização, cabe
enfatizar sua emergência dentro de um novo contexto teórico que busca superar o paradigma
do representacionismo presente na linguagem [psicológica] de Kant, e que se propõe a
descrever a natureza a priori dos Gegenstände, pelo que, nesse desiderato, o problema da
representação nos limites do juízo será esclarecido no âmbito de uma discussão acerca da
existência da relação de intertemporalidade entre o Objekt e o Gegenstand, posta em 2.3.1
numa forma proposicional “AtB; B ⊢A” 98 . Com efeito, o projeto de Kant da segunda
Analogia não é suficiente para determinar a existência [e a necessidade] de relações causais
particulares, mas apenas relações causais a priori: diversamente de Hume, onde as instâncias
de necessidade e existência das relações de causa e efeito são devidamente compatibilizadas
como vimos em 1.10, o mesmo deixa de ocorrer com os argumentos transcendentais
kantianos. Isto posto, o conceito de causalidade estabelecido na segunda Analogia é legítimo
[e eclético] o bastante para responder a Hume, tanto no que toca à causalidade, quanto à
indução? Cabe expor a posição definitiva de Strawson quanto à questão:
É conceitualmente necessário quando se observa uma mudança de estado de
coisas de A para B, que não haja a introdução nas condições causais das
98

É nesta perspectiva que devemos compreender, ainda que não caiba aqui dar seqüência a seu aprofundamento,
o sentido de Gemeinschaft: ele supõe um processo de discussão e esclarecimento entre falantes e ouvintes
desenvolvido em grande medida sobre descrições que contenham, mesmo que implicitamente, elementos
indexicais, extrapolando conseqüentemente os limites da conhecida lógica formal. Com efeito, a análise
discursiva compreende além de forma e conteúdo, um contexto que está na base do chamado pragmatismo da
linguagem. Em outros termos, a filosofia da linguagem strictu sensu incorporou à suas pretensões um requisito
pragmático que extrapola os conhecidos requisitos sintático e semântico que eram seus temas de consenso, o que
pode ser caracterizada por ter como idéia básica a concepção de que a filosofia deve realizar-se pela análise da
linguagem, e este deve encerra precisamente uma prescrição, um reconhecimento de que não é isso que ela tinha
feito até então mas, doravante não poderá deixar de fazê-lo. Assim, as leis do pensamento no âmbito da filosofia
das lógicas encerram uma normatividade, de modo que em certos tratados de pragmática lingüística, parece vir à
tona um inusitado compromisso outrora oculto: o de uma certa complementaridade entre a lógica e a ética. Com
isto, parecem estar criadas condições de compatibilização entre as lógicas formal e a informal, e isto com base
no fato corriqueiro de que a maior parte dos raciocínios nos quais nos engajamos não é dedutivo mas empírico,
moral e, mais amplamente, prático. É neste sentido que parece estar estabelecida a inserção do Gemeinschaft na
compreensão de Strawson: Gemeinschaft é um portador de Gegenstände. De um ponto de vista pragmático, onde
se destacam os métodos de abdução que veremos com mais propriedade em “Finalidade e Indução”, o mais
importante não é a suposição de que a verdade acerca de uma realidade independente possa ser estabelecida de
modo irrefutável, mas a idéia de que temos de alcançar o máximo de verdade que formos capazes, dados os
limites das evidências e as exigências da vida comum: é assim que os argumentos transcendentais de Strawson
têm a forma “AtB; B ⊢A” e não “AtB; A ⊢B”. Algumas das considerações feitas aqui têm por base um
ensaio de filosofia das lógicas de Gottlob Frege - Der Gedanke, a partir de (ver bibliografia): COSTA, Cláudio
(1999, pp. 157-182).
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percepções desses dois estados de uma defasagem de tempo na percepção de
A, de modo que as percepções do observador teriam a ordem mantida:
percepção de A, percepção de B - e não a ordem inversa. Mas a necessidade
invocada na conclusão do argumento não é em absoluto uma necessidade
conceitual; é uma necessidade causal da mudança que tem lugar, dado algum
estado de coisas antecedente. Se trata, portanto, de uma contorsão muito
curiosa por meio da qual uma necessidade conceitual, baseada no fato de
uma mudança, se identifica com a necessidade causal da mudança mesma
(Strawson, 1966, p.138).

A passagem supra parece refletir duas ordens de implicação, mas que a segunda
Analogia só responde à primeira: (i) que se trata de uma implicação conceitual ou estrita, a
causalidade de 1.9, que pode ser codificada proposicionalmente num argumento condicional
válido, na sua expressão mais conhecida - o modus ponens -, como vimos, carente da
característica de indiferença de ordem e representada numa relação de princípio e
conseqüência entre A e B; a segunda, (ii) a indução de 1.9, tem sua origem na posse da
característica de indiferença de ordem introduzida na premissa maior “A t B” do modus
ponens por uma relação de causa e efeito - uma implicação causal ou ampla entre A e B que
resulta na falácia “AtB; B ⊢A”. Ora, o efeito da introdução da posse da característica de
indiferença de ordem numa relação causal carente da característica de indiferença de ordem
equivale a inserção de um contra-exemplo e tem duas conseqüências que podem ser muito
bem abalizadas: a) na ordem conceitual, ela equivale a uma metamorfose lógica provocada
por um defeito de raciocínio, um tipo formal de non sequitur onde se toma, por exemplo, o
caso de uma afirmação do antecedente pela conhecida falácia da afirmação do conseqüente e;
b) na ordem causal, a coexistência ou justaposição entre Objekt e Gegenstand, o que, do
mesmo modo, equivale ao cometimento de um non sequitur informal caracterizando uma
abdução. A conclusão que se chega é que o argumento da segunda Analogia é ilegítimo do
ponto de vista de sua verificação e, por este motivo, comete non sequitur, ao tomar um
argumento causal (AB) inválido por um argumento conceitual (αβ) válido.
Mas, continua Strawson (1966, p.138-139), se o uso que Kant faz da noção de
necessidade causal na segunda Analogia é ilegítimo, já que não responde integralmente ao
problema da indução colocado por Hume, urge retomar a nossa questão básica formulada
desde o início desta segunda parte (ver 2.1) e que no geral perpassa todo o desenvolvimento
do presente trabalho: a segunda Analogia implica a existência e/ou a necessidade das leis
causais empíricas? Na avaliação de Strawson, se for dado o pressuposto de estrita carência da
característica de indiferença de ordem na segunda Analogia, torna-se contraditório nesse
desiderato qualquer plausibilidade de coexistência entre o Objekt e o Gegenstand, de modo
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que em tal contexto teórico não cabe fazer qualquer referência a necessidade e tampouco a
existência de leis causais empíricas. Não obstante, isto não quer dizer que alguns dos pontos
positivos da interpretação posta por Strawson não possam ser levados em consideração como
subsídios para uma formulação teórica alternativa, aspecto que nos deteremos em reconstituir
no tópico que se segue a título de sua contribuição.
2.3.4 Da contribuição de Strawson
A contribuição de Strawson, da qual nos ocuparemos com brevidade, caminha no
sentido de melhor se apropriar da idéia de causalidade no marco empírico de uma relação
entre eventos, base da chamada condição INUS que vimos no início do tópico 2.3.3. Com
isto, ela deve propor soluções que de alguma forma compatibilizem questões como a que trata
da relação de intertemporalidade entre o Objekt e o Gegenstand, inclusive aquela que
deixamos em aberto na passagem do tópico 2.3.1 ao 2.3.2 - onde a realização da Refutação do
Idealismo está ligada à ocorrência de non sequitur -, cujo equacionamento, ainda que
implícito, certamente estará contido nas linhas que vão se seguir. Concomitantemente, ela
procura compreender melhor a linha de abordagem seguida por Kant que, a seu modo, insiste
na eficácia inconteste de argumentos transcendentais [conceituais] contra qualquer atitude de
procedência cética diante do conhecimento, iniciativa que caracterizou sobremaneira seu
envolvimento teórico com Hume 99 . Ora, se levarmos em consideração a atitude naturalista de
Hume diante “Do contraponto entre conhecimento e probabilidade” que está explicitamente
presente na formulação da relação natural de causa e efeito, fica evidente a limitação dos
argumentos transcendentais [determinantes] como solução ao problema posto pela indução,
como acabamos de ver. Nessa perspectiva, se a segunda Analogia não responde ao problema
da indução, a contribuição de Strawson vai se concentrar em propor alterações convenientes
com o fito de torná-la adequada como modo de determinação das leis casuais empíricas e isto,
de alguma forma, significa compreender os argumentos transcendentais não apenas como um
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Ora, sabemos por tudo que explicitamos na abordagem sobre Hume, que não é mais sustentável teoricamente a
interpretação de sua filosofia com base num ceticismo desmedido, pirrônico, etc. Não obstante, essa foi a
hipótese que foi acatada por Sales Lima, 2003, p.22: “É também digno de mencionar antecipadamente que, ao
fazermos uma interpretação textual da resposta de Kant ao problema de Hume, devemos obviamente seguir a
própria leitura que Kant fez de Hume, evidenciando, como tal, prioritariamente os aspectos céticos de Hume e
não o lado naturalista de sua filosofia que, a título informativo, é objeto de várias publicações, mormente as mais
recentes”. A literatura recente mostra que essa leitura é mutilada e unilateral. Se a hipótese levantada de que
Kant não teria feito uma leitura adequada de Hume é plausível, justamente por não ter analisado toda a sua obra
capital, o Tratado, podemos afirmar talvez sem titubear que a segunda Analogia é um argumento insuficiente
para dar cabo do problema de Hume. Quanto a isto, não é improvável que a reelaboração efetuada por Hume no
Livro I do Tratado, que constitui a primeira Investigação, tenha em parte omitido ou bem desfigurado a
argumentação que apóia o aspecto positivo de sua filosofia - o seu naturalismo. Ver nosso tópico 1.3.
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esquema conceitual demonstrativo, na falta do qual a própria experiência seria
contraditória 100 , como foi descrito ao longo “Do objeto e da referência”.
Com efeito, partindo de suas próprias premissas, melhor entendidas e matizadas, o
projeto strawsoniano procura, assim, afastar-se de um empreendimento eminentemente
dedutivo que é característico do forte apriorismo kantiano. De início, descarta a noção de uma
ordem necessária das percepções ou, melhor dizendo, de uma carência estrita da característica
de indiferença de ordem, pressuposto explícito da segunda Analogia que elimina qualquer
ocorrência de post hoc e, conseqüentemente, de non sequitur. A estratégia seguida por
Strawson em parte já foi devidamente esclarecida no tópico anterior, a saber, a consideração
da operação conjunta das segunda e terceira Analogias ao estabelecer nossa conhecida
justaposição espaço-temporal entre o Objekt e o Gegenstand. Assim como na segunda, a
ordem necessária das percepções equivale à determinação causal da mudança objetiva, na
terceira, a indiferença de ordem das percepções é equivalente à coexistência causal entre os
objetos (Strawson, 1966, p.139). Com isto, a idéia de uma interação recíproca causal torna-se
plausível, ou seja, o pensamento de objetos como coexistentes em um dado período de tempo
é idêntico ao pensamento de que as nossas percepções deles durante esse período apresenta
uma ordem [de apreensão] reversível e indiferente 101 .
100

Strawson acentua o Hume naturalista, embora entenda bem o papel, a importância e o uso reservado às
argumentações de estilo transcendentais. Nesse desiderato, ele procura mostrar que Hume, ao contrário do
cartesianismo, considera o ceticismo fútil, pondo em dúvida certas crenças cujo questionamento não faz muito
sentido, porque tais crenças são básicas e naturais no curso de nossa vida comum. Assim, se por um lado, o
próprio Hume reconhece que nossa confiança na formação indutiva de crenças não pode ser fundamentada
racionalmente, por outro ele assume que ela não pode estar exposta a sérias dúvidas, se considerarmos que a
indução está, como vimos na primeira parte, para além de nossa crítica e capacidade racional de assegurar-lhe
uma solução dedutiva e, por isso mesmo, o concurso da natureza se encarrega de conferir uma espécie de
prioridade epistêmica às questões ditas mais abstrusas. Assim, na linha de Kemp-Smith, Strawson admite que as
dúvidas céticas colocadas por Hume não podem ser enfrentadas com argumentos, ou seja, inferencialmente e,
neste sentido, devemos considerá-las supérfluas ou impotentes contra a força da natureza, ou nossa disposição
natural de transigir ao suficiente diante do necessário ou, numa palavra, devemos reiterar o papel secundário que
tem a razão no curso da vida comum. Cabe, portanto, contra o cético-naturalismo um contraponto pela via
inferencial: este é o papel precípuo desempenhado pelos argumentos transcendentais kantianos.
101
Neste sentido, parece que a causalidade como relação entre eventos unifica espaço e tempo. No mero tempo
[ou sucessividade estrita] tudo seria elusivo, não havendo nenhuma permanência e nenhuma coexistência e, por
conseguinte, nada de simultâneo, portanto nenhuma duração; no mero espaço [ou simultaneidade plena], nosso
mundo seria rígido e imóvel, não havendo nenhuma sucessão e mudança. Nesse desiderato, a causalidade
[INUS] vai surgir exatamente quando compatibilizamos tempo e espaço numa relação de justaposição ou de
dependência recíproca, de modo análogo como Platão já nos asseverava que o sensível (Gegenstand) e o
inteligível (Objekt) coexistem numa relação de dependência. Com efeito, apenas pela união de tempo e espaço
surge a matéria, vale dizer, a possibilidade da simultaneidade e, com isso, da duração e, mediante esta, a
permanência da substância, a despeito da mudança de seus estados, isto é, da causalidade. Segundo Strawson, o
que traduz toda a base conceitual para essa continuidade da experiência, na qual diferentes acontecimentos ou
experimentos particulares acontecem sucessiva e simultaneamente e que nos ocorre a possibilidade de
reidentificá-los, são justamente os argumentos transcendentais que em seu modelo inferencialista verifica o non
sequitur. Assim, Strawson (1966, p.147), está criticando o ideal de racionalidade dedutivo de Kant quando
afirma “Esta [r] bastante claro que Kant pensa que deve haver alguns objetos de percepção absolutamente
permanentes que representem a permanência da mesma estrutura espácio-temporal. Não se satisfaz com permitir
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De fato, na simultaneidade o espaço está tão implicado quanto o tempo, pois se duas
coisas são simultâneas e no entanto não são unas, logo são diferentes no espaço, de modo que,
em termos estritos, o simultâneo mais parece uma determinação negativa que meramente
indica o fato de duas coisas, ou estados [de causalidade], não serem diferentes quanto ao
tempo e, portanto, sua diferença deve ser procurada em outra parte que não seja apanágio do
estritamente necessário mas que habite simplesmente na instância do suficiente. Assim, na
opinião de Strawson, o modelo teórico desenvolvido na segunda Analogia no mínimo peca
pela equivocidade de alguns de seus termos, principalmente quando levadas em consideração
suas condições de aplicabilidade ou uso. E ele vai destacar nominalmente termos como
“necessidade” e “reciprocidade” associados respectivamente às segunda e terceira Analogias,
cujos sentidos variam de acordo com o grau de implicação ou entrincheiramento entre a causa
e o efeito, “A t B” 102 . Cito Strawson (1966, p.139):
(...) uma possível “reciprocidade das percepções” reflete uma reciprocidade
real de influência causal; ou a possibilidade de “percepções recíprocas” de
objetos reflete a existência de uma influência recíproca causal de objetos. Os
sentidos pertinentes das palavras “recíproco” e “reciprocidade” são aqui tão
amplamente distintos que a mera repetição da palavra carece do poder de
confusão que tem, na segunda Analogia, a mudança de sentido e aplicação
da palavra necessidade.

Observe-se que Strawson alerta para definições alternativas dos termos empregados, já
que de algum modo tanto “necessidade” quanto “reciprocidade” podem estar se referindo a
“causalidade”. Neste sentido, verifica-se prima facie que ele segue os passos de Hume na
formatação de seu modelo: definir conceitos como o de “necessidade” na segunda Analogia,
bem como o de “reciprocidade” na terceira, pode realmente ser uma fonte de equivocidade,

que a permanência meramente relativa de objetos particulares da percepção seja suficiente para assegurar a
identidade duradoura de todo o sistema de tais objetos”.
102
O que Strawson parece querer sugerir na sua contribuição de resgate da segunda Analogia, é exatamente uma
possibilidade de explicação da causalidade como relação de eventos, que entrevemos a partir da consideração de
sua operação conjunta com a terceira Analogia o que, conseqüentemente, complementa uma justificação com
base no conceito de Gemeinschaft (que vimos ser insuficiente), além do que torna possível compatibilizar a
primeira Analogia com a Refutação do Idealismo, como dissemos em 2.3.2. Veja o que ele propõe a partir desse
tratamento conjunto das Analogias (1966, p.140): “Demos por suposto que o pensamento de um objeto de uma
possível percepção, objeto que não se percebe normalmente como coexistente com outro, que si se percebe
normalmente, implica o pensamento de que estão mutuamente relacionados de alguma forma distinta da mera
coexistência (...) Na medida em que a posição de cada um em um espaço comum pode especificar-se com outros,
podemos dizer que eles determinam mutuamente suas posições. Que entre eles, também haja uma interação
causal, é uma verdade adicional (o grifo é nosso) que requereria algo mais que uma equivocação para se poder
derivar da determinação de posição mútua no sentido que acabamos de mencionar”. Strawson observa, na esteira
de Hume, que nem todas as relações fatuais [ou de conjunção constante], são relações causais, de modo que para
que haja “entrincheiramento” entre A e B, antes que uma regra de necessidade a priori como a descrita em C. R.
P., B232, p.217, carece-se de uma condição de suficiência ou de indiferença de ordem representada pela
presença de um Gegenstand, presença tanto atual, quanto adicionalmente, relacional.
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porque quando tais Analogias estão sendo operacionalizadas no contexto da vida comum, nem
necessidade é necessidade estrita, nem reciprocidade é reciprocidade estrita. Com efeito,
queremos aqui repisar um fato ao que na abordagem sobre o sistema de Hume, e em particular
em seus tópicos 1.5 e 1.7, já chamávamos a atenção, a saber, que uma dupla definição de
causa estava associada a um duplo sistema de realidades (T., I, III, 9) que perfaz o seu
empirismo relacional: um primeiro, correspondente aos objetos da memória e dos sentidos
que atribuímos ao Gegenstand da terceira Analogia; e um segundo, correspondente aos
objetos do juízo que atribuímos ao Objekt da segunda Analogia. Cumpre não perder de vista
que Hume estabelece sua proposta colocando este sistema em tensão, sustentando que não há
uma clivagem perfeita que limite [demonstrativamente] de um lado a causalidade e de outro a
indução e que, por isso, existe uma necessidade maleável, por assim dizer, entre o espaço ou
lacuna que medeia entre os argumentos transcendentais kantianos [que tratam de justificar a
experiência possível] e a natureza [ou experiência provável], ou entre o campo dos possíveis e
o campo dos prováveis, espaço esse [de reflexão] que se deixa ocupar pelos contra-exemplos
da vida comum 103 .
Segundo Strawson (1966, p.141), a noção básica que sustenta essa questão, e pouco nos
damos conta disso, é a que se pode considerar que existe por assim dizer uma diferença entre
Hume e Kant no processo de explicação que se interpõe entre as determinações imediatas dos
sentidos até a constituição da experiência. No caso de Hume, a diferença entre experimentos e
experiência é sempre uma mera questão de grau e se traduz no nosso hábito de transferir
experimentos numa ordem intertemporal, como fazem as doutrinas empiristas 104 ao constituir
103

Está aberta, na visão de Strawson, a possibilidade de uma via mais laxista para a causalidade: “(...) se as
argumentações diretas tanto da segunda como da terceira Analogias falham, não se segue que o problema das
Analogias não tenha via possível de avançar, e de avançar em direção similar à kantiana, com a ajuda dos
materiais que Kant colocou à nossa disposição” (Strawson, 1966, p.140). No seu ensaio sobre “Ceticismo,
naturalismo e argumentos transcendentais” em Skepticism and Naturalism: some varieties, ele observa que uma
vez que abandonemos o projeto irreal de validação absoluta dos argumentos transcendentais ao estilo kantiano, o
cético-naturalismo abraçará o projeto real de investigar outro estilo de argumento transcendental: inquirir
conexões entre os elementos estruturais de nosso esquema conceitual dentro de um ideal de racionalidade
indutiva na forma proposicional “AtB; B ⊢A” e não mais carente de uma fundamentação dedutiva [a priori],
ela mesma também transcendental “AtB; A ⊢B”.
104
Os empiristas, como Hume, descaracterizam qualquer distinção ontológica entre uma percepção real e aquela
de caráter relacional que ele atribui ao costume: “Dessas impressões ou idéias da memória formamos uma
espécie de sistema, que compreende tudo o que nos lembramos ter estado presente a nossa percepção interna ou
a nossos sentidos; e a cada elemento particular desse sistema, juntamente com as impressões presentes,
costumamos chamar de uma realidade. Mas a mente não pára aqui. Ao constatar que esse sistema de percepções
está conectado com um outro sistema pelo costume ou, se quisermos, pela relação de causa e efeito, ela passa a
considerar as idéias deste sistema. E, sentindo que está de certo modo necessariamente determinada a visar essas
idéias em particular, e que o costume ou relação que a determina não admite a menor alteração, forma com elas
um novo sistema, igualmente agraciado com o título de realidades” (T., I, III, 9: 138,3). A filosofia crítica, por
sua vez, admite uma distinção de natureza entre os dois sistemas de realidades, invocando uma metodologia
transcendental com base numa concepção objetiva fundacionista (a priori), cuja pauta está calcada no idealismo
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uma experiência provável; no caso de Kant, a diferença entre experimentos e experiência se
explica através de numa ordem intertemporal ontológica atestada pela Segunda Analogia da
Experiência ao constituir uma experiência possível. Parece que somente no primeiro caso, é
possível existir objetos não percebidos, que sem dúvida são objetos de uma possível
percepção, coexistindo com objetos de nossa percepção atual [ou real], ou existindo ao
mesmo tempo que eles e, na concepção strawsoniana, se “não houvesse tal coexistência de
objetos da percepção possível com objetos da percepção atual, não se poderia traçar nenhuma
distinção objetiva [ou causal] entre as ordens do tempo objetivo e subjetivo” e, de fato, isto é
tudo que está por trás da carência ou da posse da característica de indiferença de ordem de
nossas percepções 105 , ou da causalidade no marco empírico de uma relação entre eventos.
Com efeito, para entender a contribuição de Strawson torna-se oportuno refletir sobre o
ponto de corte entre o Gegenstand e o Objekt ou entre as terceira e segunda Analogias. É
nessa questão que se aloja o cerne do problema da causalidade e do contencioso entre Kant e
Hume. Sem dúvida, onde traçar, de um modo não arbitrário, a fronteira entre tais Analogias?
Uma tal oposição estrita, repousa, uma vez mais, na nossa convicção de que a causalidade se
constitui num exercício de poder [objetivo] e não no concurso de nossas próprias esperanças
naturais [subjetivas]. Contudo, uma vez assinalada a causalidade unicamente pela conjunção
constante, não pode haver uma determinação exata do ponto de clivagem a partir da qual uma
conjunção entre fatos A e B passa a ser uma verdade adicional, agora implicada por uma
conexão causal, A t B, onde A é causa e B efeito. É certo, portanto, que na acepção céticonaturalista, os termos “conjunção” e “conexão” representam relações entre enunciados cujos
graus de probabilidade variam de relevância ou entrincheiramento: a conjunção representa um
“argumento” de baixa probabilidade indutiva; conexão, ao contrário, um “argumento” de alta
probabilidade indutiva. Em suma, o que se quer dizer é que o ponto onde cessa uma
transcendental (ver 2.2.3 e 2.4) de modo que seu sistema de realidades coincide com o transcendental o que, por
si só, demarca [dedutivamente] o campo das ciências do campo da metafísica, ou seja, não permitindo que entre
eles haja uma compatibilização [indutiva] como sugere o sistema de realidades de Hume.
105
Sem coexistência, estaríamos sob e égide de um sistema exclusivamente sucessivo, carente de indiferença de
ordem e sem qualquer correlato com a realidade da vida comum e, nele, RAB é sempre RAB, como mencionamos
no tópico 2.3.3. Com efeito, vimos que a doutrina da causalidade de Hume, pode ser entendida segundo as duas
definições de causa, onde dois elementos básicos são considerados: o primeiro é o objetivo, a sensação de
determinação da mente em passar da percepção da causa ou efeito para a idéia do efeito ou causa, enfatizada na
definição natural de causa; o segundo é o subjetivo, a conjunção constante que a definição filosófica de causa
nos apresenta. Se passarmos para a doutrina kantiana, prima facie, a dupla definição de causa, na versão
preconizada por Strawson, estaria representada pela operação conjunta das terceira e segunda Analogias, na
medida em que as condições de possibilidade de comparação, nas suas próprias palavras, possam ser melhor
“entendidas e matizadas”. Isto, mais uma vez, confirma o que vimos na primeira parte em 1.9: que em Hume,
temos duas definições de causa que se completam como partes de uma única definição. Em Kant, ao contrário, o
critério demarcatório [transcendental] entre ciência e metafísica vai exigir duas definições de causa: uma
[constitutiva] para “Legalidade e Causalidade” e outra [regulativa] para “Finalidade e Indução”.
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conjunção constante e começa a atuar um processo [nomológico] causal de característica
abdutiva, não pode ser determinado dedutivamente como nos sugere [, no campo das
condições de possibilidade,] a doutrina do apriorismo kantiano.
Se o modelo humeano sugere, prima facie, que uma conjunção é uma relação filosófica
e uma conexão uma relação natural, então a questão de fundo passa a ser a de qual seria o
critério que demarcaria objetivamente uma relação filosófica de uma relação natural:
enquanto Hume propõe uma solução psicológica onde a validade é uma questão a ser obtida
em graus - a posteriori; Kant insiste que a validade é uma questão de natureza que já deve
estar inscrita [a priori] na estrutura lógica da experiência possível. A solução kantiana, que
em parte será exposta em conjunto com a interpretação de Allison (ver 2.4), não é aceita por
Strawson, já que seria portadora de non sequitur, como vimos em 2.3.3. De fato, quando se
expõe a inconsistência de uma clivagem lógica [dedutiva] entre o sucessivo e o simultâneo, o
que resta é que deve haver uma certa justaposição ou complementaridade entre eles, ou seja,
nenhuma ruptura adrede. Neste sentido, adentramos no domínio compatibilista do conceito de
probabilidades: o número de causas passa a ser freqüente ou raro dependendo das observações
que podem aumentar ou diminuir gradualmente, de modo que se torna impossível determinar
quaisquer limites precisos entre causas e acasos; e o simples indício de que deixou de ter
relevância conhecer racionalmente as chamadas “questões de fato” na terminologia humeana,
não faz senão tornar o pesquisador de plantão mais disponível e tanto mais arguto na tarefa de
investigação das causas probabilísticas (ver 1.10), colaborando para diminuir nossa ignorância
e assim trazer à luz um maior número de causas suficientes outrora desconhecidas 106 .
106

Strawson (1966, p.141-142) é incisivo ao afirmar “que as percepções que se sucedem umas as outras são
percepções de objetos que não se sucedem”, ou melhor, estamos constantemente operando um duplo sistema de
realidades conjuntivamente (∧) sucessivo e simultâneo que, sob a ótica da metodologia transcendental pode ser
disjuntivamente (∨) sucessivo ou simultâneo. De fato, “nossos conceitos de objetos e os critérios de
reidentificação que eles encarnam, devem considerar mudanças do mundo objetivo sujeitas a limitação de que a
mudança deve ser coerente com a possibilidade de aplicar esses conceitos e critérios na experiência” (Strawson,
1996, p.145), isto é, “os conceitos de objetos são sempre e necessariamente compêndios de leis ou de algo
parecido a leis causais, comportando implicações de poder ou dependência causais” (Strawson, 1966, p.145146), de modo que, o fato de não mais se defender uma clivagem definida entre as segunda e terceira Analogias,
como vimos, não implica simplesmente tomar a ciência por caos ou causa por acaso sem qualquer possibilidade
de um esquematismo conceitual (ver 2.2.3). Esta subversão, ou modo de laxismo, não implica uma destruição
das leis da natureza. O fato de que não haja, no fim das contas, senão uma constância enfraquecida, é apenas
uma garantia contra o acaso, mas isso de modo algum significa que a própria necessidade seja enfraquecida ou
que doravante no curso da vida comum, não se mire mais em ciências como aquelas modeladas inflexivelmente
pelos partidários do dogmatismo. Prima facie, um provérbio compatibilista nos diria que “causa e acaso
coexistem numa relação de dependência”. Walker (1978, p.102), corrobora integralmente com a posição de
Strawson “All the same, must there not be a network of causal relations in the world for us to be able to apply
the concept of an object to it at all? Strawson argues that the reidentification of objects is possible only in a
relatively stable, causally-ordered world, and it is plausible to maintain that to recognize something as an object
at all I must have some causally-based idea of what I would perceive, or how it would react, if this or that took
place. According to Strawson: our concepts of objects are linked with sets of conditional expectations about the
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De fato, Strawson aponta na sua sugestão em análise que se proceda à devida adaptação
no conceito utilizável de “necessidade” e, conseqüentemente no de seu correlato que é o de
“reciprocidade”, de modo que “necessidade” não tenha mais nada a ver com uma necessidade
estritamente lógica ou “necessidade racional”. Neste aspecto, o estado-da-arte da metodologia
parece caminhar no sentido de não menosprezar a certeza de um conhecimento por ele não
trazer consigo a impossibilidade de sua falsidade, dado que há muitas espécies diferentes de
certezas, e algumas delas são tão ou mais satisfatórias para a mente que aquelas presentes
num ideal de racionalidade dedutiva, ainda que talvez não sejam tão regulares. Esta
constatação é o suficiente para mostrar que a evidência demonstrativa não pode ser transferida
para relações de fato: ainda que ela possa continuar desempenhando um importante papel de
escala instrumental de apreciação no que toca à questão da validade do conhecimento, ela
nem sempre o faz com relação a sua correção [ou cognição]. Tais são as condições de
possibilidade de uso dos argumentos transcendentais em geral.
Dessa forma, para que a carga dogmática do conceito de “necessidade” seja abolida, é
preciso que tenhamos certeza de que não haja mais nada na causalidade além da conjunção
constante, e que qualquer tentativa de perseguir a essência de nexos causais seja algo que,
além de não ter um objeto preciso, esteja fadado ao fracasso. Com base nisso, pode-se
continuar dizendo que o entendimento humano é incapaz de revelar os chamados poderes
ocultos da natureza que cimentam o universo, já que não há nada mais para ser visto, e,
portanto a limitação da experiência não nos priva de nada que só estaria acessível a um
entendimento mais capacitado. Neste sentido, insistimos que muitos dos “termos reguladores”
utilizados por Hume para criticar os critérios dogmáticos de causalidade, como “força”,
“energia” e “conexão necessária”, caem em desuso e se transformam em palavras que
simplesmente significam “conjunção constante”. Muito embora não caiba identificar a
expressão “conjunção constante” a uma definição precisa, é suficiente descrevê-la da melhor
maneira possível; e isto pode ser feito com a expressão “necessidade flexível” que, seja dito
de passagem, muito bem caracteriza as intenções teóricas de um ideal de racionalidade

things which we perceive as falling under them… concepts of objects are always and necessarily compendia of
causal law or law-likeness, carry implications of causal power or dependence (Bounds of Sense, pp.145 f.)”.
Assim, Walker e Strawson estabelecem um fio condutor da presente questão, com a do objeto transcendental que
tratamos nos tópicos 2.2.3 e 2.3.2: “All the same, we can draw from Strawson’s argument the conclusion that if I
am to have grounds for applying the concept of an object then I must be able to recognize in my experience
regularities, over which I can generalize in such a way as to support counterfactuals. This is important; it shows
that I must go beyond the evidence, and it suggests a transcendental justification for doing so: unless I did I
should have no reason for applying the concepts of an object. How effective this is as a transcendental argument
must obviously depend on how essential it is that any experience should include an awareness of objects”
(Walker, 1978, p.105).
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indutiva que se impõe como uma demanda para a chamada “metafísica descritiva” de
Strawson, ao preconizar argumentos transcendentais mais laxos.
Com efeito, a relação intertemporal entre o Objekt e o Gegenstand ou a justaposição
entre o sucessivo e o simultâneo, que estão na base da definição de causalidade como uma
relação entre eventos, é um correlato próximo do conceito de “necessidade flexível”. E ele é o
resultado da contribuição de Strawson que, buscando compreender melhor as insuficiências
dos argumentos transcendentais, reconhece que a melhor solução para o problema da indução
passa por uma análise criteriosa “Do contraponto entre conhecimento e probabilidade” em
Hume 107 , como mencionado a seguir:
O máximo que podemos dizer destes dois pensamentos absolutos - das
condições estritamente suficientes para toda mudança objetiva - não é que
são pensamentos necessários; mas que são esperanças naturais. Eles não
representam, em nosso equipamento de conceitos, elementos absolutamente
indispensáveis em termos dos quais devemos ver o mundo, se é que vemos
um mundo objetivo como tal. Eles representam, antes, uma intensificação,
uma elevação, uma pressão até o limite daquelas condições verdadeiramente
indispensáveis, mas no conjunto mais laxas, que eu tratei de demonstrar
(Strawson, 1966, p.146).

É evidente, como seria de esperar, que a passagem acima prioriza o suficiente vis-à-vis
ao necessário ou, do ponto de vista lógico, o condicional verdadeiro em face da dedução
válida 108 . Neste sentido, ela parece se constituir numa versão strawsoniana do princípio da

107

É esta a conclusão strawsoniana: “Nós vimos que partindo das premissas kantianas e seguindo um caminho
de argumentação parcialmente convergente e parcialmente divergente com a sua, podemos chegar a conclusões
que exibem certas analogias com as suas: temos, por assim dizer, substitutos mais laxos para seus princípios de
permanência e causalidade” (Strawson, 1966, p.146) e que, ademais, o ceticismo quando analisado através das
lentes do cético-naturalismo na verdade não configura o grande “escândalo para a filosofia” que Kant expressara
no prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura; e que o próprio cético-naturalismo pode admitir
argumentos transcendentais conquanto que não assumam nenhuma fundamentação a priori, ou seja, que estejam
nos limites preconizados pelo “princípio da significatividade” strawsoniano que vimos em 2.3.1.
108
No que diz respeito ao ideal de racionalidade dedutiva, como a lógica formal, as inconsistências constituem o
paradigma de irracionalidade e são convencionalmente consideradas males a serem prevenidos a todo custo. Não
obstante, considerações psicológicas sugerem que o raciocínio humano vulgar é em larga e surpreendente escala
formalmente incorreto, refutando um ponto de vista perfeccionista e um tanto simplista, de acordo com o qual
não podem ser racionais crenças que possam de algum modo ser postas em causa. Estas abordagens, como vimos
em 1.10, propõem um compromisso de moderação ou de compatibilização entre o necessário e o suficiente,
suscitando polêmicas e suspeitas quanto às vias alternativas de tratar a questão, como são as soluções categoriais
que adquirem proeminência na filosofia de Kant. A temática mais recente que naturaliza a teoria do
conhecimento transformando-a em um ramo da ciência (Quine, 1960), tende a dissolver qualquer acepção de
clivagem [ou demarcação] abrupta ao estilo fundacionista por serem insignificantes e sem sentido; para seus
adeptos, se as questões distintamente filosóficas não se deixarem reduzir inteiramente a questões científicas
normais, os desafios do tipo cético à racionalidade podem ter, ao contrário, de ficar conosco como parte
permanente da natureza humana, com já nos asseverava a introdução à Crítica da Razão Pura em C. R. P., B2122, p.50-51. Apesar de podermos não ter outra alternativa, senão empregar o único sistema cognitivo que
possuímos, é um fato que podemos ceder às exigências da razão de que nossas crenças formem um sistema
sólido e coerente que, no mais, é uma perspectiva que os argumentos transcendentais nos oferecem (Stroud,
1968, p.245-248). Em “Strawson on Kant”, Bennett (1968) em parte nos traça um excelente apanhado do uso
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Razão Suficiente que no melhor estilo humeano, sustenta que as razões são causas, mas, em
todo caso, enfatiza, o que não é estranho ao cético-naturalista, a importância de permanecer
aberto à busca de explicações [probabilísticas e não metafísicas ou ontológicas] para as
causas, e este é precisamente o marco de referência que, exceto do ponto de vista teleológico,
coincide com os argumentos transcendentais no melhor estilo kantiano. Assim, ao propor uma
forma de interação mais laxa entre as segunda e terceira Analogias, Strawson parece sugerir
na esteira de Hume um redirecionamento as interpretações demasiados estritas do conceito de
“validade” como é de sólito na lógica formal. Propõe, assim, um compatibilismo entre as
chamadas lógica formal e informal que devem coexistir numa relação de dependência, como
ocorre na vida comum. Sendo assim, validade dedutiva e correção indutiva, devem coexistir
ou se justapor (temporal overlap), ao contrário do que pensa o lógico abstruso. Este, diria que
é tentador e, no mínimo antipedagógico, considerar argumentos indutivos como argumentos
dedutivos incompletos, chamados entimemas, em vez de considerá-los outro tipo relevante e
inteiramente distinto de argumento. Nesse desiderato, a opção de Strawson é pela solução
probabilista que é, como vimos, aquela em que a distinção entre o necessário e o suficiente é
uma questão em aberto em que as causas apenas tornam seus efeitos prováveis 109 (ver 1.8).
Com efeito, do ponto de vista da lógica formal, tudo o que se pode dizer de um
argumento é sobre suas condições de possibilidade ou se ele é formalmente válido ou não, de
modo que ela é incapaz da definir a noção de falácia110 , o que nos leva a reiterar as seguintes
feito por Strawson dos argumentos transcendentais em toda Crítica da Razão Pura, que ora parafraseia de forma
imanente o próprio texto, ora reconstrói de maneira crítica teses kantianas originais como a da Segunda Analogia
da Experiência de que nos ocupamos nesta segunda parte, mormente no tópico 2.3. Vale dizer, que o ineditismo
presente na temática de The Bounds of Sense está anunciado no corpo de sua dita análise austera [ou inferencial]
sobre as formas de intuição, p. 47-49, onde ele sugere uma nova compreensão para a alteridade epistemológica
entre intuição e conceito, a partir das distinções semânticas descritas pelos argumentos transcendentais, que no
caso da segunda Analogia se constituem sim, num modelo de explicação da existência de leis causais empíricas,
não importa se cometam o non sequitur.
109
Nesta questão, Strawson, como Stroud, parecem solidários com a tentativa teórica de Kant com, a qualquer
preço, desarmar o ceticismo, ainda que a metodologia utilizada por este seja diversa da utilizada pelos primeiros.
Com efeito, como observa Callanan (2006, p.361-362): “Stroud presented transcendental arguments as
entymemes: their validity rests on the basis of an assumed yet hidden premise”. Veremos em 2.4 que Allison não
partilha dessa hipótese. Cumpre insistir, que a proposta de Stroud, que segundo Callanan, considera argumentos
indutivos como argumentos dedutivos incompletos, em vez de considerá-los um tipo importante e distinto de
argumento é tentadora. Não obstante, ela não faz muito sentido: mesmo que todo e qualquer argumento indutivo
possa ser convertido num dedutivo pelo acréscimo de premissas, estas são no mais das vezes enunciados cuja
verdade é duvidosa, o que certamente vai refletir na conclusão do argumento que se quer justificar. Ademais,
como Hume e Strawson nos mostraram, argumentos indutivos estão entranhados na natureza humana e estão na
base de nossas predições e de nossas probabilidades (ver 1.8): sem eles, foi mostrado que seria impossível
estabelecer conclusões sobre o futuro com base na nossa experiência do passado e do presente de modo que,
enfim, o non sequitur é parte dos apontamentos da vida comum.
110
Apesar de ser habitual definir falácia como um argumento inválido que parece válido, uma definição mais
apropriada é a de um mau argumento que parece um bom argumento e, deve-se dizer que, à exceção dos
argumentos dedutivos formais, todos os argumentos são informais, isto é, são argumentos cuja validade ou
invalidade não é determinável exclusivamente com base em sua forma lógica. O fato é que não pode haver uma
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constatações: inicialmente, i) que a validade de um argumento não-dedutivo nunca depende
exclusivamente da sua forma lógica; e que, ii) a validade dos argumentos dedutivos é discreta
(uma dedução é válida ou não e não há uma segunda alternativa), ao passo que a validade dos
argumentos não-dedutivos é contínua (uma indução pode ser mais ou menos válida), de modo
que, enquanto a validade é um critério de avaliação para argumentos transcendentais, além da
coerência, para os argumentos cético-naturalistas podemos dizer que é a correção [factual]
que atua prioritariamente como critério de avaliação. Dito isto, há que se compreender que em
toda argumentação há uma componente de plausibilidade [, ou componente epistêmica,] que
não existe na mera dedução válida: para que uma inferência seja boa é apenas necessário que
seja um argumento válido; mais um bom argumento é mais que meramente válido; ele é
cogente, no sentido de sólido ou persuasivo, ou melhor, possui requisitos adicionais que vão
além daqueles que são exigidos pela lógica formal. Com isto, se depreende que a contribuição
de Strawson caminha no sentido da admissibilidade de uma imbricação ou compatibilidade
entre validade e correção, ou melhor, não se deve consentir com qualquer espécie de cisão
abrupta entre as lógicas formal e informal, de modo que condições de possibilidade só se
constituem em critério de validade, caso estejam em interação com a probabilidade de causas,
ou com sua correção e, com isto, os próprios sistemas axiomáticos passaram a ser
apresentados numa linguagem formal unificada não mais tributários de uma alteridade [em
estado puro] entre conceito (Objekt) e intuição (Gegenstand) 111 . De resto, é assim que
devemos apreender esta última passagem de Strawson: sendo uma forma de tratar a segunda
Analogia como um novo estilo [inferencialista e não mais representacionista] de argumento
transcendental, ela parece inaugurar uma recente direção inferencial no modo de interpretar a
filosofia de Kant. De fato, em The Bounds of Sense, seguindo a tradição analítica, Strawson
interpreta a segunda Analogia com base na desvalorização epistemológica [e também
ontológica] do paradigma corrente da representação e a correlativa valorização do paradigma
do inferencialismo ou da expressão proposicional do pensamento, e essa iniciativa é extensiva

teoria geral das falácias, nem uma classificação das falácias, como uma taxonomia de non sequitur, que possa ser
aceita sem desavença e, tampouco um antídoto definitivo para falácias; ao contrário, devemos nos conformar
com uma certa máxima da vida comum que sugere-nos cautela: pode-se enganar algumas pessoas todo o tempo;
pode-se enganar todas a pessoas durante algum tempo, mas não se pode enganar todo o mundo o tempo todo.
111
Para um melhor entendimento dessa conclusão, sugerimos a própria explicação strawsoniana que está contida
na parte cinco de The Bounds of Sense intitulada “Kant’s Theory of Geometry”, veja Strawson, 1966, p.277-292.
A contribuição de Strawson, neste sentido, visa separar os autênticos argumentos kantianos, da chamada
“psicologia transcendental” kantiana, contrastando assim inferencialismo com representacionismo. Sendo assim,
o próprio conceito de axioma muda de figura: os antigos “átomos axiomáticos” são dissolvidas no que lhe é
anterior: o pensamento ou a própria lógica que, evidentemente, passa a preceder a construção de qualquer
sistema axiomático. Ver Strawson (1966, p.147-148).
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a toda a primeira crítica, como de resto já assegurava a ubiqüidade de seu “princípio da
significatividade”.
Dado o exposto, podemos concluir que a contribuição de Strawson insiste no sentido de
dotar os argumentos transcendentais da devida plausibilidade, isto é, de cogência epistêmica,
já que em sua opinião toda a metodologia seguida pela Crítica da Razão Pura ainda estava
excessivamente direcionada para a exposição dos aspectos psicológicos em detrimento dos
aspectos epistemológicos do conceito, ainda que a chamada radicalização proporcionada pela
revolução copernicana que mencionamos em “A Reforma kantiana da Lógica e a Metodologia
Transcendental” (Sales Lima, 2003, p.105-112) propugnasse justamente o contrário 112 . Diante
disso, será que a presente contribuição de Strawson permite avançar na resolução da questão
do alcance e do significado da segunda Analogia? Ela implica a existência e/ou a necessidade
das leis causais empíricas? Em outros termos: ela responde a Hume?
Uma resposta positiva a esta questão, como acabamos de ver nos tópicos componentes
“Da interpretação de Strawson - Gegenstand” [- 2.3], que cuidou da exposição de parte de sua
temática da Metafísica da Experiência, não obstante, nos levou às tradicionais acusações de
non sequitur ao argumento kantiano da Segunda Analogia da Experiência. Mais recentemente,
autores como Allison, Buchdahl, e Friedman - numa espécie de terceira via em que considera
o tratamento kantiano da causação a partir da primeira crítica e envolvimentos na sua obra
posterior como procuraremos desenvolver na terceira parte -, empreenderam tentativas de
112

Kant parece ambíguo quando trata da distinção entre o conhecimento discursivo e o intuitivo. A rigor, sua
distinção pode levar a uma complementaridade absurda entre esses conhecimentos, segundo a qual sem
pensamento, portanto sem conceito abstrato, não haveria de modo algum conhecimento de um objeto, e que a
intuição, visto que não é pensamento, também não é conhecimento algum e, em geral, não passa de uma mera
afecção da sensibilidade, uma mera sensação. Em Kant, não aparece teoria alguma sobre o surgimento da
intuição empírica, que ele trata como algo dado, como provamos com o surgimento intempestivo e inexplicável
do conceito de Gemeinschaft. É, partindo dessa deficiência visível na teoria kantiana, que Strawson articula sua
contribuição: a interpretação austera dos argumentos transcendentais, através de uma análise semântica, permite
uma complementaridade epistêmica, portanto plausível, entre a intuição e o conceito - Gegenstand e Objekt. Esta
é a estratégia maior de Strawson, separando aquilo que em Kant depende de um tratamento analítico - os
argumentos transcendentais -, daquilo que é independente e que ele vai rejeitar enfaticamente - o idealismo
transcendental. E esta separação é possível, como destaca o próprio Strawson, através do princípio da
significatividade formado implicitamente por Kant para solucionar a questão do conhecimento a priori e a
necessidade de estabelecer os seus limites, estando, portanto, na base da distinção entre argumentos
transcendentais válidos e os argumentos inaceitáveis do idealismo transcendental (Strawson, 1966, p.16-19).
Segundo Strawson, a significatividade deve servir de regra para desacoplar o que ele considera a linguagem
psicológica kantiana [do representacionismo], da linguagem analítica [do inferencialismo]. De fato, o conteúdo
do idealismo transcendental, todas as suas teses, pertence à linguagem psicológica, estando associados à idéia de
um aparato mental que recebe e ordena produzindo a natureza tal como nós conhecemos a partir de uma outra
realidade incognoscível e, conseqüentemente, o problema central para entender a crítica, parece ser precisamente
o de separar, tudo aquilo que nesta doutrina, depende da argumentação analítica, daquilo que é de cariz
psicológico (Strawson, 1966, p.15-16). Considerações adicionais a respeito deste tema consultem-se Bennett
(1968) e Horácio (2001-2002). Este emite discordâncias pontuais com o inteiro teor de The Bounds of Sense que,
entretanto, fogem do escopo da presente investigação que não tem qualquer pretensão de enveredar numa
pesquisa sobre e associação da filosofia de Kant com os fundamentos da filosofia analítica.
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refutar interpretações que se alinham à proposta de Strawson ou que seguem o idealismo
empírico de Hume. Nossa abordagem, no que se segue, se concentrará na apresentação da
posição teórica assumida por Allison, que se constitui numa defesa inconteste das teses do
idealismo transcendental e, nessa direção, suas chamadas “condições epistêmicas” vão se
afastar consideravelmente do “princípio da significatividade” de origem strawsoniana, ainda
que em seu conjunto ambos possam ser considerados um grande esforço temático no sentido
de exprimir as condições da possibilidade de nosso esquema conceitual em organizar nossa
experiência e, neste sentido, eles podem ser vistos como estilos alternativos de argumentação
transcendental, como observamos em nossa Introdução.

2.4 Da interpretação de Allison - Objekt
Não há termos de comparação nem de objetivos quando o que está em discussão é a
interpretação da Crítica da Razão Pura no The Bounds of Sense de Strawson e no Kant’s
Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense de Allison. Como vimos, Strawson
coloca em evidência uma leitura austera [ou inferencial], sem se ater com exatidão ao roteiro
e estilo seguido pela exposição kantiana; Allison, em contrapartida, procura manter uma
trajetória de diálogo continuado com o texto de Kant, ocupando-se em reconstruí-lo e, acima
de tudo, em defendê-lo. No que toca aos objetivos, Strawson distingue as teses do idealismo
transcendental, as quais devem ser refutadas; para Allison, todavia, não só é possível como é
desejável a defesa do idealismo transcendental, porque sem ele não se sustenta o problema
fundamental da crítica que é o de estabelecer as condições de possibilidade da experiência.
Ademais, como já assinalamos em 2.2.3, ao resgatar a centralidade da estrutura do idealismo
transcendental, Allison institui as devidas relações desta doutrina com o problema crítico
fundamental a qual ele nomeou de “condições epistêmicas” (Allison, 2004, p.11); por seu
turno, Strawson ignora a conexão entre o idealismo transcendental e as faculdades do
conhecimento, tomando como decisivo aquilo que o próprio Kant parece que havia colocado
em segundo plano, isto é, o problema da existência das leis causais empíricas.
O fato é que, quando Kant procura estabelecer uma ordem de dependência teórica entre
o idealismo transcendental e a representação sensível das coisas, Allison, como Strawson,
percebem muito bem que tal pretensão já encerra o gesto revolucionário de tratar a instância
epistemológica no nível ontológico. De fato, enquanto a instância ontológica tem como fim
precípuo tratar das condições de possibilidade do ser das coisas, a epistemologia deveria estar
voltada para aquelas condições necessárias que tornam possível a representação de um objeto
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ou de um estado objetivo de coisas. É com base nessas considerações, que nos Prolegômenos,
ele insiste na representação sensível das coisas em face da existência das coisas 113 . Neste
sentido, podemos antecipar que toda a divergência entre Strawson e Allison parece que tem
sua raiz em torno dos níveis distintos em que eles encaram a representação de uma ordem
temporal objetiva, a saber, o empírico do princípio da significatividade e o transcendental das
condições epistêmicas. Para Allison, o projeto strawsoniano de localizar na Crítica da Razão
Pura uma instância que possa ser claramente distinguida de considerações psicologistas está
sujeita a falha por não fazer uma separação rigorosa entre a versão empírica e a transcendental
de duas distinções muito conhecidas e estritamente vinculadas que são as distinções entre
idealidade e realidade ou, entre o fenômeno e a coisa-em-si, que abordaremos em 2.4.1.
Assim, ao desconsiderar o fato de que Kant tomou como conteúdo precípuo de seu
idealismo não o problema da existência das coisas, mas, antes, a da representação sensível das
mesmas, Strawson não teve como evitar de atribuir uma centralidade ontológica ao conceito
da coisa-em-si que, na verdade, não estava presente na argumentação transcendental. Parece
que Strawson não percebeu que a natureza do idealismo transcendental é metodológica e, de
modo algum, ontológica, isso porque tal natureza estabelece a necessidade de distinguir
transcendentalmente e não empiricamente, entre as coisas como fenômenos e as coisas como
são em si mesmas 114 . Seria esta a motivação de Strawson quando elege a sua noção própria de
argumentos transcendentais, qual seja, um princípio da referência necessária das categorias à

113

“Com efeito, o que eu chamei idealismo não diz respeito à existência das coisas (...), já que nunca me ocorreu
duvidar delas, mas apenas à representação sensível das coisas, a que pertencem, acima de tudo, o espaço e o
tempo; acerca destes e, por conseguinte, a propósito de todos os fenômenos, mostrei simplesmente que eles não
são coisas (mas simples modos de representação), nem também determinações inerentes às coisas em si mesmas.
O termo transcendental, porém, que em mim nunca significa uma relação do nosso conhecimento às coisas, mas
apenas à faculdade de conhecer, devia impedir este erro de interpretação” (Kant, Immanuel, Prolegômenos a
Toda Metafísica Futura, Trad. de Artur Mourão, Lisboa: Edições 70, 1987, p.64). Vê-se, a propósito, a
ambigüidade do próprio Kant no que toca as fronteiras entre o [realismo] empírico e o [idealismo] transcendental
o que para Strawson são instâncias que permanecem tensionadas no projeto, a seu ver, psicologista de Kant.
114
De fato, o conceito de coisa-em-si tem provocado enormes divergências no contexto teórico da literatura
kantiana, tratando-se, portanto, mais de um conceito metodológico e, contrariamente ao que se supõe
freqüentemente, não é um conceito metafísico nem um resquício dogmático. A expressão “coisa em si mesma”
(não considerada como fenômeno) aponta para o fato de que o que é conhecido não se deve unicamente às
determinações subjetivas (Objekt + Gegenstand) do conhecimento, o que significa apenas que algo se deve à sua
existência (Ding). Considerando, por tudo o que vimos, que Strawson numa versão empírica propõe contornos
mais laxos ou de interação entre o Objekt e o Gegenstand, de início não fica claro como ele vai refutar o
idealismo transcendental que propõe uma clivagem bem definida na sua versão transcendental, entre fenômeno e
algo inconsistente - a coisa em si. Tem sido sugerido recentemente que não faz sentido questionarmos se Kant
conseguiu responder, com sucesso, a Hume, porque os dois possuem modelos metodológicos diferentes [de
causalidade]. Ver Watkins (2004, p.449-488).
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intuição sensível, como princípio base da crítica e, com essa aspiração, o denominou de
“princípio da significatividade” 115 .
Os conteúdos básicos desta interpretação estão contidos na terceira parte, capítulo 10 “The Second Analogy” da edição de 1983; bem como na terceira parte, capítulo 9 - “The
Analogies of Experience” da recente edição de 2004, do Kant’s Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense 116 . Nas duas edições, Allison procede inicialmente uma reflexão
sobre os vínculos existentes entre o argumento propriamente dito das Analogias, mormente a
segunda, e o idealismo transcendental, o que, em linhas gerais, trata-se de uma exposição que
tem suas semelhanças com aquela que já vimos em Strawson e que foi objeto da temática
apresentada em nosso tópico 2.3.1 - “Das relações de tempo objetivas e subjetivas”. Nessa
perspectiva, e com base neste esboço preliminar que tenta sumariar os aspectos relevantes da
interpretação de Allison e seu contraponto com a visão strawsoniana, estamos em condições
de estruturar suas divisões que em seu todo procuram descrever sua análise da cogência da
Segunda Analogia da Experiência. Inicialmente, vamos introduzir a importante noção de
“marco transcendental” (Allison, 1983, p.217 e 2004, p.230) tendo como pano de fundo um
diálogo contínuo com as posições defendidas por Strawson; em segundo lugar, iremos nos
concentrar no exame do que pode ser dito de essencial sobre a segunda Analogia do ponto de
vista do idealismo transcendental e; por fim, faremos uma breve análise de sua defesa contra a
acusação de non sequitur proveniente do “marco empírico” strawsoniano que desenvolvemos
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Ainda acerca dos argumentos transcendentais acrescenta Callanan (2006, p.261): “What is to be understood
by ‘transcendental’ is therefore crucial. Since Strawson’s work, the notion has been take to indicate something
like ‘the manner is which necessary conditions of experience can be discovered’. On this understanding, there
appears to be obstacle to the claim that Kant’s transcendental idealism is made up of two distinct components.
First, there is the ‘transcendental’component, which is the strategy of uncovering the necessary conditions of
experience. Secondly there is the ‘idealist’ component, which involves Kant’s claims that ‘knowledge’can
extend only as far as appearances and not to things in themselves. The potential of transcendental arguments as a
method of epistemic justification has been debated for half a century. Two moves have been central to the
debate. The first was made by P. F. Strawson, who proposed that transcendental arguments had a possible
employment outside Kant’s transcendental idealism [e, como tal, consideramos os chamados argumentos céticonaturalistas]. The second move was made by Barry Stroud, who responded with the claim that it is only on the
basis of a suppressed premisse involving recourse to Kant’s idealism transcendental arguments award us a
legitimate claim to knowlwdge of the structure of the world”. Estas considerações nos permitem de alguma
forma, estabelecer termos de comparação entre as pretensões dos argumentos transcendentais e as do idealismo
transcendental ou mais exatamente entre “princípio da significatividade” e as “condições epistêmicas”, que
igualmente perpassam toda a crítica. Aqui, já fica claro que a divergência entre Strawson e Allison opõe uma
metodologia a posteriori com uma a priori, mas que no fundo, é mais uma tentativa contemporânea de combate
ao ceticismo, revivendo a contenda entre o naturalismo de Hume e o transcendentalismo de Kant que animaram
a polêmica filosófica do século XVIII e que certamente influíram na transição das doutrinas filosóficas de um
período epistemológico para um período semântico.
116
Bem no início do capítulo 9 da segunda edição, Allison (2004, p.229) alerta que “Although the bulk of critical
attention remains focused on the Second Analogy, it has become increasingly recognized that the Analogies can
only be properly understood if taken together”.
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ao longo de 2.3. No que se segue, adentramos na especificidade da interpretação de Allison
tendo sempre em conta, nesse desiderato, a importância de suas “condições epistêmicas”.
2.4.1 Do marco transcendental (Objekt) e da segunda Analogia
Na primeira edição de seu Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and
Defense, Allison inicia sua exposição sobre a segunda Analogia, observando que ela se
constitui no remate da Analítica Transcendental (Allison, 1983, p.216); na segunda edição, ele
insiste que o princípio dessa Analogia é formulado diferentemente nas edições A e B da
Crítica da Razão Pura, muito embora a sua meta seja a de estabelecer indiferentemente uma
solução ao princípio de “todo-evento-alguma-causa” e não o de “mesma-causa-mesmo-efeito”
ou, nos termos estabelecidos por Lewis White Beck, ela diz respeito à resposta de Kant ao
desafio cético humeano que corresponde à primeira definição de causa - para qualquer efeito
uma causa -, mas não à segunda definição de causa - mesma causa mesmo efeito 117 (Allison,
2004, p.247). Preambularmente, disto se pode depreender, que quando Kant está se referindo
neste contexto teórico ao princípio da causalidade, ele não está de forma alguma tratando de
alguma lei causal empírica, no que tange à sua existência, uma vez que “o que é causa de quê”
é sempre fruto de uma observação experimental. Em resumo: o que é determinado a priori
são eventos que estão em consonância com uma regra definida independente da experiência;
mas o que esta regra significa nesta ou naquela situação do curso da vida comum é um dado
que para a segunda Analogia é indeterminado [a priori] e que, por isso só pode ser conhecido
como probabilidade a posteriori 118 .
Nessa perspectiva, de acordo com a interpretação de Allison, a segunda Analogia não é
suficiente para determinar uma resposta completa às questões de origem cético-naturalista
que, conforme elaboramos minuciosamente na apresentação sobre Hume parecem tratar de
dois problemas que se completam como partes de uma única definição: o da causalidade e o
da indução. Face a isso, é possível assegurar que esse argumento, considerado pela literatura
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“Expressed in the language of Lewis White Beck, who opts for a similar reading, this amounts to the claim
that Kant’s concerns is to reply to Hume’s challenge to the “every-event-some-cause” principle of the Treatise
rather than to defend the “same-cause-same-effect” principle, which was the target in the Enquiry” (Allison,
1994, p.292). Ver também Allison (1983, p.216 e 2004, p.246) e na primeira parte os tópicos 1.5 e 1.9.
118
Recordemos que nesta sua polêmica com Hume, Kant não é ambíguo no que toca às funções da segunda
Analogia, como ele expressa em C. R. P., B794-795, p.613: “Hume concluiu pois, falsamente, da contingência
da nossa ação de determinar segundo a lei, a contingência da própria lei e confundiu a passagem do conceito de
uma coisa à experiência possível (a qual sucede a priori e exprime a realidade objetiva desse conceito) com a
síntese dos objetos da experiência real que, na verdade, é sempre empírica. Assim, veio a fazer de um princípio
da afinidade, que tem a sede no entendimento e exprime uma ligação necessária, uma regra de associação que se
encontra apenas na imaginação reprodutora e unicamente pode representar ligações contingentes e de forma
alguma objetivas”. Veja que Kant é claro: Hume trata do a posteriori e não do a priori.
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como um dos momentos da resposta de Kant ao problema de Hume na primeira crítica, é
insuficiente para garantir quer a necessidade quer a existência de leis causais particulares na
natureza ou, em outros termos, de determinar a validade objetiva de nossos juízos causais
empíricos. De fato, a interpretação de Strawson já nos persuadira que qualquer tentativa de
previsão [demonstrativa] de que uma mesma espécie de objetos ou eventos se seguirá
[necessariamente] de outra espécie de objetos ou eventos, vai implicar no cometimento de non
sequitur, e isto, como vimos, falseia a validade objetiva que Kant havia estabelecido de modo
indiferenciado para a causalidade, e que é naturalmente extensivo para a indução 119 .
Não obstante, as Analogias da Experiência, no seu conjunto, vão exercer uma tarefa
imprescindível para a reformulação da própria ontologia, de tal modo que “conhecimentos
sintéticos a priori das coisas em si (por ex. o princípio da causalidade) tem de ser substituído
pela mais modesta denominação de simples analítica do entendimento” (C. R. P., B303, p.
264), configurando prima facie e sob a expensas de Hume, uma tentativa de retomar o velho
ideal de um conhecimento científico absolutamente certo e demonstrável que tem origem na
concepção grega de epistéme, ainda que ele tenha se revelado uma quimera na concepção
cético-naturalista. Sendo assim, é importante reter que a segunda Analogia justifica a própria
utilização significativa do conceito de causalidade pelo qual o entendimento pensa a ligação
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Nesta instância, Allison (1983, p.216-217 e 2004, p.230-231) vai instituir um vínculo teórico entre sua
resposta à primeira definição de causalidade, “todo-evento-alguma-causa”, com o idealismo transcendental, do
qual exclui, ao menos na primeira crítica, sua resposta à segunda definição de causa, “mesma-causa-mesmaefeito”. Assim sendo, podemos dizer que na visão de Allison, na segunda Analogia Kant se propõe em analisar e
avaliar a primeira definição de causa e seu liame com o idealismo transcendental, temática que ele nomeia de
“marco transcendental” exposta de forma confusa e tortuosa no terceiro parágrafo da edição B - C. R. P., B234236, p.219-220 (Allison, 2004, p.230 - nota 3), onde a sua grande meta é bem explicar como é possível o
conhecimento de uma ordem temporal objetiva se identificar com a ordem dos eventos do mundo (ver 2.2.3).
Neste sentido, a segunda Analogia é a determinação do fenômeno pelo objeto, isto é, “representamos como
objetiva uma ordem temporal de fenômenos mediante a sujeição de nossas representações a uma regra” (Allison,
2004, p.234), regra essa que é tributária da revolução copernicana à instância do entendimento, isto é, trata-se de
uma inversão metodológica que prioriza a forma face aos conteúdos. O ponto é que o idealismo transcendental
coloca em posição divergente os discursos de Allison e Strawson ou, prima facie, idealismo formal e idealismo
empírico, objeto transcendental (Objekt) e objeto em si (Gegenstand), estruturas a priori e a posteriori, etc. Em
Kant, caso a coisa-em-si não fosse admitida, a nossa intuição sensível seria transformada na única intuição
possível, e o entendimento discursivo, no único entendimento possível. Não reconhecer a coisa-em-si, portanto,
implicaria transformar os princípios da possibilidade da experiência nas condições universais da coisa-em-si, o
que nos conduziria à autodestruição dos próprios princípios. Com efeito, se espaço e tempo, por exemplo,
fossem reconhecidos como coisas-em-si mesmas ou como sua condição de possibilidade, perder-se-ia o
específico da revolução copernicana e o seu principal argumento dirigido contra a metafísica dogmática. Cito
Allison: “a essência mesma da ‘inversão transcendental’ kantiana radica em que o significado de objeto deve ser
explicado em termos das condições de representação dos objetos. O princípio básico que destaca a concepção
‘copernicana’ do objeto é que este é um X que se rege por nosso modo cognitivo. Tudo o que Kant está fazendo
realmente aqui é aplicar este princípio a um sentido especial de objeto, a saber, a uma ordem temporal objetiva”
(Allison, 1983, p.221 e 2004, p.233) e, assim, “objeto é aqui precisamente a ordem temporal dos fenômenos
dados que é pensado como resultado da sujeição das representações a uma regra” (Allison, 1983, p.221 e 2004,
p.234), de modo que o esboço da solução crítica da segunda Analogia é um ato judicativo determinante que
esquematiza as relações de causalidade.
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das coisas a priori; e isso é feito não através de fatos da experiência mas de atos de juízo
desempenhados pelo entendimento puro, de modo que ela determina as condições sob as
quais a nossa cognição, (para além de nossa mera apreensão de sucessões temporais entre
objetos ou eventos) pode ser considerada objetiva, ainda que a priori não possamos decidir se
tais estados de coisas existem ou se existem necessariamente. Isto implica que a tarefa básica
adjudicada à segunda Analogia, como sugere seu próprio enunciado, é a de formular juízos
causais a priori ou, antes, condições de possibilidade para que tais juízos existam ou existam
necessariamente a posteriori ou, na terminologia de Allison, condições epistêmicas para a
existência de juízos causais.
Com efeito, considerando os termos em que procedemos à reconstrução do tema das
relações de causa e efeito ao longo de “A gênese do problema de Hume”, agora podemos
assimilar de modo claro e distinto que a segunda Analogia estabelece uma resposta ao
problema ontológico da causalidade 120 , porém não é suficiente como resposta ao problema
epistemológico de indução 121 . Neste sentido, podemos desde já apontar um dado relevante
que distingue de modo genérico as interpretações de Strawson e Allison e que também tem a
sua origem encetada ao longo do desenvolvimento daquela análise, particularmente no
contexto teórico apresentado em “Da necessidade” (ver 1.9): se ali, o idealismo empírico
estabelecera descritivamente que “juízos causais são epistemologicamente necessários, mas
ontologicamente contingentes”; aqui, o método do idealismo transcendental, a seu modo,
sustenta que a doutrina kantiana da segunda Analogia é composta de argumentos onde se
pode postular que “juízos causais são transcendentalmente [ou ontologicamente] necessários,
mas empiricamente contingentes” 122 .
120

Frisemos bem que o “ontológico” aqui considerado é o kantiano exposto em C.R.P., B303, p.264 onde a
metafísica tradicional é limitada a uma ontologia de conceitos puros. De fato, a nova metafísica de Kant é
primordialmente e antes de tudo uma ontologia, um sistema dos atributos ou predicados mais gerais das coisas,
modos e/ou relações como foi exposto ao longo de 2.2 - “Do objeto e da referência”. Essa ontologia não especula
sobre uma espécie distinta de entidades, mas simplesmente determina as leis necessárias, por meio das quais
nossa razão pode pensar qualquer objeto.
121
Essa constatação se segue dos argumentos de Lewis White Beck que vimos há pouco, onde podemos associar
o princípio “todo-eventos-alguma-causa” à conformidade a leis ou causalidade, e o princípio “mesma-causamesmo-efeito” à conformidade a fins ou indução. Em T., I, III, 15: 206, 1, Hume compatibiliza esses dois
princípios, no modo de argumentos cético-naturalistas que, unificados numa acepção de “necessidade flexível”,
tornam-se exeqüíveis no paradigma de uma epistemologia naturalizada. Nessa passagem, causalidade e indução
estão respectivamente referenciadas por “a causa de algum outro” e “a causa de outro” (os grifos são nossos) e
que assim, apenas “a conjunção constante entre objetos determina sua causalidade, e que, propriamente
falando, nenhum objeto é contrário a outro, senão a existência e a não-existência” (Ibid). A segunda Analogia
não permite esse ecletismo [psicológico] da necessidade que se restringe ao âmbito [lógico] do transcendental.
Contudo, se o âmbito do transcendental abarca o problema epistemológico da indução, tal asserção ultrapassa o
escopo dos juízos determinantes da primeira crítica e só terá o seu lugar nos juízos reflexivos teleológicos.
122
Allison (2004, p.6-7) esclarece bem o termo “The Separability Thesis” que norteia suas relações teóricas com
Strawson ou, como insistimos, “the separation of what he terms the ‘analytic argument’ of the Critique from the
transcendental idealism with which he believes Kant unfortunately and unnecessarily entangled it” (ver também
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Como acabamos de ver, a contribuição de Strawson (ver 2.3.3) é aderente ao primeiro
modelo de argumento acima; a de Allison ao segundo. Parece, portanto, que há uma evidente
discrepância nas metodologias utilizadas: enquanto a de Strawson se projeta num marco
empírico (idealidade e realidade empíricas), a de Allison ressalta o marco transcendental
(idealidade e realidade transcendentais), ora em consideração. Com efeito, no primeiro caso
foi visto que a naturalização dos juízos causais, fruto da noção de prioridade epistêmica ou do
hábito, subdetermina a existência atual das relações de causa e efeito que somente seriam
necessárias se fossem constituídas exclusivamente com base nas qualidades e/ou relações
presentes nos objetos conectados por tais juízos. Por seu turno, no marco transcendental de
Allison se procura conferir autonomia ontológica às qualidades e/ou relações, e isto só se
torna possível, mediante a mobilização da chamada “maquinaria apriorística [e ontológica]”
kantiana que tem por fundamento o idealismo transcendental ou, numa palavra, no uso da
reflexão transcendental, cujo fim precípuo no entender de Kant é evitar a “Anfibolia dos
conceitos da reflexão, resultante da confusão do uso empírico do entendimento com o seu uso
transcendental” (C. R. P., B316, p.274). Com efeito, se considerarmos que Hume formulou o
problema da causalidade com base numa reflexão empírica [de primeira ordem], onde
sustenta que juízos causais são epistemologicamente necessários, mas ontologicamente
contingentes; no entender de Kant, somente as condições estabelecidas na segunda Analogia
permitiriam conferir condições epistêmicas a esse problema, e isto é feito com base em uma
reflexão transcendental [de segunda ordem], onde se postularia que juízos causais são

Strawson, 1966, p.240). Com efeito, a questão da idealidade e realidade a nível empírico e transcendental é uma
das fontes de enormes divergências entre os comentadores de Kant. Segundo ele, idealidade empírica é o dado
privado de uma mente individual, o que se conhece por conteúdo mental, e a idealidade transcendental são as
condições necessárias e universais, a priori do conhecimento -, espaço e tempo; realidade empírica é o reino dos
objetos da experiência humana, ordenados espacial e temporalmente, e realidade transcendental coincide com o
conceito de númeno, onde o objeto pode ser caracterizado e referido independente de todo apelo às condições
sensíveis. Neste contexto, quando se deseja fazer uma comparação entre Strawson e Allison, é preciso atentar
que o primeiro torna saliente o marco empírico, e o segundo o marco transcendental. No nível empírico,
portanto, há uma interação entre o Objekt e o Gegenstand o que verificamos pela prova da incidência de non
sequitur. No nível transcendental, Kant vai desacoplar essa interação [, que Strawson vai caracterizar como uma
solução psicologista], ao separar [ou demarcar] os fenômenos das coisas em si, o que está associado a mais
conhecida noção teórica de Allison, que é a de condições epistêmicas, que têm algum paralelo com o termo
kantiano “condições necessárias da possibilidade da experiência”, cuja exposição proposicional se dá com os
juízos sintéticos a priori. Bonaccini (2003, p.225-226), a propósito, realiza uma pesquisa de grande envergadura
sobre o tema em questão, presenteando-nos com o conteúdo de um breve subitem (2.2.2) de extrema lucidez a
qual titula “A distinção entre o sentido empírico e o sentido transcendental do conceito de coisa em si”; em
(2003, p.250) ele afirma, com base em Allison, que “falar de fenômenos do ponto de vista transcendental é
simplesmente falar de entidades espácio-temporais (phaenomena), i. é, de coisas na medida em que são vistas
enquanto sujeitas às condições da sensibilidade humana; e falar de coisas em si transcendentalmente é falar de
coisas na medida em que são independentes dessas condições”.
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transcendentalmente necessários, mas empiricamente contingentes, e isto significa que eles
estão completamente isentos de anfibolia 123 (C. R. P., B318-319, p.275-276).
As considerações retrocitadas, no mínimo, atestam que devemos nos certificar quanto à
capacidade da segunda Analogia de determinar ou subdeterminar juízos causais, quando
instada a se pronunciar sobre o problema de Hume, e se a atitude kantiana de o fazer através
de uma réplica ao princípio do Tratado “todo-evento-alguma-causa” é admissível. A despeito
das ambigüidades que permeiam a disputa entre o empírico e o transcendental e suas
decorrentes imprecisões, principalmente a da passagem mencionada (Allison, 1983, p.217 ou
2004, p.230 - nota 3), devemos nos ater ao chamado “marco transcendental”. Se a hipótese de
Allison procede, o idealismo transcendental vai desempenhar uma função argumentativa
adicional que é indispensável à compreensão da propalada sistematicidade do pensamento
kantiano. Dessa forma, os esforços desenvolvidos com o propósito de separá-lo da Analítica
Transcendental da Crítica da Razão Pura, a posição assumida pela tese verificacionista de
Strawson, podem comprometer o próprio framework geral da filosofia teórica de Kant 124 .
Assim sendo, ainda que Kant pareça hesitante na exposição do “marco transcendental”, o
conteúdo da segunda Analogia trata com mais propriedade de sua réplica à primeira definição
causal instaurada por Hume e sua meta precípua é definir como podemos incorporar às
conexões

acidentais

Conseqüentemente,

entre
na

nossas

segunda

percepções

Analogia,

Kant

subjetivas
tem

um

como

valor

objetivo 125 .

projeto

determinar

transcendentalmente [ou ontologicamente] os juízos causais de Hume que se encontravam a
sua vez [ontologicamente] subdeterminados. E esta é uma proeza que, como nos cabe elucidar
na terceira parte, é de responsabilidade e interesse exclusivo da faculdade da razão.
Com efeito, do ponto de vista contemporâneo, tratar da epistemologia no nível
ontológico nos parece a contribuição mais auspiciosa da filosofia de Kant à causa do giro
copernicano. Esta atitude já se pode encontrar em alguns de seus predecessores, sendo comum
a racionalistas e empiristas pelo menos desde o cogito cartesiano, mas sua radicalização ou
123

A quem interessar um exame de fundo da matéria, as passagens contidas no apêndice “Da anfibologia dos
conceitos de reflexão” mostram que o idealismo transcendental é uma doutrina imprescindível, sobretudo para
contestar as metafísicas do racionalismo, Leibniz, etc; mas também contra os empiristas como Locke, que
“sensualizara os conceitos do entendimento” (C. R. P., B327, p.280-281), tomando o partido de um idealismo
empírico.
124
E acrescentamos: de modo especial, o posicionamento de Strawson pode colocar em risco a tarefa de
descrever os sentidos de passagem (Übergang) ao longo dos momentos ou funções da [trilogia] crítica, como
descrevemos na Introdução, dentre as quais a dos argumentos transcendentais teleológicos nesse contexto, como
veremos na terceira parte em 3.1.
125
Kant é claro em C. R. P., B242. p.223: o valor objetivo das representações causais não decorre da relação
entre representações, que é subjetiva e apoia-se no modelo humeano; e assim “renova-se a pergunta: como sai
esta representação, por sua vez, para fora de si própria e adquire significado objetivo, para além do subjetivo,
que lhe é inerente como determinação de um estado de espírito?”
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consumação, não obstante, é um fato do “marco transcendental”, cujo símbolo de alguma
forma está posto em evidência na segunda Analogia, quando diante de modelos causais
oriundos de dogmáticos e céticos Kant objeta com uma versão apriorista do princípio “todoevento-alguma-causa”, (precisamente o nosso bem conhecido modus ponens “A t B; A ⊢
B”). Nesse desiderato, as premissas do idealismo transcendental postulam condições
epistêmicas de resposta a outras tendências idealistas e, entre eles, a empírica. Neste sentido,
para refutar de modo indiferenciado idealismos de outras estirpes no terreno dos princípios,
não há mais que um caminho, a saber, subscrever o problema característico da concepção
fundacionista em que a crítica transcendental se inspira: demonstrar que não é a regularidade
da sucessão de nossas sensações e idéias o que determina o conceito de causalidade, senão
que são, pelo contrário, este conceito, a idéia e o postulado de uma regra que nós aplicamos às
percepções, o que nos permite dar uma forma determinada à sucessão regular de nossas
representações, o que no “marco transcendental” se conhece por “objetividade” (Allison,
1983, p.221-222 e 2004, p.234). Segundo Allison, tais são os argumentos transcendentais da
segunda Analogia, cujos fundamentos serão examinados numa perspectiva complementar
aquela que vimos no subitem 4.5 de Sales Lima, 2003, p.184-194. Naquela ocasião,
trabalhamos com a hipótese de um Hume unilateralmente cético, não de um cético-naturalista
como faremos no que se segue 126 .

2.4.2 Do exame do argumento essencial
Seguindo as orientações textuais de Kant, Allison (1983, p.222) passa à análise direta da
segunda Analogia, “the essential argument contained in both editions” (Allison, 2004, p.247).
A determinação do princípio “todo-evento-alguma-causa” e não do “mesma-causa-mesmoefeito”, está no centro da discussão, ou melhor: até que ponto Kant formula uma solução para
aquele que se identifica com a acepção da primeira definição de causa? Nessa perspectiva, a
solução proposta para o princípio “todo-evento-alguma-causa” vai consistir “em determinar as
condições sob as quais uma sucessão de percepções pode ser considerada como a percepção
126

Falamos de determinação e de subdeterminação. A abordagem naturalista afirma que os modelos teóricos são
subdeterminados pela observação. Assim, no anti-realismo científico, uma teoria não deve ser aceita como
[aproximadamente] verdadeira, como quer o realista científico, mas apenas como empiricamente adequada. É
neste sentido que, na concepção humeana, o hábito subdetermina a existência das relações causais. O projeto da
segunda Analogia na linha do realismo científico pretendia, em tese, determinar as insuficiências do projeto
humeano. A se acatar as posições de Strawson e Allison, não o consegue no âmbito da primeira crítica, ou seja,
sob o domínio dos juízos causais determinantes. O apelo aos juízos reflexivos, no âmbito da terceira crítica,
como veremos na parte dedicada à “Finalidade e Indução”, se constitui num esforço adicional onde Kant procura
responder ao princípio “mesma-causa-mesmo-efeito”, sem abdicar do marco transcendental. Ali, pode-se dizer
que se adentra basicamente no tema específico da indução [e da analogia].
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de uma sucessão de estados de um objeto, isto é, de um evento” (Allison, 2004, p.250). A
“determinação”, a qual Kant se refere aqui em seu primeiro estágio, é apenas a consciência
empírica da sucessividade de nossos estados mentais, o sentido interno ou determinação
temporal, através da qual tenho “consciência de que a minha imaginação situa um antes e
outro depois, e não que no objeto um estado preceda o outro” (C. R. P., B233-234, p.218).
Dado que o tempo é a forma de nossa intuição interna e, conseqüentemente, condição para a
síntese da imaginação como vimos ao longo de 2.2, isto faz com que a nossa apreensão do
diverso dos fenômenos seja sempre sucessiva, mas ainda carente de uma ordem de
irreversibilidade ou de um nexo necessário entre causa e efeito onde residam as noções de um
“antes” e um “depois” 127 . Ressalte-se que a solução ao princípio “todo-evento-alguma-causa”
nos moldes estabelecidos por Kant na segunda Analogia, sugere a metáfora de um carimbo:
após uma análise prévia acerca da acepção da primeira definição de causa em Hume, ele se
presta a conferir-lhe um rótulo de necessidade ou, o que é o mesmo, o estatuto de
transcendental, e isto acontece quando, num segundo estágio do processo em descrição, a
sucessividade de nossa apreensão é submetida a uma regra que “torna necessária a ordem das
percepções que se sucedem (na apreensão desse fenômeno)” (C. R. P., B238, p.221).
Cumpre registrar que na segunda Analogia, quando está em jogo uma solução para o
princípio “todo-evento-alguma-causa”, Kant está se referindo a uma necessidade lógica que é
postulada pelo marco transcendental (quid juris) no modo de uma dedução válida, o que é
diferente de uma necessidade causal caracterizada pelo marco empírico (quid facti) de Hume
que ao longo de 2.3 chamamos de “necessidade flexível” e que está exposta às falácias de non
sequitur e de post hoc, a saber, da probabilidade de ocorrência de justaposição entre o
sucessivo e o simultâneo, ou entre o “antes” e o “por isso”. Face ao exposto, depreende-se que
a noção básica de necessidade no quadro da segunda Analogia e aqui desenvolvida por Kant
no contexto teórico do marco transcendental é uma condição de representação que é antes
dedutiva [ou a priori] que indutiva [ou a posteriori], e o próprio texto ratifica esta postulação,
como pode ser confirmado no corpo da passagem que se segue:
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Uma vez que não percebemos o próprio tempo, ou que esta “determinação do lugar não pode ser obtida pela
relação dos fenômenos com o tempo absoluto (pois este não é objeto da percepção); antes pelo contrário, são os
fenômenos que têm que determinar reciprocamente as suas posições no próprio tempo e torná-las necessárias na
ordem do tempo, isto é, o que sucede ou acontece deve seguir-se, segundo uma regra universal, ao que estava
contido no estado anterior; de onde se constitui uma série de fenômenos que, por intermédio do entendimento,
produz e torna necessária, na série das percepções possíveis, a mesma ordem e o mesmo encadeamento contínuo
que se encontra a priori na forma da intuição interna (o tempo), em que todas as percepções teriam que ter o seu
lugar” (C. R. P., B245, p.225). Assim, podemos dizer que a ordem objetiva da natureza não é, portanto, outra
coisa, segundo Kant, do que a própria ordem dos processos formais do conhecimento enquanto essa ordem se
incorporou a um conteúdo objetivo, que é o material sensível da nossa intuição. Este é o efeito do entendimento
sobre a apreensão.
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Na verdade, isto parece contradizer as observações que sempre se fizeram
acerca da marcha do uso do nosso entendimento, segundo as quais, só depois
de percebidas e comparadas [com base na experiência] as seqüências
concordantes de vários acontecimentos, em relação aos fenômenos que os
precedem, somos levados a descobrir uma regra, segundo a qual, certos
acontecimentos se sucedem sempre a certos fenômenos e assim tivemos,
primeiramente, ocasião de formar o conceito de causa. Sobre tal base, este
conceito seria meramente empírico e a regra, que ele fornece, de que tudo o
que acontece tem uma causa, seria tão contingente como a própria
experiência; a sua universalidade e necessidade seriam então simplesmente
fictícias e não teriam verdadeira validade universal, porque não estariam
fundadas a priori, mas apenas sobre a indução (o grifo é nosso) [, isto é, a
posteriori] (C. R. P., B240-241, p.222).

Nas considerações teóricas pautadas em Hume, foi visto que temos uma propensão para
adquirir expectativas causais após passarmos por certas experiências repetidas, ou melhor, se
dois fenômenos se apresentam em conjunção constante de uma maneira reiterada, passamos
inevitavelmente a esperar que um deles surja sempre após o outro, ou até que surjam
invariavelmente juntos e, assim mostrou que esta não é uma conclusão puramente lógica, no
sentido considerado pela tradição de um ideal de racionalidade dedutiva. Não obstante, o que
fica evidente na passagem supra, é que Kant vai refutar a derivação indutiva do conceito de
causa e efeito, sustentando que só a disposição transmitida pelo marco transcendental lhe
fornecerá os critérios de validade objetiva e esta condição está subjacente à própria
possibilidade da indução, de modo que “só podemos extrair da experiência [conceitos claros
de representação a priori] porque os tínhamos posto na experiência e portanto a constituímos,
precisamente mediante tais conceitos” (C. R. P., B241, p.222-223); e esta operação nos
assevera que dispomos de um aparato conceitual complexo capaz de organizar corretamente
[e a priori] nossa propensão à formação indutiva de crenças pela via dos argumentos
transcendentais - condições epistêmicas, na terminologia de Allison.
Como vimos, a despeito de tratarem a segunda Analogia a partir de uma metodologia
diversa, nos deparamos aqui com uma questão que já motivara a atenção de Strawson (1966,
p.133-134): numa sucessão causal entre eventos em um marco empírico, eles podem estar
inseridos numa relação em que pode haver carência ou posse da característica de indiferença
de ordem. A título de contraponto com a interpretação de Allison, se estamos diante de uma
relação em que haja carência da característica de indiferença de ordem podemos dizer que, no
limite, ela pode ser estritamente formal de modo a não se distinguir de um ideal de
racionalidade dedutiva? É certo que quando estamos diante de uma relação onde haja posse da
característica de indiferença de ordem a questão se direciona para a terceira Analogia que,
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como vimos em 2.3, se resolve num ideal de racionalidade indutiva podendo se expressar
numa justaposição ou temporal overlap entre as lógicas formal e informal. Em se tratando de
diferentes metodologias, a princípio, só se pode garantir que, quando se trata da segunda
Analogia num marco transcendental, a necessidade que está em jogo é a chamada necessidade
formal, o que implica que no âmbito de uma relação de sucessividade considerada em seu
estado puro o entendimento só pode legislar sobre os fenômenos do ponto de vista da forma,
isto é, da validade, não ainda da correção. Veremos, por isso, que o marco transcendental condições epistêmicas - se distingue por aduzir uma linha de interpretação que em hipótese
alguma pode ser confundida com a carência [e com a posse] da característica de indiferença
de ordem posta por Strawson. Cito Allison (1983, p.226 e 2004, p.252):
A totalidade da problemática da Segunda Analogia se baseia na suposição da
impossibilidade de identificar simplesmente a ordem das percepções com a
ordem dos estados sucessivos dos objetos percebidos. Assim pois, então, a
sujeição das percepções a uma regra não pode ser considerada como o meio
para constituir as percepções mesmas nos objetos, mas antes como base para
conceber uma ordem temporal objetiva mediantes essas percepções. Mas
para fazer isso pensamos necessariamente a ordem objetiva em acordo com
uma regra, isto é, aplicando a regra a ela. O princípio que está operando aqui
é um princípio fundamental para a totalidade da filosofia kantiana: “as
condições da possibilidade da experiência em geral são, ao mesmo tempo,
condições da possibilidade dos objetos da experiência” [tratando-se,
portanto, de um argumento transcendental] (A158/B197).

De fato, esta regra, o princípio supremo de todos os juízos sintéticos, estabelece que a
constituição dos objetos e a constituição da experiência formam uma unidade essencial - “Do
objeto e da referência” visto em 2.2. De modo que o entendimento puro é, ele próprio, a fonte
de princípios ou, reiterando a observação de R. P. Wolff sobre a questão, “O verdadeiro
assunto do argumento, como Kant o deixa claro posteriormente na Analogia, não é que
devemos perceber B depois de A, mas que devemos representar ou pensar B depois de A”
(Wolff, 1973, p.268), já que ficou claro que a validade objetiva no apelo teórico kantiano
possui o estatuto de conhecimento, o que não acontece com a apreensão 128 . Dito de outro
modo, a tese da irreversibilidade, ou carência [estrita] da característica de indiferença de
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Não devemos esquecer o que já foi um dos pressupostos de Sales Lima (2003): experiência no sentido estrito,
ou como considera Kant, dá-se quando objetos são apreendidos no tempo e no espaço, e num contexto regido por
leis. Experiência nesse sentido é expressa em juízos de experiência (diferentemente de juízos de percepção), nas
quais a relação das determinações é afirmada como objetiva. Na mesma linha orientativa da concepção kantiana,
reiteramos que é preciso evitar a confusão de identificar o “objeto” com “a coisa percebida como existente”.
Vale acrescentar, que é difícil compreender tais distinções caso não se proceda a um exame de fundo do que
significam em Kant sentido empírico e sentido transcendental. A discussão entre Strawson e Allison fornece um
excelente referencial teórico, ao tratar sob metodologias diversas todo o contexto teórico da chamada Metafísica
da Experiência, com destaque para a discussão sobre a causalidade em seu momento fundante.
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ordem, para usar da terminologia strawsoniana, repousaria no contributo do pensamento
(unidade objetiva da apercepção) e não da percepção. Ela indica que regras estabelecidas
pelas categorias do entendimento representam a única condição sob a qual se pode determinar
objetivamente a ordem temporal em que os eventos são apreendidos, isto é, só elas
determinam “necessariamente qual dos dois [eventos] deve ser anterior e qual posterior e não
vice-versa” (C. R. P., B234, p.218). Em outros termos, qual deles objetivamente é causa e
qual é efeito.
Com efeito, o ordenamento de nossas percepções é uma das funções dos conceitos
puros do entendimento que determinam as condições sob as quais pensamos essa ordem como
irreversível (Allison, 1983, p.225 e 2004, p.251), já que conferir objetividade às nossas
representações das sucessões temporais entre estados de coisas é uma função exclusiva da
categoria de causa e efeito. De fato, ao percorrer em retrospectiva a pauta teórica precedente,
mormente aquela que realça nossa principal temática, que são os princípios (i) “todo-eventoalguma-causa” e (ii) “mesma-causa-mesmo-efeito”, não custa lembrar que, embora
aprendamos habitualmente acerca da operação da causalidade no curso da vida comum
através da verificação de regularidades de sucessão, tal parece só ser possível porque a noção
geral de “causa”, de efeitos provocados de diversos modos específicos, já se encontra inscrita
em nós [como um conteúdo puro a priori], implícita numa determinada quantidade de termos
básicos entre os quais, “todos”, “um”, “não”, “é”, “talvez”, “existe”, “ação e reação”, etc. Em
seu conjunto, essas noções pertencem ao nosso capital original de conceitos que precedem a
experiência, como Kant mostra na Dedução Metafísica da Analítica dos Conceitos. Prima
facie, isto implica que no plano lógico-ontológico, o princípio da razão suficiente (i) precede
ao das leis causais empíricas (ii), como bem coloca Friedman (1992, p.168) ao propor que
uma “razão final para separar decididamente as leis causais particulares do princípio universal
da causalidade é que, de outra maneira, o argumento de Kant em favor do princípio causal na
Segunda Analogia parece ficar vulnerável a uma clássica acusação de non sequitur”.
Com isso, queremos dizer que a tese da irreversibilidade estrita é uma tese kantiana que
além de estar na base da segunda Analogia, não pode ser separada do idealismo
transcendental (Allison, 1983, p.227) 129 . Eis por que, ainda que insuficiente, a segunda
Analogia é uma resposta fundamental a Hume: é insuficiente porque ele incide apenas no
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Ver C. R. P., B248, p.227 e insistimos com Allison (1983, p.216-217 e 2004, p.230-231) que vimos em nosso
tópico 2.4.1. Trabalhamos em 2.3.3 com RAB e RBA. No caso de sucessividade estrita, RAB é irreversível,
configurando um caso limite de carência da característica de indiferença de ordem se usarmos da acepção
strawsoniana. Caso contrário, como vimos, a reversibilidade é que vai tornar possível a coexistência de RAB e
RBA, e a tese é que pensamos a ordem das percepções como reversível, e, através delas, representamos a
coexistência de objetos e seus estados, como Kant coloca em C. R. P., B258, p.233.
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problema ontológico da causalidade, mas não no problema epistemológico da indução;
fundamental porque originária - a priori - que, como já observamos, têm como novidade
tratar a epistemologia a nível ontológico, o que Allison vai chamar de condições epistêmicas
que é um produto plausível, apanágio do chamado marco transcendental visto em 2.4.1. Neste
sentido, não é incorreto dizer que Kant mantém incólume o seu estilo inconfundível de
aversão aos argumentos cético-naturalistas ao eleger o princípio (i) como elemento que possui
precedência lógica [e ontológica] em relação ao (ii), e isto exige do “Princípio da sucessão no
tempo segundo a lei da causalidade” (C. R. P., B232, p.217), uma admissão integral da tese da
aprioridade do tempo em relação à sua ordem, não em relação ao seu decurso, que é uma
característica básica inscrita na forma proposicional dos argumentos transcendentais. Assim,
Kant possuía uma compreensão arquitetônica [e, portanto, racional] da importância do
idealismo transcendental como instrumento de abertura dos horizontes da metafísica
tradicional. Isto lhe autorizava, por exemplo, a regulativamente rever e lançar mão de uma
coleção de conceitos dogmáticos como “força”, “poder”, “energia” e “qualidade produtiva”,
entre outros que não derivam da experiência de um mundo de objetos, mas são por ela
pressupostos quando algo denominado experiência se inicia no tempo. E assim faz
metodologicamente com o princípio da razão suficiente 130 que é o correlato transcendental ou
ontológico do princípio epistemológico de causa e efeito, de modo que na filosofia
transcendental podemos dizer que os projetos ontológico e epistemológico coexistem numa
relação da dependência o que, diga-se mais uma vez, está explicitamente expresso no
princípio supremo de todos os juízos sintéticos (C. R. P., B197, p.195).
Isto posto, fica evidente porque a tese kantiana da aprioridade do tempo trabalha com
um critério de irreversibilidade estrito entre percepções: ela adota processos lógicos de
clivagens que são, como tal, extremamente rígidos, de sorte a inviabilizar qualquer
possibilidade psicológica de coexistência, ou ocorrência de post hoc na premissa maior de um
argumento modus ponens cuja forma é “A t B; A ⊢ B”. Isto contrasta com a tese de Hume,
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No paradigma kantiano proposto na segunda Analogia, “o princípio de razão suficiente é o fundamento da
experiência possível, ou seja, do conhecimento objetivo dos fenômenos, quanto à relação dos mesmos na
sucessão do tempo” (C. R. P., B246, p.225). Evidentemente que Strawson não concordaria com este atributo
apriorístico conferido à razão suficiente; no seu entender, princípio e conseqüência não engendrariam causa e
efeito, a menos que incorrendo em non sequitur como exploramos devidamente em 2.3.3. Do ponto de vista de
Allison, é incorreto dizer que Kant vai cometer o non sequitur num argumento que é fundamentalmente a priori,
como o da segunda Analogia. Com isto, ele esboça uma réplica [que veremos em 2.4.3], quando expõe que o
conceito de necessidade ali estabelecido, afirma “quando muito, a necessidade de que as percepções se
submetam a uma regra, e que isto não tem relação alguma com a sujeição de objetos a mesma regra” (Allison,
1983, p.226 e 2004, p.252), pois, é fácil concluir que no primeiro caso estamo-nos referindo ao princípio “todoevento-alguma-causa” e no segundo, ao princípio “mesma-causa-mesmo-efeito”, ou melhor, respectivamente a
uma cláusula a priori e outra a posteriori.
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se considerarmos que este defendera a sucessão temporal como uma relação natural entre
percepções sensíveis na forma “A t B; B ⊢ A” e que estava fundada em modos e relações
sensíveis entre objetos, impossibilitando a introdução de um nexo objetivo entre nossas
percepções que só caberia ser formal, ou seja, a priori. Mas em Kant não basta a sucessão, já
que esta é somente uma forma de intuição e, sendo assim, se comporta como um mero
decurso ou duração intuitiva mas que é algo indiferente a qualquer determinação de ordem
vinda do entendimento, a não ser aquelas dependentes ou amalgamadas aos seus próprios
modos e relações mas que, como acabamos de ver, não poderiam ser qualificadas de a priori.
Com efeito, qualquer determinação ou demarcação de ordem, no nível que estamos
colocando e que envolva universalidade e necessidade estrita, deverá ser adjudicada ao
entendimento (e isto já ficou claro em “Da réplica kantiana à teoria humeana do feixe” que
desenvolvemos no tópico 2.2.2, quando caracterizamos o aspecto semântico-cognitivo da
faculdade do entendimento em Kant em face do psicologismo da faculdade da imaginação em
Hume). Assim, no caso específico da segunda Analogia, qualquer determinação que incida
numa sucessão intuitiva vai impor uma ordem em sua duração ou, numa linguagem coloquial,
“um antes e um depois” e, como ficou claro, isto só é possível mediante um ato do
entendimento 131 que é o único capaz de tornar irreversível e, portanto, objetiva a ordem de
sucessão e/ou qualquer forma de manipulação do tempo em partes ou segundos ou, o que é o
mesmo, estabelecendo a possibilidade de uma duração 132 .
De fato, com bem poucas exceções, o curso dos eventos da natureza parece irreversível.
Se tentarmos conjecturar uma seqüência de fenômenos exatamente oposta àquela que está
sendo observada - como um filme cinematográfico passado em ordem invertida -, tal
131

Como alerta Allison (1983, p.216-217 e 2004, p.230-231), Kant reconhece a importância da ordem temporal
objetiva somente na edição B, figurando-o na exposição do princípio geral das Analogias, fato também
corroborado por Strawson. Assim, em C. R. P., B219, p.208-209, Kant vai acrescentar que “como o próprio
tempo não pode ser percebido, assim também a determinação da existência dos objetos no tempo só pode surgir
da sua ligação no tempo em geral, isto é, mediante conceitos que os liguem a priori. Ora, como estes conceitos
implicam, ao mesmo tempo, sempre a necessidade, a experiência só é possível por uma representação da ligação
necessária (o grifo é nosso) das percepções”. Fica aqui caracterizada a experiência no sentido estrito na acepção
kantiana e, além disso, porque os argumentos transcendentais justificam condições de possibilidade [lógica] da
experiência ou, como está dito, a experiência no sentido kantiano só é possível caso formulada num modelo
[teórico] representacional a priori que de algum modo constituam condições epistêmicas para determinar a
continuidade de nossas observações sobre os eventos reais.
132
Esta asserção fecha a segunda Analogia: “assim como o tempo contém a condição sensível a priori da
possibilidade de uma progressão contínua do que existe para o que se segue, assim também o entendimento,
graças à unidade da apercepção, é a condição a priori da possibilidade de uma determinação contínua de todos
os lugares para os fenômenos neste tempo, mediante a série de causas e efeitos, acarretando as primeiras,
inevitavelmente, a existência dos segundos e, desse modo, tornando o conhecimento empírico das relações de
tempo válidas para todo o tempo (em geral), quer dizer, objetivamente válido” (C. R. P., B256, p.231). Observese que logo em seguida, na terceira Analogia, Kant vai se deparar com o controvertido conceito de comunidade
dinâmica - Gemeinschaft - que coloca em xeque a consistência dos argumentos da segunda Analogia, como
vimos em 2.3.3, com o que não concorda Allison que a defende com base no marco transcendental de 2.4.1.
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seqüência alterada, embora possa ser facilmente imaginada, quase sempre estaria em franca
contradição com esse curso de eventos que o entendimento se encarrega de demarcar. É certo
que a demarcação dessa experiência depende da metodologia empregada dentre as opções que
se encaixam nos critérios que a revolução copernicana nos legou; entre outros, regras
transcendentalmente possíveis no caso de Kant, ou empiricamente prováveis, como em Hume.
Como será detalhado mais à frente, Allison distingue na segunda Analogia três possibilidades
de demarcação: a forte, a fraca e a estrita, sendo que apenas esta última pode estar associada
com a sua noção de marco transcendental; e as duas primeiras parecem que são comuns ao
marco empírico de Strawson: carência e posse da característica de indiferença de ordem.
Nessa perspectiva, compreende-se que do ponto de vista da causalidade como relação
entre eventos (ver. 2.3.3), em que estados de coisas são identificados de modo que tempos
distintos correspondam a estados sucessivos de coisas, é possível estabelecer os diferentes
critérios de sucessividade que estão alinhados respectivamente com o princípio de
significatividade de Strawson e com a noção de condições epistêmicas de Allison. No
primeiro caso, os estados de coisas são identificados em tempos distintos, tn e tn+1, dados em si
mesmos como irreversíveis em vista de uma ordem habitualmente objetiva, por exemplo t1 e
t2, se nossa convenção atribui um valor inicial para “n” igual a 1; no segundo caso, embora os
estados de coisas sejam também identificados em tn e tn+1, eles não são dados em si mesmos
mas por intermédio de uma determinação transcendental - a categoria de causa e efeito, onde
estados sucessivos são identificados logicamente através de uma ordem objetiva t1 e t2. Isto
faz com que o critério de sucessividade de Strawson [e também o de Hume], seja calcado no
suposto que chamamos de “necessidade flexível”, aberta ao cometimento de non sequitur, de
modo que esta é insuficiente para anexar a uma relação entre eventos, uma qualidade
adicional chamada de “conexão necessária”.
Nesse desiderato, o papel de segunda Analogia, ou do argumento essencial na acepção
de Allison, é estabelecer uma solução para a questão da relação intertemporal entre o Objekt e
o Gegenstand de modo que não seja uma prerrogativa exclusiva da hipótese humeana do
hábito que acaba por reconhecer a relativa fraqueza dessas inferências quando comparadas a
um ideal de racionalidade dedutiva, já que relativizam as conclusões obtidas por meio delas,
sustentando que são derivadas não com necessidade, mas com probabilidade e tal é o contexto
que Kant associa ao realismo transcendental ou seu correlato, o idealismo empírico133 . Assim,
ao opinar sobre se a segunda Analogia proporciona ou não “uma resposta adequada ao desafio
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Ver o tema do quarto paralogismo da edição A - C.R.P., A371, p.351.
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cético que Hume faz do princípio da causalidade no Tratado”, Alllison (1983, p.228 e 2004,
p.253) procura contextualizar teoricamente o que, a seu ver, está associado às dificuldades da
interpretação de Strawson: concorda com este e com Beck (1978, p.131-135) quando destaca
a importância dos argumentos transcendentais, segundo a qual, a constituição de “uma
resposta exitosa frente a Hume deve ter por base a premissa (ou premissas) que Hume aceita e
que sua conclusão expressa uma condição necessária dessa premissa” 134 ; mas, por outro lado,
não concorda com a posição de Strawson que é contra qualquer tipo de premissas alinhadas às
metodologias a priori. De posse dessas constatações, Allison (Ibid) insiste que o argumento
essencial já contém “uma análise da incapacidade do realismo transcendental para explicar a
possibilidade da experiência da sucessão objetiva”, sustentando que sua contenda contra o
cético, deve ser municiada a partir dos critérios teóricos estabelecidos pelo marco
transcendental e o seu correlato, o realismo empírico, como veremos em 2.4.3.
Isto posto, podemo-nos aproximar da natureza das relações de tempo objetivas e
subjetivas da tese kantiana da segunda Analogia: quando uma ordem temporal objetiva t1 e t2
estabelecida a partir da noção de condições epistêmicas em um marco transcendental suscita
uma relação de estados de coisas objetivamente sucessivos, podemos dizer que ela é
estrita[mente] carente da característica de indiferença de ordem; e vimos que a única
alternativa possível a esta circunstância fica consignada se quando uma ordem temporal
objetiva t1 e t2 estabelecida a partir do princípio de significatividade em um marco empírico
suscita uma relação de estados de coisas objetivamente coexistentes, dizemos que ela é
portadora da característica de indiferença de ordem, e que, segundo dissemos atrás, essa
experiência pode ser demarcada como forte ou fraca.
Com efeito, é neste sentido que em relação ao primeiro caso, e somente nele, é que se
pode postular para a relação de sucessividade entre causa e efeito uma implicação estrita em
que se admita com segurança a condição de que o estado t1 não é meramente um “antes”, mas
uma “razão” de t2; no segundo caso, temos uma relação de reciprocidade causal, uma
implicação ampla em que não podemos afirmar com segurança que t1 é a razão de t2, mas
apenas que [o estado] t1 pode ser “causa” de t2. Se, no primeiro caso, temos um argumento
transcendental garantindo pela via do marco transcendental, a condição epistêmica de que t1 é
a razão de t2; no segundo, um mesmo argumento transcendental me garante pela via do marco
empírico baseado no princípio da significatividade uma pretensão mais moderada [ou menos
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Ver Mortari (2001, p.19) - Ibid.
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teleológica] de que t1 pode ser causa de t2 135 . É fácil concluir que a relação de carência estrita
da característica de indiferença de ordem é caudatária de uma condição racional ou conditio
sine qua non de “necessidade” que vimos no início de 2.3.3; ao passo que a relação em que se
verifica carência não estrita e posse da característica de indiferença de ordem tem por base
uma condição natural de “suficiência” ou, como visto em 1.8, de probabilidade.
Numa passagem importante da primeira edição de seu Kant’s Transcendental Idealism:
an Interpretation and Defense, Allison (1983, p.229-230) vai sintetizar muito bem os passos
retromencionados, onde de fato sugere não duas, mas três linhas de interpretação que vão
nortear a literatura mais recente sobre a natureza e o alcance preciso da Segunda Analogia da
Experiência como um estilo de argumento transcendental capaz de se colocar como uma
alternativa aos argumentos do tipo cético-naturalista que não assumiriam um fundamento
transcendental, conforme descrevemos exaustivamente em “A gênese do problema de Hume”:
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Isto não significa dizer que Kant estivesse empenhado em desenvolver uma teoria causal do tempo. De fato,
no marco transcendental, o tempo é, antes de tudo, caracterizado como uma forma de intuição sensível e,
somente por uma determinação lógica do entendimento ele pode converter-se numa série objetiva, ou melhor, a
apercepção transcendental transforma a série empírica numa série transcendental, a forma de intuição numa
intuição formal e tal é a função necessária para todo argumento transcendental que atenda aos requisitos
estabelecidos pelo marco transcendental, mas apenas uma função de suficiência para todo argumento
transcendental que atenda aos requisitos estabelecidos pelo marco empírico. Assim como ocorre com o espaço,
como Kant explica em nota do §26 do argumento da Dedução - C.R.P., B161, p.162-163 -, o tempo determinado
como intuição formal somente adquire significado quando ele mesmo passa a ser um fator de determinação
causal dos objetos da experiência a partir da qual estes adquirem validade objetiva numa forma de intuição.
Assim, no marco transcendental, para que objetos possam ser dispostos numa ordem temporal objetiva, é preciso
que antes estejam dispostos em relações causais [a priori], como bem destaca Allison (1983, p.230 e 2004,
p.254): “Although this consequence is obviously absurd [e destacamos aqui a ostensividade observada no
cometimento de non sequitur], it is not an absurdity to which Kant is committed. Kant claims only that without
the appeal to the schema of causality we could not distinguish between the representations of successive states of
a changing object and the successive representations of coexisting parts or properties of an enduring object. This
does not at all entail that the only sucession which we can experience is that of cause and effect. In fact, there are
relatively few cases in which the preceding state of an object can itself be regarded as the cause, or ‘initiating
condition’, of its subsequent state”. Sendo assim, Kant não pensava que as relações temporais atribuídas aos
fenômenos no argumento essencial devessem ser suplementadas por relações mais básicas (isto é, causais)
particulares, mas apenas [, e em conformidade com a revolução copernicana,] que estas se tornam possíveis
mediante uma lei universal da causalidade ou, dito de outra forma, de um argumento transcendental na forma
estabelecida em C. R. P., B232, p.217, que repetimos: ”Todas as mudanças acontecem de acordo com o
princípio da ligação de causa e efeito” e, assim, uma relação transcendental de princípio e conseqüência está na
base de uma relação empírica de causa e efeito, provando o que já havíamos dito, a saber, juízos causais são
necessários do ponto de vista do marco transcendental - Objekt, e contingentes do ponto de vista do marco
empírico - Gegenstand, e isto é válido para outros exemplos de argumentos transcendentais ao longo da trilogia
critica, o que aqui particularizamos quanto ao argumento transcendental de 2.2.2 que é, de fato, uma réplica a um
argumento cético-naturalista, como o da teoria humeana do feixe que mencionamos em 2.2.1. No mais, em C. R.
P., B262, p.235-236, Kant confirma o papel determinante do tempo nas três Analogias como “a única regra do
entendimento que pode conceder à existência dos fenômenos uma unidade sintética resultante das relações de
tempo, e determina a cada um o seu lugar no tempo, portanto, a priori e com validade para todo e qualquer
tempo”, função que nos ocupamos no esquematismo (ver 2.2.3) e que Allison (1983, p.230 - nota), a propósito,
trata de considerar numa nota de número 31 no seu texto da primeira edição, como a definição de um dado
“sistema fechado”, onde causa e efeito bem como razão suficiente atuam em sincronia.

234

Se aceitarmos que por causa se entende algo semelhante a uma “condição de
início”, isto é, o fator ao qual deve ser atribuída primariamente a
responsabilidade de uma mudança de estado, cabem três possibilidades: 1) o
estado inicial A (o antecedente perceptivo) por si mesmo pode ser
considerado como a causa da mudança ao estado B; 2) a sucessão de estados
A - B deve ser “legal”, no sentido de que, dada alguma condição de início
(“a condição da regra”, na terminologia kantiana), a transição de A a B é
subsumível necessariamente sob uma “lei que a contém” (presumivelmente
deve-se sustentar este requisito ainda quando, de fato, não sejamos capazes
de descobrir tal lei); 3) a sucessão pode (mas não necessita) ser
“contingente” no sentido de que não necessariamente é caracterizada
segundo alguma das duas maneiras anteriores, mas o evento está sujeito
ainda ao princípio de causalidade como condição transcendental.

Neste excerto, que mostra suas semelhanças com aqueles em que Strawson (1966,
p.133-135) tematiza sobre suas noções, tais quais a carência e a posse da característica de
indiferença de ordem que apresentamos em 2.3.3, Allison mantém sua linha de defesa da
proposta kantiana. Ao contrário de Strawson, que na esteira de Hume trabalha com apenas
dois critérios para interpretar a conexão entre um evento e seu antecedente perceptual, ou uma
relação entre eventos na moderna acepção de causalidade, Allison admite a conveniência de
um terceiro, exatamente aquele descrito na primeira (1) linha de interpretação que vem a ser
um atributo exclusivo do marco transcendental e, como tal, subjaz às linhas de interpretações
2 e 3 como ele próprio faz questão de certificar no final da passagem e, cumpre acrescentar:
tal linha de interpretação se constitui numa abstração lógica - a priori - da condição de
carência [, ou carência estrita,] da característica de indiferença de ordem [RAB ou RBA], como
usamos na terminologia de Strawson 136 .
É neste sentido que as interpretações 2 e 3 de Allison, no seu conjunto, parecem se
constituir no correlato da condição de posse da característica de indiferença de ordem da
versão strawsoniana sendo que, prima facie, a linha [forte] de interpretação 2 pode estar
associada à “causalidade” da primeira definição humeana de causa ou “todo-evento-algumacausa”; e a linha [fraca] de interpretação 3 pode estar associada a “indução” da segunda
definição humeana de causa ou “mesma-causa-mesmo-efeito”. Nesse desiderato, ele volta a
insistir na diretriz de Lewis White Beck de que o argumento essencial só se propõe a
estabelecer uma tese mais modesta, a saber, que todo evento tem alguma causa, como exposto
em sua primeira edição (Allison, 1983, p.229). Portanto, não cabe à Analítica Transcendental
estabelecer que leis causais particulares sejam elas mesmas necessárias uma vez que seus
136

Observe a adequação do critério de Allison com o de Hume em E., VI - nota 1 e T., I, III, 11: 157, 2. E é
nesse momento que Hume, com o intuito de nos convencer da homogeneidade das supostas carência e posse da
característica de indiferença de ordem, acha conveniente invocar não a fragilidade das leis da natureza - como o
fizeram afirmar -, mas as dificuldades da experimentação na física: a constância, universalmente reconhecida,
das leis físicas, também ela não impede uma aparência de irregularidade nos fenômenos.
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pressupostos estão confinados às pretensões de “Legalidade e Causalidade” dos juízos
determinantes “Do objeto e da referência” contidos nesta segunda parte da presente
apresentação e que se faz anunciar como uma certa continuidade teórica daquilo que já fora
visto nas considerações finais de Sales Lima (2003, p.208-225).
Nessa perspectiva, cabe apresentar algumas considerações adicionais acerca das
interpretações postas por Allison no que toca às possibilidades do próprio estado-da-arte do
argumento essencial 137 . Das ditas três linhas de interpretação - ou estratégias -, vamos
começar pelas 2 e 3: elas distinguem, no entender de Allison, leis de generalizações
acidentalmente verdadeiras, e isto pode ser estabelecido de duas maneiras diferentes - a
primeira é a concepção humeana desenvolvida ao longo de “A gênese do problema de
Hume”; e a segunda está mais ligada à concepção kantiana ora em curso, nominada
“Legalidade e Causalidade”, mormente a que vimos em 2.2. De fato, a primeira repousa na
idéia de Hume de que as conexões causais são meras conjunções constantes e procura, então,
explicar por que algumas são melhores, ou digamos, mais entrincheiradas do que as outras.
Assim, a concepção humeana de causalidade se alinha a estratégia número 3 de Allison que
aceita o princípio de que relações de causa e efeito não envolvem mais do que certos eventos
ocorrendo sempre com outros e procura explicar por que determinados padrões de legalidade
importam mais do que outros, que ainda seriam caracterizados como contingentes. Já a
segunda maneira, pretende minorar o componente cético do idealismo psicológico que está
latente na concepção humeana, rejeitando a pressuposição de que a causalidade não envolve
mais do que uma conjunção constante circunstancial ao postular em seu lugar algo como uma
relação que apresenta um grau de entrincheiramento menos permissivo que aquele aceito pela
hipótese do hábito. Embora este tipo de relação ainda não atenda aos requisitos apriorísticos
do marco transcendental, caso da primeira (1) estratégia que é assumidamente metodológica,
mesmo assim ele parece vincular eventos conectados por leis, mas não eventos apenas
acidentalmente associados. Assim, queremos crer que uma concepção kantiana de causalidade
que admita alguma conformidade com leis causais particulares estaria mais próxima da
segunda (2) estratégia posta por Allison 138 .
137

Neste sentido amplo, Allison considera sua capacidade [da segunda Analogia] como provedora de um
fundamento legal para a uniformidade da natureza; sua condição de responder a Hume; e, enfim, de propiciar um
discurso indiferenciado e de nível crítico sobre a seguinte questão: “que é, precisamente, o que o argumento da
segunda Analogia nos pede que assumamos a respeito da conexão entre um evento e seu antecedente
perceptual?” (Allison, 1983, p.229 e 2004, p.253-254).
138
Sobre estas considerações, Allison apresenta na primeira edição de sua obra exemplos das respectivas
estratégias (2 e 3) mencionadas na citação supra. Em 2, “a sucessão dos estados líquido-sólido é subsumível sob
uma lei empírica que nos diz que, considerando que a água está a uma temperatura de zero graus centígrados, o
primeiro dos estados será seguido invariavelmente pelo último” (Allison, 1983, p.230-231). De fato, exemplos
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A literatura filosófica já compilou várias versões desta tensão que se manifesta entre leis
(2) e generalizações acidentalmente verdadeiras (3). Em linhas gerais, os defensores da linha
de interpretação 3, advogam que leis são generalizações verdadeiras que podem se encaixar
em algum sistema ideal [ou saturado] de conhecimento. O pensamento aqui é que as leis são
os padrões explicáveis em termos científicos básicos, quer se apresentem como princípios
fundamentais (como no caso da primeira definição de causa), quer como conseqüências
desses princípios (como no caso da segunda definição de causa), enquanto os acidentes,
conquanto verdadeiros, não dispõem de semelhante explicação. A esse respeito, Ramsey
(1978, p.130) observa com agudeza que antes a noção de continuidade deveria estar no cerne
da distinção entre leis e generalizações acidentalmente verdadeiras, dizendo que as leis são
“conseqüências das proposições que tomaríamos como axiomas se conhecêssemos tudo e o
organizássemos da forma mais simples possível em um sistema dedutivo” e, portanto,
tendente a saturado, o que veremos com mais vagar no tópico 3.2.1.
Por seu turno, os defensores da estrutura alternativa - a linha de interpretação 2 objetam que a diferença entre leis e generalizações acidentalmente verdadeiras não é uma
questão lingüística de sistematização dedutiva ou de ajuste de argumentos insaturados a
saturados como vimos na exposição strawsoniana em 2.3. Com efeito, na esteira de Kant,
Allison insiste que há mais do que uma diferença de graus entre o tipo de vínculos exibidos
por leis e acidentes. Neste sentido, deve haver uma oposição ontológica entre carência e posse
da característica de indiferença de ordem (2 e 3), para utilizarmos da terminologia de
Strawson, o que ele expressa modelarmente através de sua linha de interpretação 1. Assim,
existe um nexo natural entre “estar a 0ºC e congelando”, mas não entre “passar em frente a
catedral de Königsberg às 15:00 horas e os sinos dobram”, e isso não tem nada a ver com o
como esse, ajustam-se a uma diretriz geral considerada por ele como uma interpretação “forte” do chamado
argumento essencial (1983, p.230), sancionando o que o próprio Kant já afirmara na Dedução Transcendental
das Categorias (C. R. P., B162-163, p.165-166) que vimos em 2.2.2. Com relação a estratégia 3 poderíamos
lembrar o exemplo apresentado em 2.3.3: “Se Kant passa em frente à catedral de Königsberg diariamente às
15:00 horas então os sinos dobram” que, como vimos, não faz parte da estrutura dedutiva de nenhuma ciência
satisfatória ou; a título informativo, acrescentar o “caso Jones”, apresentado no texto, em Allison (1983, p.231).
Uma conclusão importante acerca destes dois últimos exemplos e que corrobora o equipamento persuasivo do
argumento essencial é que “a sucessão de estados é, em si mesma, objetiva e ‘necessária’, precisamente no
mesmo sentido que seria se fosse uma conexão causal. Assim pois, a objetividade da sucessão não é uma função
da sua legalidade” (Ibid), até porque tais exemplos configuram, na consideração de Allison, casos de sucessão
contingentes que favorecem o que se pode chamar de interpretação “fraca” do argumento essencial (Ibid),
fortemente associada a modelos probabilísticos, como vimos em 1.8. É o que Allison nos diz na segunda edição
de sua obra, em (2004, p.258-259): “we see that the Second Analogy enables us to determine a priori that for
any given event y, there must be some antecedent event x from which y follows in accordance with a rule, but it
does not guarantee that it can be found. Otherwise expressed, it does not ensure that we shall be able to
distinguish between merely contingent regularities and genuine causal connections” e, prossegue (2004, p.259),
dizendo que esta importante questão será tratada no Apêndice à Dialética Transcendental, em conexão com o uso
hipotético [ou indutivo] da razão que nós reservamos para a nossa terceira parte - “Finalidade e Indução”.
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modo como a descrição desse nexo possa se encaixar nos chamados modelos teóricos. Nesta
versão, observa-se que a diferença entre leis e acidentes é simplesmente que as leis exibem
relações mais firmes, digamos, uma noção de “necessitação” [natural e espontânea], enquanto
que os acidentes mostram apenas que dois tipos de eventos por coincidência ou por
arbitrariedade ocorrem juntos. Esta é uma nova maneira de dizer que as ciências empíricas
admitem proposições nomológicas (dotadas de força modal), a saber, proposições que podem
ser apenas verificadas ou falsificadas pela experiência embora não possam ser inteiramente
fundamentadas por ela, mas antes na precedência dos argumentos transcendentais como fonte
de juízos sintéticos a priori, o que, evidentemente, se constitui numa inovação de grande
envergadura na história da filosofia, que é o framework [transcendental] associado à linha de
interpretação 1 e que, como veremos, terá importantes conseqüências na terceira parte “Finalidade e Indução”.
Sendo assim, as segunda e terceira linhas de interpretação do argumento essencial estão
no centro da discussão do conhecido e polêmico conceito de “leis da natureza”. Esta
expressão já sugeriu uma ordem ou imposição de um criador de leis que para muitos
pensadores - pelo menos até o século XVIII, dentre os quais Descartes -, descobrir leis da
natureza seria estabelecer argumentos transcendentais exóticos do tipo como Deus haveria de
determinar o desenrolar dos acontecimentos 139 . Sem essa hipótese teológica de um Deus ex
machina (ver 1.5), a concepção de leis da natureza aparentemente desaparece, restando-nos
apenas uma representação da natureza como uma sucessão de acontecimentos diferentes que
se limita a revelar certos padrões e regularidades: nada mais senão uma impressão seguindose a outra ou uma conjunção constante na terminologia humeana. A isso, pode-se acrescentar
a idéia de que a mente humana, ao contemplar essas regularidades nos acontecimentos,
seleciona aquelas em que habitualmente pode confiar e adota-as como premissas fixas, de
modo a agir e a fazer previsões. A essas regularidades insaturadas, dado que o máximo que se
pode esperar delas é sejam empiricamente prováveis, o equipamento conceitual de Hume
nominou de leis os juízos de probabilidade que vimos em 1.8.

139

Com os argumentos de sua concepção teísta, Swinburne (1977) explica que as leis naturais em termos da
vontade de Deus fornecem um quadro simples e global para compreender a ordem e o caráter finalista do cosmo,
tolerando o argumento teleológico do desígnio, refutado tanto por Hume quanto por Kant, que será objeto de
tematização em “Finalidade e Indução”. Nesse contexto, Hume propõe que seu escrito Diálogos sobre a religião
natural seja um argumento a favor da natureza no sentido de que ela produza uma ordem sem precisar do
desígnio e, neste sentido, combata o argumento por analogia envolvido. Conforme veremos, no corpo da Crítica
da Faculdade do Juízo e suas respectivas “Introduções”, Kant propõe uma resposta ao Hume da segunda
definição de causa. Esta solução kantiana, mais uma vez, se ancora em argumentos transcendentais que ele vai
buscar no âmbito dos juízos reflexivos da terceira crítica, o que em parte já fizemos menção em 2.2.3.
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Com isto não concorda a linha dos defensores de uma concepção fundacionista para as
leis da natureza. Esses realistas [científicos], em relação às leis da natureza, insistem que
nenhuma das perspectivas que tenha origem no cético-naturalismo é suficiente, e exigem uma
concepção mais sólida e substancial, no qual tais leis surjam como características reais e não
apenas subdeterminadas do mundo, como uma espécie de cimento do universo que garanta
que os acontecimentos naturais não ocorram apenas como os encontramos, mas antes tem de
ocorrer assim. O problema dessa concepção que propõe regularidades saturadas segundo leis
transcendentalmente possíveis, apenas para citar a versão kantiana, é como ela vai esclarecer
essa necessidade [estrita]. Pois que esta transcende aparentemente a experiência e os métodos
das ciências naturais só parecem conseguir mostrar como as coisas acontecem a posteriori, e
não como são ou porque razão [a priori] as coisas tem que acontecer tal como as
encontramos. A busca desses fundamentos, para o caso dos juízos determinantes, porém,
pressupõe adentrar no domínio do marco transcendental - a linha de interpretação 1 que se
constitui exatamente no diferencial de Allison em relação a Strawson.
Diante do exposto, é chegada a ocasião de questionar se os argumentos transcendentais
de fato constituem um enfoque teórico eficiente contra a objeção cético-naturalista. Com
efeito, mesmo que a concepção fundacionista de Kant pareça intuitivamente plausível, podese pensar que a noção de “necessitação”, que deve estar embutida no domínio do marco
transcendental, apenas reformula o problema, mais do que o resolve e, diante disso, a linha de
interpretação 1 estaria apontando na direção de uma solução necessária, porém não ainda
suficiente para as linhas de interpretação 2 e 3. Ademais, Kant parece insistir em várias
passagens da exposição do argumento essencial que a noção de “necessitação” envolve algo
mais do que conjunção constante: se dois eventos se relacionam por necessitação, segue-se
que os mesmos estão constantemente associados; porém, vimos que dois eventos podem estar
constantemente associados sem estar relacionados por necessitação, como se dá quando a
conjunção constante é apenas uma questão de acidente como exemplificamos nos passeios
vespertinos de Kant nos arredores da catedral de Königsberg. Dessa forma, embora a noção
de “necessitação” seja uma relação mais forte que a conjunção constante, contudo, o que se
sabe, é que vários intérpretes dessa concepção pouco se aprofundaram sobre o que separa uma
necessitação transcendental de uma necessitação empírica e se limitam a dizer que a disputa
está na base da distinção entre leis e generalizações acidentalmente verdadeiras, ocultando a
importância do aspecto metodológico da questão que distingue as interpretações de Allison e
de Strawson - a cisão [ou separação metodológica] empírico-transcendental.
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Na esteira de Hume, vimos que Strawson é um crítico da noção de “necessitação”, o que
foi amplamente discutido a par do desenvolvimento contido em 2.3 que culminou com sua
demonstração ostensiva de que os argumentos essenciais estão sujeitos ao cometimento de
non sequitur. No que se segue, veremos que Allison não concorda com Strawson, quando
menciona na primeira edição de seu Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and
Defense que “adequadamente estruturada, a tese de Kant não é suscetível da acusação de non
sequitur” (Allison, 1983, p.229). Para isso, é fundamental que tenhamos em mente que a
proposta de Allison está inteiramente formatada nos parâmetros daquilo que ele designou por
linha de interpretação 1 que é, como dissemos, uma conseqüência metodológica do marco
transcendental 140 .
2.4.3 Da objeção a Strawson
Não há o que contestar que o cerne da objeção feita por Allison à posição de Strawson
em relação à segunda Analogia está centrada na linha de interpretação 1 que, diferentemente
das linhas de interpretação 2 e 3, traz consigo todo um significado transcendental, cujo intuito
é recuperar a centralidade do idealismo [transcendental] kantiano. De fato, com isso queremos
dizer que a linha de interpretação 1 parece não somente justificar, mas antes fundamentar às
demais ou, para utilizarmos do equipamento conceitual de Allison, a linha de interpretação 1
se estabelece como “condição epistêmica” das linhas de interpretação 2 e 3, e é neste sentido
que ela é um argumento transcendental que, neste caso, se apresenta com a missão precípua
de contrapor com argumentos racionais [saturados] o caráter contingente inerente à nossa
formação indutiva de crenças que, de acordo como modo de apresentação de Strawson (1966,
p.134-135) que vimos em 2.3.3, estão codificadas proposicionalmente com base em falácias
de non sequitur. Parafraseando Allison, creio que a ordem das considerações teóricas que
foram apresentadas até aqui, nos colocam numa posição privilegiada para esclarecer seu ponto
de vista sobre a “The non sequitur Objection” de uma maneira relativamente breve (Allison,
1983, p.232 e 2004, p.254) 141 .
140

Recordemos que na interpretação tradicional do argumento essencial, “todo-evento-alguma-causa”, admitida
por Allison, ele concorda com Strawson de que Kant não responde a Hume. Acresça-se a isso que Allison critica
o non sequitur acusado por Strawson, salvando toda uma metodologia transcendental inerente à concepção
kantiana e, entre outros, o equipamento conceitual adjudicado à segunda Analogia. Allison ou Strawson? Kant
ou Hume? Se Strawson propõe uma resposta ao problema de Hume ele queima o marco transcendental e assim,
para ele, é evidente que Kant não responde a Hume com o argumento essencial; Allison, como vimos, propõe
uma solução conciliatória, necessária porém não suficiente mas, de resto, sua conclusão também seria a de que
Kant não responde a Hume com o equipamento conceitual do argumento essencial. Será que a solução virá do
apelo à terceira crítica?
141
Allison acrescenta que a objeção foi formulada inicialmente “por Arthur Lovejoy, e posteriormente repetida,
aparentemente, sem conhecer a análise de Lovejoy, por P. F. Strawson” (Allison, Ibid). Como nos reportamos de
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Allison abre sua exposição chamando a atenção para a célebre passagem no The Bounds
of Sense onde Strawson (1966, p.137) registra que o argumento da segunda Analogia
“proceeds by a non sequitur of numbing grossness” que, cumpre insistir, já tivemos
oportunidade de verificar demonstrativamente em 2.3.3, através dos conteúdos informacionais
[ou psicológicos] expostos nas colunas {[(AtB) ∧ A]t ¬ B} e {[(BtA) ∧ A] t B} das
funções de verdade de contra-exemplos ao nosso conhecido raciocínio: “Se o tempo estiver
bom no domingo, vamos à praia; o tempo está bom no domingo ⊢ Vamos à praia”. Com
efeito, nesse desiderato e diante da perspectiva teórica utilizada por Strawson que adota a
linha do realismo transcendental, Allison, de início, vai apenas sancionar os seus pressupostos
que, a nosso ver, levam a uma inferência abdutiva [ou causal] expressa em um non sequitur,
“o qual se descobre no passo subreptício de uma necessidade conceitual a uma necessidade
causal” (Allison, 1983, p.233 e 2004, p.255) o que, na opinião do primeiro, está em franca
contradição com alguns excertos encontrados no próprio texto da segunda Analogia, e tal se
torna ainda mais notório quando é posto o conjunto das [três] Analogias da Experiência, o que
procuramos tornar explicito ao longo de 2.3 - “Da interpretação de Strawson”.
Dito isto, Allison passa a cuidar de sua própria questão, qual seja, o levantamento
propriamente dito de objeções ao non sequitur de Strawson 142 das quais o texto destaca duas.
Cito a primeira (Allison, 1983, p.233 e 2004, p.255-256):
[ela se centra no] total descuido do significado idealista transcendental do
argumento de Kant. A objeção supõe uma perspectiva realista transcendental
desde a qual Kant é considerado um idealista empírico. Mais
modo explícito em algumas ocasiões desta “Legalidade e Causalidade”, nossa análise se restringe a coligir as
interpretações de Strawson e de Allison sobre a cogência do argumento de segunda Analogia além de,
ratificando o que vimos fazendo, promover uma articulação das eventuais convergências e/ou divergências entre
elas.
142
Assim como Lovejoy, Strawson “aceita a afirmação kantiana de que na experiência de um evento (o grifo é
nosso) a ordem das percepções, é determinada ou irreversível e ‘neste sentido é necessária’. Ele considera que
esta é a maneira mais ou menos legítima de articular a rejeição de uma ‘indiferença de ordem’ característica da
percepção de um evento” (Allison, 1983, p.232-233 e 2004, p.255), o que vem a facilitar a apreensão da natureza
da tese kantiana destacando uma passagem já presente na primeira edição do Kant’s Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense, onde Allison afirma que “Kant trata de provar que o conceito ou esquema de
causalidade é uma condição necessária para a experiência da sucessão de estados em um objeto, isto é, para a
experiência de um evento, e não para o ordenamento de diversos eventos” (Allison, 1983, p.229). Isto nos sugere
que a irreversibilidade da seqüência de minhas percepções no caso singular de um fenômeno não se identifica à
prova da necessária uniformidade da seqüência de minhas percepções em casos repetidos de uma classe de
fenômenos, pois, neste caso, há efetivamente o cometimento de non sequitur. O cerne do problema, nos parece, é
o alerta de Strawson de que o argumento transcendental da segunda Analogia na verdade produz “uma contorsão
muito curiosa, por meio da qual uma necessidade conceitual, baseada no fato de uma mudança, se identifica com
a necessidade causal da mudança mesma” (Strawson, 1966, p.138), que é parte de uma passagem que já
havíamos mencionado no final de 2.3.3. Sendo assim, Allison precisa provar que não cabe a aludida “contorsão”
e que a linha de interpretação 1 assume nesse desiderato o papel de guardiã do marco transcendental, onde reside
o locus do diferencial de Allison contra as afirmações de Strawson de que a Segunda Analogia da Experiência é
um argumento que comete o non sequitur.
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especificamente, supõe que a argumentação de Kant descansa sobre uma
inferência que vai das características de nossas percepções (sua
irreversibilidade) a uma conclusão em torno das relações causais de
entidades ontologicamente distintas, ou estados de coisas que supostamente
correspondem a estas percepções. Isto seria, efetivamente, um non sequitur
de ‘torpe estupidez’, mas já temos visto que esta não é uma tese kantiana.
Por outro lado, tal como Lewis White Beck destaca acertadamente, Kant
podia muito bem responder a Lovejoy e Strawson que, de acordo com a
concepção de objeto que eles tem, não podemos inferir nada a respeito da
ordem objetiva A - B a partir da ordem de nossas percepções[ 143 ].

Sendo assim, a tarefa precípua da segunda Analogia se esgota em estabelecer as
condições de possibilidade com base nas quais uma sucessão subjetiva de eventos particulares
adquire o estatuto de validade objetiva e, nesse desiderato, não é preciso pressupor nem
implicar a existência de leis causais particulares ou empíricas como aduz a proposta de
Strawson. É válido lembrar, como insiste Allison, que esta posição kantiana é decorrente de
seu alinhamento aos ditames metodológicos que norteiam o marco transcendental. Como
sugere a passagem supra, qualquer transgressão a tais ditames vem acarretar a incidência de
non sequitur além de tornar inconsistente o próprio objeto da exposição kantiana do
argumento essencial, que reiteradas vezes assevera não estar em questão o aspecto
contingente dessas leis particulares, cuja verificação de resto se explica pela nossa propensão
habitual de tomar o marco empírico pelo marco transcendental, como frisamos bem no tópico
2.4.2 através da passagem C. R. P., B240-241, p.222.
O fato de que leis empíricas como estas sejam freqüentemente chamadas por Kant de
“leis particulares”, todavia, é uma decorrência inevitável de seu caráter eminentemente
espácio-temporal e também de suas concessões teóricas primordiais dirigidas ao
empirismo 144 . É com base nesta perspectiva, que leis causais empíricas não se prestam a
143

Veja que a conexão causal aqui proposta dá apenas a regra e a ordem de seu aparecimento no espaço e no
tempo sem nos permitir conhecer mais concretamente aquilo que aparece: como vimos na análise do marco
transcendental em 2.4.1, e em consonância com o dito na primeira edição do Kant’s Transcendental Idealism: an
Interpretation and Defense, o argumento essencial “pressupõe e concepção copernicana ou transcendental de
objeto [, que Kant expõe de maneira bastante obscura no denso parágrafo contido em C.R.P., B234-236, p.219220,] como correlato de um determinado tipo de representação. Tal ‘objeto’ é ‘distinto de nossas
representações’, mas não da maneira em que o realista transcendental entende isto” (Allison, 1983, p.234), a
saber, no modo de um idealismo empírico que só leva em consideração as linhas de interpretação 2 e 3. De fato,
sem a linha de interpretação 1 que caracteriza e distingue o modelo de Allison, se desvanece por inteiro o
idealismo transcendental de Kant deformando, conseqüentemente, o argumento essencial e, tal perspectiva,
como menciona a passagem supra, não pode ser assimilada a uma tese kantiana.
144
Se, “todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência” (C. R.
P., B1, p.36). Esta parece ser uma máxima que norteia o âmbito das concessões que Kant anuncia na abertura da
Crítica da Razão Pura. Embora aí não haja ainda “alusão explícita a Hume, Kant já prenuncia o significado de
sua filosofia crítica e o aporte teórico que esta acrescenta em relação ao empirismo cético [-naturalista] humeano.
Distinguindo o começo (Anfang) da origem (Ursprung), Kant encaminha a investigação para as fontes (Quellen)
do conhecimento, que de acordo com ele se encontram na própria razão” (Sales Lima, 2003, p.81) onde, na
passagem supra, a primeira menção antecipa o contributo indispensável da experiência ou das leis empíricas na
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usufruir de qualquer termo de comparação com leis universais e necessárias em vista de serem
fundadas indutivamente na experiência e estarem sujeitas às condições habituais, portanto
subjetivas, da repetição e regularidade de nossas observações. Este elemento empírico
envolvido, que não pode ser isolado já que é contributo de fenômenos particulares, introduz
um certo indício de indeterminação na sua relação com o princípio transcendental da segunda
Analogia - não a ponto de invalidar o caráter metodológico inscrito na linha de interpretação 1
de Allison -, acarretando toda uma série de anomalias que, como vimos insistindo ao longo do
desenvolvimento das posições doutrinais de Strawson e Allison, geram conseqüências no que
toca à cogência do argumento essencial, sendo que, a principal delas do ponto de vista de
nossos objetivos teóricos, é sem dúvida a ocorrência de non sequitur. E, cumpre reforçar, que
para combater as anomalias inerentes ao cético-naturalismo - o que é decorrência natural e
inevitável de sua insaturabilidade intrínseca como dissemos na Introdução -, parece que só há
um meio disponível: o recurso metodológico aos argumentos transcendentais “A t B; A ⊢
B” que assumam uma condição de fundamentação 145 .
Assim, como vimos, na qualidade de princípios a priori, esses argumentos se
constituem no diferencial de Kant e da linha de interpretação 1 de Allison no sentido de
restituir o poder justificacional da causalidade de fornecer um nexo categorial entre as

sua filosofia. Nisto, Kant também insistira na Dedução Transcendental das Categorias, §26 onde ele explicitara
as dificuldades incontornáveis que enfrenta no separar leis empíricas de leis a priori: “Leis particulares, porque
se referem a fenômenos empiricamente determinados, não podem derivar-se integralmente das categorias,
embora no seu conjunto lhes estejam todas sujeitas [o que mais uma vez evidencia o caráter originário Ursprung - da linha de interpretação 1]. Para conhecer estas últimas leis em geral, é preciso o contributo da
experiência; mas só as primeiras nos instruem a priori sobre a experiência em geral e sobre o que pode ser
conhecido como seu objeto” (C. R. P., B165, p.168), e estas são as ditas leis do “Sistema de todos os princípios
do entendimento puro” (C. R. P., B187, p.189) no qual se insere o nosso argumento essencial como princípio de
uso dinâmico, onde “Necessidade e rigorosa universalidade são pois os sinais seguros de um conhecimento a
priori e são inseparáveis uma da outra” (C. R. P., B4, p.38).
145
A questão de que em Hume ocorre uma tensão irresolvida entre o princípio da razão suficiente e o princípio
da causalidade [ou entre experiência e natureza,], segundo a concepção de Strawson, também se repete em Kant,
o que invalidaria a perspectiva transcendental, a saber, ao tensionar o realismo empírico kantiano com o seu
idealismo transcendental. Tal analogia, embora seja vaga, dá ensejo a uma legítima aplicação dos argumentos
transcendentais. De fato, onde Hume se refere a uma inevitável propensão natural para crer, Kant lhe responde
com um argumento transcendental com o intuito de mostrar que aquilo que no nível empírico é tomado
corretamente como conhecimento empírico de um mundo exterior de objetos estabelecidos pelo princípio de
causalidade é uma condição necessária da autoconsciência, do conhecimento de nosso próprio estado interior.
Em resumo: onde, no nível empírico, Hume nos lega um ceticismo irrefutável na forma de modelos
proposicionais insaturados, Kant nos responde literalmente com sua teoria do idealismo transcendental na forma
de modelos proposicionais saturados, isentos de non sequitur. Embora não se trate de uma conclusão imediata, já
que de fato esta tese viu suas primeiras premissas serem formuladas em 2.2.2, cabe afinal estabelecê-la, agora
legitimada pelas contribuições de Strawson e Allison: “a apercepção transcendental é o locus dos argumentos
transcendentais”, o que ficou provado ao longo de nossa exposição “Do objeto e da referência” em geral. Com
isto, Kant parece refutar uma máxima que seria caracterizadamente humeana - “Contra fatos não há argumentos”
-, afirmando a seguinte réplica: “Contra fatos há argumentos [transcendentais]”; e tal seria a reidentificação de
particulares num ideal de racionalidade dedutivo, em resposta a uma reidentificação de particulares num ideal de
racionalidade indutivo.
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percepções como o intuito de gerar uma seqüência contingente ao nível da experiência ou, em
uma palavra: no âmbito da linha de interpretação 1, Allison ratifica que “Todas as mudanças
acontecem de acordo com o princípio da ligação de causa e efeito” (C. R. P., B232, p.217),
sejam elas seqüências legais como na linha de interpretação 2 ou seqüências contingentes
como na linha de interpretação 3, ainda que neste enunciado [transcendental] não caiba
deliberar e decidir se em suas instâncias particulares as leis causais existem ou existem
necessariamente, o que fica completamente indeterminado pelo princípio causal, cuja
deliberação incide somente sobre suas condições de possibilidade da experiência ou de sua
condição epistêmica.
De fato, invocar um marco transcendental isento de non sequitur não implica uma
resposta necessária e suficiente ao problema de Hume, se considerarmos que este é não
apenas um cético, mas um cético-naturalista, que assim reduz a causalidade à indução. Com
efeito, se Kant tenta fornecer uma resposta completa na segunda Analogia, agora fica claro
que ele não o consegue com relação à indução, que é a grande questão colocada por Hume a
partir da terceira parte do primeiro livro do Tratado. Nessa instância, Kant parece incorporar
integralmente a hipótese humeana de que a causalidade [e a necessidade] é uma determinação
interna da mente que não pode ser percebida e, sendo assim, ela não pode ter por base
qualquer qualidade que se mostre inerente aos próprios objetos.
Mas Kant pretende radicalizar este idealismo empírico contido no projeto humeano com
o fito de romper com a subjetividade que é peculiar à noção de hábito, assegurando que algum
tipo de objetividade seja garantida aos juízos causais, o que se dará pela via do idealismo
transcendental. Assim, um argumento transcendental no mais das vezes se caracteriza por
assumir uma solução fundacionista no âmbito de uma epistemologia tratada a nível ontológico
ou, dito de outro modo, ele justifica uma resposta dedutiva [saturada] a um problema indutivo
[insaturado]. Na visão de Allison, há condições epistêmicas, portanto, necessárias e
universais, que refletem a estrutura do aparato cognitivo humano, pelas quais unicamente a
mente humana pode representar-se algo como objeto em geral - o Objekt que vimos ao longo
“Do objeto e da referência” 146 . Assim, nos termos de Allison, o uso adequado das condições
epistêmicas somente é possível quando se confere certa autonomia ontológica às
representações das relações que se tornam independentes das qualidades conhecidas dos
objetos, sejam elas imediatas ou mediadas pelo entendimento.

146

Para considerações mais detalhadas acerca de noção de “condições epistêmicas”, vide Allison (1983, p.10-13
e 2004, p.11-19), além do nosso tópico 2.2.3.
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É, nesse desiderato, que se compreende a importância e o destaque que Kant empresta à
reflexão transcendental vis-à-vis à reflexão lógica o que, como vimos em 2.4.1, evita a
ambigüidade resultante da confusão do uso empírico do entendimento com o seu uso
transcendental (ver C. R. P., B316-349, p.274-294) que é, sem dúvida, fonte de cometimento
de non sequitur. Com efeito, a noção de “relação” formulada por Kant, contrasta com a de
Hume que mencionamos em 1.4, o que significa dizer que no domínio do transcendental nada
pode “ser decidido pela simples comparação de conceitos (comparatio) [como na indução e
na analogia], mas só pela prévia discriminação do modo (o grifo é nosso) de conhecimento a
que pertencem, mediante uma reflexão (reflexio) transcendental” (C. R. P., B318, p.275), que
é uma característica precípua da dedução e dos argumentos transcendentais que, portanto,
assumem um esforço fundacionista contra a proposta cético-naturalista.
Nessa perspectiva, o termo “necessidade” que inevitavelmente aparece associado às
relações de causa e efeito, seja na acepção de causalidade, seja na acepção de indução, deixa
de ser um nexo psicológico que atribuímos a essas relações, às quais erradamente designamos
por uma série de termos, nas palavras de Hume quase-sinônimos 147 , como eficácia, ação,
poder, força, energia, necessidade, conexão e qualidade produtiva (T., I, III, 14: 189, 4).
Assim, relações do ponto de vista kantiano adquirem um nexo lógico isento de qualquer
conteúdo a posteriori, um modo de necessidade que em sua terminologia se conhece pelo
termo “objetivo” ou a priori, não no sentido daqueles “que não dependem desta ou daquela
experiência, mas [d] aqueles em que se verifica absoluta independência de toda e qualquer
experiência” (C. R. P., B3, p.37). Nesse desiderato, podemos dizer que na concepção racional
kantiana um fenômeno é desde sempre hipoteticamente necessário148 ou, mais simplesmente,
que nada acontece sem razão, embora não se trate aqui de garantir uma necessidade absoluta
deste ou daquele objeto, mas tão somente de afirmar [regulativamente] que a relação entre os
fenômenos é determinada a priori segundo o princípio da causalidade [ou de uma razão
suficiente] e, neste sentido, ele parece estar devidamente articulado com o terceiro “Postulado
do Pensamento Empírico em Geral” 149 (C. R. P., B266, p.238), observação que nos leva à
147

O próprio Hume, como vimos ao longo da primeira parte, descarta com veemência esse modo dogmático de
formular relações causais. Em T., I, III, 14: 191, 7 ele conclui “que é impossível mostrar, em um só exemplo que
seja, o princípio em que se situa a força e o poder ativo de uma causa; e que o entendimento mais refinado e o
mais comum se vêem igualmente perdidos a esse respeito”.
148
Veja o que Kant diz em C. R. P., B280-281, p.247: “Tudo o que acontece é hipoteticamente necessário; é este
um princípio [da razão suficiente] que submete toda a mudança no mundo a uma lei, isto é, a uma regra de
existência necessária, sem a qual nem sequer haveria natureza. Eis porque o princípio: nada acontece por cego
acaso (in mundo non datur) é uma lei a priori da natureza, assim como: nenhuma necessidade na natureza é
cega, mas tão-só condicionada, ou seja, inteligível (non datur fatum)”.
149
Como Allison (1983, p.229) afirma na primeira edição do Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation
and Defense, estamos diante da “noção de determinabilidade completa ou exaustiva (durchgängig) da posição
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segunda contra-objeção de Allison à acusação de non sequitur de Strawson na segunda
Analogia:
O segundo aspecto referente a objeção de non sequitur é que esta descansa
sobre uma interpretação ‘forte’ do argumento da Segunda Analogia.
Obviamente, tanto Lovejoy como Strawson dão por garantido que Kant bem
afirma que, a fim de determinar a objetividade da seqüência A - B, deve
assumir-se sob uma lei causal que especifica que, dadas certas condições, os
estados de tipo A são seguidos invariavelmente por estados de tipo B, e não
vice versa. Então, nesta interpretação Kant passa da asserção segundo a qual
a seqüência é irreversível, e neste sentido necessária em um caso
determinado (o qual tanto Lovejoy quanto Strawson aceitam), à conclusão de
que é irreversível em todos os casos similares relevantes e, portanto,
necessária em um sentido muito diferente de estar governada por uma lei.
Uma vez mais, este passo é um non sequitur, mas não é um non sequitur que
se possa atribuir a Kant (Allison, 1983, p.234 e 2004, p.258-260).

Segundo Allison, o risco de non sequitur que está expresso na passagem supra, também
pode ter a sua origem num descuido que parece ser comum àqueles que não compreendem a
exata dimensão [metodológica] do idealismo transcendental ou da linha de interpretação 1 e,
por conseguinte, a confundem com a linha de interpretação 2. A conseqüência mais imediata
disso é que o eixo da discussão se afasta do idealismo transcendental e, ao reduzir-se às linhas
de interpretação 2 e 3, forçosamente tende a se polarizar no entorno daquilo que Strawson
chamara de carência ou posse da característica de indiferença de ordem, que, evidentemente,
se trata de um modelo de investigação restrito ao idealismo empírico. Como corolário deste
fato, se pode observar que a leitura de Strawson, baseada no princípio da validade objetiva das
categorias - o seu princípio [verificacionista] da significatividade -, parece conduzir a uma
nova redução cientificista dos temas tratados na Crítica da Razão Pura, omitindo as teses
mais caras ao idealismo transcendental, o que pode ser depreendido de uma consideração

temporal dos eventos [que] é, para Kant, uma idéia regulativa que, como tal, expressa um requerimento da razão
e não uma condição transcendental da possibilidade da experiência”. Segundo ele, este caso, por tratar de leis
causais empíricas, segundo o princípio “mesma-causa-mesmo-efeito”, e não do princípio “todo-evento-algumacausa”, sai do escopo da segunda Analogia, e terá o seu lugar na Crítica da Razão Pura - no “Apêndice à
Dialética Transcendental” - onde, na medida em que o objeto nos é dado em uma intuição sensível, a reflexão
deixa de ser uma atividade meramente formal, para se tornar conhecimento no modo de argumentos
transcendentais [reflexivos], onde as relações tornam-se necessárias na medida em que tenham como
fundamento os únicos conceitos a priori que são, ao mesmo tempo, condições de possibilidade para o resultado
que somente podemos obter não das condições formais da experiência, mas das condições gerais da experiência,
a saber, do encadeamento dos fenômenos ou da unidade da experiência, como Kant estabelece no terceiro
postulado do pensamento empírico (ver C. R. P., B279-280, p.246-247). O que em suma se pode dizer é que: no
âmbito da Analítica Transcendental, o terceiro postulado do pensamento empírico estabelece uma necessidade
dedutível [a priori] do sujeito; no âmbito da Dialética Transcendental, ele engendra uma necessidade que se
processa através de uma chamada “unidade sistemática da natureza” que é algo como um argumento
transcendental onde Kant defende a necessidade para formas proposicionais abdutivas - a indução e a analogia -,
que veremos ao longo da terceira parte - “Finalidade e Indução”.
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mais atenta de outros conteúdos contidos em The Bounds of Sense 150 , embora estes se afastem
da tópica corrente das relações causais que estamos investigando.
Neste sentido, o fio condutor da questão vai se localizar na interpretação adequada das
diferenças das metodologias que sustentam as posições de Strawson e Allison ou, como nos
referimos no final de 2.4.2, sobre a cisão [metodológica] entre o empírico e o transcendental.
Com efeito, o que Allison cuida de chamar a atenção é que o non sequitur, por vezes e
inadvertidamente, pode ser tomado no âmbito da linha de interpretação 2 e não, como deveria,
no âmbito da linha de interpretação 1 como locus exclusivo dos argumentos transcendentais,
cuja condição a priori impede, por razões metodológicas, qualquer possibilidade de sua
ocorrência. Inversamente, este impedimento não pode caracterizar as linhas de interpretação 2
e 3 que, no seu conjunto, podemos asseverar, se constitui no locus de uma argumentação
cético-naturalista, acessível apenas pela via dos tratamentos teóricos a posteriori 151 . Por isso,
Allison sustenta que esta segunda objeção de non sequitur também não pode ser atribuída a
Kant, o que coincide com a conclusão da passagem supra (Ibid) e, portanto, é inteiramente
natural, como também nos garante Friedman (1992, p.169) - especialmente em vista da
explicitude da aludida separação metodológica que ele faz entre leis causais empíricas e o
princípio transcendental da causalidade -, responder a essa acusação de non sequitur
insistindo que o próprio Kant não poderia ter cometido esse tipo de falácia.
Com efeito, ao colocar esta segunda objeção às conclusões de Strawson sobre a
cogência da segunda Analogia, Allison parece compreender que a questão desse argumento
essencial parece que não se esgota no âmbito da Analítica Transcendental, já que a
abrangência teórica do tema parece remontar às sutilidades da metodologia transcendental e
suas diferenças com o empirismo. E, neste particular, como já vimos denunciando ao longo do
próprio desenvolvimento desta segunda parte, Kant pode ser acusado de exposição à uma
posição inconsistente quando está em pauta a cisão [metodológica] entre o empírico e o
transcendental, o que se torna evidente sobremodo no contexto teórico conjunto das Analogias
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Nestas condições, Strawson [e Hume] fecha [m] a [s] porta [s] a qualquer tematização racional referente aos
princípios da velha metafísica como o da razão suficiente: este não tem que ser postulado como uma necessidade
metafísica, mas como uma probabilidade científica. Hume parece introduzir essa máxima no Tratado - T., I, III,
3. Nesse caso, parece que podemos afirmar que nenhuma coisa no mundo possui uma causa absoluta e geral de
sua existência, mas apenas uma causa a partir da qual existe exatamente aqui e exatamente agora.
151
Neste caso, também podemos estar diante de uma versão de argumentos referentes a linha de interpretação 3,
a linha “débil” [ou fraca], que requer outro tratamento. Como observa Allison (1983, p.234) na primeira edição
do Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense, na esteira de Buchdahl, “os pontos de vista
de Kant neste e em outros temas similares não podem ser entendidos fora de sua explicação das funções
regulativas da razão e do juízo reflexivo. Isto, entretanto, é uma temática que está além do escopo do presente
estudo” da segunda Analogia e terá o seu lugar, repetimos, em “Finalidade e Indução”.
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da Experiência 152 . Nossa proposta é que diante da disposição arquitetônica dessa cisão, ela
naturalmente não se resolve nos limites da Crítica da Razão Pura, a começar pela propalada
abrangência das características dos argumentos transcendentais que ocorrem indistintamente
na trilogia crítica. Cumpre salientar que não há nada de novo nisso, já que a descrição dessa
separação [metodológica] entre o empírico e o transcendental é propriamente uma questão
subjacente ao presente empreendimento e, nesse desiderato, o problema da causalidade se
mantém como uma oportunidade providencial de tentar explicitá-la arquitetonicamente,
mormente quando ela contrapõe pensamentos de filósofos da estatura de Hume e Kant e,
igualmente, intérpretes notoriamente abalizados quanto o são Strawson e Allison 153 .
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Isto se mostra ainda mais saliente, como já externamos, em 2.4.1, no parágrafo C. R. P., B234-236, p.219220. Nesses termos, não poderíamos deixar de acrescentar uma passagem que está na “Observação Geral ao
Sistema de Princípios”, onde Kant afirma “que toda mudança pressupõe algo de permanente na intuição, para
poder ser percebida como mudança e que no sentido interno se não encontra qualquer intuição permanente. – Por
fim, a categoria de comunidade, quando à sua possibilidade (o grifo é nosso), não se pode absolutamente
entender unicamente pela razão, pelo que é impossível compreender a realidade objetiva deste conceito sem
intuição e, o que é mais, sem intuição externa no espaço” (C. R. P., B292, p.254). A começar por 2.3.3, já vimos
que Kant utiliza do controvertido conceito de comunidade dinâmica (Gemeinschaft) para justapor o sucessivo e o
simultâneo, num contexto de plausibilidade que no âmbito da linha de interpretação 1 conduz a uma
inconsistência lógica, o que foi prontamente denunciado por Strawson e, neste sentido, o termo que grifamos,
antes deveria ser substituído por “realidade”. Entretanto, como denuncia Allison, a maior parte desta “confusão
[,que Strawson não se ocupou em esmiuçar uma vez que trabalha no marco empírico,] se gera pela tendência que
[Kant] tem de passar, sem prévio aviso, do sentido empírico ao transcendental (...) mas apesar de sua
obscuridade [a segunda Analogia] põe muito claro que o argumento do princípio da causalidade não pode ser
separado da perspectiva transcendental” (Allison, 1983, p.217 e 2004, p.230 - nota 3), o que implica dizer, mais
uma vez, que Allison não abre mão do marco transcendental que, a despeito das impropriedades da terminologia
kantiana, é suficientemente claro quando a encaramos de uma perspectiva arquitetônica.
153
Do ponto de vista da argumentação transcendental, o fundamento da verdade de uma indução encontra-se na
dedução. Ainda que, cronologicamente, a dedução, venha depois da indução, a filosofia crítica presume que ela é
a primeira na ordem lógica. Isto nos permite resgatar em 1.8, o que chamávamos de vetor de probabilidade num
espaço [lógico] de possibilidades o que, em termos comparativos, também nos ajuda a esclarecer o uso de
argumentos transcendentais segundo a concepção de Allison na linha de interpretação 1, e a de Strawson nas
linhas de interpretação 2 e 3. Nestes termos, permitimo-nos lançar mão, do estilo de argumentação
transcendental [exótica] cartesiana que faz apelo à veracidade de Deus para subscrever ou garantir a
confiabilidade de nossa inclinação natural de crer na existência do mundo físico. Neste sentido, estaríamos diante
de um argumento [teológico] representado por um par de eixos ortogonais dos possíveis: o simultâneo (x) e o
sucessivo (y). Allison trabalha no campo [a priori] dos possíveis, ele próprio definidor do espaço lógico dos
prováveis. Strawson trabalha no campo [a posteriori] dos prováveis. Dentro desta concepção, é fácil depreender
que os eixos ortogonais [, que se constituem num lugar geométrico dos argumentos transcendentais cartesianos,]
se apresentam como eixos de referência e, portanto, fundamento dos prováveis. Nesse desiderato, a linha de
interpretação 1 seria simplesmente esse par de eixos ortogonais que chamamos de simultâneo e sucessivo - o
continuum ou [possibilidade da] experiência no sentido kantiano; a linha de interpretação 2 e 3, seria
representada pelo espaço puro limitado pelos eixos cartesianos [dos possíveis] ou de expectativas plausíveis,
numa palavra, da natureza [provável]. Um ponto fundamental para entender a diferença entre Allison e Strawson
é que, o próprio espaço lógico, por seu turno, não é possível de representação. Supor que o fosse seria fazê-lo
consistir em fatos, na realização de certas possibilidades em detrimento de outras; seria tratá-lo não como um
espaço de possibilidades, mas como um dos preenchimentos possíveis do que merece verdadeiramente o título
de espaço lógico. Mas, por definição, não há fatos transcendentais a serem descritos, mas somente
possibilidades, pois, do contrário, estaria configurado a ocorrência de non sequitur e a impossibilidade
metodológica do marco transcendental. Neste sentido, não há porque supor a colisão entre as propostas de
Allison e Strawson que são metodologicamente independentes quando o que está em pauta é o princípio da
segunda Analogia, e tal é a representação da cisão ou separação empírico-transcendental.
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Nessa perspectiva, nos resta que a relação causal mantida entre objetos particulares na
concepção de Hume e Strawson, tem uma característica única: ela é sempre dependente da
generalidade [comparativa] de nossas inferências, quer sejam imediatas, quer sejam mediatas,
isto é, não é algo que esteja realmente presente numa situação envolvendo objetos
particulares. Ou, em outros termos, as generalizações causais não são generalizações de
instâncias de causalidade particulares; mas antes, as instâncias de causalidades particulares
são estabelecidas somente por meio da particularização de generalizações causais através da
hipótese do hábito. Este, não obstante, mesmo suficiente para distinguir a crença da ilusão, é
incapaz de produzir por ele mesmo “Regras para se julgar sobre causas e efeitos” (T., I, III,
15). De modo que, como vimos amplamente na primeira parte, há que se estabelecer uma
solução de compromisso consistente entre a primeira e a segunda definição de causa baseada
num conceito psicológico, portanto contingente, de necessidade [flexível], e tal está expresso
no chamado compatibilismo humeano que foi introduzido em 1.9 - “Da necessidade”, o que
se ajusta de alguma forma com a noção que naquela ocasião (ver 1.8) chamamos de vetor de
probabilidade num espaço de possibilidades.
Kant e Allison não concordam com o aludido compatibilismo e, de acordo com suas
análises, o problema de Hume demanda duas respostas, ambas com base em argumentos
transcendentais 154 , e isto porque a generalização das relações causais particulares, segundo
eles, não pode ser uma questão [comparativa] decidida a posteriori, nem como causalidade
nem como indução. Com efeito, do ponto de vista racional, não há mais dúvidas de que a
necessidade com a qual concebemos sucessões temporais objetivas não tem a mesma
característica e tampouco o mesmo fundamento da necessidade a partir da qual inferimos a
existência de um objeto a partir do aparecimento de outro: a primeira necessidade decorre
com exclusividade do conceito de experiência possível e, neste sentido ela é um produto da
revolução copernicana, razão pela qual vai buscar seus fundamentos nos conceitos puros do
entendimento - a priori; a segunda necessidade, por seu turno, não é constituída a partir de

154

Recordemos bem (ver 2.4.2) que no modelo humeano, parece que se estabeleceu entre as linhas de
interpretação 2 e 3 algo como uma gradualidade [ou probabilidade] indutiva, ou melhor, a busca de um critério
de compatibilização [ou de uma premissa oculta] que posto diante de generalizações acidentalmente verdadeiras,
decida o que é legal ainda que subdeterminado [ou insaturado]. No caso de Kant é diferente: a introdução da
linha de interpretação 1 decorrente da cisão empírico-transcendental sugere que há algo mais que uma mera
questão de entimema ou de graus entre leis e generalizações acidentalmente verdadeiras. Nesse desiderato,
cabem duas respostas a Hume, ambas a partir de argumentos transcendentais: a primeira é a segunda Analogia,
que tem como pleito universalizar um argumento indutivo [imediato] ou relação natural estabelecida por Hume;
a segunda, tem por base universalizar um argumento analógico [mediato] ou relação filosófica estabelecida por
Hume. Com efeito, é Friedman (1992, p.164 - nota) que insiste que Kant distingue nitidamente o princípio
“cada-evento-uma-causa” do princípio “mesma-causa-mesmo-efeito”, defendendo que enquanto Hume levanta
dúvidas a respeito de ambos, Kant pretende justificar apenas o primeiro na Analítica Transcendental.
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qualquer base conceitual a priori, razão pela qual deve estar fundada com exclusividade nos
conteúdos da experiência ou de uma natureza provável, mas, ainda assim, veremos que ela
deve cumprir o último e decisivo momento da revolução copernicana, operado por Kant em
sua filosofia por intermédio dos juízos reflexivos teleológicos.
O que, por fim, se deve concluir desta temática que em seu conjunto, denominamos de
“Legalidade e Causalidade” e que se seguiu ao que denominamos de “A gênese do problema
de Hume”? Em linhas gerais, podemos dizer que ela se constitui numa lição acauteladora a
quem se propõe, com esmero, a pesquisar a resposta de Kant ao problema de Hume em toda à
sua extensão, tema que nem sempre está distribuído explícita e linearmente na Crítica da
Razão Pura e tampouco no que chamamos [arquitetonicamente] de trilogia crítica. Com
efeito, insistimos que Hume nos mostra com toda a sua conhecida sutileza literária que é
possível ser ao mesmo tempo cético e naturalista e que, de fato, essa é apenas uma das boas
maneiras de começar a compreendê-lo, além de se constituir num método extremamente
profícuo de adentrar no seu discurso, antes mesmo de se apressar em respondê-lo, tarefa
escorregadia que por inadvertência ou não, só pode mobilizar os incautos. Por conseguinte,
foi com base nessa sugestão que antes de tudo procuramos compreender em nossa primeira
parte a faceta cético-naturalista presente na filosofia humeana já que nosso objetivo desde o
início tem como pauta complementar uma pesquisa anterior, onde primamos por um recorte
meramente cético da filosofia humeana com sua questão da causalidade e a respectiva
resposta entabulada a partir do argumento transcendental da Segunda Analogia da
Experiência, o que foi desenvolvido em Sales Lima, 2003.
Para isto - e esta deve ser uma consideração específica -, o tema da “Legalidade e
Causalidade” foi desenvolvido com o fito de pesquisar a cogência desse conhecido argumento
transcendental quando de sua pretensão de responder as demandas cético-naturalistas postas
por Hume. Nesse esforço de validação, acrescentemos as contribuições de Strawson e Allison
e, concluímos que a questão não pode ser reduzida, nem ser compreendida na sua inteireza,
somente com base nos pressupostos do princípio da significatividade (Strawson) ou das
condições epistêmicas (Allison). Com efeito, consideradas as duas definições de causa
registradas por Hume - a causalidade e a indução -, o princípio da significatividade estaria
habilitado a responder à questão da indução, mas, não obstante, sua solução incorreria em non
sequitur e, conseqüentemente, colidiria com a instituição do marco transcendental caro à
hipótese apriorista kantiana; as condições epistêmicas, preconizadas por Allison, embora
alinhada com o apriorismo do marco transcendental, não proporcionam, por seu turno, uma
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solução completa para o problema, qual seja, uma resposta que também contemplasse as leis
causais particulares.
Diante dessas considerações, é forçoso concluir que a participação de Strawson e
Allison nesta discussão e o fato deles assumirem nela posições que agora podemos considerar
metodologicamente diversas, ajudam e muito a esclarecer a complexidade teórica que permeia
o tema da resposta de Kant ao problema de Hume na segunda Analogia, ainda que não o
resolva, e isto já fora provisoriamente delineado em “Da colocação do problema: os
argumentos transcendentais” (ver 2.1), onde elaboramos um esboço preliminar da questão.
Uma vez que ao longo de todo esse extenso detalhamento teórico que titulamos de
“Legalidade e Causalidade” a resposta permaneceu inconclusa, é de bom alvitre que seja
novamente posta e, como tal, investigada para além do recorte teórico estabelecido pela
segunda Analogia, e da própria Crítica da Razão Pura. Sendo assim, o problema da
existência e/ou da necessidade das leis causais empíricas precisa ser pesquisado sob a égide
de uma doutrina da capacidade de julgar em geral, onde possamos explicitar, nesse desiderato,
a função dos argumentos transcendentais que estão na base de juízos reflexivos permitindo
que a eles seja garantida, assim como nos juízos determinantes, a condição de postular o
tratamento da epistemologia a nível ontológico, tarefa que permanece como de interesse da
razão, agora não mais do ponto de vista de que a natureza deve se submeter necessariamente a
ela, mas como num acordo contingente com ela. Isto é basicamente o que nos propomos na
terceira parte desta investigação que nominamos “Finalidade e Indução”, onde Kant não nos
trata como se estivéssemos meramente dominando a natureza pela nossa razão, como quer a
concepção dita cientificista que tem origem em Bacon, mas, antes, como se estivéssemos de
modo mais contingente descobrindo que nossa razão nos permite conviver à vontade com a
natureza.
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3. FINALIDADE E INDUÇÃO.
Pelo menos desde Aristóteles com sua tematização sobre a questão das quatro causas 1 , o
pensamento orientado por fins, o pensamento teleológico, esteve hegemonicamente presente
na formulação de boa parte dos temas e das teses filosóficas de eminentes autores ao longo da
história da filosofia ocidental. Vale registrar que considerações teleológicas foram aplicadas à
natureza e à vontade até o início do período moderno, quando Galileu passa a rejeitar à teoria
aristotélica das causas e Descartes decide retirar as causas finais na explicação da mudança
física em favor de causas eficientes, de modo que, a idéia de natureza, por exemplo, deixa de
ser um “organismo” para passar a ser uma “máquina”, onde doravante mudanças e processos
são produzidos e dirigidos não por causas finais mas apenas por causas eficientes,
configurando uma espécie de predomínio das causas reais em face das ideais (ver CJ, §65,
290) como acabamos de ver ao longo da segunda parte.
Kant, não obstante, permaneceu favorável, ainda que com certas limitações, à utilização
de princípios teleológicos na suplementação de explicações mecanicistas, de modo que, não
expatria da filosofia nem da ciência todo o pensamento orientado por fins o que, de alguma
forma, já cuidávamos de introduzir preliminarmente no tópico 2.2.3 da segunda parte - “Do
esquematismo e da capacidade de julgar em geral”. Nessa perspectiva, há que se ter em conta
que o projeto arquitetônico kantiano também aceita e destaca em toda a sua obra, inclusive na
trilogia crítica, indícios da tradição teleológica aristotélica, segundo a qual se concebe a
ordem da natureza como organizada finalisticamente, rejeitando, por conseguinte, um
mecanicismo imoderado como o que passou a ser praticado a partir dos primórdios do
pensamento moderno e, mais incisivamente, com o advento da revolução [conceitual]
copernicana 2 . Esta talvez tenha sido uma das razões para a sua bem conhecida afirmação no
1

Já no primeiro livro da Metafísica, nas passagens 983 a 24 até 984 a 23, o assunto é abordado. Ali, Aristóteles
estabelece que as causas primeiras são quatro e analisa as doutrinas postas por seus predecessores - dos mais
conhecidos pré-socráticos até Platão -, como prova dessa tese. A questão também é tratada nas Física e Segundos
Analíticos.
2
Já no início da terceira crítica [teleológica], nos parágrafos 61 e 67, Kant sustenta que os juízos teleológicos
podem suplementar os juízos determinantes como um princípio regulativo para o juízo reflexivo e, assim,
ampliar a ciência física de acordo com um outro princípio, a saber, o das causas finais, mas sem interferir com o
princípio do mecanicismo da causalidade física. Pode-se, assim, considerar que a teleologia desempenha um
papel crucial na crítica, não só ao ampliar o domínio do conhecimento da natureza como princípio regulativo e
ao atuar como fonte para juízos morais dirigidos a um fim, mas, sobretudo, ao integrar (fazer uma ponte entre) as
esferas da necessidade natural e da liberdade prática. Ao que parece, Kant sempre esteve convencido da
finalidade da natureza, embora na primeira crítica tenha negado a possibilidade de demonstrá-lo cientificamente.
E, na terceira crítica, permanecia fiel a essa negação: não aceita o realismo [dogmático] dos juízos teleológicos
(finalidade); apenas afirma que eles constituem um princípio regulativo, ou melhor, trata-se de juízos subjetivos.
Kant inicia essa obra sustentando que “o ajuizamento teleológico pode, ao menos de uma forma problemática,
ser usado corretamente na investigação da natureza; mas somente para a submeter a princípios da observação e

252

prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura de que achara necessário “suprimir o
saber para encontrar lugar para a crença...” (C. R. P., BXXX, p.27).
Nesse desiderato, podemos formular resumidamente o papel da terceira crítica em face
das anteriores: a “primeira” acaba por estabelecer que a natureza que denominamos por
intermédio da ciência é apenas fenomênica, construída com base em nossos esquemas; da
“segunda”, estabelecemos um mundo numênico ao qual pertencemos apenas como sujeitos
morais, mas cujo conhecimento é inacessível. Neste sentido, por sua dimensão fenomênica, o
homem está submetido ao determinismo das leis causais que regem o mundo da experiência
sensível; mas, por sua dimensão numênica de sujeito moral, ele é um ser radicalmente livre,
porque produz por si mesmo e em si mesmo sua própria causalidade ética, que Kant chamará
de autonomia da vontade. Suprimir a lacuna entre o mundo dos fenômenos e o das coisas-emsi é o papel precípuo da terceira crítica, e tal significa captar um vislumbre de inteligibilidade
na natureza até onde não alcança a inteligibilidade dada por nossas categorias ou, ter acesso a
uma inteligibilidade até naquilo que, nos objetos, deriva da matéria do conhecimento ou,
enfim, inquirir se acaso os detalhes fornecidos pelas intuições empíricas - Gegenstand - não
trariam em si - Ding - algum resquício de inteligibilidade.
Nessa perspectiva, o que se impõe a segunda parte da “terceira” crítica, e que aqui nos
interessa mais de perto, é resolver questões sobre leis causais particulares onde, segundo
Friedman (1992, p.166), o entendimento é inteiramente impotente para fazê-lo 3 , de sorte que
“a conformidade a leis da natureza sob leis transcendentais do entendimento absolutamente
da investigação da natureza segundo a analogia com a causalidade segundo fins, sem por isso pretender explicálo através daqueles. Esse ajuizamento pertence por isso à faculdade reflexiva do juízo e não à faculdade
determinante. O conceito das ligações e das formas da natureza segundo fins é, pois, pelo menos, um princípio a
mais para submeter os fenômenos da mesma a regras, onde as leis da causalidade segundo o mero mecanismo da
mesma não chegam” (CJ, §61, 269).
3
Em seu Kant on Causation: on the fivefold router to the principle of causation, Bayne (2004, p.16) explica
inicialmente a diferença entre os princípios do entendimento que são constitutivos e os princípios da razão, ou
idéias, que são regulativas. Em seguida (2004, p.19), ele afirma que na “third Critique Kant stresses the
difference between what is required for nature and what is required for an order of nature. Those things required
for nature are constitutive while those things required to produce an order of nature will be regulative. The
constitutive things are again categories and principles – things that are required for the possibility of experience.
Kant often calls these ‘universal [allgemeiner] laws of nature’. In addition to this, understanding develops rules
for explaining particular aspects of nature”. Adicionalmente, as idéias da razão possibilitariam a passagem da
teoria para a prática, que é a solução preconizada na primeira crítica. Na Crítica da Faculdade do Juízo, é o
Juízo que possibilita essa transição (Übergang), questão que já é posta por Kant na “Primeira Introdução à
Crítica do Juízo”, que retoma e dá outra solução aos temas da teleologia presentes no “Apêndice à Dialética
Transcendental” da Crítica da Razão Pura. Neste caso, é, sobretudo devido à intervenção de um princípio de
razão suficiente ou um certo princípio de harmonia, ou seja, o princípio da unidade sistemática da natureza, que
esta pode ser pensada legitimamente, de tal sorte que se realize “a ordem dos fins, que é ao mesmo tempo uma
ordem da natureza”, de acordo com o que Kant escrevia na primeira crítica, em sua “Refutação ao argumento de
Mendelssohn...” (C. R. P., B413, p.346). Assim, enquanto a primeira crítica tornara inteligível o acordo entre a
forma da natureza e nosso entendimento; o papel da faculdade de julgar é nos colocar em presença de
“concordâncias contingentes” e, não obstante, surpreendentes demais para não serem atribuídas sequer a
existência de alguma analogia e, não simplesmente, ao puro acaso.
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não garantem que a natureza seja também governada por leis empíricas particulares”
(Friedman, 1992, p.167) sem incorrer em non sequitur. Com efeito, as vias para que se chegue
a essa certeza não são as evidências científicas apensas aos juízos determinantes, fato que já
concluímos através do longo esforço de desenvolvimento teórico exposto na segunda parte,
mas, antes, em nosso modo de refletir sobre a ordem e finalidade da natureza, no subsumir um
detalhe sob um universal ou na inteligibilidade do dado particular e, se assim fosse,
estaríamos aptos a pensar que as inacessíveis coisas em si, das quais somos afetados por suas
impressões sensíveis, têm uma estrutura racional e que, por conseguinte, a base da natureza é
a mesma razão que fundamenta a lei moral 4 .
Nestes termos, parece ficar mais explícito “o porquê” da necessidade de uma crítica da
faculdade julgar teleológica que defenda justamente a conveniência de uma explicação
funcional da natureza em suplementação à explicação mecânica e, no caso de Kant, veremos
que as condições que devem satisfazer aquela explicação devem estar rigorosamente
especificadas e, entre elas, o fato de que o papel da teleologia só pode ser adequadamente
compreendido com base na ajuda de nossos conhecidos argumentos transcendentais onde,
nesta sua modalidade teleológica, a conformidade a um fim da natureza só pode ser
representada a partir de um argumento do tipo analógico ou, o que é o mesmo, nela os usos
regulativos da razão devem ser tomados como se fossem constitutivos. Esta condição também
deve suas origens à Crítica da Razão Pura, onde Kant já postulara arquitetonicamente a
doutrina do criticismo como uma alternativa que se contrapõe tanto ao racionalismo quanto ao
empirismo. Neste sentido, ela se apresenta como a solução de um tipo de paradoxo que
remonta às antinomias introduzidas na Dialética Transcendental 5 , a saber, entre a tese
4

Sempre será motivo de dúvida se se deve buscar um universal com o juízo reflexivo quando já se possui
conceitos [ou categorias] para formular juízos determinantes. Se fosse assim, o projeto kantiano já estaria
concluído com base na sua resposta a Hume contida na segunda Analogia, que vimos ser inócua quando está em
jogo a determinação de leis causais particulares. O fato é que os conceitos puros são extremamente genéricos,
razão pela qual o problema da terceira crítica é exatamente o de verificar se não há resquícios de inteligibilidade
naquela miríade de detalhes que escapa das malhas dedutivas do apriorismo esquemático determinante. Nessa
perspectiva, podemos dizer que uma realidade cosmológica é inteligível se ela pode ser representada por um
juízo reflexivo que encontra uma finalidade na natureza e, observe que aqui não estamos falando de uma ordem
a priori, mas de uma ordem finalística ou, paradoxalmente: como são possíveis juízos [estéticos e] teleológicos a
priori? Tal questão não poderia destoar do tema da possibilidade dos argumentos transcendentais, problema
principal da nossa segunda parte, que aqui se resgata como uma tarefa de análise desses argumentos
transcendentais na Crítica da Faculdade do Juízo, mormente aqueles que sublinham o papel da experiência
objetiva da imaginação, que são os juízos teleológicos, onde “a conformidade a fins é objetiva e intelectual e não
simplesmente subjetiva e estética” (CJ, §62, 271).
5
A originalidade da Dialética Transcendental em Kant é que não são dois interlocutores que defendem um a tese
e outro a antítese. Se este fosse o caso, estas seriam apenas a expressão de opiniões que se situam no domínio do
campo experimental - o a posteriori. Com efeito, para ele, tese e antítese são ambos necessários e expressão de
uma razão que ultrapassa os limites do conhecimento legítimo: essa ilusão natural da razão obriga-nos a um
exame crítico das premissas implícitas em que fenômenos e coisas-em-si encontram-se amalgamados. A
eliminação do paradoxo, graças ao criticismo, permite a Kant apresentá-lo como uma síntese que não vai
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[racionalista] de considerar todas as coisas materiais como produzidas de acordo com leis
mecânicas, e a antítese [empirista] que consiste em ver que algumas coisas materiais
requerem uma causalidade diferente, a saber, uma causalidade final. Esta antinomia, de fato,
só pode resolvida no âmbito [regulativo] da terceira crítica, quando se considera tanto a tese
quanto a antítese como princípios de reflexão cujo inteiro teor expositivo pode ser encontrado
nos conteúdos que envolvem a segunda metade desse monumento ao juízo - a Crítica da
Faculdade do Juízo -, que junto aos parágrafos dedicados ao método ou uso do juízo
teleológico, constituem boa parte dos recursos metodológicos que Kant coloca à nossa
disposição com o fito de ampliar o nosso conhecimento da natureza.
Assim, podemos antecipadamente asseverar que o juízo teleológico é decorrente da
antitética retrocitada entre leis a priori e empíricas da natureza, cuja constituição decorre de
uma sistemática que se distancia progressivamente das questões aporéticas registradas na
Dialética Transcendental. Para, além disso, ele está no cerne da reconstituição da resposta de
Kant ao problema de Hume no âmbito da terceira crítica: trata-se de descobrir como a noção
formal de experiência (causalidade mecânica) e a noção material (causalidade final) são
estabelecidas a partir de nossas faculdades, ou ainda como o a priori e o a posteriori são
postos pela dinâmica do espírito humano. Neste sentido, pretende-se apenas mostrar como a
harmonia [racional] entre o entendimento e a razão, para além da harmonia [natural] constante
transigir nem com o racionalismo [dogmático] nem com o empirismo [cético], duas conseqüências antitéticas da
confusão entre fenômenos e coisas-em-si, ou seja, de um distanciamento do marco transcendental que
mencionamos ao longo do tópico 2.4. De fato, existe uma terceira possibilidade - e vimos que essa está
representada pela linha de interpretação 1 -, que se descobre, no entanto, somente com a ajuda da crítica
transcendental da razão: o idealismo transcendental na sua já propalada ubiqüidade. De acordo com isso, o
incondicionado pode ser pensado, ainda que não conhecido. Assim, as idéias da razão pura têm sentido
transcendental e não transcendente. Na forma de princípios regulativos elas podem, na opinião de Kant, se
reportar à experiência, constituindo um corpo de determinações sobre o modo como devemos pensar sobre o
mundo, ou mesmo do papel da razão diante da ciência. Com base nisso, e na condição que lhe veda qualquer
reconciliação com racionalismo e empirismo, a solução transcendental das antinomias é um empreendimento
filosófico original que lhe permite consignar que as idéias cosmológicas não têm um significado constitutivo,
mas só regulativo. Não dizem como o mundo se comporta no seu todo, mas engendram certas regras para
orientar a investigação da natureza como se elas estivessem organizadas num sistema dedutivo. Assim, o mundo
como totalidade dos fenômenos não existe em si, mas pode ser pensado como se apresentando numa escala
probabilística - portanto gradual - de processos empíricos de investigação, embora nunca de forma
absolutamente completa: a experiência nos concede sempre e necessariamente apenas aspectos fragmentários da
realidade; a razão procura compor esses fragmentos em um todo, cujo significado regulativo e codificação
proposicional se explicitam na forma de um argumento transcendental, e isso é legítimo. Nesse desiderato, a
rigor, argumentos transcendentais só podem ser descobertos mediante uma reflexão crítica sobre a ligação entre
razão e entendimento (CJ, III, XXI) e, assim, podemos e devemos admitir um fundamento último segundo o
princípio das inferências hipotéticas - a razão (L., §76, 129); por outro lado, não podemos, contudo, alcançá-lo
pelo conhecimento, embora possamos refletir sobre tal, e esta é a função precípua do Juízo [com “J” maiúsculo].
Fica claro, a partir de agora, que ao se recusar a abordar temas congêneres aos desenvolvidos por Kant na
Dialética Transcendental, Hume está, ao mesmo tempo, banindo de seus interesses especulativos, qualquer
alusão positiva ou construtiva referente à teleologia e isso se constitui numa explicação adicional para sua opção
pela segunda definição de causa (objeto de “A gênese do problema de Hume”), mas esta é uma constatação, cujo
exame em pormenor, terá o seu lugar mais adiante.
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da tematização humeana, nos permite estabelecer analogicamente [e não só indutivamente]
uma finalidade da natureza, que pode nos assistir em seu conhecimento e cuja tarefa está
adjudicada à faculdade de julgar reflexiva ao enunciar um princípio regulativo da ciência, que
a faz tender à sua mais elevada unidade: tal é a chamada “unidade sistemática da natureza”
(ver 3.2.1). Ela envolve uma argumentação transcendental reflexiva no âmbito da teleologia
que é crucial para compreender o ponto onde as posições de Kant e Hume vão divergir de
modo mais significativo.
De fato, no nível de terceira crítica, o que constitui o cerne do contencioso especulativo
entre Kant e Hume não é mais a anfibolia resultante da confusão entre o uso empírico e o
transcendental do entendimento (C. R. P., B136, p.274) ou mesmo da justaposição entre o
sucessivo (entendimento) e o simultâneo (sensibilidade), mas, antes, a confusão racional entre
o que é fenômeno e o que é coisa-em-si que estão na origem das antinomias reflexivas. Isto
implica, evidentemente, na prioridade atribuída por Kant à razão, vis-à-vis ao expressivo
relevo que Hume concede ao papel da natureza humana ou da faculdade da imaginação na
formação de seus princípios 6 como já ficara claro na primeira parte. No caso de Kant, é
possível descobrir e atribuir às antinomias um papel de oposição ontológica entre experiência
possível e coisa-em-si, cuja solução é tarefa do idealismo transcendental; não, porém, eliminálas como sugere o idealismo empírico para todo procedimento teleológico. Isto implica que,
ao contrário do racionalismo e do empirismo, as idéias cosmológicas não representam
conceitos fundamentais da natureza, mas apenas princípios [a priori] de investigação
empírica. Em sentido negativo, elas aduzem que a investigação não encontra nunca um limite
absoluto 7 ; não obstante, como resultado positivo, em vez de algo em si, resta a idéia de um
mundo como um todo de fenômenos que convida à prática das ciências naturais a um
processo de investigação sempre inconcluso, pois que a totalidade dos fenômenos nunca se
deixa mensurar em toda a sua extensão.
Sendo assim, embora não possamos ignorar o sentido metafísico da dialética, muito
bem refutado pela doutrina empirista em geral, como Strawson exemplifica através da

6

A conhecida divergência entre razão e natureza que está no cerne das antinomias cosmológicas da Dialética
Transcendental é extensiva aos princípios de condições epistêmicas e o da significatividade, formulados por
Allison e Strawson e que mencionamos na segunda parte.
7
Neste sentido, acompanhamos a formulação de Friedman (1992, p.172): “Ora, se leis causais particulares da
natureza são de alguma forma baseadas ou possibilitadas pelos princípios transcendentais do entendimento,
segue-se que até mesmo leis empíricas devem também ter uma natureza mais do que meramente indutiva”, até
assintoticamente tendermos ao princípio da razão suficiente - um argumento transcendental teleológico que se
apresenta como se fosse dedutivo. Com efeito, a noção de “necessidade”, quando associada a leis causais
empíricas, pertence no entender de Kant, a um domínio que é exclusivo dos juízos reflexivos, ou da razão, objeto
desta nossa terceira parte.
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formulação e papel desempenhado pelo seu princípio da significatividade que mencionamos
em nossa segunda parte; é fundamental que se reconheça que um diferencial a mais da
filosofia crítica pode ser encontrado na abordagem do sentido transcendental da dialética,
como muito bem ficou caracterizado na interpretação de Allison através de suas chamadas
condições epistêmicas. E não seria de somenos importância e interesse constatar que é a
reflexão crítica acerca do sentido metafísico da razão dialética o que efetivamente nos convida
à elucidação de seu sentido transcendental. De fato, quando se menciona o uso transcendente
das categorias do entendimento, observa-se que é tanto prejudicial à constituição da
experiência quanto necessária e inevitável à sua regulação e, ademais, constata-se que aí não
há uma separação nítida do que se pode adjudicar à faculdade do entendimento ou à faculdade
da razão ou, numa palavra, o que no nível de Juízo pode estar associado a uma argumentação
transcendental determinante - a priori -, e o que, por seu turno, cai na conta de uma
argumentação transcendental reflexiva - a posteriori 8 .
A rigor, como veremos em 3.2, não haveria como estabelecer qualquer diferença, entre
a continuidade e a homogeneidade de uma relação de causa e efeito do ponto de vista a priori
ou a posteriori, acarretando que os próprios objetos da experiência só são possíveis porque
podemos pensar numa ordem teleológica para a natureza na forma propositiva de um
argumento transcendental cujo fim precípuo seria enfim o de propiciar a transição do sentido
metafísico ou aporético ao sentido transcendental da Dialética Transcendental, onde se possa
tratar as idéias da razão como princípios de completude do conhecimento, cujos primeiros
fundamentos já podemos encontrar na primeira crítica - Apêndice à Dialética Transcendental , onde é posta a questão da “Finalidade e Indução”, antes mesmo de outras considerações
similares das quais parte a Crítica da Faculdade do Juízo 9 , mormente na sua chamada
“Segunda Parte”, ou “Crítica da Faculdade de Juízo Teleológica”, onde priorizaremos o papel
do juízo reflexivo na articulação e na determinação das leis causais empíricas.
8

Ao determinar o objeto na sua imanência, Kant o nega como objeto transcendente de conhecimento possível,
sem ter que abandoná-lo por inteiro, pois a objetividade do entendimento não exclui a negação da razão, mas
uma realocação do conhecimento racional que, ao mesmo tempo em que o mantém num locus tradicional do
supra-sensível que ele tradicionalmente já ocupava, o destitui, a ele e a esse lugar, do valor cognitivo atribuído
pela metafísica. Resta o valor heurístico, que Kant atribui agora um sentido que é regulador e transcendental.
Assim, por uma expansão subjetiva da razão se chega a uma delimitação final do conhecimento objetivo que, de
resto se constitui numa oposição paradoxal entre dialética e experiência, onde a problemática da validade
subjetiva é elevada, por assim dizer, a um nível mais objetivo. Como insiste Kant, de fato, “a razão pura só de si
mesmo se ocupa e nem pode ter qualquer outra ocupação, porque não são os objetos que lhe são dados com vista
à unidade do conceito da experiência, mas tão-só os conhecimentos do entendimento com vista à unidade do
conceito da razão, ou seja, do encadeamento num só princípio” (C. R. P., B708, p.556).
9
Reiteramos com Lebrun, que “Kant não descobriu a Faculdade de julgar nos anos 1787 – 8: ele apenas foi
levado, meditando sobre a ‘finalidade da natureza como sistema’ e o pressuposto de especificação, a unificar as
diversas figuras da Reflexão” (Lebrun, 1993a, p.380). Neste sentido, a reflexão bem como a distinção entre o
juízo determinante e o reflexionante unificam estética e teleologia sob o juízo - Urteilskraft.
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Com base nestas considerações preliminares, é de bom alvitre trazer à baila uma questão
que parece estar por trás desta visível dicotomia que menciona de um lado o mecanicismo
desenvolvido em nossa segunda parte; de outro, o organicismo que povoa esta terceira parte:
as explanações teleológicas constituem uma alternativa para as explicações causais ou são
elas próprias um tipo de explicação causal? Cumpre salientar, que essa candente e atual
questão foi tema de vários e conhecidos especialistas contemporâneos no assunto. Entre
outros recorremos, mais uma vez, a J. L. Mackie (1980, p.270) que ao iniciar o capítulo 11 “Teleology” - de seu The Cement of Universe. A Study of Causation abordou a questão 10 .
Sendo assim, ela precisa ser devidamente esclarecida antes de retomarmos a estrutura e o
conteúdo desta terceira parte, qual seja, interpelar se a função de “Finalidade e Indução” que
Kant sustenta na terceira crítica [teleológica], se apresenta como uma argumentação
transcendental teleológica que se propõe a estabelecer uma resposta satisfatória ao que

10

“Are there final causes as well as efficient causes? Or can teleology be somehow reduced to efficient (or
‘physical’ or ‘mechanical’ or ‘Humean’) causation? When this question is discussed, it is commonly assumed
that the efficient causation with which teleology may be contrasted or to which it may be reduced is essentially a
matter of laws or regularities, and that these laws make causes sufficient for their effects, that these causes are
necessitating causes”. Observa-se que J. L. Mackie coloca a questão de um ponto de vista assumidamente
humeano ou strawsoniano, priorizando o suficiente diante do necessário, o que aqui já foi descrito à exaustão na
primeira e na segunda parte e, neste sentido, a regularidade que observamos torna seus efeitos suficientes [ou
prováveis] mais do que os determinam. Sendo assim, a passagem de J. L. Mackie apenas reitera que na
consideração humeana [e empirista em geral] não faz sentido qualquer alusão à causas finais ou teleológicas.
Como já observamos, Kant vai transigir, sobremodo na terceira crítica, com a explicação do pensamento
teleológico como fim racional de um conhecimento absolutamente completo (durchgängig), admitindo
argumentos transcendentais que tem por ofício apreender certas especificidades num quadro de regularidade.
Diante disso, podemos asserir que argumentos transcendentais procuram estabelecer uma coerência formal [a
priori] tanto para a generalização indutiva quanto para a especificação analógica ou, respectivamente, para os
dois tipos de relações de causa e efeito que Hume distinguira no Tratado (ver 1.4), a saber, a relação natural e a
relação filosófica. Com isto, do ponto de vista transcendental e com base na linha de interpretação 1 adotada por
Allison, Kant procura responder a Hume evocando duas vertentes de investigação: “Legalidade e Causalidade”
que tematizamos na segunda parte e “Finalidade e Indução” objeto desta terceira parte. Vale ressaltar, que numa
metodologia de base empírica, como a humeana, é perfeitamente cabível a conclusão de J. L. Mackie objeto da
passagem que reproduzimos atrás e com a qual concordamos. Contudo, isto não se dá na metodologia
transcendental que admite modelos de fundamentação para as ciências mecânicas e teleológicas. Para os últimos,
parecem existir convicções metafísicas que no mais se mostram imprescindíveis para a inteligibilidade do
trabalho científico: por exemplo, a suposição de que a natureza não é caótica mas está submetida a uma ordem e
regularidade é um pressuposto subjacente a qualquer procedimento científico; ele não pode ser positivamente
justificado nem mesmo falsificado, uma vez que qualquer intenção de testá-lo o pressupõe como condição de
possibilidade ou, numa palavra, como argumento transcendental [teleológico]. No modelo transcendental,
observada a passagem de J. L. Mackie (Ibid), podemos dizer que a causação eficiente é contrastada com a
teleologia, mas que esta nem sempre pode ser reduzida àquela, como Hume reduziu a causalidade à indução e,
em seguida, a indução à “Regras para se julgar sobre causas e efeitos” (T. I, III, 15). De resto, podemos asserir
que o fato de existir uma certa irredutibilidade metodológica, portanto subjacente, entre Kant (idealismo
transcendental) e Hume (idealismo empírico), parece conduzir a questão causal a soluções assimétricas o que, no
mínimo, levanta uma tese surpreendente que será discutida em nossas Considerações Finais: haverá, a rigor, uma
resposta de Kant ao problema de Hume? Uma análise profunda dos argumentos transcendentais da segunda
Analogia, suplementada pelas considerações de Strawson e Allison, revelou-nos que eles não constituem uma
resposta suficiente ao problema de Hume. Isto foi o que concluímos da segunda parte. Uma tentativa adicional
de responder a Hume consiste na inovação kantiana posta pela argumentação transcendental teleológica,
empreendimento ora em desenvolvimento. Será que ela responde a Hume?
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corresponde a indução, isto é, a segunda definição de causa posta por Hume, no Tratado e na
primeira Investigação, conforme descrevemos na primeira parte (ver 1.9).
Com isso, queremos dizer, parafraseando Bacon 11 em seu Novum Organum, que
existem e são possíveis duas vias para a busca e a descoberta da verdade ou de avaliar a
justificação para as conclusões: pelo processo de indução por eliminação por ele estabelecido,
e pelo modo como as conclusões assim geradas se ajustam a outras observações ou, em outros
termos, há um processo duplo: dos fenômenos empíricos para os primeiros princípios
(indução), e dos primeiros princípios para os fenômenos empíricos. Nesse desiderato, a
indução verdadeira (aquela que Bacon propõe para a nova ciência), deve ser capaz de analisar
a experiência e permitir a conclusão excluindo o que não convém. Temos assim, prima facie,
que o método baconiano nos parece um precursor das deliberações preconizadas por Hume: a
partir da segunda definição de causa, podemos estabelecer as conhecidas “Regras para se
julgar sobre causas e efeitos” (T., I, III, 15) e, com base nisso, encaminhar à consideração da
comunidade científica propostas verificacionistas de modelos de explicações fatuais que
respeitem os requisitos programáticos de confiabilidade. Cumpre salientar que a despeito da
metodologia empregada, conteúdos teóricos similares desenvolvidos por Kant, onde
destacamos aqueles presentes no Apêndice à Dialética Transcendental sob a rubrica de “uso
regulativo da razão”, também guardam boa proximidade com alguns ditos modelos científicos
contemporâneos e, segundo Wartenberg (1992, p.228), uma vez que isto seja levado em
consideração, “fica claro que Kant entende o empreendimento científico de uma maneira mais
empírica e menos apriorista do que em geral se pensa” e isto sabidamente inclui a abordagem
teleológica das causas como veremos no tópico 3.2.1.
Com efeito, normalmente explicamos algum fato particular pela descrição de sua causa:
explicamos, por exemplo, que a água está congelando, ao observar que sua temperatura está
abaixo de 0ºC. Todavia, podemos dar conta de exemplos em que parecemos explicar certos
fatos descrevendo em vez disso seus efeitos. Em particular, esse tipo de explicação é mais
comum na Biologia, onde ao contrário de outras disciplinas, como é o caso mais ostensivo da
Física, não basta um modo de tratamento mecanicista. De fato, entre os temas da “Dialética da
faculdade de juízo teleológica” da terceira crítica, Kant já destacava através de seu método a
priori de investigação como a complementação recíproca de asserções teleológicas e causais
no âmbito do ser vivo contribui sobremodo para a lógica da pesquisa na Biologia. Assim,
explicamos com freqüência alguma característica biológica mostrando sua utilidade para o
11

É significativo que Kant, formado no contexto do racionalismo alemão, tenha dedicado a Crítica da Razão
Pura a Bacon, um dos iniciadores do empirismo moderno. Ver C. R. P., B2, p.1.
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organismo em questão: um exemplo bem conhecido nos sugere que a “finalidade” do pêlo
branco dos ursos-polares é camuflá-los das suas presas; outro, como a “finalidade” das
plaquetas em nosso sangue visa facilitar a coagulação; e, explicações similares, podem ser
extraídas até de outras áreas de conhecimento, como a antropologia, a teologia natural, etc.
Em vista disso, até bem pouco tempo atrás, uma boa parte da metafísica das ciências
assumia que as explicações funcionais ou teleológicas se apresentavam, em seu significado
direto, como uma alternativa para a explicação causal. Naquela, os fatos são explicados não
por suas causas pretéritas, mas em termos de efeitos futuros, mostrando que tais fatos
contribuem para a “utilidade” de algum sistema mais abrangente. Nesse desiderato, poderia se
formar um certo consenso terminológico entre os adeptos “Da naturalização das relações
causais” (ver 1.10) em se admitir que “Legalidade Causal” e “Finalidade Indutiva” seriam
apenas duas diferentes maneiras de tratar sobre o estado-da-arte das ciências e suas
imbricações com as relações causais. A única diferença é que, no primeiro caso, o fato que
explica (temperatura baixa) precede no tempo o fato explicado (congelamento), enquanto que,
no segundo caso, é o fato explicado (pêlo branco) que precede no tempo o efeito
(camuflagem) que o explica. Como também vimos em 2.4.2, isto não faria muita diferença
nem traria grandes problemas ao uso do idealismo empírico humeano que em sua parte
positiva julga relações causais a partir de regras que ele próprio se encarrega de convencionar.
Não obstante, boa parte dos adeptos da metafísica das ciências contemporâneas que
seguem a linha empirista de Hume, como Strawson e J. L. Mackie, não facultaram grande
importância aos temas da teleologia, o que parece natural numa “metafísica descritiva”, como
a mencionada em 2.3.4. Nisto, eles adotam as aludidas regras humeanas e dizem que todas as
explicações de fatos particulares são realmente causais (ver T. I, III, 3 - “Por que uma causa é
sempre necessária”), e que as explicações teleológicas, a despeito das aparências, são na
verdade apenas uma variedade [ou subespécie] das explicações causais. No Tratado (por
exemplo, em T., I, III: 204, 32), Hume descarta explicitamente qualquer distinção entre as
causas eficientes e as causas finais, ou de qualquer outro tipo. Para ele, todas as causas são de
uma única espécie, ou seja, são causas eficientes e, pelo que vimos na primeira parte, as
causas finais nunca poderiam ter lugar na sua filosofia, além do que, tentativas de explicação
teleológicas para a hipótese do hábito, em termos de causas finais, como citado na primeira
Investigação (E., V, XXI: 89), não poderiam mais que merecer sua ironia e desprezo. Nesse
desiderato, a referência a fatos futuros em explicações teleológicas é apenas aparente e, a
rigor, eles se referem a causas pretéritas. Assim como explicamos normalmente fatos
presentes em termos de causas passadas, não em termos de efeitos futuros, parece prudente,
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na avaliação cético-naturalista, optar pela explicação causal, estratégia que tem sido adotada
inclusive pela própria Biologia [após Darwin], ao suspender um discurso teleológico que
apregoava o vitalismo por outro acerca de processos passados de seleção natural 12 .
Assim, no caso do idealismo empírico, resta dirimir a questão terminológica de saber se
essas explicações funcionais como postas acima, devem mesmo assim serem denominadas
“teleológicas”, uma vez que o uso habitual e mesmo a influência da tradição aristotélica
reserva para o aludido termo explicações exclusivamente não-causais que fazem alusão a
resultados futuros. Não obstante, boa parte dos filósofos contemporâneos, quando postos
diante dessa questão, não titubeiam em descrever explicações causais disfarçadas que de
alguma forma façam referência implícita a mecanismos analógicos de seleção como
“teleológicos”. Seja como for, permanece a questão sobre qual das explicações, a teleológica
ou a mecanicista, opera no universo em um nível mais fundamental e, até onde estamos
informados, ninguém, filósofo ou epistemólogo da ciência, ofereceu uma solução definitiva
para ela. Em nosso nível de abordagem, isso denota de fato uma assimetria metodológica
entre o “problema da indução” de Hume e o “problema da demarcação” entre ciência e
metafísica, que Kant lhe ofereceu a título de resposta.
Este tipo de posicionamento, na verdade, se constitui na maior das convenções
instituídas pelos procedimentos teóricos que tem sua origem no idealismo empírico, o que
constatamos através das reduções teóricas efetuadas por Hume descritas na primeira parte.
Pois, evidentemente, elas varrem para debaixo do tapete a tese metafísica por excelência da
causalidade, que não deve ser aceita acriticamente sem uma investigação, digamos, de sua

12

No caso da metafísica do orgânico - os fundamentos da Biologia - essas causas pretéritas dizem respeito aos
relatos evolucionistas que conduziram à seleção natural da característica biológica em consideração. Neste
sentido, a explicação teleológica para a cor branca dos ursos polares deve antes ser apreendida como algo que
nos remete ao fato de que sua camuflagem no passado levou à seleção natural de sua brancura, e não ao fato de
que tais ursos podem estar camuflados no futuro. Nestes termos, o que está se propondo (ver Wright, 1973), é
que o discurso teleológico na Biologia possa ser lido “como se” ele fosse um discurso mecanicista onde os
agentes estivessem implicitamente fazendo referência a processos passados de seleção. Essa estratégia,
evidentemente, coloca em segundo plano o fato de que, a rigor, nem todas as ciências são nomológicas ou têm a
busca de leis como seu principal objetivo e que, neste sentido, a teoria da evolução de Darwin e a teoria da
gravitação de Newton são diferentes não só em seus objetos, mas também em sua estrutura lógica. Não obstante,
de acordo com a interpretação de Allison que vimos em 2.4, o que podemos presumir é que a ciência newtoniana
estaria classificada na linha de interpretação 2; a darwiniana poderia ser enquadrada na linha de interpretação 3.
Segundo o contexto filosófico que opõe a teoria da seleção natural - o evolucionismo, ao criacionismo, as
espécies não foram criadas independentemente umas das outras [senão seriam gêneros], mas nascem umas das
outras: esta é a hipótese de Charles Darwin. Nela, a contingência é o novo arquiteto da natureza e não o desígnio.
Algumas considerações acerca do tema da teoria da seleção natural ou mais propriamente os envolvimentos que
tem a querela criacionismo x evolucionismo com a questão entre a resposta de Kant ao problema de Hume em
“Finalidade e Indução”, serão mencionados com mais vagar ao longo do tópico 3.3. Em todo caso, Kant
provavelmente nos diria que o princípio da sistematicidade embutido no instituto da “seleção natural” é, para
usarmos os termos da Crítica da Razão Pura, uma idéia regulativa, e não um conceito constitutivo [do
entendimento] como nos ocorre na Analítica Transcendental.
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carência ou posse de atributos modais, notadamente o de “necessidade”: nesta, é forçoso que
o princípio de razão suficiente não seja postulado nem como condição formal [a priori] nem
como condição material [a posteriori] da experiência, mas como sua condição geral. Dito de
outro modo, não tem que ser postulado nem como possibilidade nem como probabilidade
científica, mas como uma necessidade metafísica de interesse [prático] da razão como
veremos em nossas Considerações Finais. Esta é a principal tarefa que envolve a questão da
argumentação transcendental teleológica que começa na Dialética Transcendental e se
prolonga ao longo das segunda e, principalmente, terceira críticas.
De fato, no caso do idealismo transcendental, as considerações teleológicas não se
resumem a uma questão de terminologia. Tomar partido em favor da dita convenção instituída
pelos empiristas seria, repetimos, concordar integralmente com o procedimento humeano e,
conseqüentemente, com a interpretação proposta por Strawson que descrevemos em 2.3.
Nesse desiderato, o idealismo transcendental, ao estabelecer a chave para a solução da
dialética cosmológica, segundo o qual o incondicionado pode ser pensado, mas não conhecido
(ver. C. R. P., B518-525, p.437-441), abre espaço à tematização dos juízos reflexivos
teleológicos, o que mostrar-se-á coerente com a interpretação de Allison. Pois ele sustenta,
contra o princípio [verificacionista] da significatividade de Strawson 13 , a ubiqüidade que
envolve a argumentação transcendental. Com base nisso, torna-se necessário investigar como
eles exercem sua função de combater o cético-naturalismo no terreno próprio onde a razão
detém o privilégio de ser uma faculdade legisladora, que é o da existência moral 14 .
13

Strawson (1966, p.231) considera a idéia kantiana de uma inteligência extramundana, que supervisiona o
mundo e detém a explicação para tudo, como uma concessão desculpável ou uma forma de cansaço da razão que
volta temporariamente a um modelo primitivo e consolador, “a temporary reversion to a primitive and
comforting model”. O idealismo empírico strawsoniano, porém, engana-se nessa avaliação: o idealismo
transcendental de Kant, neste caso que estamos discorrendo, ainda está ligado a um contexto teórico, não prático;
não tem, portanto, nada de consolador e, além disso, Kant está se referindo como ele sempre o faz no “Apêndice
à Dialética Transcendental”, a um pensamento meramente analógico, onde sua preocupação é relacionar
regulativamente a razão com a prática das ciências, como veremos em pormenor nos tópicos subseqüentes.
Assim, a idéia de uma inteligência extramundana é necessária para Kant, mormente para pensar com sentido o
objetivo final da razão teórica que é o conhecimento completo. Aqui, é preciso que insistamos que com o uso
regulativo da razão Kant entende o empreendimento científico de uma maneira que acentua sua vertente
empírica e reflexiva, mas, ao mesmo tempo, apontando toda a sua maquinaria apriorista para uma linha de
interpretação meramente metodológica.
14
Neste sentido, a Crítica da Razão Prática e, de modo mais incisivo, a Fundamentação da Metafísica dos
Costumes são discursos que de certa forma parecem apresentar a razão como juiz de última instância. É também,
através dela, que se postula dirimir as antinomias que tem o seu começo na Dialética Transcendental. E se
entendermos, como Kant, que a finalidade é um princípio meramente regulativo, estaremos em condições de
resolver a antinomia presente na dialética do juízo teleológico. O teor completo da tese diz que “toda geração
das coisas materiais e das respectivas formas tem que ser ajuizada como possível segundo simples leis
mecânicas” (CJ, §70, 314); o inteiro teor da antítese diz, por sua vez, que “alguns produtos da natureza material
não podem ser ajuizados como possíveis segundo leis simplesmente mecânicas (o seu ajuizamento exige uma lei
completamente diferente da causalidade, nomeadamente a das causas finais)” (Ibid). Se a natureza, tal como a
conhecemos, fosse um conjunto de coisas em si, as duas proposições seriam contraditórias. A contradição
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Nesta perspectiva, presume-se que investigar os conteúdos que compreendem a segunda
parte da Crítica da Faculdade do Juízo não é um exercício teórico elementar. Por oportuno,
ele requer o despojamento de certas análises parciais ou precipitadas que se limitam a destacar
alguns de seus contextos discursivos e talvez epifenomenais, no caso, o de uma filosofia do
orgânico e da Biologia 15 , onde vimos que Kant admite a importância da agenda teleológica
como suporte para estabelecer a tese da irredutibilidade dos organismos animais e vegetais a
produtos exclusivos do artifício humano, isto é, ao tratamento meramente mecanicista de suas
determinações causais. Para, além disso, os objetivos de Kant com a pauta teleológica são
muito mais consideráveis e abrangentes, ultrapassando qualquer espécie de problematização
de uma suposta metafísica especial da matéria orgânica 16 . Nesse desiderato, quando ele aduz
o pensamento teleológico como fio condutor da pesquisa natural, tal tentativa parece se
consubstanciar numa certa legalidade do contingente como uma finalidade da natureza17 , e
desaparece tão logo consideramos o mundo material como simples fenômeno e, nele, a causalidade como
constitutiva e a finalidade como regulativa. Isto posto, se desvanece as antinomias que existem entre o
mecaniscismo e a teleologia ou entre a causalidade e a finalidade: a causalidade pertence ao juízo determinante;
a finalidade ao reflexionante. Assim, é só na terceira crítica que Kant entende que as fronteiras entre o
determinante e o reflexivo podem ser acomodadas através do Juízo: os princípios matemáticos - mecânicos são
constitutivos; os estéticos - teleológicos são regulativos. E, insiste: a causalidade pertence à ciência da natureza;
a finalidade é uma norma heurística que forma parte do método de investigação da natureza. Não compete à
finalidade imiscuir-se nos domínios da causalidade, mas também é certo que a ciência jamais poderá explicar
suficientemente os mistérios da vida como organismo e, neste sentido, Kant diz que de “modo nenhum uma
razão humana (nem qualquer outra finita, que quanto à qualidade fosse semelhante à nossa, mas que do ponto de
vista do grau a ultrapasse em muito) pode esperar compreender a geração, nem mesmo de uma folhinha de erva a
partir de causas simplesmente mecânicas” (CJ, §77, 353).
15
Acrescente-se, no que se refere ao resgate da contribuição metodológica kantiana às ciências da Biologia,
Marques (1987, p.137) afirma que “Kant insere-se rigorosamente na lógica do desenvolvimento das ciências da
vida a partir dos séculos XVII-XVIII. A sua novidade como filósofo consiste, porém em justificar
metafisicamente um certo tipo de explicação que as ciências da vida exigiam, a qual não se poderia confinar à
legalidade mecânica”, e, nesse desiderato, ele “formula o quadro no qual se irão desenvolver os problemas
epistemológicos das ciências da vida” (Ibid).
16
Organismos são totalidades coordenadas, cuja organização não é efeito de uma causa externa, mas que, muito
antes, se organizam a si mesmas. Essa auto-organização pode ser vista quando se contrapõe os exemplos da
árvore e do relógio [em CJ, §64 e §65]: na reprodução, uma árvore gera outra árvore da mesma “espécie”, de tal
modo que a árvore como “gênero” é ao mesmo tempo causa e efeito. Pode-se contrastar esse organismo com um
artifício humano, o relógio. Embora este seja uma totalidade organizada, já que uma parte existe em função da
outra parte; observa-se, todavia, que a parte não existe “mediante” outra. Uma roda do relógio não pode produzir
nenhuma outra roda, menos ainda pode um relógio produzir outro relógio ou consertar-se a si mesmo. Portanto,
como nos organismos totalidades se organizam a si mesmas, eles não são determinados pelas conseqüências, mas
pela simultaneidade de causa e efeito. De fato, num “produto da natureza cada uma das partes, assim como só
existe mediante as restantes, também é pensada em função das outras e por causa do todo, isto é, como
instrumento (órgão)” (CJ, §65, 291), nos parece que em certa alusão a uma conexão de “causas ideais” (CJ, §65,
290) ou regulativas e, por isso, “nada acontece por acaso” (CJ, §66, 296) é a máxima metafísica que serve de
fio condutor a nossa explicação na terceira parte.
17
Transcrevemos a passagem kantiana na “Primeira Introdução à Crítica do Juízo” (1995a, p.51) em que fica
estabelecido o princípio do Juízo: “A natureza especifica suas leis universais em empíricas, em conformidade
com a forma de um sistema lógico, em função do Juízo. E aqui se origina o conceito de uma finalidade da
natureza, e aliás como um conceito próprio do Juízo reflexionante, não da razão, na medida em que o fim não é
posto no objeto, mas exclusivamente no sujeito, e aliás em sua mera faculdade de refletir”. Assim, a Crítica da
Razão Pura nos mostra que é legítima a nossa expectativa de encontrar na natureza regularidades e
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isto significa, como veremos, que tal pensamento não encontra nenhuma outra completude
que numa dada Teologia 18 “que consiste em deduzir a causa suprema da natureza e as
respectivas qualidades a partir dos fins da natureza (que só podem ser conhecidos
empiricamente)” (CJ, §85, 400).
Com efeito, “é razoável, e até meritório, perseguir o mecanismo da natureza tão longe
quanto isto for possível com boa probabilidade” (CJ, §80, 367), de sorte que ao tratar das
condições de possibilidade da nossa experiência dos organismos, isto afinal se caracterize
como um meio de tanto elucidar quanto instruir um modo necessário de pensar a natureza em
sua totalidade, ou em sua finalidade: isto envolve a pesquisa da argumentação transcendental
que Kant nos disponibiliza na “Crítica da Faculdade de Juízo Teleológica” com o fito de dar
provimento a uma resposta conclusiva ao problema de Hume, o qual, portanto, constitui o
objetivo principal desta terceira parte. Enquanto na segunda parte, mostramos que a
mobilização do aparato transcendental no nível de juízo determinante não fora suficiente para
garantir uma resposta exaustiva (durchgängig) ao problema de Hume (causalidade +
indução), vejamos agora se isto não é mais plausível quando lidamos com o interesse próprio
da razão, notadamente quando este se dá no nível de Juízo reflexivo, conforme exposto por
Kant na terceira crítica, o que será mencionado com mais vagar no próximo capítulo.
E, ressalte-se, é deveras significativo, mais uma vez, que recaia no âmbito da razão, em
sentido amplo, a incumbência de dirimir a questão, uma vez que é do conhecimento de todos
interconexões sistemáticas - segundo o que articulamos ao longo dos argumentos transcendentais determinantes
de 2.2, mormente em “Da réplica kantiana à teoria humeana do feixe” em 2.2.2 -, porque só sob esse pressuposto
podemos procurar um conhecimento objetivo da natureza. Por seu turno, a finalidade, ou a conformidade a fins
da natureza, é um horizonte de expectativa que toda a investigação da natureza já reconhece, daí o seu caráter a
priori. A origem desse horizonte de expectativa encontra-se na faculdade de julgar reflexiva pura e expressa-se
em princípios metodológicos que nos guiam em qualquer processo de investigação da natureza: “a natureza toma
o caminho mais curto - ela não faz nada em vão - ela não dá nenhum salto na diversidade de suas formas
(continuum formarum) - é rica em espécies, mas parcimoniosa em gêneros (...)” (1995a, p.46) etc. Observa-se
que Kant insiste que não se pode cobrar nenhum de tais princípios à experiência porque a necessidade
[metafísica] dos mesmos é uma pressuposição da possibilidade de instituição da própria experiência de um modo
sistemático. Explica-se assim, que tal expectativa é uma “pressuposição do Juízo, em função de seu próprio uso,
para [através de um processo analógico] remontar do particular - empírico sempre ao mais universal igualmente
empírico” (Ibid). Nesse desiderato, é somente na terceira crítica que compreende-se porque Kant confere mais
importância à síntese que à análise, o que, de alguma forma, ele já asseverava desde a primeira crítica (ver C. R.
P., B103, p.109; o todo do §15 da Dedução B - “Da possibilidade de uma ligação em geral”; e a própria
“Introdução” de “A faculdade de julgar transcendental em geral” em C. R. P., B171-175, p. 177-179). Assim, só
cabe a participação do Juízo na indução e na analogia; na dedução basta o juízo. Na sua tradução da Crítica da
Faculdade do Juízo, que já citamos em 2.2.3, cumpre alertar que Valério Rohden desautoriza o recurso utilizado
com certa freqüência por alguns autores de diferenciar o Juízo como faculdade, do juízo na sua acepção comum
ou, melhor dizendo, o juízo reflexionante com “J” maiúsculo e o juízo determinante com “j” minúsculo. Com
efeito, [em CJ, Nota sobre a tradução, p.9,] ele afirma que o “artifício de escrever Juízo (com letra maiúscula),
sempre que se trate de Urteilskraft e não simplesmente de Urteil (juízo), favorece a ambigüidade que o texto não
tem e uma visão distorcida da obra”. Ainda assim, usaremos a distinção, onde couber, como ficará claro em 3.1.
18
“Mas por que razão é que a teleologia não constitui geralmente qualquer parte própria da ciência natural
teórica, mas pelo contrário está relacionada com a teologia como propedêutica ou como passagem - Übergang para esta?” (CJ, §68, 309).

264

que esta faculdade se constitui no elemento essencial que coloca em oposição as próprias
filosofias de Kant e Hume. Foi isto que vimos há pouco: enquanto no idealismo empírico a
teleologia é um opcional ou uma simples questão de terminologia; no idealismo
transcendental ela é crucial, já que configura uma unidade sistemática que confere
necessidade às leis causais empíricas e, nesse desiderato, precede lógica e temporalmente
qualquer experiência que resulte na descoberta dessas leis. Assim, é de se supor, que a
precedência lógica e temporal atribuída por Kant à idéia de finalidade que envolve os
argumentos transcendentais teleológicos possa, de alguma forma, ser interpretada como uma
resposta de Kant à segunda definição de causa (indução) de Hume, para quem a razão não é,
propriamente, uma faculdade dos fins.
A exposição deste empreendimento está organizada em três divisões, que entendemos
serem suficientes para o seu devido esclarecimento. Com base na primeira e na segunda
introdução à Crítica da Faculdade do Juízo, Kant apresenta os juízos reflexivos, que são as
inferências conhecidas por indução e analogia e trazem à baila o que aqui nominamos
genericamente de argumentos transcendentais teleológicos e, cumpre insistir, essa abordagem
se alinhará na seqüência daquela que havíamos desenvolvido preliminarmente na segunda
parte, em seu tópico 2.2.3 - “Do esquematismo e da capacidade de julgar em geral” 19 . Em
seguida, será apresentada a formação da idéia de “unidade sistemática da natureza” como uso
hipotético desses argumentos transcendentais teleológicos, que Kant introduz no “Apêndice à
Dialética Transcendental” da primeira crítica e desenvolve nas introduções e, sobretudo, na
segunda parte da terceira crítica. Por fim, se procurará articular a conhecida tese de que a
“Crítica da Faculdade de Juízo Teleológico” envolve uma argumentação transcendental que
procura responder ao problema da indução de Hume na sua segunda definição de causa 20 , o
19

Não estamos com isso defendendo que possa haver relações explícitas entre a teoria do esquematismo e a do
juízo reflexionante. Com o fito de minimizar o estabelecimento de uma controvérsia é oportuno lembrar que a
Analítica Transcendental não trata nem do conhecimento empírico nem do problema de reflexão sobre os
fenômenos e sua particularidade. A propósito, ao longo da Analítica Transcendental são incontáveis as passagens
onde Kant insiste na distinção exclusiva e exaustiva entre leis a priori e empíricas da natureza. Contudo, é lícito
defender que tais relações são plausíveis em nome dos interesses da razão e constituem um pressuposto
importante para entender os fundamentos da reflexão, ou bem sua função arquitetônica como a “arte dos
sistemas” (C. R. P., B860, p.657) de argumentos transcendentais ao longo da trilogia crítica. Por último, cabe
ressaltar que existe alguma bibliografia sobre esse assunto, e citamos aqui, Liedtke (1964): Der Begriff der
reflektierenden Urteilskraft in der Kritik der reinen Vernunft, tesis doctoral, Hamburg, e Terra (2003, p.31-32).
20
Segundo Guyer (2008, p.94-95), “Finally, Kant does attempt to provide an account of our knowledge of
particular causal laws in the extended theory of reason and judgement that he subsequently develops, not in the
‘Transcendental Analytic’ of the Critique of Pure Reason or in the Prolegomena to Any Future Metaphysics but
only in the Introduction to the Critique of the Power of Judgment (perhaps preceded by the Appendix to the
‘Transcendental Dialectic’ of the first Critique) – but even there he never explicitly formulates, let alone answers
Hume’s specific question about the basis for the premise that the future must resemble the past on which,
according to Hume, any strictly rational justification of the practice of inductions must rest. So Kant never really
answers the question about induction that the Enquiry suggests is the most fundamental of Hume’s problems
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que pode ser investigado tendo como pano de fundo um bom exemplo, que é o seu embate
teórico com os Diálogos sobre a religião natural.

3.1 Dos argumentos transcendentais teleológicos
Como mencionamos na segunda parte - “Do esquematismo e da capacidade de julgar
em geral” -, a faculdade de julgar ou do juízo é sempre uma operação complexa que consiste
em subsumir o particular no universal. A faculdade do juízo, portanto o Juízo, fornece a
estrutura de toda a filosofia de Kant. Um exemplo incipiente dessa centralidade já pode ser
obtido num de seus textos pré-críticos - A falsa sutileza das quatro figuras silogísticas -, onde
ele identifica essa “espécie de faculdade secreta pela qual o julgar é possível” (p.47) e
assegura que a distinção entre os seres humanos e os animais nada mais é que a de possuirmos
uma faculdade ou capacidade de julgar que se manifesta pelo poder do sentido interno, “isto é,
o poder de fazer de suas próprias representações objetos de seu pensamento” (p.48) 21 . Kant
insiste que esse poder ou capacidade de julgar é fundamental, que ele não pode ser derivado
de nenhuma outra faculdade e “só pode pertencer a seres racionais” (Ibid), um ponto de vista
que, como vimos, ele sustenta regularmente ao longo de sua obra, reiterando em passagens da
primeira crítica como, por exemplo, em C. R. P., B171-172, p.177-178 e na terceira, em CJ
(Prólogo), só para citar algumas.
Uma leitura atenta das Introduções permitirá que nos apercebamos não só da
importância que elas exercem como propedêutica teórica à terceira crítica, mas, sobremodo,
como indicativo de um tema que marca o momento decisivo daquilo que na filosofia crítica
vem a ser a chamada “empresa da reflexão”: investigar a especificidade de um determinado
tipo de juízo que é o único capaz de estabelecer uma natureza a partir do particular que é
apreciado precisamente como fim, a saber, o juízo reflexionante que, como tal, envolve uma
about causation, even if it did not lead Hume to skepticism. Thus, Kant does not have a complete answer to the
‘Humean skepticism’ that Hume did not think was unmitigatedly skeptical”.
21
Nessa perspectiva, observamos que certos seres só encontram plena satisfação naquilo que foi conhecido por
intuição. Eles procuram o fundamento e a conseqüência do ser, no espaço, isto é, expostos intuitivamente, de
modo que uma demonstração euclidiana ou uma solução aritmética de um problema espacial nada lhes diz, uma
vez que envolve a manipulação de conceitos [numéricos] abstratos. Outros seres, ao contrário, exigem conceitos
abstratos e possuem, dessa forma, tanto paciência, quanto memória para lidar com eles, através de fórmulas e
demonstrações em longas cadeias de raciocínios silogísticos que procuram substituir complicadas abstrações.
Tais seres, por conseguinte, procuram determinações [temporais]. Enquanto os primeiros se contentam com a
intuitibilidade ou identidade qualitativa; os segundos, mais versados ao rigor, não dispensam - como Kant - os
preceitos da identidade numérica, e isto foi exemplificado na segunda parte através de sua réplica à teoria
humeana do feixe (ver 2.2.2) que é um argumento transcendental que pretende responder a um argumento céticonaturalista. Nesta terceira parte, a proposta de Kant é mais arquitetônica: que argumentos transcendentais
efetivamente respondam ao cético-naturalista ou às “Regras para se julgar sobre causas e efeitos” (T., I, III, 15),
a indução humeana.
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argumentação transcendental que apresenta as condições de possibilidade de promover uma
integração a priori entre especificidade e generalidade e, nesse desiderato, atribuir ao
particular um valor sistemático e universal próprio. Não é sem razão que, desde a primeira
crítica, Kant já postulara a existência de uma capacidade de julgar em geral 22 , o que parece
ratificar [como vimos em 2.1] que no mínimo ele já suspeitara de que o a priori meramente
determinante não concedesse nenhum espaço à reflexão teleológica e, portanto, não poderia se
credenciar como uma solução que fosse suficiente para o problema de Hume, se
considerarmos que ele não responde a todo livre contributo da imaginação [reflexiva] na
apreensão de uma multiplicidade hierárquica de leis causais empíricas. Vejamos, mais
detidamente, como funciona essa complexa faculdade do juízo e, segundo Kant, em que
concerne a sua originalidade. No parágrafo IV da segunda introdução ele distingue dois casos:
A faculdade do juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como
contido no universal. No caso de este (a regra, o princípio, a lei) ser dado, a
faculdade do juízo, que nele subsume o particular é determinante (o mesmo
acontece se ela, enquanto faculdade de juízo transcendental, indica a priori
as condições de acordo com as quais apenas naquele universal é possível
subsumir). Porém, se só o particular for dado, para o qual ela deve encontrar
o universal, então a faculdade do juízo é simplesmente reflexiva (CJ, IV,
XXV-XXVI).

Na passagem acima, fica evidente a posição kantiana 23 : o juízo determinante aplica a
regra ao caso, ao passo que o juízo reflexivo parte do caso para buscar a regra. Quanto ao
primeiro, temos o exemplo de uso apodítico da razão, característica de juízos determinantes:
como a regra já é dada e conhecida, basta aplicá-la, ou seja, determinar o particular que a ela
se aplica. No segundo, estamos diante do exemplo de uso hipotético da razão, característica de
juízos reflexivos: é a própria regra que constitui o problema, no sentido de que é ela que deve
ser encontrada, seja indutiva seja analogicamente. Noutras palavras, enquanto no juízo
reflexivo somente os condicionados são dados, sua tarefa consta em identificar quais seriam
as condições que se conformariam a esses condicionados dados e, que fique claro, não para
determinar esses condicionados dados - já que para isso os juízos determinantes como as
22

Ressalta-se que esse contexto teórico também foi decisivo na escolha do título dos conteúdos do tópico 2.2.3 “Do esquematismo e da capacidade de julgar em geral”. Segundo Wolff (1973, p.203), “Kant begins the second
book of the Analytic with a flourish of the architectonic. General logic, following the structure of the intellect,
deals with the three faculties of understanding (Verstand), judgment (Urteilskraft) and reason (Vernunft), whose
corresponding objects are concepts, judgments, and inferences”.
23
Nesse célebre excerto, o que fica acima de tudo consumado, ainda que não esteja de todo explícito, é a
motivação pelo problema do “particular” que é decisivo para a compreensão de toda a Crítica da Faculdade do
Juízo, estética e, sobretudo, teleológica. É na esteira da reflexão sobre o particular, que Kant estabelece uma
expansão dos conceitos filosóficos atrelados à revolução [conceitual] copernicana, entabulando uma sistemática
enfim exaustiva (durchgängig) das faculdades a priori.
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categorias e os esquemas a priori já se prestariam como necessários e suficientes -, mas
simplesmente para torná-los passíveis de serem livremente pensados, tanto naqueles aspectos
que precedem qualquer abordagem lógica de escopo determinante, quanto naqueles em que os
princípios transcendentais deixaram indeterminados 24 . Mas isto suscita esclarecimentos
adicionais.
Com efeito, um fato que devemos internalizar, e esta é uma das conhecidas inovações
que se inserem nos compromissos de a “A Arquitetônica da Razão Pura”, é que a própria
essência da faculdade de julgar é estar constantemente reflexionando ou, melhor dizendo,
buscando continuamente uma regra para o caso; se fosse o contrário, esta regra já estaria
determinada, como acontece com os juízos de conhecimento na Crítica da Razão Pura, e com
24

Esta, repetimos, é a grande proeza de Kant: a descoberta de que o juízo pode ser expresso originariamente no
modo de uma proposição que se apresenta como uma tékhne de julgamento reflexiva, no sentido concebido pela
poíesis grega que mencionamos em nota no tópico 2.2.3, e que se coloca entre o determinismo teórico (theoría)
do entendimento e o determinismo prático (práxis) da razão. Neste sentido, o sujeito do juízo é sempre aquele
que possui um “dom” na aplicação de sua tékhne cada qual em seu campo de atuação, assim como devem estar
vocacionados “um médico, um juiz [e] um estadista” (C. R. P., B173, p.178) nas suas respectivas profissões.
Isto, de forma alguma implica que só o Juízo reflexivo pressupõe perícia ou invenção do sujeito do juízo; fosse
assim, a própria matemática, no entender kantiano não seria uma ciência construtivista na base de juízos
sintéticos a priori. Assim mesmo quando o geral é dado, há a necessidade de um juízo para fazer e “subsunção”.
Eis porque a característica da uma boa Faculdade de Julgar, o bom senso que Kant faz alusão em C. R. P., B172,
p.177, é que haja harmonia entre as próprias faculdades, o que positivamente só pode ser compreendido na
terceira crítica quando o próprio juízo é alçado à condição de faculdade. Assim, todas as vezes que Kant fala do
juízo como uma faculdade, é para exprimir a originalidade de seu ato e a especificidade de seu produto: tal
implica sempre várias faculdades e exprime o acordo dessas faculdades entre si. Como antevê Kant na segunda
introdução (CJ, II, XVII-XIX), o juízo teórico, por exemplo, exprime o acordo das faculdades que determina um
objeto sob a legislação do entendimento e; ao determinar se uma ação possível é um caso submetido à lei moral,
o juízo prático exprime um acordo entre o entendimento e a razão, mas agora tendo esta última faculdade como
legisladora. Vale ressaltar, que de uma certa forma, esta acepção de harmonia entre faculdades, que se tornou
possível sobretudo após a descoberta do Juízo, contribui para negar certas concepções de que o entendimento e a
razão julgam por si mesmos e, inclusive, aquela de que o juízo determinante aparece na Crítica da Razão Pura
como um certo exercício da razão. Ao contrário, vimos em 2.2.3 que no juízo teórico, a imaginação fornece um
“esquema” conforme ao conceito do entendimento; e que o mesmo ocorre no juízo prático, quando a faculdade
do entendimento vai fornecer um “tipo” conforme à idéia da razão. O que importa, efetivamente, é que o juízo
determinante sempre supõe um acordo que já está dado por uma regra do entendimento [ou fórmula] como, por
exemplo, F = m.a, ainda que esta, originariamente, tenha sido gerada a partir de um juízo reflexionante. Nesse
desiderato, é a mesma coisa dizer que o juízo determina um objeto, que o acordo das faculdades é determinado,
que uma das faculdades exerce uma função determinante, etc. Diferentemente, o juízo reflexivo não legisla sobre
objetos, mas somente sobre si mesmo; não exprime uma determinação de objeto sob uma faculdade
determinante, mas um acordo livre de todas as faculdades a propósito de um objeto refletido. Assim, podemos
dizer que na Crítica da Faculdade do Juízo, a imaginação (ver 2.2.3) não tem acesso por conta própria a
qualquer faculdade que tenha função legisladora e, neste sentido, ela descobre mais judiciosamente um acordo
livre e indeterminado das faculdades, como condição de possibilidade de toda a relação determinada e, neste
sentido, a terceira crítica se impõe como uma argumentação transcendental ainda mais originária. De fato, se em
2.2.3 afirmávamos que o juízo [determinante] dispõe sobre o Objekt como condição de possibilidade do
Gegenstand; em 3.1, a situação parece se inverter: o juízo [reflexivo] possui uma anterioridade que passa a
dispor sobre o Gegenstand como condições de possibilidade do Objekt. Configura-se, desse modo, as duas
respostas de Kant ao problema de Hume e, se considerarmos a questão sob à égide de Faculdade de Julgar em
geral, podemos, enfim, asserir que o Juízo é o locus de última instância dos argumentos transcendentais e, neste
sentido, ele se sobrepõe à apercepção transcendental, como havíamos mencionado no tópico 2.4.3. Tal
consideração, nos permite antecipar que “A Arquitetônica da Razão Pura”, no seu todo, é um grande argumento
transcendental cujo fim precípuo é combater não só propriamente o argumento cético, mas o cético-naturalista, e
isto com base no chamado interesse da razão.
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os juízos morais na Crítica da Razão Prática, onde a faculdade do Juízo como intermediária
entre o entendimento e a razão 25 é imediata ou mediatamente constrangida a determinar, com
o que o seu caráter [originariamente] reflexionante permanece sempre disfarçado e desaparece
nos resultados. Nesse desiderato, as reduções teóricas a que Hume submete os juízos causais
empíricos, que descrevemos exaustivamente na primeira parte, se constituem em exemplos
concretos de que sua doutrina de fato escamoteia a componente [regulativa] teleológica
presente nesses juízos e, neste caso, podemos dizer que os argumentos [transcendentais]
cético-naturalistas humeanos expressos proposicionalmente pela condição abdutiva “AtB;
B⊢A” não assumem a condição de fundamentação que está sempre presente nos argumentos
transcendentais kantianos em geral, expressos proposicionalmente por “AtB; A⊢B”. Assim,
a questão da contingência do particular na terceira crítica em nenhum momento pode ser
compreendida como ausência de leis ou indeterminação; pois contingente não é aquilo para o
qual não existe nenhuma lei, mas sim aquilo que não é suficientemente determinado com base
numa lei conhecida, mas não exaustiva do entendimento.
Nessa perspectiva, é possível compreender melhor a diferença entre os juízos
determinantes e os reflexionantes e também que não há menos tékhne no juízo reflexivo, a
não ser que neste o princípio transcendental do Juízo - a técnica da natureza como princípio
de reflexão - está distribuído de outra maneira. No caso dos juízos determinantes, a tékhne
está como que escondida numa regra que é dada aprioristicamente, seja como conceito do
entendimento, seja como princípio da razão; há, pois, uma faculdade legislante, que determina
a contribuição original das demais faculdades, mas que, não obstante, é resistente a qualquer
tentativa objetiva de mensurar essas contribuições. Com o fito de tornar essa interpretação
mais acessível vamos lançar mão do conhecido exemplo de um esquema da física newtoniana
representado por F = m.a que apresentamos em 2.2.3. Com efeito, o juízo equivalente a F =
m.a, se presta exclusivamente a determinar o contributo sintético a priori do entendimento, ou
o particular a que ele se aplica. Nesse juízo [, F = m.a], o contributo original da faculdade da
razão - que se caracteriza por uma pré-compreensão abdutiva e sistemática que é própria da
argumentação transcendental teleológica e que, portanto, deve ser estranha às funções
adjudicadas ao entendimento -, não é considerado numa concepção que fica restrita a uma

25

Ver a segunda introdução (CJ, III, XXI). Tal “é a faculdade do juízo, da qual se tem razões para supor,
segundo a analogia (o grifo é nosso), que também poderia precisamente conter em si a priori, se bem que não
uma legislação própria, todavia um princípio próprio para procurar leis [indutiva e, sobretudo, analogicamente];
em todo caso um princípio simplesmente subjetivo, o qual, mesmo, que não lhe convenha um campo
[constitutivo] de objetos como seu domínio, pode todavia possuir um território próprio e uma certa característica
deste, para o que precisamente só este princípio [regulativo] poderia ser válido”.
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análise conclusiva sobre juízos determinantes “AtB; A⊢B”, como bem vimos ao longo da
segunda parte (ver 2.2). Em todo caso, como nos anuncia Marques (1987, p.150), “o conceito
de uma experiência sistemática é próprio de uma faculdade de julgar que, situada entre a
razão e o entendimento, também possui princípios e funda uma parte especial da filosofia”, a
qual o cético-naturalismo insiste em não considerar e se limita a naturalizar como mostramos
no tópico 1.10.
Não obstante, é de se ter em conta que, seja em relação aos juízos determinantes, seja
em relação aos reflexivos, Kant já insistira para a importante função do juízo no que concerne
a essa certa pré-compreensão do caso mesmo que prévio à qualquer regra, algo com força de
gerar e manter a coesão entre partes - Urteilskraft, observando que “nenhuma regra (...) está
livre de má aplicação” (C. R. P., B172, p.177) se nos falta uma certa “queda” natural dos
quais somente aqueles que tem boa capacidade de julgar estão equipados. Tal é o Juízo
reflexivo, num sentido que podemos acentuar como pré-categorial. Assim, se nenhuma regra
está livre de má aplicação, imagine se ainda não se conta com essa regra... Com efeito, no
caso dos juízos reflexivos, nada é dado do ponto de vista das faculdades ativas: não dispomos
do Objekt para determinar o Gegenstand, mas antes é este que se nos apresenta como matéria
bruta, ou antes, na condição de um resíduo de Ding. Neste caso, a tentativa é antes de
imaginar que determinar o Objekt e consiste em que todas as faculdades ativas se exercem
livremente em relação a ele, e tal é a função do juízo reflexivo, a saber, revelar um acordo
livre e indeterminado entre todas as faculdades, de tal sorte que, a tékhne que permanecia
disfarçada e como que subordinada no jogo das faculdades no caso do juízo determinante,
torna-se manifesta e livre de impedimentos no caso do juízo reflexivo. Um exemplo de tal
processo de reflexão coube a Newton, quando inventou o juízo representado pela regra F =
m.a, a partir de simples agregados 26 .
Nessa perspectiva, pode-se ainda dizer que não é raro descobrir-se pela via de juízos
reflexivos conceitos ou regras já existentes ou recorrentes. Trata-se, entretanto, não de uma
legítima argumentação transcendental teleológica, mas de inferências para a melhor
explicação no estilo dos argumentos abdutivos indutivos, porém não analógicos (ver 3.2.2).
Sendo assim, a argumentação transcendental teleológica, será tanto mais pura quanto não
houver conceito ou agregado algum para a coisa que eles refletem livremente ou quanto o
conceito for alargado, ilimitado, indeterminado, etc, não no sentido de uma indeterminação
probabilística, mas de uma determinação ontológica [ou transcendental], precisamente nos

26

Ver a primeira introdução em 1995a, p.44-45.
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termos em que se consideram o uso da idéias da razão em seu significado regulativo e, só
assim, eles serão puramente reflexionantes 27 e, como tal, de grande importância na formação
da unidade sistemática da natureza, o que será motivo de uma tematização complementar
exposta em nosso tópico 3.2.1 e que titulamos concisamente por “Da formação da unidade
sistemática da natureza”.
Isto posto, temos dados para compreende porque a diferença entre o juízo determinante
e o juízo reflexivo não é uma simples questão de grau ou de convenção. De fato, eles não são
como duas espécies de um mesmo gênero que traduz a visão que é comum ao céticonaturalismo, havendo, portanto, uma questão de natureza envolvida: foi afirmado há pouco
que o juízo reflexivo manifesta e liberta um princípio que permanecia escondido no juízo
determinante; mas que este não era juízo senão pela pré-compreensão proporcionada pelo
primeiro, de modo que todo o acordo determinado das faculdades, sob uma faculdade
determinante e legisladora, implica a existência e a possibilidade de um acordo livre e
indeterminado e, além do mais, inteiramente a priori 28 . É neste acordo livre que o juízo não
só é original [como, aliás, ele já o era no caso do juízo determinante], mas, sobretudo
manifesta o princípio dessa originalidade. De acordo com esse princípio, ainda que as nossas
faculdades expressem diferenças de natureza, nem por isso elas deixam de manifestar esse
acordo livre e espontâneo, que torna possível em seguida o seu exercício sob a legislação de
uma de entre elas, conformando-se a uma metodologia que atende exclusivamente aos
interesses arquitetônicos da razão 29 .
27

Kant é preciso em 1995a, p.73: “Ora, é claro que em tais casos o conceito de uma finalidade objetiva da
natureza serve meramente em função da reflexão sobre o objeto, não para a determinação do objeto pelo
conceito de um fim, e o juízo teleológico sobre a possibilidade interna de um produto natural é um juízo
meramente reflexionante, não um juízo determinante”.
28
“Ora, já ensina, por certo, o entendimento puro (mas também por princípios sintéticos) a pensar todas as coisas
da natureza como contidas em um sistema transcendental segundo conceitos a priori (as categorias); só que o
Juízo, que também para representações empíricas, como tais, procura conceitos (o reflexionante), tem ainda de
admitir para isso que a natureza em sua diversidade sem limites encontrou uma tal divisão desta em gêneros e
espécies, que torna possível a nosso Juízo, na comparação das formas naturais, encontrar acordo e, para
conceitos empíricos e para conexão destes entre si, chegar, por elevação, a conceitos igualmente empíricos mais
universais: isto é, o Juízo pressupõe um sistema da natureza também segundo leis empíricas, e isto a priori,
conseqüentemente por um princípio transcendental. (N. do A.)” (1995a, p.48).
29
Reiteramos que é no interesse exclusivo da razão que se pode compreender e justificar a(s) resposta(s) de Kant
ao problema de Hume, e tal interesse está exclusivamente pautado em argumentos transcendentais [em geral]. Só
o Juízo torna plausível que uma razão dedutiva [como a de Kant] responda a uma razão indutiva [como a de
Hume] sem cometer um non sequitur, o que, ressalte-se só pode ser uma pressuposição inerente ao chamado
marco transcendental. Neste sentido, o ideal [analógico] de racionalidade dedutiva é um gênero universal que
precede a generalidade das espécies do ideal [indutivo] de racionalidade indutiva. É só no nível do interesse da
razão que podemos, portanto, compreender a trilogia crítica como um [monumento ao] argumento transcendental
que se opõe à naturalização (preconizada em “A gênese do problema de Hume”), que é um processo de redução
de sua primeira à segunda definição de causa, ou do ideal de racionalidade dedutiva ao ideal de racionalidade
indutiva ou, ainda, do que dá no mesmo: como vimos de uma redução convencionada do conhecimento à crença
ou probabilidade.
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Neste sentido, cumpre reiterar que o juízo [reflexivo] é sempre irredutível e original, o
que, por si só, o credencia a ser alçado à condição de “faculdade”, que é um termo ubíquo nos
escritos de Kant, mas que, com efeito, está subjacente à condição arquitetônica de sua
filosofia como um poder, uma arte específica ou, enfim, um dom para realizar algum fim.
Essa arte judicativa, tal como propõe o seu princípio, nunca consiste numa única faculdade,
mas num acordo entre elas que vimos se apresentar de duas maneiras: (i) quer em um acordo
já determinado por uma delas que assuma o papel de legisladora - o entendimento, o juízo e a
razão; (ii) quer, mais originariamente, num livre acordo indeterminado em que a reflexão é
levada às últimas instâncias configurando um argumento transcendental teleológico ou
puramente reflexivo que não leva a conhecimentos objetivos 30 , mas permite de alguma forma
pensar na organização [transcendental] hierárquica das leis empíricas como uma máxima de
função heurística e, como sistema de fins, se constitui num nível de passagem (Übergang) da
filosofia teórica para a filosofia prática [como veremos nas Considerações Finais].
No primeiro caso (i), que diz respeito àqueles conceitos universais da natureza (cujo
exemplo mais influente é o argumento transcendental da segunda Analogia), sob os quais em
princípio é possível em geral um conceito empírico sem determinação empírica particular, tal
como Kant menciona na Dedução Transcendental das Categorias (ver C. R. P., B165, p.168),
a reflexão já dispõe de um guia [a priori] no conceito de uma natureza em geral que é o
entendimento e, neste caso, o Juízo não precisa de nenhum princípio particular para a
reflexão, senão que a esquematiza a priori e aplica estes esquemas, sem os quais não seria
possível nenhum juízo da experiência para aquela síntese empírica, numa operação que
expomos apropriadamente em 2.2.3. Este é o modo como o Juízo se apresenta em sua reflexão
determinante e o esquematismo transcendental é o procedimento pelo qual são subsumidas as
intuições empíricas dadas. Nesta aplicação, as categorias se referem a priori aos objetos
sensíveis e a objetos em geral, uma vez que o Juízo transcendental-determinante não oferece
nenhuma regra para subordinar o particular da natureza a um universal que antes já está dada
no próprio conceito de “experiência possível”, fato que é reforçado por Kant no “Primeiro
Postulado do Pensamento Empírico em Geral” (C. R. P., B256, p.238).
Observa-se, no caso do acordo entre faculdades proporcionado por um juízo teórico
determinante, que existe uma complementaridade essencial entre a definição de conhecimento
30

A passagem que se segue da segunda introdução esclarece essa questão: “Na verdade é um imperativo da
nossa faculdade do juízo proceder segundo o princípio da adequação da natureza à nossa faculdade de
conhecimento, tão longe quanto for possível, sem (pois que não se trata de uma faculdade de juízo determinante,
que nos dê esta regra) descobrir se em qualquer lugar existem ou não limites. É que na verdade podemos
determinar limites a respeito do uso racional das nossas faculdades de conhecimento, mas no campo do empírico
nenhuma definição de limites é possível” (CJ, VI, XLI-XLII).
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a priori que nos oferece a lógica transcendental e o reconhecimento de que este conhecimento
deixa indeterminada a constituição dos objetos em sua particularidade, e tal se expressa na
condição de que a “analítica dos princípios será, portanto apenas um cânone para a faculdade
de julgar, que lhe ensina a aplicar aos fenômenos os conceitos do entendimento, que contêm
as condições das regras a priori” (C. R. P., B171, p.176) o que, concomitantemente, é uma
manifestação da finitude de nosso conhecimento ou da indeterminação da sua particularidade
sensível. Neste caso, a crítica oferece ao conhecimento uma série de princípios puros para a
faculdade de julgar que, não obstante, não se constituem em princípios suficientes para
determinar a natureza das coisas: uma vez que são a priori, expressam meramente a
possibilidade das coisas, ainda que só dessa relação surja “um juízo, ou seja uma relação
objetivamente válida” (C. R. P., B142, p.141), que em tal contexto, se diferencia de uma
relação na qual a validade de representações similares é apenas subjetiva e tem por base leis
associativas como as que vimos na exposição humeana em nossa primeira parte. Sendo assim,
na primeira crítica, Kant defenderá a suficiência de nosso entendimento apenas para o
conhecimento a priori de objetos a partir de princípios, mas insistirá na insuficiência de tais
princípios para a determinação específica de objetos particulares com base na mesma
legislação a priori, e eis “porque as categorias só servem para o conhecimento das coisas, na
medida em que estas são consideradas como objeto de experiência possível” (C. R. P., B147148, p.147) 31 .
Estas passagens são inquestionáveis: Kant está sempre aduzindo que em seu interesse
[arquitetônico] a razão está constantemente apregoando que a verdade empírica pressupõe o
conceito de verdade transcendental e, neste caso, tal interesse coincide com a alegada précompreensão que temos do dado particular. De fato, se não possuíssemos alguma précompreensão mínima, teríamos de prosseguir até o infinito na particularização das regras até o
31

Assim, em um sentido, as leis empíricas particulares se subsumem completamente sob as leis a priori do
entendimento; por outro lado, esta subsunção está absolutamente indeterminada, pois, em relação à sua origem,
só a experiência particular pode oferecer a posteriori o conteúdo dessas leis: nesse desiderato, o conceito de
experiência possível supõe, mas deixa indeterminada a possibilidade efetiva [ou probabilidade] de um sistema de
leis organizadas entre si segundo seu conteúdo empírico e, por isso, a lógica transcendental (C. R. P., B83, p.93)
diz que “não se pode exigir nenhum critério geral de verdade do conhecimento, quanto à matéria” e que, “nas
ciências da natureza há uma infinidade de conjecturas, em relação às quais não se poderá nunca esperar obter
certeza, porque os fenômenos da natureza são objetos que nos são dados independentemente dos nossos
conceitos e a sua chave, portanto, não se encontra em nós nem no nosso pensamento puro, mas fora de nós, pelo
que se não descobrirá em muitos casos, não podendo, por conseguinte, esperar-se uma resolução certa. Deixo de
lado as questões da Analítica Transcendental, que se referem à dedução do nosso conhecimento puro, porque
aqui tratamos somente da certeza dos juízos em relação aos objetos e não em relação à origem dos nossos
conceitos” (C. R. P., B508-509, p.430-431). Observa-se, como diz Kant, que na sua origem, a Analítica dos
Princípios está concebida como um cânone de regras para efetuar juízos corretos, e não como um organon de
cariz aristotélico que contém regras para adquirir o saber demonstrativo. A meu juízo, este tipo de insight só
poderia ser adequadamente adquirido com o advento da empresa da reflexão introduzida na terceira crítica.
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ponto [metafísico] de atingirmos a natureza residual das coisas (Ding). Como em termos
kantianos isso é sempre uma consideração de ordem hipotética, e nisto coincide com o
interesse da razão, a reflexão pré-categorial nos instrui que devemos ter o bom senso de
sempre iniciar por alguma representação - tal é o Gegenstand. Com isto, estamos de novo ante
à problemática da crítica do juízo reflexionante que é basicamente uma incursão no pormenor
do Gegenstand como elo de reflexão anterior e intermediário de juízos determinantes: num
extremo, ele coincide com o entendimento que ao estabelecer as condições a priori do objeto
em geral predetermina os caracteres formais que adotará qualquer elemento dado ao ser
subsumido sob os princípios gerais; no outro, com a razão que ao estabelecer a priori o
enunciado da lei moral, determina a finalidade de toda ação.
Nessa perspectiva, a reflexão postula que a própria natureza seja inventada (tékhne) não
só como condição formal, segundo os princípios dos juízos determinantes da faculdade do
entendimento, mas também materialmente, segundo os princípios dos juízos reflexivos. Com
isto se abre a possibilidade de se estabelecer o que pouco atrás denominamos de livre acordo
indeterminado entre nossas faculdades por intermédio de um princípio transcendental do juízo
reflexionante que, nesse desiderato, envolve uma argumentação transcendental teleológica
cuja formulação afirma que a natureza tem que concordar com as nossas faculdades não por
uma exigência objetiva dos fenômenos, como seria no caso do entendimento legislante, mas
por uma necessidade [introspectiva] do próprio juízo incrementar sua capacidade de julgar
[sobre o Gegenstand] 32 .
Assim, nesta segunda maneira de articulação entre faculdades (ii) [que aprofundaremos
em 3.2.1], torna-se, enfim, manifesto que na Crítica da Razão Pura o juízo carece de um tal
princípio, específico e subjetivo, que lhe permita uma orientação para sua atividade, de forma
32

A passagem que se segue na segunda introdução, sobre a aprioridade da reflexão teleológica esclarece a
questão: “Ora, este princípio não pode ser senão este: como as leis universais têm o seu fundamento no nosso
entendimento, que as prescreve à natureza (ainda que somente segundo o conceito universal dela como natureza)
têm as leis empíricas particulares, a respeito daquilo que nelas é deixado indeterminado por aquelas leis, que ser
consideradas segundo uma tal unidade, como se igualmente um entendimento (ainda que não o nosso) as tivesse
dado em favor da nossa faculdade de conhecimento, para tornar possível um sistema da experiência segundo leis
da natureza particulares” (CJ, IV, XXVII). Acrescentamos que esta passagem dá a exata noção da resposta de
Kant à segunda definição de causa de Hume que desenvolvemos na primeira parte. Com efeito, é importante
reconhecer que isso é possível quando a terceira crítica reflete sobre como a natureza no sentido orgânico se
torna o lugar onde a razão realiza seus interesses supremos. Como nos diz Marques (1987, p.113), a espécie de
causalidade que se explicita na terceira crítica “não tem nenhuma relação com aquela espécie de nexus entre a
causa e o efeito que a segunda Analogia da Experiência da Analítica dos Princípios estabelecia. Nesta tratava-se,
no caso da sucessão objetiva dos fenômenos no tempo, de uma ligação necessária entre antecedente e
conseqüente, segundo uma regra. Ora o nexus que se dá a pensar num organismo, ou simplesmente num objeto
da arte humana, não tem um sentido determinado pela sucessão temporal mas é uma determinação da própria
possibilidade de existência do objeto”, o que, de certo modo, confirma que o organismo se constitui numa
“particularidade sui generis [ ou uma analogia a priori, como veremos em 3.2.2,] no conjunto dos objetos da
natureza” (Ibid), tornando-o resistente a qualquer explicação de ordem estritamente mecanicista.
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que este possa pensar ou refletir sobre uma relação unificada que se estabeleça entre objetos a
partir de leis causais empíricas particulares ou entre estas e outras mais gerais, de modo que
ele não esteja exclusivamente confinado ao uso apodítico da razão. Com efeito, trata-se de um
princípio transcendental a que de alguma forma Kant já fazia a devida alusão no prefácio à
primeira edição (1781) daquela crítica. De fato, na segunda introdução, ao formular a relação
necessária entre leis causais particulares e o entendimento, podemos resgatar a presença desse
princípio na passagem daquele prefácio onde Kant ressaltara as dificuldades com que se
deparou, mormente na concepção da “Dedução Transcendental das Categorias”, qual seja, ali
já surgia os rudimentos da empresa da reflexão que ele só consignou prioridade nas suas
pesquisas ulteriores já por ocasião da gestação da terceira crítica, quando então teria o seu
lugar a reconsideração da questão do uso hipotético da razão no âmbito dos juízos reflexivos:
Esse estudo, elaborado com alguma profundidade, consta de duas partes.
Uma reporta-se aos objetos do entendimento puro e deve expor e tornar
compreensível o valor objetivo desses conceitos a priori e, por isso mesmo,
entra essencialmente no meu desígnio. A outra diz respeito ao entendimento
puro, em si mesmo, do ponto de vista da sua possibilidade e das faculdades
cognitivas em que assenta: estuda-o, portanto, no aspecto subjetivo. Esta
discussão, embora de grande importância para o meu fim principal, não lhe
pertence essencialmente, pois a questão fundamental reside sempre em saber
o que podem e até onde podem [de um ponto de vista constitutivo] o
entendimento e a razão conhecer, independentemente da experiência e não
como é possível [num sentido regulativo] a própria faculdade de pensar (C.
R. P., AXVI-XVII, p.8).

Com efeito, esta passagem parece que busca sintetizar as duas maneiras de atuação da
nossa tékhne judicativa que acabamos de descrever, além de esclarecer a noção de précompreensão que se gesta a partir desse contraponto. Neste sentido, uma vez mais, parece
ficar exposto a centralidade da argumentação transcendental e sua constância temática ao
longo do pensamento kantiano e, em segundo lugar, a detecção da direção evolutiva desses
argumentos ao longo da trilogia crítica: de apodíticos ou determinantes à hipotéticos ou
reflexionantes ou, como bem destaca Marques (1987, p.97), em certos fragmentos da primeira
crítica estamos diante de “uma proto-formulação daquilo a que Kant vem chamar juízo
refletinte por contraposição com o juízo apodítico” que na terceira crítica ele vai chamar de
juízo determinante. Com efeito, a interpolação proposital que efetuamos no excerto supra
procura de alguma forma tornar claro, e já na primeira crítica, a dependência que tem os
juízos determinantes em relação aos reflexivos o que, sempre que cabível, cuidamos de
explicitar devidamente em tópicos anteriores deste trabalho e, neste sentido, damos destaque
as relações que aqui são feitas com o capítulo 2.2.3 da segunda parte.
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Cumpre salientar, que isto só ajuda a ratificar o que havíamos constatado no final “Da
objeção [de Allison] a Strawson” (ver 2.4.3), onde dizíamos que a solução kantiana ao
problema de Hume, como envolve um exame arquitetônico e, portanto, racional da cisão entre
o empírico e o transcendental, demandaria uma investigação tão extensa que só caberia nos
limites da trilogia crítica e, por conseguinte, excederia o escopo da Crítica da Razão Pura.
Com isso, depreende-se que os argumentos transcendentais determinantes, a exemplo
daqueles estabelecidos no tópico “Do objeto e da referência” (ver 2.2), nada introduzem de
novo que já não esteja contido [a priori] no bojo do desenvolvimento sistemático-dedutivo
dos princípios teóricos e práticos próprios do formalismo kantiano contidos na primeira e na
segunda críticas.
Por seu turno, os argumentos transcendentais reflexivos [da terceira crítica], podem
conceitualizar algo pela regra, princípio ou lei porque vimos que esse algo já é compreendido
como conceitualizável pelo universal ou, do contrário não poderia ser subsumido pelo
entendimento ou pela razão em sua função determinante. Diante disso, fica evidente a noção
de pré-compreensão que é inerente a toda tékhne judicativa: ela é sempre uma necessidade
[subjetiva] de ordem hipotética 33 na pré-suposição de dados prévios, hipóteses ou premissas,
que requerem uma confirmação a posteriori, ainda que, a originalidade apropriada pelo
sistema kantiano é que essa hipótese seja admitida com inteira independência de toda e
qualquer experiência - a priori, o que justifica toda uma argumentação transcendental, seja em
sua função determinante, seja em sua função reflexiva.
Nesse contexto, o relato prefacial de Kant é de extrema importância para a crítica do
conhecimento: ainda que na Crítica da Razão Pura se ocupe expressamente em elucidar a
aprioridade e a objetividade das categorias, isto não lhe impede de supor, como uma outra
condição de possibilidade, uma problemática subjetiva que estaria na base dos juízos
reflexivos, que é propriamente a já vista função precípua da faculdade do Juízo. Sendo assim,
antes de dar-se à construção da experiência categorial da “Dedução Transcendental das
Categorias”, exemplificada através do uso apodítico da razão ou do conhecimento categórico
33

Na seqüência da passagem retromencionada do prefácio à edição A (1781) Kant parece assimilar o aspecto
subjetivo da Dedução ao argumento transcendental reflexivo que se apresenta como uma reconsideração da
noção de uso hipotético da razão do “Apêndice à Dialética Transcendental”, configurando exemplos onde
explicamos certos fatos descrevendo seus efeitos, como no caso da observação do pêlo branco dos ursos-polares.
Das duas questões, Kant afirma que somente a última diz respeito ao princípio subjetivo do entendimento e nisto
“é, de certa maneira, a investigação da causa de um efeito dado e, nessa medida, também algo semelhante a uma
hipótese (o grifo é nosso) (embora de fato não seja assim, como noutra ocasião mostrarei) [e] parece ser este o
caso de me permitir formular opiniões e deixar ao leitor igualmente a liberdade de emitir outras diferentes. Por
isso devo pedir ao leitor para se lembrar de que, se a minha dedução subjetiva não lhe tiver criado a inteira
convicção que espero, a dedução objetiva, que é a que aqui me importa principalmente, conserva toda a sua força
(...)” (C. R. P., AXVI-XVII, p.8).
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do entendimento; é necessária a experiência pré-categorial de uma suposta “Dedução
Transcendental das Idéias” ou do conhecimento hipotético da razão ou, no caso da terceira
crítica, do dado que contenha em si a unidade das faculdades. Com efeito, é de se concluir que
o termo subjetivo, em seu uso transcendental, tem a ver com a noção de pré-compreensão do
dado ou da constituição das faculdades do sujeito que, de fato, está na origem dos argumentos
transcendentais teleológicos como um princípio regulativo da razão 34 .
No que se segue, com base nos argumentos transcendentais teleológicos, será feita uma
descrição da maneira como Kant introduz nas primeira e terceira críticas o tema “Do uso
hipotético da razão”. Sabe-se que após as conclusões ilusórias “Dos raciocínios dialéticos da
razão pura” no campo do uso apodítico da razão, poderíamos ser conduzidos a admitir que as
idéias de alma, mundo e Deus, fossem como que entes imaginários, meras ficções; mas Kant,
inicialmente no “Apêndice à Dialética Transcendental”, acena para a possibilidade de um uso
hipotético da razão e cuida de afastar este tipo de interpretação centrado na exclusividade dos
juízos determinantes e, para isso, diferencia as idéias em seus usos constitutivo e regulativo.
Cumpre ressaltar, que no âmbito desse apêndice e da terceira crítica, é enorme a importância
das idéias regulativas no processo de interpretação “Do uso hipotético da razão”, o qual
dividimos nossa descrição em dois tópicos: “Da formação da unidade sistemática da natureza”
e “Da necessidade do raciocínio analógico”.

3.2 Do uso hipotético da razão
Ainda quando os problemas das leis empíricas e da unidade sistemática da natureza não
façam parte da lógica da verdade que vimos por ocasião dos argumentos transcendentais
determinantes da Analítica dos Princípios, nem por isso tais questões são alheias à Crítica da
Razão Pura. A demarcação entre o aspecto constitutivo e o aspecto regulativo dos princípios
para a possibilidade do conhecimento de certa forma se constituirá num elemento norteador
que, no âmbito da lógica transcendental, estabelecerá a devida clivagem entre a Analítica
Transcendental e a Dialética Transcendental. Assim, Kant vai descartar que as idéias da razão
possam ter uso constitutivo em relação aos objetos, ainda que, a partir dessa negação, vimos
34

Javier Herrero (2006, p.239-240), concorda que os juízos regulativos existem como condições de possibilidade
dos juízos constitutivos: sem a validade do princípio transcendental reflexivo não haveria experiência empírica.
Com efeito, na medida em que for possível demonstrar que a atividade pré-conceitual do sujeito e que, portanto,
o Juízo encerra uma experiência unitária do mundo, que é a unidade sistemática da natureza, estamos diante de
um conceito unificado de realidade [transcendental] que é anterior à dicotomia entre fenômeno e coisa-em-si. A
Crítica da Faculdade de Juízo [Teleológica] visa estabelecer essas condições de possibilidade através do juízo
reflexivo. Ora, a análise desse juízo nos mostra que ele se identifica com o conceito de “finalidade” ou de
compreensão teleológica da realidade e, segundo Kant, tal “princípio tem então que ser atribuído à natureza pela
faculdade do juízo, porque aqui o entendimento não lhe pode prescrever qualquer lei” (CJ, VI, XXXIX).
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que ele viabiliza os meios teóricos com o fito de estabelecer o significado regulativo e
subjetivo de tais conceitos para a reflexão sobre a experiência empírica. De fato, embora a
razão encerre certas regras que regem a faculdade do entendimento, contudo estas são regras
que nada expõem sobre a necessidade objetiva dos conceitos, mas somente no que diz respeito
“a necessidade subjetiva de uma certa ligação dos nosso conceitos, em favor do entendimento
(...)” (C. R. P., B353, p.297): é neste sentido, podemos dizer, que Kant descortina e considera
a possibilidade de uma doutrina positiva da razão diante das exigências postas de unificação
do conhecimento empírico como a fonte maior dos ideais regulativos.
Com efeito, as idéias [regulativas] de certa maneira se assemelham aos princípios da
razão que apontam para entendimento na suposição de que as leis deste persigam os
princípios daquela, em busca da completude [dedutiva] do conhecimento 35 . Neste contexto,
nada pode ser dito sobre o entendimento, senão sob a pressuposição de um interesse da razão
ou da idéia de um todo, configurando, sem mais, a afirmação da máxima kantiana de que a
“razão humana é, por natureza, arquitetônica (...)” (C. R. P., B502, p.426). Com base nessas
premissas qualquer deliberação obtida pelo entendimento nunca vai ser definitiva e exaustiva
(durchgängig), permanecendo sempre inconclusa, indicando, conseqüentemente, que o campo
da razão sempre excede o campo do entendimento e, por isso “é que o conceito de um ser
absolutamente necessário é na verdade uma inevitável idéia da razão, mas também um
conceito problemático, inalcançável para o entendimento humano” (CJ, §76, 341), o que se
exprime pela possibilidade da metafísica como ciência no âmbito do marco transcendental.
Apressamo-nos em insistir, porém, que isto não é algo plausível no escopo do marco
empírico. Desta maneira, não podemos deduzir as idéias da razão, mas uma dedução dessas
idéias deve ser hipoteticamente plausível36 e consiste em indicar o esquema que essas idéias
35

Kant afirma na terceira crítica que rapidamente “nos damos conta de que onde o entendimento não pode
prosseguir, a razão torna-se transcendente - überschwenglich - e manifesta-se verdadeiramente em idéias
fundamentadas (enquanto princípios regulativos), mas não em conceitos válidos objetivamente” (CJ, §76, 339).
36
No livro primeiro de Dialética Transcendental, Kant coloca que não “é possível, propriamente, falar de uma
dedução objetiva destas idéias transcendentais, tal como a que pudemos apresentar das categorias. Porquanto não
têm, de fato, relação com qualquer objeto dado, que lhes pudesse corresponder, precisamente porque se trata
apenas de idéias” (C. R. P., B393, p.322). Como já mencionamos, no Apêndice à Dialética Transcendental,
notadamente em “Do uso regulativo das idéias da razão pura” onde são gestados os elementos de uma teoria
cujas conseqüências se explicitarão na terceira crítica, Kant expressa com mais vagar que a razão não está
simplesmente limitada a uma digressão sobre o suprassensível. Este, portanto, não é um mero devaneio e terá
papel decisivo na reflexão sobre o empírico; além do que, embora incognoscível, passa a expressar as exigências
dos próprios limites da razão. De fato, no aludido “Apêndice”, os argumentos transcendentais mantém sua
validade objetiva, ainda que indeterminada, servindo de “regra para a experiência possível, sendo mesmo
realmente utilizados com êxito como princípios heurísticos na elaboração da experiência, sem que todavia se
possa levar a cabo uma dedução transcendental, porque esta, como anteriormente demonstramos (o grifo é
nosso), é sempre impossível em relação às idéias” (C. R. P., B691-692. p.546). No parágrafo “Do propósito
final da dialética natural da razão humana”, Kant então insiste no papel regulativo que ele reserva para uma
suposta dedução transcendental das idéias da razão em sua teoria, “não enquanto princípios constitutivos da
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projetam no entendimento, lembrando que o caso da Dedução Transcendental das Categorias,
como vimos na segunda parte, consiste em indicar o esquema que tais categorias projetam na
intuição. Diferentemente de Hume, para quem o uso hipotético da razão é inteiramente
reprimido [como no Tratado - T., I, III, 4:112, 2] e reduzido a uma questão constitutiva de
probabilidade (ver 1.8), Kant responde que esse uso é uma questão regulativa de
possibilidade.
Diante do exposto, conclui-se da importância dos conteúdos teóricos presentes no
“Apêndice à Dialética Transcendental” e o que esse texto representa para a estratégia kantiana
de promover a saída daquela situação aporética, ou ao menos ambígua, que caracterizou
sobretudo o livro segundo da Dialética Transcendental ou “Dos raciocínios dialéticos da razão
pura”, particularmente no que diz respeito “às antinomias e à idéia de totalidade que lhes está
associada” (Marques, 1987, p.75). Com base nessas considerações, queremos crer, que o
Apêndice instaura no pensamento kantiano, e ainda no seio da Crítica da Razão Pura, uma
mudança radical operada no entorno da idéia de totalidade, cujos efeitos, segundo Marques
(Ibid, p.93), “se farão sentir em parte, e de imediato, na Arquitetônica da Teoria
Transcendental do Método, e mediatamente na terceira Crítica”, constatação que é, de fato,
confirmada pela maioria dos especialistas no assunto que, igualmente defendem que o tema
central do Apêndice está associado com esse uso hipotético ou regulativo das idéias da
razão 37 .
Com o fito de melhor desenvolver este tema e suas devidas articulações, supomos ser de
bom alvitre descrevê-lo a partir da consideração de dois tópicos que, a nosso ver, estão
entranhados em sua constituição, a saber: (i) o tópico da formação da unidade sistemática da

ampliação do nosso conhecimento, mas enquanto princípios reguladores da unidade sistemática do diverso do
conhecimento empírico em geral, que desse modo melhor se corrige e consolida nos seus limites próprios, do
que sem essas idéias e pelo simples uso dos princípios do entendimento” (C. R. P., B699, p.551). Neste sentido,
Wartenberg (1992, p.245), mostra que “é importante ser explícito quanto a quais idéias Kant se refere quando ele
nega a possibilidade de sua dedução. Aquelas que ele alega serem impossíveis uma dedução são exatamente as
chamadas três idéias transcendentais: o eu, o mundo e Deus. Não é absolutamente surpreendente ver Kant alegar
que não é possível dar uma dedução à essas idéias, dado que elas não se referem a objetos de nossa experiência.
De fato, a maior parte da Dialética tenciona mostrar os problemas que surgem quando uma pessoa pensa que
essas idéias se referem a objetos e, assim, que elas são o tipo de coisa sobre o que poderíamos ter um
conhecimento a priori”. Por oportuno, Kant inova ao expor “que essas idéias podem ser recuperadas, na medida
em que compreendemos que elas se referem a algo que não é um objeto efetivamente existente, mas antes um
tipo de unidade sistemática em meio ao conhecimento que temos. Com efeito, a teoria do uso regulativo da razão
é uma tentativa de mostrar que os erros dialéticos da razão podem ser concebidos como o mal-entendido
cometido pela razão quanto ao seu ímpeto legítimo para entender sistematicamente (o grifo é nosso) o mundo
externo e suas próprias faculdades (...) [e assim] postula o uso regulativo da razão como o corretivo apropriado
ao ímpeto ilícito da razão em querer um conhecimento a priori substantivo [ou objetivo] das idéias
transcendentais da razão por que ele pensa que a razão não pode simplesmente estar enganada nas suas
atividades” (Wartenberg, p.245-246).
37
Ver C. R. P., B675, p.536.
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natureza, onde veremos que Kant exclui explicitamente uma interpretação meramente lógica
ou instrumentalista do uso da razão como explicação da prática científica; (ii) assim como
aquele da necessidade do raciocínio analógico na determinação dessa unidade sistemática.
Cumpre salientar que ambos podem ser considerados elementos de uma contextualização
teórica que se afiguram como requisitos estratégicos para a devida compreensão da resposta
de Kant ao problema de Hume no âmbito da Crítica da Faculdade do Juízo, como veremos a
partir de 3.3. Dito isto, iniciaremos nossa abordagem pelo processo de formação da idéia de
unidade sistemática da natureza, seguindo-se da descrição de um de seus principais
pressupostos que, no entender da doutrina kantiana, é apanágio do raciocínio analógico.
3.2.1 Da formação da unidade sistemática da natureza
O princípio ou a idéia da unidade sistemática da natureza, que vai se mostrar
especialmente profícuo para a prática da ciência tem sua concepção formulada por Kant em
sua primeira crítica, a partir do denso e sutil texto do “Apêndice à Dialética Transcendental”.
De fato, com base na sua primeira seção, se conseguirmos estabelecer um vínculo entre o uso
hipotético e, portanto, regulativo das idéias da razão com a unidade sistemática da natureza,
estaremos concomitantemente descrevendo o processo de formação da idéia desta unidade ao
longo da empresa da reflexão, o que inclui as interfaces teóricas com a terceira crítica e suas
respectivas introduções. Nessa perspectiva, presume-se que antes de conseqüência lógica do
pensamento, as idéias da razão podem se caracterizar como princípios de investigação
científicos que, embora ocupem a razão consigo mesma 38 , não podem ser consideradas
supérfluas para o conhecimento. No chamado “Apêndice”, o objetivo de Kant é demonstrar
que o conhecimento empírico depende de uma estrutura a priori a partir da qual as afirmações
empíricas específicas podem ser situadas, de modo que o “uso regulativo da razão, ao
especificar a estrutura de um sistema completamente adequado de conhecimento científico,
fornece o contexto dentro do qual [as] teorias científicas específicas estão localizadas”
(Wartenberg, 1992, p.247) a partir de seu marco transcendental.
Com isso, é possível asseverar a possibilidade de que a multiplicidade do real possa ser
reduzida a uma unidade quando assumimos uma conformidade a fins na natureza, isto é, a
redução de um agregado de várias regras particulares separadas a uma unidade coerente e de
cariz mais que simplesmente instrumental. Mas, embora idéias teóricas assim como conceitos
empíricos tenham sua função de unificadoras, cumpre insistir como já nos reportamos no final

38

Ver novamente C. R. P., B708, p.556.
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de 2.2.2 que, ao contrário da unidade do entendimento (ou unidade categorial) que é
indispensável para as condições de possibilidade da experiência, a unidade da razão (que
estamos pressupondo como condição necessária para a unidade sistemática da natureza) não
possui uma necessidade objetiva - carência que, entretanto, não prejudica a unificação
propugnada pela faculdade da razão ainda que ela não seja constitutiva da natureza como é o
caso das categorias do entendimento 39 .
Isto posto, a unidade sistemática da razão quer nos sugerir o que condiz com seu próprio
título, a saber, uma ordenação pré-conceitual em favor da investigação sistemática que nada
mais é que a suposição de um outro entendimento que representa um objeto empírico como
fim e que nos transmite o sentimento de que a ordem natural que experimentamos não é
caótica ou fortuita e, nesse desiderato, ela possui todos os atributos que, no mais, lhe
credenciam a passar por um argumento transcendental [teleológico] nos moldes estabelecidos
no tópico 3.1. Insiste ainda Kant, que esses conceitos da razão não são derivados da natureza,
mas “antes interrogamos a natureza segundo essas idéias e consideramos defeituoso o nosso
conhecimento enquanto lhes não for adequado” 40 (C. R. P., B673-674, p.535), ou seja,
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Sendo assim, é necessário não apenas que os fenômenos do ponto de vista da forma estejam submetidos às
categorias (Objekt), mas ainda que os fenômenos do ponto de vista da matéria (Gegenstand) correspondam ou
simbolizem com as idéias da razão. Com relação ao segundo caso, “o geral só é considerado de uma maneira
problemática e é uma simples idéia; o particular é certo, mas a generalidade da regra relativa a esta conseqüência
é ainda um problema (...)” (C. R. P., B674, p.536) e, com isso, Kant reitera que o “uso hipotético da razão, com
fundamento em idéias admitidas como conceitos problemáticos, não é propriamente constitutivo (...)” (C. R. P.,
B675, p.536), o que nos enseja a afirmar que no seu uso hipotético a razão é simplesmente reflexiva, assim como
também a unidade sistemática da razão e, dessa forma, o “uso hipotético da razão tem, pois, por objeto a unidade
sistemática dos conhecimentos do entendimento e esta unidade é a pedra de toque da verdade das regras.
Reciprocamente, a unidade sistemática (como simples idéia) é apenas uma unidade projetada, que não se pode
considerar dada em si, tão só como problema, mas que serve para encontrar um princípio para o diverso e para o
uso particular do entendimento e desse modo guiar esse uso e colocá-lo em conexão também com os casos que
não são dados (o grifo é nosso)” (Ibid) e não ajustá-los pela via da hipótese do hábito como vimos na primeira
parte. Assim, prima facie, uma segunda resposta kantiana a hipótese do hábito, na primeira crítica, estaria no uso
hipotético da razão através da idéia de unidade sistemática da natureza, um raciocínio analógico puro. Com
efeito, segundo Friedman (1992, p.190), “o ponto de Kant é que a vasta maioria de leis empíricas ainda não foi
fundamentada nos princípios transcendentais do entendimento. De fato, uma vez que a multiplicidade de leis
empíricas é potencialmente infinita, podemos imaginar (o grifo é nosso) tal fundamentação para a totalidade de
leis empíricas somente como um ideal regulativo [AtB; A⊢B] de uma ciência completa a que somente podemos
continuamente nos aproximar, mas nunca alcançar completamente. Por conseguinte, do ponto de vista de nosso
(finito) entendimento, a maioria das leis empíricas deve permanecer contingente, embora permaneçamos, não
obstante, igualmente cientes da exigência da razão para sua futura fundamentação a priori e, conseqüentemente,
sua necessidade” ontológica como um interesse da razão.
40
Segundo Wartenberg (1992, p.242-243), esta “passagem [, juntamente com outra contida em C. R. P., BXIII,
p.18 do prefácio à segunda edição da primeira crítica,] contém uma imagem da prática científica [do modelo
teórico não-instrumental kantiano] que difere da visão empirista dominante [praticada pelo cético-naturalismo
humeano], segundo a qual a ciência procede por meio de simples coleta de regularidades observadas (...). Ao
passo que a experiência (...) tinha um papel importante nos seus avanços científicos, a relevância da
experimentação para a legitimação das teorias científicas requer um reconhecimento explícito do papel das
idéias”, de modo que, a “experiência sem o direcionamento de idéias [regulativas AtB; A⊢B] seria algo um
tanto passivo, em que o cientista simplesmente acumularia observações feitas com base na experiência (...) e que
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possuem a característica de serem juízos sintéticos a priori como consta em C. R. P., B678679, p.538. Face ao exposto, passamos a descrever em suas origens o mecanismo de formação
da unidade sistemática da natureza, tendo em mente que ela não passa de um produto dos
argumentos transcendentais teleológicos.
Com efeito, a prerrogativa inicial desses argumentos transcendentais é postular a
unidade sistemática do conhecimento de modo tal que não seja “apenas um agregado
acidental, mas um sistema encadeado segundo leis necessárias” (C. R. P., B673, p.535).
Sabemos, não obstante, que esses argumentos não podem abrir mão de conceitos adjudicados
ao entendimento, pelo motivo deles nunca se reportarem “diretamente a um objeto, mas
simplesmente ao entendimento e, por intermédio deste, ao seu próprio uso empírico” (C. R.
P., B671, p.534), de maneira que eles representam uma faculdade que “não cria, pois,
conceitos (de objetos), apenas os ordena e lhes comunica aquela unidade que podem ter na
sua maior extensão possível (...)” (Ibid). Contudo, essa faculdade superior do conhecimento,
no âmbito de suas funções arquitetônicas, não se acha desprovida de sua autonomia, uma vez
que deve inventar os seus próprios princípios. De fato, ainda que estes estejam privados de
uso constitutivo é, pois, unicamente um uso regulativo que lhes compete e que servem, “na
medida do possível, para conferir unidade aos conhecimentos particulares e aproximar assim
a regra da universalidade” (C. R. P., B675, p.536). Assim, os chamados princípios primeiros
da razão são regras perseguidas na experiência somente “assintoticamente, ou seja,
aproximadamente, sem nunca as atingir (...)” 41 (C. R. P., B691, p.546), mas que se
estabelecem como que por uma necessidade metafísica.
Esta última constatação é de grande importância para a compreensão do papel dos
argumentos transcendentais [teleológicos] na filosofia kantiana no seu modo de ser regulativo
e arquitetônico. Ao contrário da unidade da experiência implementada pela aplicação dos
as idéias [são importantes já que] permitem que os cientistas antecipem as regularidades que podem tentar
produzir por meio dos experimentos” (Ibid).
41
Como vimos, trata-se aqui das chamadas “inferências para a melhor explicação” como as inferências abdutivas
indutivas e analógicas [não saturadas]. A originalidade dos argumentos transcendentais teleológicos kantianos é
que eles são produtos de uma apriorização dessas inferências abdutivas, pois Kant sustenta que elas detêm,
todavia, todas as características afetas aos juízos sintéticos a priori ainda que indeterminados, o que muito se
denota pelo termo assintótico (C. R. P., B691, p.546) representando uma tendência de um uso hipotético tornarse um uso apodítico da razão, como se o primeiro já fosse desde sempre dedutivo ou determinante. Em “A
disciplina da razão pura em relação às hipóteses”, Kant ainda observa que a “ordem e a finalidade na natureza
devem ser explicadas por razões naturais e, neste caso, mesmo as hipóteses mais grosseiras, desde que sejam
físicas, são mais suportáveis do que uma hipótese hiperfísica, isto é, o apelo a um autor divino, que para esse
efeito se supõe” (C. R. P., B800-801, p.617), de modo que optar pelo uso de hipóteses pautadas em argumentos
transcendentais exóticos, segundo Kant, seria incorrer num “princípio da razão preguiçosa (ignava ratio)” (C. R.
P., B801, p.617) do qual ainda voltaremos a tratar nesta terceira parte. Vale acrescentar que Kemp-Smith (1991,
p.543), chama a atenção para a importância de “A disciplina da razão pura em relação às hipóteses” na “Doutrina
Transcendental do Método”, para a compreensão do “Apêndice”.
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conceitos apodíticos do entendimento, a unidade da experiência implementada com base
naqueles argumentos [hipotéticos] é considerada inicialmente “um princípio [simplesmente]
lógico que, mercê de idéias, ajuda o entendimento sempre que este, por si só, não baste para
atingir regras (...)” (C. R. P., B676, p.536) e, como já observamos em 2.3.3, ela se destaca por
projetar preferencialmente os aspectos ligados à validade de um argumento como AtB; A⊢B,
vis-à-vis aqueles ligados à verdade das instâncias empíricas ou premissas desses argumentos
como AtB, de modo a “simultaneamente, conferir uma unidade fundada sobre um princípio
(uma unidade sistemática), à diversidade das regras, assim criando uma ligação tão extensa
quanto possível” (Ibid) 42 .
Sendo assim, diferentemente do entendimento onde os objetos ao menos podem ser
dados na experiência, os objetos que a razão subsume sob a presumível unidade projetada (C.
R. P., B675, p.536) por seus princípios jamais poderão ser dados pela experiência; ao
contrário, a experiência como sistema só é possível a partir de sua suposta validade ou, em
outros termos, em virtude da unidade projetada da razão que envolve a noção de argumentos
transcendentais teleológicos. No modo de uma resposta conclusiva ao problema de Hume,
poderíamos antecipar e dizer que as condições de possibilidade da experiência, em última
análise, é atributo da razão ou, em termos simplesmente lógicos, que a validade dos
argumentos precedem a verdade de suas respectivas premissas, cuja função exclusiva é
produzir previamente “o que há de sistemático no conhecimento da natureza” 43 (C. R. P.,
B688, p.544) de modo que os “conceitos da razão [isto é, as idéias] não são extraídos da
natureza (...)” (C. R. P., B673, p.535), mas, insistimos, de nosso Juízo sobre ela.
Estamos, portanto, diante de um princípio transcendental subjetivo que a reflexão lança
sobre a natureza, proporcionando a todos nós a possibilidade de orientar-se na diversidade
mediante a referência a um outro intelecto, a uma razão suficiente ou bem a um substrato
inteligível da natureza. Nesse tipo de inferência do poder de julgar - a Urteilskraft reflexiva -,
o mundo sensível é representado como natureza finalística na qual o caótico, particular ou
contingente é ordenado em conformidade a uma totalidade final. Neste desiderato, o Juízo
terá que admitir como um princípio a priori que aquilo que é contingente para a compreensão
42

Segundo Friedman (1992, p.190), a “tarefa do juízo reflexivo não é fornecer de alguma maneira um tipo de
necessidade que o próprio entendimento não pode dar, mas, em vez disso, sistematizar a multiplicidade
potencialmente infinita das leis causais empíricas sob leis causais empíricas cada vez mais gerais, de modo a se
aproximar da necessidade a priori originária do entendimento e somente do entendimento”.
43
Na primeira introdução à Crítica da Faculdade do Juízo, Kant vai direto ao assunto e, conforme vimos em 3.1,
o “princípio do Juízo reflexionante, pelo qual a natureza é pensada como sistema segundo leis empíricas, é,
porém, meramente um princípio para uso lógico do Juízo, decerto um princípio transcendental segundo sua
origem, mas somente para considerar a priori a natureza como qualificada para um sistema lógico de sua
diversidade segundo leis empíricas” (1995a, p.50).
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humana nas leis particulares da natureza, tem como substrato uma unidade legitima, pois,
ainda que o particular contenha algo de contingente, a razão exige não obstante, unidade na
ligação das leis particulares e, em conseqüência, deve-se também verificar uma legalidade no
âmbito de “Finalidade e Indução”, tanto quanto aquela que foi constatada em “Legalidade e
Causalidade”.
Diferentemente desta última, a legalidade adjudicada ao específico que está inscrita em
“Finalidade e Indução”, como já afirmávamos em linhas gerais no início desta terceira parte, é
uma legalidade do contingente ou uma sintonia entre o juízo humano e o mundo. Com efeito,
o que Kant vai chamar “conformidade a fins” 44 exige a noção de argumentos transcendentais
teleológicos desenvolvida em 3.1 que, neste sentido, se assemelham às inferências do poder
de julgar - a indução e a analogia -, às quais ao longo da empresa da reflexão ele vai lhes
imprimir caráter transcendental, a saber, universalidade estrita para além de mera certeza
empírica como estava estipulado na Lógica [Jäsche] - L., §84, 133 - e cuja exposição em seus
pormenores só terá o seu lugar em 3.2.2. Assim, o princípio transcendental do Juízo se afigura
como fundamento de uma teleologia do mundo como uma totalidade coerente segundo fins,
mas que, reiteramos, por ser válido apenas subjetivamente, pressupõe uma ordem natural
apenas como instância regulativa e não constitutiva 45 .
Cumpre asseverar que essa prescrição subjetiva de uma finalidade à natureza se vale de
um conceito problemático 46 , isto é, não é contraditório, mas sua realidade objetiva não pode
ser demonstrada. Nisto a interpretação teleológica demarca um objeto como fim, mas não nos
permite conhecê-lo como tal; refere-se a um objeto da experiência, mas não o determina, já
44

Esta noção, que na Crítica da Razão Pura surge na Doutrina Transcendental do Método, é aprofundada por
Kant tanto na primeira introdução (1995a, p.53), quanto na terceira crítica (CJ, §76, 344). Na primeira
introdução, “O Juízo (...) é o único que torna possível, e mesmo necessário, além da necessidade mecânica da
natureza, pensar nela também uma finalidade, sem cuja pressuposição a unidade sistemática na classificação
completa das formas particulares segundo leis empíricas não seria possível” (1995a, p.55). Em 1995a, p.57 ele
prossegue, afirmando que esse Juízo que versa sobre a finalidade objetiva da natureza é teleológico, “juízo-deconhecimento, porém apenas atinente ao Juízo reflexionante, não ao determinante”. Observe-se desses extratos
que Kant está convicto que em um argumento transcendental teleológico, a conformidade a fins ou finalidade da
natureza se comporta como se fosse uma conformidade a leis ou “uma legalidade do contingente, como tal”
(1995a, p.53). Neste sentido, o problema nuclear contido nesta terceira parte também consiste em verificar se os
argumentos transcendentais teleológicos são condições suficientes para responder à célebre questão das leis
causais empíricas que nos acompanha ao longo deste trabalho juntamente com a análise de sua cogência, onde
pudemos contar com a contribuição das posições teóricas de Strawson e Allison: a Segunda Analogia implica a
existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas?
45
Segundo Wartenberg (1992, p.230-231), esta é uma exigência da razão para unificar o conhecimento empírico.
De fato, para “deixar explícito que esse interesse de amarrar o conhecimento (o grifo é nosso) é um interesse que
a razão tem simplesmente por si mesmo, Kant o chama de ‘uso lógico da razão’. E que o uso feito por Kant da
palavra ‘lógico’ deve ter a mesma força que associamos à palavra ‘metodológico’ (...). Mas se essa unidade for
concebida como se constituída unicamente por um interesse da razão, ela teria somente validade subjetiva”, de
modo que se queremos dar ao uso lógico da razão, também um uso transcendental, Kant menciona que tal
iniciativa teórica “precisa de mais argumentação” (Wartenberg, p.231).
46
Ver C. R. P., B310, p.270.
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que apenas instrumenta nossa capacidade de pensar por analogia tal objeto, sem fazer
referência a uma causa inteligível, ou exprimindo apenas uma delimitação negativa de um
objeto na experiência 47 . Assim, podemos depreender que a Crítica da Faculdade do Juízo,
sobretudo a teleológica, nos mostra que a reflexão sobre o empírico só é possível pela
referência ao supra-sensível ou, em outros termos, “Renunciar a conhecer o supra-sensível
não proíbe, de modo nenhum de situar-se em relação a ele” (Lebrun, 1993b, p.72), no modo
de um argumento transcendental teleológico -, mediante a concepção da unidade sistemática
da razão introduzida no “Apêndice à Dialética Transcendental”.
Com efeito, numa determinada altura do “Apêndice”, Kant nos põe de alerta que essa
unidade sistemática da razão “não é só um princípio econômico da razão, mas uma lei interna
da natureza” 48 (C. R. P., B678, p.538) e isso implica que vai se operar uma certa guinada
teórica [ou conceitual copernicana] no seu modo de se posicionar quanto à teleologia. De fato,
doravante a unidade sistemática da razão não se resume a um mero princípio lógico [ou
econômico ou ockhamiano] da razão, mas, sobretudo um princípio transcendental de ordem
causal [como lei interna da natureza tal qual uma versão ontologizada do princípio lógico da
razão suficiente], identificado com a ordem de fundamento e conseqüência, o que vai lhe
instá-lo a proceder uma revisão significativa no estatuto do discurso sobre o uso hipotético da
razão. Nesse contexto, pode-se agora compreender a gênese da unidade sistemática da
natureza e dos princípios que a realizam e como eles adquirem a conotação crítica de
transcendental, portanto de necessário e objetivo e, acresça-se, de legislante pela via de um
acordo contingente com a natureza, e que de fato vai tornar “necessária a unidade sistemática,
não só subjetiva e logicamente, como método, mas também objetivamente” 49 (C. R. P., B676,
47

Como já havíamos observado, Kant parece operar uma transformação conceitual [copernicana] no realismo
teleológico aristotélico. Sua teleologia se constitui numa estrutura subjetiva (e não objetiva como a de
Aristóteles) de interpretação da natureza, a unidade sistemática da razão, que, sem uma referência ao suprasensível, os atos reflexivos não seriam inteligíveis ou, como ele aborda em CJ, §74, 331-332, onde “o conceito
de uma coisa como fim natural é transcendente para a faculdade de juízo determinante, quando se considera o
objeto através da razão (ainda que ele possa ser na verdade imanente para a faculdade de juízo reflexiva a
respeito dos objetos da experiência), e desse modo não lhe pode ser dada a realidade objetiva para a faculdade de
juízo determinante: daqui se pode compreender como todos os sistemas que se podem projetar para o tratamento
dogmático do conceito de fins naturais e da natureza como um todo interdependente mediante causas finais, não
podem ser decisivos nem na afirmação, nem na negação objetiva de algo”. Isto apenas nos dá a exata noção de
que a conformidade a fins não é algo que se comprove como realidade objetiva através da razão já que ela “não é
constitutiv[a] para a faculdade de juízo determinante, mas meramente regulativ[a] para a reflexiva” (CJ, §74,
331).
48
Ver também C. R. P., B446, p.387 - nota.
49
Kant vai esclarecer “este ponto por meio de um caso do uso da razão” (C. R. P., B676-677, p.537), a saber, o
tratamento dado as forças fundamentais. Ele concebe “força”, nesse contexto, como “a unidade da causalidade
de uma substância” (Ibid); ademais, como conceito derivado da experiência mediante a síntese empírica
proporcionada pelo conceito transcendental de causalidade, o que pode ser visto na Segunda Analogia (C. R. P.,
B252, p.229). Assim, no conhecimento empírico nossas faculdades são confrontadas com uma multiplicidade de
forças heterogêneas e a exposição do problema da unidade das faculdades não se deve a uma mera analogia com
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p.537), tudo de acordo com a revisão da metafísica tradicional preconizada pela doutrina
kantiana que resultou no novo significado [transcendental] da ontologia.
Não obstante, parece que é justamente esta redução de um problema objetivo a uma
idéia [lógica] subjetiva, o que vai permitir a Kant defender o significado transcendental da
razão em seu uso regulativo 50 . Já no “Apêndice”, pode-se observar como ele reduz a
possibilidade de investigar a unidade e a ordem da natureza à exigência de supor uma unidade
entre as nossas faculdades e suas diferentes atividades a partir da legislação precípua da razão.
Portanto, cumpre insistir no que já afirmávamos no tópico 3.1: esta referência ao uso de
nossas faculdades e ao procedimento sobre como temos de atuar para a determinação dos
objetos, com total independência de como sejam estes é, exatamente, um dos pontos de
partida deste monumento ao Juízo que, repetimos, é a teoria do juízo reflexionante no âmbito
da Crítica da Faculdade do Juízo, que concomitantemente realça a estrutura semânticocognitiva dos argumentos transcendentais na trilogia crítica.
Que essa investigação de que a multiplicidade da natureza se reduz em última instância
à suposição de uma unidade sistemática entre nossas faculdades, pode-se observar a partir da

o problema da unidade nas manifestações da natureza. Com efeito, a conjectura de uma força básica nos
fenômenos só pode basear-se na suposição de uma unidade entre as diferentes faculdades que os determinam e
os diferentes conhecimentos empíricos que se derivam dos mesmos, e o “principio lógico da razão exige que se
realize, tanto quanto possível, esta unidade e, quanto mais idênticos se encontrem os fenômenos de uma e de
outra força, tanto mais verossímil é que sejam apenas diferentes manifestações de uma e a mesma força que se
pode denominar (comparativamente) a sua força fundamental. O mesmo se passa com as forças restantes” (C. R.
P., B677, p.537, até que “se aproximem de uma força fundamental única e radical, ou seja, absoluta” (Ibid).
50
Segundo Wartenberg (1992, p.232-233), trata-se de “um equívoco fundamental interpretar Kant como um
instrumentalista [científico] no ramos das idéias teóricas. Com efeito, Kant defende que o uso lógico da razão faz
sentido somente à luz de um princípio transcendental de acordo com o qual os produtos do raciocínio científico
podem ser entendidos como se dessem uma descrição da realidade objetiva, embora fenomênica [e que de fato,]
‘não se concebe como poderia ter lugar um princípio lógico da unidade racional das regras, se não se supusesse
um princípio transcendental, mediante o qual tal unidade sistemática, enquanto inerente aos próprios objetos, é
admitida a priori como necessária’ [C. R. P., B678-679, p.538]. Kant afirma aqui que o uso lógico da razão
requer alguma retaguarda transcendental. Sua visão considerada é que o uso lógico da razão para unificar nosso
conhecimento, é uma prática legítima somente porque está fundamentado por um item de conhecimento
transcendental”. Nesse desiderato, segundo Wartenberg (Ibid), o ponto básico da questão é mostrar “que as
afirmações de Kant sobre uma fundamentação transcendental da prática científica não violam sua negação geral
de que a razão é capaz de fornecer conhecimento a priori. Uma vez que as afirmações específicas que ele faz
sobre o uso regulativo da razão sejam entendidas, ficará explícito que, embora ele atribua conhecimento
transcendental à razão como a base para a prática científica, esse conhecimento não significa uma extensão
ilegítima de nosso conhecimento a priori além de seus limites legítimos”. A consideração de Kant como um
realista científico de teorias [mas não de entidades] pode ser vista em Dutra (2003, p.27-56) na sua tematização
sobre a aceitação de teorias científicas e, mais especificamente, no subitem “O realismo científico: teorias e
entidades”. Ali, Dutra parece adotar a posição de que a teoria kantiana não pode ser considerada um exemplo de
instrumentalismo e, para tanto, este parece se fundamentar em trabalhos de Van Fraassen (1980). De acordo com
Wartenberg (1992, p.232), “Kant would then sound very much like an instrumentalist in the philosophy of
science”, se estivesse afirmando que o uso meramente lógico da razão não requereria, por sua vez, a retaguarda
de um uso transcendental.
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explicação de Kant sobre o princípio lógico de gêneros e espécies 51 . Com efeito, o que no
“Apêndice” vai se manifestar como uma tensão dialética entre a heterogeneidade da espécie e
a homogeneidade do gênero, na terceira crítica passa a ter como função mediadora a própria
faculdade do Juízo 52 . Para esta dupla tendência de investigação Kant formula o princípio
fundamental: a busca da unidade segue a lei transcendental da homogeneidade do múltiplo; a
busca da máxima extensão possível segue a lei da especificação, da heterogeneidade. Como
nos diz Kant, ambas as leis já eram consideradas pela filosofia pregressa através de máximas
plenamente conhecidas, quais sejam: (i) que “não [se] devem multiplicar os princípios sem
necessidade (entia praeter necessitatem non esse multiplicanda) (C. R. P., B680, p.539); e (ii)

51

“Ao princípio lógico dos gêneros, que postula a identidade, contrapõe-se um outro princípio, o das espécies,
que requer a multiplicidade e diversidade das coisas, apesar da sua concordância no mesmo gênero, e prescreve
ao entendimento estar tão atento às espécies como aos gêneros (...) e a razão mostra aqui dois interesses
antagônicos que são, por um lado, o interesse da extensão (da universalidade) relativamente aos gêneros e, por
outro, o do conteúdo (da determinabilidade) em relação à multiplicidade das espécies (...)” (C. R. P., B682,
p.540-541). Segundo Marques (1987, p.88), “a razão sente aqui um interesse duplo: por um lado integrar aquilo
que é diferente em vastos grupos onde a diversidade se apaga [e com ela o entendimento], procurando realizar
uma tarefa de unidade que nunca deve perder de vista, por outro lado, não voltar as costas ao específico, ao
diferente, ao particular [e com isso trazer de volta o entendimento]” e, neste sentido, “o que nos parece
extremamente interessante e inovador no Kant deste Apêndice é que é pelo pensamento do específico e pela
tentativa de manter este num campo da heterogeneidade próprio que se vai formando uma nova forma para uma
natureza irrepresentável, enquanto o homogêneo dominasse” (Ibid). É com base nessa tensão dialética entre
gênero e espécie, que ocorre a Kant formular no “Apêndice” os três grandes princípios transcendentais da razão
“que admitem tanto um uso lógico quanto um uso transcendental” (Wartenberg, 1992, p.233) e que podemos
“chamar-lhes os princípios da homogeneidade, da especificação e da continuidade das formas” (C. R. P., B686,
p.543), e que suas respectivas leis podem ser assim discriminadas: a primeira “impede, pois, a dispersão na
multiplicidade de diversos gêneros originários e recomenda a homogeneidade; a segunda, por sua vez, restringe
este pendor para a uniformidade e impõe a distinção das sub-espécies, antes de nos voltarmos para os indivíduos
com o nosso conceito geral. A terceira reúne ambas (o grifo é nosso), prescrevendo a homogeneidade na máxima
diversidade pela passagem gradual de uma espécie para a outra, o que indica como que um parentesco entre os
diferentes ramos, na medida em que todas provêm dum tronco comum. Esta lei lógica do continuum specierum
(formarum logicarum) pressupõe, porém, uma lei transcendental (lex continui in natura) sem a qual o uso do
entendimento por esta prescrição induziria em erro, tomando porventura um caminho [caótico e] completamente
oposto ao da natureza” (C. R. P., B688, p.544), não se configurando, por conseguinte, num argumento
transcendental teleológico capaz de fundar a idéia de unidade sistemática da natureza, o que na primeira
introdução, como já mencionamos, Kant expõe principalmente no parágrafo IV - “Da experiência como um
sistema para o Juízo” e onde a tensão entre gêneros (razão) e espécies (entendimento) na empresa da reflexão,
passa a ser mediada pelo Juízo, pois nem “entendimento [ou espécie] nem razão [ou gênero] podem
[isoladamente] fundamentar a priori uma lei natural como essa” (1995a, p.46). Assim, como nos coloca
Friedman (1992, p.191), a “tarefa do juízo reflexivo é, então, a de fornecer princípios metodológicos - de
parcimônia, continuidade, simplicidade e assim por diante - que guiem o procedimento de organização de
conceitos (e de leis) de nível inferior num sistema classificatório”, de modo que essa “faculdade de juízo
reflexivo opera sob a pressuposição transcendental de que ‘a natureza especifica suas leis universais para [leis]
empíricas, de acordo com a forma de um sistema [classificatório] lógico. (...)’”.
52
Neste contexto, Kant continua na primeira introdução à Crítica da Faculdade do Juízo: “Portanto é uma
pressuposição transcendental subjetivamente necessária que aquela inquietante disparidade sem limite de leis
empíricas e aquela heterogeneidade de formas naturais não convêm à natureza, mas, pelo contrário, que esta,
pela afinidade das leis particulares sob as mais universais, se qualifique a uma experiência, como sistema
empírico. Ora, essa pressuposição é o princípio transcendental do Juízo. Pois este não é meramente uma
faculdade de subsumir o particular sob o universal (cujo conceito está dado), mas também, inversamente, de
encontrar, para o particular, o universal” (1995a, p.45), de modo que a ciência parece constituída por dois
movimentos contraditórios: um na direção da unidade e outro na direção da diversidade.
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que a variedade do ser não deve ser limitada sem motivos, “lei da especificação [que] poderia
enunciar-se assim: entium varietates non temere esse minuendas” (C. R. P., B684, p.541).
Nessa perspectiva, Kant opõe a lei da especificação (ii) à lei da homogeneidade (i), ou
antes, da parcimônia de Ockham que determina a seu modo que as entidades não devem ser
multiplicadas sem necessidade o que, de alguma forma, já havíamos mencionado em “Da
formação do princípio da cópia” (ver 1.2). Ele distingue para cada uma delas o aspecto
“lógico”, isto é, normativo, e o fundamento “transcendental”, que consiste, para a lei de
especificação, na impossibilidade de atingir o real da intuição através de um número finito de
especificações relativas a um conceito dado (C. R. P., B684, p.542), pois, nestes termos, é a
“lei da homogeneidade que me conduz a este ponto de vista supremo e a lei da especificação a
todos os pontos de vista inferiores e à sua máxima variedade” (C. R. P., B687, p.543), sendo
que; a integração das duas, (i) e (ii), é obra da lei da continuidade que é notoriamente a mais
fundamental, já que além de resultar da reunião da homogeneidade e da especificação, ainda
possibilita à razão preparar, “pois, o campo para o entendimento...” (C. R. P., B685, p.543).
Cumpre ainda deixar claro que, embora Kant admita que a lei lógica da continuidade esteja na
base do princípio regulativo de ordem causal, ele tem o cuidado de alertar que essa
continuidade transcendental não pode ser objeto de experiência nem, como vimos, pode serlhe dada uma dedução, mas só pode ser usada regulativamente, isto é, são proposições
sintéticas a priori que operam no campo do uso hipotético da razão, ou seja, envolvem
argumentos transcendentais que servem de regras para a experiência possível, ainda que,
como vimos, sejam regras problemáticas, isto é, não passíveis de determinação.
Isto posto, no que se segue, podemos transcrever uma longa passagem do “Apêndice”,
de onde se pode depreender a operação coletiva dos três princípios regulativos da razão homogeneidade, especificação e continuidade -, a partir dos quais ela efetua uma reflexão
crítica sobre as relações entre gêneros e espécies ou, melhor dizendo, como o emprego da
razão estabelece que diferentes indivíduos possam ser reunidos sob espécies e espécies sob
gêneros, fundando, com isso e no plano de aceitação de um realismo [científico] teórico, a
propalada unidade sistemática da natureza no âmbito do uso hipotético da razão, de modo que
a “experiência sistemática consistirá, pois, em ir definindo espécies e gêneros de maneira a
esgotar a multiplicidade” (Marques, 1987, p.153). Neste sentido, tais princípios são como que
“máximas da razão” (C. R. P., B694, p.548) que adquirem um fundamento transcendental que
corresponde a idéia da unidade sistemática da natureza ou da natureza como um todo
organizado, para além do significado que podem possuir “como simples processos do
método” (C. R. P., B689, p.545), tal qual estabelecido por Kant na “Doutrina Transcendental
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do Método”, isto é, na “determinação das condições formais de um sistema completo da razão
pura” (C. R. P., B736, p.575). Com efeito:

(...) não se concebe como poderia ter lugar um princípio lógico da unidade
racional das regras, se não se supusesse um princípio transcendental,
mediante o qual tal unidade sistemática, enquanto inerente aos próprios
objetos, é admitida a priori como necessária. Pois, com que direito pode a
razão exigir que, no uso lógico, se trate como unidade simplesmente oculta a
diversidade das forças que a natureza nos dá a conhecer e se derivem estas,
tanto quanto se pode, de qualquer força fundamental, se lhe fosse lícito
admitir que seria igualmente possível que todas as forças fossem
heterogêneas e a unidade sistemática da sua derivação não fosse conforme
com a natureza? Porque, nesse caso, procederia ao invés do seu destino,
dando a si própria por alvo uma idéia totalmente contrária à constituição da
natureza [que seria caótica]. Também se não pode dizer que tenha
previamente extraído da constituição contingente da natureza esta unidade,
mediante princípios racionais. Porque a lei da razão que nos leva a procurála é necessária, pois sem ela não teríamos razão, sem razão não haveria uso
coerente do entendimento e, à falta deste uso, não haveria critério suficiente
da verdade empírica e teríamos, portanto, que pressupor, em relação a esta
última, a unidade sistemática da natureza como objetivamente válida e
necessária (C. R. P., B678-679, p.538-539).

Ainda que a pressuposição posta pelo fragmento acima esteja um tanto sinuosa, Kant
vai resgatar em suas entrelinhas as duas tendências opostas e, não obstante, complementares
que de fato operam quando “Da formação da unidade sistemática da natureza” ou, o que é o
mesmo, de qualquer processo de investigação científico. Isto, com certeza, acarretou uma
série de controvérsias que ainda pululam com recorrência na história das ciências e diz
respeito à questão de se há mais unidade ou mais diversidade nos fenômenos, o que resulta,
segundo ele, numa discussão estéril, dado que “em certo pensador predomina o interesse da
diversidade (segundo o princípio da especificação) e em tal outro predomina o da unidade
(segundo o princípio da agregação)” (C. R. P., B694, p.548), situação em que se encaixam
respectivamente os de mentalidade predominantemente empiristas e racionalistas como o são
as perspectivas encontradas em Hume e Kant. Na opinião deste, na tópica metodológica do
marco transcendental o conflito entre as racionalidades dedutiva e indutiva desaparece. De
fato, em primeiro lugar, se seguirmos sua diretriz de que os citados princípios da razão não
são propriedades objetivas do mundo, mas simplesmente máximas subjetivas “que não
derivam da natureza do objeto (...) não há verdadeiro conflito” (Ibid) e; segundo que, tais
controvérsias, sempre procuram absolutizar uma tarefa à custa da outra, quanto o certo é que
só a tensão puramente relacional que se manifesta entre elas consegue satisfazer o interesse da
razão pela formação judiciosa da unidade sistemática da natureza ou na aquisição projetada de
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um conhecimento completo. Conseqüentemente, nas questões de investigação ou de aceitação
de teorias científicas, em última análise, é o Juízo que prevalece e define previamente ou a
priori a maior ou menor adesão a um dos princípios retrocitados 53 .
Ainda assim, apesar de nenhum dos três princípios da unidade sistemática da razão ter a
sua origem em categorias ou em seus esquemas empíricos, como vimos em 2.2.3, nem por
isso eles se impõem como mera exigência do método. Eles são, ao contrário, esquemas
constituídos a partir do uso empírico do nosso entendimento, não para acrescentar novas
determinações internas aos seus objetos e as suas relações dinâmicas, mas para conferir a
todas essas determinações a sua máxima unidade possível. Nesse desiderato, a unidade
sistemática da razão é, portanto, condição necessária para a unidade sistemática da natureza e
não apenas subjetivamente, mas, sobretudo objetivamente, pois dela depende o uso
interconectado do entendimento e, em decorrência, um critério suficiente de verdade
empírica. Somente assim, a razão procede segundo o seu interesse [arquitetônico], fornecendo
os princípios da constituição da natureza 54 . Com isso, é inegável que a passagem supra
representa uma drástica mudança de rumo na exposição de Kant sobre a formação da unidade
sistemática da natureza no “Apêndice”, e isto porque ele concedeu a um princípio regulativo o
estatuto de validade objetiva. Assim sendo, o que de mais auspicioso se deve reter do citado
fragmento é que ali Kant afirma peremptoriamente que a unidade sistemática da natureza é
um princípio transcendental da razão ou, o que é o mesmo, envolve uma argumentação
transcendental teleológica e, com isto, reafirma sua adesão convicta a revolução [conceitual]
copernicana, agora também extensiva à sua chamada “empresa da reflexão” 55 .
53

Ver C. R. P., B695, p.548-549. Wartenberg (1992, p.240), acrescenta que tudo o que se exige para combater o
conflito entre unidade e diversidade das máximas da razão “é que vejamos um movimento na direção da unidade
e um movimento na direção da diferenciação, ambos, como igualmente necessários ao desenvolvimento de um
sistema completamente adequado de conhecimento científico. Ambos os grupos de cientistas - aqueles que se
vêem a si mesmos como unificadores e aqueles que se vêem com diferenciadores - têm funções necessárias, mas
complementares, a exercer no projeto da ciência. Um modelo adequado de ciência não pode reconhecer somente
um desses dois aspectos da prática científica”, de modo que, em última análise o argumento transcendental
[teleológico] “AtB; A⊢B” se afigura sempre como uma condição de fundamentação para um argumento céticonaturalista [probabilístico] “AtB; B⊢A” que, como vimos, não assume uma condição de fundamentação.
54
Ver C. R. P., B860-861, p.657-658.
55
Certas obscuridades do “Apêndice” serão dirimidas nas introduções e na própria terceira crítica. Alguns
autores, entre eles Marques, destacam essa mudança repentina no transcurso do “Apêndice” no que toca a
discussão sobre a objetividade da unidade sistemática da natureza e o problema que ela coloca para a filosofia
transcendental. Assim, diz Marques (1987, p.83) que o “método já não chega, isto é, já não há um princípio
simplesmente lógico-subjetivo, como por exemplo, regras de divisão e dedução, que exercidas num material
informe depressa se esvaziam de sentido”. De fato, o simples uso lógico-hipotético da razão, como nos mostra o
“Apêndice”, não conduz à possibilidade da unidade sistemática da natureza a partir da diversidade do dado e isto
porque o seu papel demasiado formal lhe impede de abarcar o pormenor. É, nesse desiderato, que a perspectiva
plena da particularidade só vai se tornar plausível com a empresa da reflexão ou, como vimos, com o Juízo, já
que qualquer acordo advindo somente de juízos teóricos determinantes implica um conhecimento empírico
subdeterminado. Com a terceira crítica, o conceito anterior de experiência em Kant será ampliado a partir da
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Com efeito, isto já é enredo o bastante para testar se a aludida unidade é de fato um
argumento capaz de prover uma resposta conclusiva ao problema de Hume constante da
segunda definição de causa, lembrando que esta iniciativa se mostrou inviável através da
unidade do entendimento por todo o curso de “Legalidade e Causalidade”, confirmadas ali
pelas interpretações e posições próprias de Strawson, pela via do seu princípio [empírico] da
significatividade (ver 2.3), e Allison, através do seu conhecido conceito [transcendental] de
condições epistêmicas (ver 2.4). Nessa perspectiva, para viabilizar o teste de que a unidade
sistemática da natureza da terceira crítica se constitui numa premissa suficiente para dar cabo
do problema de Hume, é de bom alvitre que possamos resgatar algumas informações
anteriormente apresentadas na primeira parte - “A gênese do problema de Hume” -, sobretudo
aquelas encontradas nos dois tópicos que nomeamos “Da probabilidade” e “Da necessidade”.
Assim, por exemplo, vimos que embora não tenha pensado que uma justificativa
racional para o problema da indução em geral fosse necessária ou possível, Hume pôde de
maneira perfeitamente consistente - no que obteve a criteriosa chancela de Wilson em seu
escrito Hume’s Defence of Causal Inference e sobre o qual fizemos a devida alusão em 1.9 -,
proceder à formulação de “Regras para se julgar sobre causas e efeitos” no Tratado, sem
precisar imiscuir-se em qualquer consideração que ao menos tangenciasse o mérito da
racionalidade dedutiva, ou dos fins essenciais da razão humana. Nesse desiderato, é possível
que a preocupação de Kant em tomar as “máximas da razão” (C. R. P., B694, p.548) e,
conseqüentemente, a unidade sistemática da natureza para além de mera estratégia heurística

legalidade fundada no conceito de finalidade [ou indução], para além daquela constituída apenas pelo conceito
de causalidade. Ademais, com a terceira crítica, esse conceito ampliado de experiência (Erfahrung) vai se
identificar com a idéia [arquitetônica] de uma unidade sistemática da natureza que seria capaz de reunir num
mesmo corpus doutrinário os princípios transcendentais heterogêneos formaliter e materialiter spectata, ou
melhor, uma metafísica da natureza em geral constante tanto de princípios objetivos de “conformidade a leis”
quanto de princípios subjetivos de “conformidade a fins” da natureza. Ressalta-se que no §26 da Dedução
Transcendental das Categorias Kant já fazia alusão a essa configuração ainda que limitado ao formaliter
determinante. Indo direto ao assunto, o princípio supremo de todos os juízos sintéticos da Analítica dos
Princípios de C. R. P., B197, p.195, que apresentamos em 2.2.3, não é redutível ao particular, o que implica que
ele não abarca a experiência do contingente que é a posteriori, de modo que o conceito de experiência da terceira
crítica vai adquirir a sistematicidade orgânica dos fins, o que só é possível num quadro onde a razão legisla sobre
o entendimento ou, como vimos em 3.1, no escopo da faculdade do Juízo, onde os princípios regulativos
[teleológicos] possuem validade objetiva em contraposição aos juízos configurados segundo a hipótese do hábito
que Hume associa à segunda definição de causa, como vimos na primeira parte. Esta concepção parece
transladar a questão para os fins essenciais da razão humana, como veremos em nossas Considerações Finais, o
que significa dizer que a resposta conclusiva de Kant ao problema de Hume deve estar inserida no âmbito da
razão prática, onde a filosofia crítica cumpriria a sua função defensiva. De resto, é importante reter que uma
resposta conclusiva a Hume só pode ser construída com base numa natureza em geral, um conceito que somente
pode ser analisado de um duplo e indissociável ponto de vista formaliter (a priori) e materialiter (a posteriori) e
assim, a concepção da unidade sistemática da natureza, forçosamente terá que ser arquitetônica, como nos incita
“A Arquitetônica da Razão Pura” na “Doutrina Transcendental do Método”. A proposta de Hume parece que foi
apenas a de compatibilizar o formaliter e o materialiter numa concepção unitária de necessidade que descurando
o primeiro, admite a incidência de falácias de non sequitur.
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tenha a sua origem no modo probabilístico como Hume justificou suas regras em T., I, III, 15.
Para Kant, ainda que haja o fato de que no curso da vida comum todos nós estarmos
propensos à formação indutiva de crenças em geral (ver 1.10), e isto seja um princípio da
natureza humana como insiste Hume, é o entendimento [em “Legalidade e Causalidade”] e,
em última análise, a razão [em “Finalidade e Indução”] que nos leva a refinar e elaborar
regras e procedimentos indutivos e, à luz destes, criticar e às vezes rejeitar aquilo que, em
concreto, nos vemos naturalmente inclinados a acreditar e, essa é, em última instância, a
função precípua e a razão de ser dos argumentos transcendentais que adquirem a sua máxima
unidade e verdadeira expressão como Juízo e não como mera apercepção transcendental, pois,
neste último caso, eles seriam considerados apenas uma tékhne formal ou determinante e não
real ou reflexionante e, como tal, arquitetônica da natureza 56 .
Assim, reiteramos o que vimos nos tópicos 1.8 e 1.9: a relação causal que vincula
objetos particulares, como assevera Hume [e Strawson], possui um aspecto peculiar, a saber,
ela não é algo que esteja presente em experimentos, mas sim uma relação que é tributária da
repetição de experimentos [ou da experiência]; isto significa que um julgamento de asserções
causais não depende de eventos singulares, mas estes eventos singulares é que dependem da
possibilidade de sua generalização [indutiva] que, levada às últimas conseqüências, tenderia a
um sistema saturado de convergência absoluta de probabilidades. Hume vai negar essa
posição quando afirma algo inusitado como, desde que rigorosamente falando, “Qualquer
coisa pode produzir qualquer coisa” (T., I, III, 15: 206, 1), é de bom alvitre que devamos
cuidar de convencionar, ainda que de modo um tanto arbitrário, certas regras 57 ou, utilizandose de sua própria exposição no Tratado, se supõe que “talvez seja apropriado fixar algumas
regras gerais, que nos permitam saber (...) quando todos os objetos podem se tornar causas ou
efeitos uns dos outros (...)” (T., I, III, 15: 207, 2).
56

Estas considerações não fazem mais que confirmar a associação da experiência possível kantiana à argumentos
transcendentais, como havíamos mencionado em 2.3.3. Ali, afirmávamos que, enquanto Kant trabalha no nível
de argumentos “AtB; A ⊢B”, Hume vai concentrar-se prioritariamente no nível de premissas “A tB”.
57
Entre as regras dispostas pelo procedimento empírico de Hume destaca-se exatamente a que confere
explicação factual às inferências indutivas, que é a quarta regra: “A mesma causa sempre produz o mesmo efeito,
e o mesmo efeito jamais surge senão da mesma causa” (T., I, III, 15: 207, 6) e, observa ainda, que esse
“princípio nós derivamos da experiência, e é a fonte da maior parte de nossos raciocínios filosóficos” (Ibid).
Observa-se aqui a arbitrariedade dessa regra, já que o próprio Hume admitia que qualquer tentativa de derivar
rigorosamente esse princípio da experiência seria incorrer em petição de princípio. Vimos em 1.10 que com a
naturalização das relações causais, através da noção de prioridade epistêmica, Hume desmobiliza as falácias de
circularidade que apontam para uma petição de princípio e, tal, é a hipótese do hábito. Não obstante, quando
aponta para essa hipótese do hábito como antídoto à petição de princípio, Hume se afasta do critério kantiano
que sustenta uma solução pautada num ideal de racionalidade dedutiva e, como vimos, vai incorrer em non
sequitur. Em última análise, a solução kantiana propõe um antídoto não psicológico para a petição de princípio
causado pelo problema da indução: a solução conclusiva encontra-se, portanto, nos argumentos transcendentais
expressos pelo Juízo.
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Embora isto não esteja explícito, as “Regras para se julgar sobre causas e efeitos”
procuram evidenciar o papel da hipótese do hábito vis-à-vis ao da razão no julgamento das
inferências causais. Em decorrência do contexto teórico visto na primeira parte, elas não
podem ser encaradas como uma prova de que Hume sucumbiu à razão, mas, antes, como um
libelo em favor de seu ceticismo probabilístico [ou cético-naturalismo] e, neste sentido, seus
argumentos são mais consistentes do que apenas uma observação de que a indução não é
dedução ou de que o hábito não é razão. Quando Hume desafiou os defensores da indução a
descobrirem alguma justificação dedutiva para ela - o que na verdade somente seria cabível
mediante a inserção de uma estrutura [metodológica] transcendental - vimos que nenhuma
estaria disponível, pois, o recurso ao hábito embora seja uma condição suficiente para o
estabelecimento de crenças mais vívidas a ponto de serem distinguíveis da fantasia, ainda não
o são no que toca à formação de juízos causais dedutivamente válidos, de modo que as regras
retrocitadas se imporiam como um recurso arbitrário já que seguir “regras é uma espécie de
probabilidade muito pouco filosófica. Entretanto, apenas se as seguimos podemos corrigir a
esta e a todas as outras probabilidades não filosóficas” (T., I, III, 13: 183, 12), ou melhor, na
impossibilidade de uma racionalidade dedutiva para a questão da causalidade, devemos nos
contentar com uma racionalidade indutiva ou, o que é o mesmo, optar pela segunda definição
de causa humeana que propõe uma noção de validade probabilística [ou possibilidade em
graus] que requer apenas que a verdade seja um resultado avaliado pelo geralmente e não pelo
necessário ou invariavelmente 58 .
Nessa perspectiva, a arbitrariedade que está inscrita nas “Regras para se julgar sobre
causas e efeitos” significa a recusa humeana de constituir qualquer pacto com explicações de
cunho teleológico para a questão de nossos costumes ou hábito: para ele, a faculdade da razão
58

A razão pela qual a validade é uma característica desejável de argumentos e inferências é que um argumento
válido transmite verdade das premissas para a conclusão. Assim, se nosso objetivo é a verdade e quando o meio
de obtê-la é a inferência, a validade é uma virtude intelectual extremamente importante para compreender o
contraponto entre a razão kantiana e o hábito humeano ou entre os ideais de racionalidade dedutivo e indutivo
que já nos referimos. Assim, enquanto Kant diz que a razão une o que o hábito separa; Hume dirá que o hábito
une o que a razão separa já que o ser “racional” teria suas ações, completamente saturadas. O ser “habitual”, ao
contrário, diria que nossas ações são sempre insaturadas, ou seja, há a natureza para nos acudir. Assim, ao erigir
suas “Regras para se julgar sobre causas e efeitos”, Hume estaria optando pelo ser habitual contra o ser racional
do princípio da razão suficiente. O ser racional estaria bem expresso a partir da máxima humeana vista a pouco
onde “Qualquer coisa pode produzir qualquer coisa” (T., I, III, 15: 206, 1) que ele crítica severamente em T., I,
III, 3 - “Por que uma causa é sempre necessária” -, que na verdade é um crítica à racionalidade do princípio da
razão suficiente como uma necessidade metafísica e que ele deve ser postulado apenas como uma regra de
probabilidade científica, de modo que a unidade sistemática da natureza não é um certo dispositivo racional a
priori, mas é fruto de nossa crença habitual a posteriori na regularidade da natureza. Veremos em 3.3 as críticas
cerradas que Hume faz ao princípio da razão suficiente, especialmente através de seus Diálogos sobre a religião
natural. Ainda no Tratado, ele alegava que não se pode provar que há uma razão para o modo como as causas se
vinculam aos efeitos o que, de alguma forma, questiona em que medida podemos oferecer razões para o modo
como a natureza opera ou se cabem argumentos transcendentais nesse desiderato.
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não é depositária de nenhuma conformidade a fins como a idéia de uma unidade sistemática
da natureza e, como veremos em 3.3, o ataque de Hume contra o célebre “argumento do
desígnio”, rejeitando o seu antropomorfismo, proíbe-nos qualquer interpretação da chamada
“sabedoria da natureza” em termos teleológicos o que implica que sem o hábito todos nós
estaríamos completamente desprovidos de ajustar os meios aos fins ou a experiência à
natureza, de modo que as aludidas regras nos parecem que se constituem no critério humeano
de enfrentar o transcendental a partir de argumentos cético-naturalistas que dissemos serem
também argumentos transcendentais, mas que não assumem uma condição de fundamentação
ontológica expressa pelo modus ponens “AtB; A⊢B”.
Ao contrário de Hume, o projeto de Kant para combater a aludida petição de princípio
não se sustenta na hipótese do hábito, mas tem por característica o recurso aos argumentos
transcendentais teleológicos no marco transcendental de uma unidade sistemática da natureza.
Para ele, o ajuste dos meios aos fins não é função das “Regras para se julgar sobre causas e
efeitos”, mas da razão. Com efeito, na prática da ciência há que se supor uma razão que se
relaciona com a natureza, tanto a priori quanto a posteriori. No primeiro caso, ela o faz
através dos juízos determinantes ao dar leis à natureza; no segundo, através dos juízos
reflexionantes com base em um acordo contingente com a natureza [ainda que também
fundada numa base a priori]. Sendo assim, a aplicação mecânica das categorias na
experiência permite fundar a possibilidade de uma experiência comum e objetiva, mas a
enorme multiplicidade entre os fenômenos particulares e suas relações nos obriga a pensar
[previamente] a natureza como unitária e ordenada, segundo uma concepção teleológica da
mesma. Tal é a função arquitetônica da unidade sistemática da natureza que envolve uma
argumentação transcendental teleológica que, neste sentido, expressa a resposta de Kant ao
problema de Hume inscrito na segunda definição de causa - a indução. Antes de estabelecer
em seus pormenores como Kant articula teoricamente essa resposta na “Crítica da Faculdade
de Juízo Teleológico”, consideramos de bom alvitre retroceder um pouco para tentar
compreender a importância da necessidade do raciocínio analógico para formação da unidade
sistemática da natureza que acabamos de descrever.
3.2.2 Da necessidade do raciocínio analógico
Ainda que os corpos organizados necessariamente apareçam a nós como se fossem
compostos segundo um conceito prévio de conformidade a fins, o fato é que de modo algum
podemos assumir isto objetivamente e tal consideração é fulcral quando se procede a um
exame de fundo da Crítica da Faculdade do Juízo que, nesse desiderato, pode ser consignada
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como o locus dos argumentos transcendentais teleológicos em prol da unidade sistemática da
natureza. Pretende-se aqui mostrar a importância do raciocínio analógico como pressuposto
para a consideração em tela, sem o qual não seria possível a resposta dada por Kant ao
problema da indução: de acordo com Marques (1987, p.123), a analogia é caracterizada como
um processo discursivo que infere por especificação e “designa uma modalidade de raciocínio
de importância decisiva no âmbito da questão da teleologia”, o qual, portanto, possui o seu
significado regulativo. Nessa perspectiva, quando os corpos externos são dados ao nosso
entendimento, jamais poderemos conhecer o que eles são em si, a não ser por analogia, na
medida em que esta os relaciona comparativamente com os artefatos humanos produzidos
intencionalmente segundo um determinado critério de funcionalidade. Nesse sentido, a
analogia é condição suficiente para tornar compreensível a concordância de todas as suas
partes com o todo, que assim se constitui num instrumento essencial da investigação, ainda
que não possa ser tomada como fundamento de explicação da origem e da existência de tais
corpos. Face ao exposto, em defesa do raciocínio analógico, Kant sustenta que até pode ser
usado de forma legítima para se adquirir um conhecimento relacional, mas não objetivo. Não
obstante, ele parece desempenhar um papel central no governo de nossas vidas de acordo com
princípios, sem que se negue a singularidade da experiência humana.
Nos Tópicos, Aristóteles foi o primeiro pensador a se dar conta das implicações lógicas
e filosóficas contidas nos raciocínios analógicos ao serem usados para “relacionar coisas
semelhantes e, não obstante pertencentes a diferentes gêneros - como A está para B, assim
está C para D (...)” 59 (108a 1, 8 - 9), de modo que na história da filosofia em geral, é difícil
dizer que alguém negou a importância da analogia na condução do pensamento, sobretudo até
o advento da chamada revolução [conceitual] copernicana. Com efeito, reconhecida por todos
na antiguidade e no período medieval como um fator essencial de invenção, ela foi vista com
desconfiança assim que queriam transformá-la num instrumento de prova para aceitação dos
novos procedimentos e teorias científicas na modernidade. É verdade que certas filosofias - a
59

O grande desafio das analogias é o de relacionar por semelhança coisas que pertencem a gêneros diferentes.
Em Hume [que desqualifica a razão] há apenas uma diferença de graus entre a “causa” em “Legalidade e
Causalidade” e a “razão” em “Finalidade e Indução”, de modo que, como observamos na primeira parte, não
parece haver uma clivagem abrupta entre argumentos analógicos [e dedutivos] e os indutivos e, na sua conta,
ambos são classificados na categoria de indutivos. Em Kant, já há uma diferença de natureza entre a “causa” em
“Legalidade e Causalidade” e a “razão” em “Finalidade e Indução”. Com efeito: quando se transforma uma
diferença de natureza em diferença de grau, aproxima-se o que podia parecer depender de ordens
incomensuráveis como a oposição entre o finito e o infinito que é o locus propício ao estabelecimento dos
raciocínios analógicos. Neste sentido, parece que o Juízo pode ser identificado ao argumento analógico cujo
valor seria o de possibilitar a formulação de uma hipótese que poderia ser verificada [cientificamente] pela
indução. Assim, normalmente, enquanto a indução capta com mais propriedade diferenças de graus, a analogia
melhor se adapta em captar, ainda que regulativamente, diferenças de natureza, o que Kant explica com clareza
em CJ §90 e, na Lógica, vai chamá-las de inferências do poder de julgar.
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exemplo das de Platão, Plotino e Tomás de Aquino - justificaram o uso argumentativo da
analogia em face da concepção que elas forneciam do real; mas esse uso parecia assim ligado
a uma metafísica tradicional de estilo pré-copernicano e solidário de sua sorte.
Os pensadores empíricos e, entre estes, os cético-naturalistas, em contrapartida, quase
sempre vêem, na analogia, apenas uma semelhança de qualidade menor, imperfeita, fraca,
incerta e, como tal, inteiramente inapropriada para a predição ou explicação das teorias
científicas, mormente as pós-copernicanas. Foi em decorrência disso que Hume de certa
forma reduziu relações filosóficas às relações naturais, como vimos na discussão da primeira
parte em “Das relações” (1.4) o que, em suma, denota sua preferência pelas inferências
indutivas em face das analógicas. Assim, na perspectiva cético-naturalista humeana, a
validade ou invalidade hipotética de uma analogia, não pode ser estabelecida a priori, ou
melhor, seja qual for o grau de sua relevância probabilística, ela é sempre considerada um
argumento indutivo e nunca dedutivo ou, na seqüência do estabelecido por ocasião de nosso
tópico 1.8, nas “probabilidades de chances e de causas (...), o que diminui é a constância da
união; na probabilidade derivada da analogia, é apenas a semelhança (o grifo é nosso) que é
afetada” (T., I, III, 12: 175, 25) 60 .
Nesse contexto, admite-se mais ou menos explicitamente, que a analogia é uma indução
imperfeita que conclui de um particular fonte ao particular alvo em face de uma semelhança,
de modo que em nenhum aspecto observamos raciocínios que envolvam analogias fazer
inferências do particular para o geral, e isto novamente convém à nossa consideração inicial
através da seguinte paráfrase: “é legítimo empregar a analogia para exprimir o supra-sensível,
mas não de usá-la como se ela nos fornecesse um conhecimento objetivo”. Na verdade, o
raciocínio analógico não pode seguir adiante sem a identificação de uma idéia reguladora que
responda pelos resultados no caso-fonte e no caso-alvo, mas, apesar disso, ele é importante
porque ajuda na pesquisa de identificação dessa idéia reguladora. Nesse desiderato, a
analogia, enquanto elo na cadeia do raciocínio indutivo é própria do argumento transcendental

60

Hume prossegue, afirmando que na falta de “algum grau de semelhança, bem como de união, é impossível
haver qualquer raciocínio por generalização indutiva. Mas como essa semelhança admite vários graus diferentes,
o raciocínio se torna proporcionalmente mais ou menos firme e certo. Uma experiência perde parte de sua força
quando transferida para casos que não são exatamente semelhantes; mas, enquanto restar alguma semelhança, é
evidente que ela ainda pode conservar força suficiente para fundamentar uma probabilidade” (T., I, III, 12: 175176, 25) do tipo científico, mas, em caso contrário, restará somente uma necessidade de cunho metafísico,
explicitada no exemplo do acaso da máxima causal. Assim, à “proporção que se reduz a semelhança, a
probabilidade [da relação do tipo natural] diminui; mas conservará sempre alguma força enquanto restar algum
traço de semelhança” (T., I, III, 13: 180-181) que não a reduza, enfim, a uma relação do tipo filosófico, como
explicitamos na primeira parte, tópico 1.4. Como vimos no início desta terceira parte, a “seleção natural” pode
ser considerada um exemplo de procedimento [ou inferência] analógico, e parece que não ainda indutivo, que
não obstante é considerado científico.
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teleológico: constitui uma etapa preambular em ciência, na qual serve mais como meio de
invenção do que como meio de prova; se a analogia é fecunda, é sinal que estamos refletindo
de modo judicioso, isto é, perseguindo uma unidade sistemática da natureza cada vez mais
sintonizada com o estado da arte de um processo de investigação científico e cada vez mais
comprometida com as idéias da razão pura, ainda que sem alcançar em nenhum momento sua
completude absoluta. Estamos novamente diante de um modelo disposto segundo o uso
hipotético da razão, simbolizado através de um raciocínio analógico, que se constitui na
expressão proposicional da unidade sistemática da natureza, como Kant tenciona demonstrar a
partir da Lógica.
Assim, embora considerados frouxos e propensos a enganar, os argumentos analógicos
[como argumentos transcendentais teleológicos], estão na origem da empresa da reflexão
junto aos indutivos. Não obstante, convém desde já ressaltar que pode haver entre eles
diferenças relevantes, bem como de cada um deles com os argumentos dedutivos. Com efeito,
argumentos dedutivos estão sujeitos às normas da lógica formal e, de acordo com elas, quer o
argumento seja válido, quer inválido, não há mais o que ser dito. Os argumentos indutivos não
estão formalmente determinados da mesma maneira, mas a sua conclusão pode ser testada
experimentalmente e, mais uma vez, ele é comprovado ou não. Já a semelhança, condição
central do argumento analógico, não é tão evidente e manifesta quanto à validade de um
argumento dedutivo: as coisas (pessoas ou eventos) são semelhantes e dessemelhantes entre si
e em relação a todos os outros tipos de coisas, de incontáveis e até impensáveis maneiras,
todas ao mesmo tempo. Nesta perspectiva, não existem normas que prescrevam o grau ou o
tipo de semelhança suficiente para sustentar as analogias em geral ou uma analogia em
particular. De resto, não seria possível testar experimentalmente uma analogia, pois a
semelhança da qual ela depende pode até não ser questionada, mas nada teria a ver com a
conclusão que se diz dela seguir, seja essa conclusão verdadeira ou falsa. Envolto num
problema de tal envergadura onde, pelo que vimos, “Qualquer coisa pode produzir qualquer
coisa” (T., I, III, 15: 206, 1), Hume capitulou e mais que depressa arbitrou suas “Regras para
se julgar sobre causas e efeitos” que, prima facie, acena para uma atitude que é comum ao
ceticismo, que não aceita que raciocínios por analogia, quaisquer que eles sejam, possam dar
origem a verdadeiro conhecimento. Neste contexto, insistimos, deve-se ter sempre em mente
que os raciocínios que empregam analogias, ainda que não sejam exemplos típicos de
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inferências hauridas com base na experiência são, em seu conjunto, exemplos de indução,
mesmo quando nenhum deles envolva efetivamente a passagem do especifico para o geral 61 .
Nessa perspectiva, o raciocínio analógico ilustra, de modo peremptório, a influência que
têm sobre o raciocínio indutivo as informações adicionais que são aquelas fornecidas para
além do que já está contido nas premissas. Neste sentido, para avaliar a força da analogia é
necessário estabelecer a relevância dos aspectos em que os objetos de diferentes espécies se
assemelham e, tal relevância é uma questão que reacende a controvérsia metodológica que
palmilha os pensamentos de Kant e Hume: para este, a relevância que se procura não pode ser
determinada somente pela lógica, sendo necessário um cabedal de informações fatuais. Neste
sentido, dependendo da linha de pesquisa exemplificada, conhecimentos biológicos devem ser
determinados com o fito de discriminar as semelhanças e as diferenças que são pertinentes a
determinadas espécies, ou deve-se utilizar de informações antropológicas afins, etc, que, em
todo caso, são constitutivas. No caso kantiano, ao que tudo indica, todo esse background de
61

Podemos assim considerar que o raciocínio das ciências empíricas faz uso de analogias num outro sentido:
sempre que nos deparamos com um fato novo e o explicamos recorrendo a uma lei geral baseada em
experimentos passados, estamos nos apoiando na hipótese de que o novo fato é análogo àqueles ocorridos no
passado, e isto é um exemplo de analogia da experiência. Foi o que nos disse Hume na primeira Investigação (E.,
IV, XII: 59): “Reconhece-se que a suprema conquista da razão humana é reduzir os princípios produtivos dos
fenômenos naturais a uma maior simplicidade, e subordinar os múltiplos efeitos particulares a algumas poucas
causas gerais, por meio de raciocínios baseados na analogia (o grifo é nosso), experiência e observação. Quanto
às causas dessas causas gerais, entretanto, será em vão que procuraremos descobri-las (...)”, pois, que em sua
doutrina, as analogias nunca serão constitutivas e qualquer consideração de ordem regulativa é descartada. Este
excerto, alinha-se a iniciativa humeana de produzir no Tratado suas “Regras para si julgar sobre causas e
efeitos” que pode ser considerado um recurso cético-naturalista de reduzir a analogia [como relação filosófica] à
indução [como relação natural] e, ao mesmo tempo, fica subentendido que do ponto de vista empírico o que
importa é a indução, que para Hume pode equivaler a uma analogia “forte”, termo que nos Diálogos sobre a
religião natural ele contrapõe às analogias “fracas” (ver Hume, 1992, p.32). A rigor, o que pretendemos dizer
tanto para o racionalismo quanto para o empirismo é que devemos cercar-nos de grande cautela quando
empregamos as analogias; elas tanto podem esclarecer como iludir e, por isso, podem ser fortes ou fracas. Uma
analogia é forte quando as coisas comparadas (1) têm uma quantidade numerosa ou decisiva de similaridades
relevantes e (2) não exibem uma quantidade numerosa ou decisiva de diferenças relevantes; uma analogia é fraca
quando as coisas comparadas (1) não têm uma quantidade numerosa ou decisiva de similaridades relevantes e (2)
exibem uma quantidade numerosa ou decisiva de diferenças relevantes. A colocação é obvia: ninguém, exceto
uma criança muito nova, esperaria que uma bola de tênis vermelha tivesse o mesmo sabor que uma maçã, ainda
que elas sejam consideravelmente semelhantes em tamanho, forma e cor; tais semelhanças, fortes o bastante em
alguns aspectos, não têm relação alguma com o sabor delas. Nessa perspectiva, o que vai, acima de tudo,
distinguir o sentido das analogias em Kant e Hume é que enquanto aquele lhe confere um significado regulativo
e transcendental, este vai lhe conferir um significado constitutivo o que, mais uma vez, explica a sua distinção
em graus com a indução, de modo que é “impossível explicar as causas últimas de nossas ações mentais. Basta
sermos capazes de dar uma explicação satisfatória dessas ações com base na experiência e por analogia (o grifo é
nosso)” (T., I, I, 7: 47,11). Observa-se (ver 1.4) que o raciocínio analógico, no caso humeano, é como que um
esboço da indução, uma indução que fica a meio caminho do que o sistema kantiano considera como um
argumento transcendental, que é o universal [a priori]. A semelhança analógica, depreciada por Hume, para Kant
é um importante complemento de identidade lógica e, assim, ele contrasta os juízos esquemáticos e analógicos
[ou determinantes] da Analítica dos Princípios e que nomina de Analogias da Experiência; dos juízos simbólicos
e analógicos [ou reflexionantes] como analogias propriamente metafísicas e que são tematizadas, principalmente,
na Crítica da Faculdade do Juízo. Ambos são, entretanto, argumentos transcendentais: determinantes no caso de
“Legalidade e Causalidade”, como os vistos na segunda parte; reflexivos ou teleológicos, como os desenvolvidos
em “Finalidade e Indução” desta terceira parte.
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conhecimentos que constitui a especificidade de cada ciência se exprime como condição de
possibilidade que já se encontra devidamente inscrita no aparato regulativo de um argumento
transcendental teleológico cuja modalidade de raciocínio é a analogia que, de fato, não pode
proceder sem que seja identificada com uma idéia reguladora 62 [a priori]. De resto, os
argumentos analógicos, à semelhança da maioria dos argumentos indutivos, ocorrem na
presença de um vasto background de conhecimentos gerais, e tais conhecimentos devem ser
levados em consideração quando o que está em jogo é a avaliação da força das analogias, seja
num modelo empírico, seja num modelo transcendental ou, aqueles orientados pelas suas
respectivas formas proposicionais “AtB; B⊢A” e “AtB; A⊢B” que vimos na segunda parte.
Face ao exposto, é possível depreender que a analogia num sentido corrente e vago é
uma semelhança mais ou menos distante, particularmente entre coisas que não se assemelham
no seu aspecto geral [como na indução] e nem podem ser subsumidas sob um mesmo conceito
[como na dedução]. Disto se segue, que a capacidade humana de bem raciocinar por analogias
apresenta questões epistemológicas e ontológicas que, por serem consideradas complexas e
difíceis, carecem de uma definição consensual. Entretanto, isso não constitui motivo que
prejudique a larga disseminação de seu uso. Desta maneira, a busca de uma formulação mais
explícita para o raciocínio analógico é sempre um exercício de compreensão de sua
importância para o aprimoramento “Da formação da unidade sistemática da natureza” 63 . Com
62

Uma forma de argumento analógico já constatado e que é ubíquo na trilogia crítica é o “como-se” (als ob),
introduzido no Apêndice à Dialética Transcendental: “Em tal caso, diz-se, por exemplo, que as coisas do mundo
têm de ser consideradas como se derivassem a sua existência de uma inteligência suprema” (C. R. P., B699,
p.551). Segundo Marques (1987, p.123-124), importa ressaltar que analisadas as três críticas, o uso do raciocínio
analógico adquire uma expansão que impressiona. De fato, “encontramos não só o contato, influenciante entre os
dois domínios heterogêneos da natureza e da liberdade, como também a aproximação entre o fim natural e o
artefato (objeto de arte ou técnico) e entre o organismo e a natureza. Estes parecem-nos ser, na economia da
terceira Crítica, os três grandes tipos de analogia (...)” que, por sua vez, Kant distribuirá “por duas grandes
modalidades de aplicação que dominarão outras tantas analogias: a primeira será uma analogia metafísica, sem
dúvida a mais fundamental, a segunda será uma analógica funcional ou homologia, cuja função modelar
continuou (...) presente nas ciências biológicas até hoje”.
63
No final de 1.3 já alertávamos para o fato de bem compreender os limites da alardeada analogia entre Hume e
Newton na passagem “É com o intuito de evitar uma compreensão deletéria dessa analogia (ver 3.2.2) que Hume
vai caracterizar a importância do termo “relação” em sua filosofia (...)”, de modo que qualquer analogia
precipitada pode vir a reduzir sua filosofia a uma mera legitimadora das ciências, desconsiderando todo o aporte
teórico que vimos na primeira parte, cujo propósito foi exatamente o de descrever os diversos passos que lhe
levaram a emitir suas “Regras para se julgar sobre causas e efeitos” como uma decorrência direta da redução
[arbitrária?] do conhecimento à probabilidade. Na verdade, Hume não descarta gratuitamente o conhecimento
em favor da probabilidade. Ele descreve todos esses passos preliminares - que não devem interessar ao cientista
e talvez nem mesmo ao epistemólogo ligado à atividade científica -, como partes do processo de construção de
uma concepção cético-naturalista de ciência (ver 1.6). Neste sentido, a resposta à questão formulada no final de
1.3 permanece em aberto: em função das próprias características do raciocínio analógico não temos como
afirmar se a simpatia muitas vezes externada por Hume em relação a Newton, de fato caracterizaria uma
analogia forte ou fraca entre seus pensamentos, em face de que não é fácil indicar com precisão, de um modo
geral, o que constitui relevância ou irrelevância de semelhanças ou diferenças em suas respectivas propostas.
Parece que existem poucas dúvidas de que Hume ficou muito interessado e foi influenciado pelo método
definido no trabalho científico de Newton, e na ciência de um modo geral. Entretanto, parece também ser
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efeito, como acabamos de descrever, a força persuasiva da argumentação analógica é sempre
uma função de informações suplementares que podem ser adicionadas às suas premissas, de
modo que a relevância dos aludidos argumentos parece estar associada a uma importante
estrutura da lógica, conhecida por “inferência para a melhor explicação” - a abdução -, que
trata-se de formas proposicionais empíricas que segundo Kant podem apresentar-se sob as
suas versões indutivas ou analógicas, apriorizáveis pela unicidade “AtB; A⊢B” de um
argumento transcendental [determinante ou reflexivo]. Exemplificaremos essa questão a partir
de argumentos como o do desígnio no tópico 3.3.
Evidentemente, essa estrutura denominada “inferência para a melhor explicação” doravante “inferência abdutiva” ou “abdução” -, está muito próxima de outras formas de
inferência indutiva e até mesmo da inferência dedutiva, muito embora não se saiba com
certeza se ela pode, ou não, ser reduzida a uma ou outra forma qualquer [semelhante] de
inferência. Mesmo que possa, convém considerá-la como uma forma particular e distinta em
virtude da referência explícita que ela dedica ao papel da suplementação [originária] de
informações contidas nas premissas ou, numa palavra, da explicação. Nesse desiderato, a
análise do método da abdução sublinha a importância crucial das hipóteses explicativas para
nosso conhecimento do universo, ou quando do alcance da identificação da causa da
ocorrência de dado efeito ou conjunto de efeitos, diz-se que essa identificação permite
explicar esse efeito ou conjunto de efeitos. Assim, o objetivo do processo abdutivo é o de
procurar alcançar uma explicação para determinado acontecimento ou conjunto de
acontecimentos, o que implica que sua codificação proposicional certamente não será aquela
de tipo saturado cujo exemplo mais conhecido é o nosso modus ponens “AtB; A⊢B”;
estando, digamos, mais próxima daquela expressa numa codificação do tipo insaturado como
a conhecida “falácia da afirmação do conseqüente” ou “AtB; B ⊢ A”, que já mencionamos
em 2.3.3 como parte da interpretação de Strawson (quando afirmara que o argumento
transcendental da segunda Analogia incorreria em um non sequitur de estrutura semelhante).
Isto posto, vamos interpor alguns comentários a respeito da estrutura proposicional
“AtB; B ⊢ A”, à luz do idealismo empírico e do idealismo transcendental. Hume diz que
antes de uma analogia ela expressa uma indução que pode ou não unificar psicologicamente
uma concepção unitária de necessidade como vimos em 1.9. Mas, como afirmávamos atrás, se
prudente não enfatizar bastante essa influência, pois, de fato, existem algumas diferenças significativas entre
suas posições no que se refere à aplicação deste método em especial. Por fim, um exame mais exaustivo dessa
relação de comparação, que alertamos não faz parte do escopo do presente trabalho, talvez nos levasse à
inusitada conclusão de que entre a ciência de Newton e a filosofia de Hume, há mais diferenças que
similaridades relevantes.
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a abdução tem identidade própria, não sendo um argumento indutivo e tampouco dedutivo, ela
pode, não obstante, estar alinhada à limitação racional da forma “AtB; B⊢A”. Isto não
impede que a abdução: seja semelhante (i) a uma inferência que se faz por indução até chegarse à melhor explicação disponível de um fenômeno ou mesmo (ii) à escolha e justificação de
uma hipótese, pelo fato de oferecer a melhor explicação possível dos dados a serem descritos.
Disso se segue que embora a indução possua uma fórmula “AtB; B⊢A”, isto não significa
que essa fórmula não possa expressar um raciocínio analógico. De fato, para entender a
proposta kantiana “Da necessidade do raciocínio analógico” é importante modificar o método
proposto por Hume ou, dito de outro modo, não devemos medir a abdução somente pelos
padrões do raciocínio indutivo e dedutivo e, a partir daí, concluir pela insuficiência do
raciocínio analógico e, conseqüentemente, dos argumentos transcendentais teleológicos, bem
como da idéia da unidade sistemática da natureza.
Com efeito, cumpre reiterar, que a abdução não chega a ser um conceito conhecido,
como uma forma de inferência semelhante à dedução e à indução, nas quais existe uma
relação particular entre a verdade das premissas e a verdade da conclusão, seja necessária,
seja probabilística: assim, como a verdade das premissas de um argumento dedutivo válido
garante a verdade da conclusão, e do mesmo modo que a verdade das premissas de um
argumento indutivo válido torna provável a verdade da conclusão, assim a verdade das
premissas de um argumento abdutivo válido pode tornar somente possível a verdade da
conclusão. Aqui, a simples menção ao termo “possível” é providencial para nossos
propósitos: (i) ele guarda proximidade estratégica e adquire estatuto filosófico quando está em
jogo o pensamento kantiano; ademais (ii), a partir daqui já podemos depreender que o
raciocínio analógico pode caracterizar uma dedução feita [AtB; A⊢B] sobre uma indução
prévia [AtB; B⊢A] como faz a Segunda Analogia da Experiência e; finalmente (iii), que o
raciocínio por analogia é sempre hipotético, ou melhor, ele é uma indução de assimilação que
pode se assentar sobre as semelhanças exteriores de que não se conhece a razão. De fato,
como inferências para a melhor explicação (ver 3.2.1), tais raciocínios elevam-se pela
observação das relações à razão das coisas ou, em seu melhor sentido, eles são argumentos
transcendentais teleológicos válidos, ainda que problemáticos ou indeterminados 64 .
64

Segundo Kant, “não derivamos a ordem do mundo e a sua unidade sistemática de uma inteligência suprema,
mas da idéia de uma causa supremamente sábia extraímos a regra pela qual a razão deve proceder, para sua
maior satisfação, à ligação de causas e efeitos no mundo” (C. R. P., B701, p.552). Através deste excerto,
podemos associar que as inferências para a melhor explicação baseiam-se em afirmações relativas à causalidade
em geral [seja ela natural ou filosófica], de modo que uma boa teoria da explicação terá forçosamente que incluir
como uma de suas partes o tema da causalidade, de modo que explicar fatos é sempre ir além deles e que,
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Todavia, se pretendemos estabelecer que o raciocínio analógico é um pressuposto
fundamental para o uso hipotético da razão na formação da unidade sistemática da natureza,
devemos prosseguir com nossa análise até chegar a conhecida posição sui generis de Kant
sobre a analogia [e a indução]. Nesse contexto, com o intuito de facilitar a elucidação do
conceito de abdução e assim ao de analogia, trabalharemos com o exemplo que se segue: ao
sairmos de casa e notarmos que o gramado do jardim está molhado, e considerando que o
gramado ficaria molhado se tivesse chovido durante a noite, poderíamos abduzir a conclusão
de que choveu. Mas, pensando bem, é verdade que o gramado também estaria molhado se os
netos do vizinho tivessem travado uma guerra de água sobre o gramado durante a noite; ou se
o corpo de bombeiros tivesse testado suas mangueiras no gramado; ou se a tubulação central
de água tivesse rompido; ou se uma nave extraterrestre tivesse pairado por alguns momentos
sobre o jardim e borrifado água no gramado com um intuito desconhecido; ou quaisquer
outras possibilidades ainda que não fossem acessíveis à nossa consciência. Se considerarmos
apenas a forma lógica desse argumento há de se convir que qualquer uma dessas conclusões é
tão provável quanto a conclusão de que choveu.
Neste sentido, a abdução estabelece apenas algo como a possibilidade de ter chovido;
pois, se o gramado do jardim não estivesse molhado, então não seria possível que tivesse
chovido, consideradas a ausência das outras circunstâncias retrocitadas. Portanto, a abdução é
uma forma muito fraca de inferência, se é que ela pode realmente ser considerada uma

portanto, leis e teorias científicas universais, mesmo para Kant, têm um caráter apenas hipotético; ou, que a idéia
de ciência como conhecimento seguro não é correta no nível do interesse constitutivo da razão, mas apenas em
seu interesse regulativo. Neste sentido, em tese, a abdução tanto se presta à idéia de justificação epistêmica como
no caso da indução humeana, quanto à de fundamentação ontológica como no caso da teleologia kantiana. Com
base nisso, podemos aqui fazer um breve retrospecto dos argumentos transcendentais de Kant e o problema de
Hume: inicialmente (i), em “A gênese do problema de Hume”, foi visto que embora não tenha sido formulado
proposicionalmente [como o fizemos a partir de Strawson na segunda parte], o problema de Hume é factível de
ser codificado através de uma abdução AtB; B ⊢A, um non sequitur probabilístico que, em vista de sua
conhecida crítica aos silogismos racionais explicitada na redução da causalidade à indução, exprime-se melhor
como AtB; (ii) com a sanção firme de Allison em “Legalidade e Causalidade”, vimos que Kant refutou Hume,
através de um argumento transcendental determinante na forma de um modus ponens AtB; A ⊢B; por fim (iii),
em “Finalidade e Indução”, Kant retruca AtB com AtB; B ⊢A, para ele uma analogia que assume uma
tendência de fundamentação num argumento transcendental teleológico. De fato, a validade objetiva é conferida
não só aqueles juízos que possuem validade imanente em virtude de obedecerem às condições formais de uma
experiência possível (C. R. P., B666, p.529-530), mas também àquelas idéias regulativas assintóticas que
possuem validade objetiva, porém indeterminada (C. R. P., B691, p.546). Nesse desiderato, para Kant, o
raciocínio analógico é um argumento transcendental teleológico AtB; B ⊢A que, no seu limite a priori, se
estabelece “como se” estivesse organizado num sistema dedutivo, a partir da expressão lógica de um modus
ponens AtB; A ⊢B, ou seja, efetuando o caminho inverso do que vimos em 2.3.3 com o non sequitur
strawsoniano, o que significa que há uma razão suficiente para tudo ou, o que é o mesmo, o único conhecimento
a priori que diz respeito à existência é o conhecimento hipotético, o qual estabelece relações entre coisas que
existem ou podem existir, mas não atribui atualmente a existência e, tal, é o “imperativo categórico” como
veremos nas Considerações Finais.
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inferência 65 , de modo que a questão a considerar é qual o estágio de entrincheiramento que
define o ponto de clivagem onde o argumento AtB; B ⊢A passa a ser ou deixa de ser uma
forma abdutiva. A distinção está inteiramente centrada na primeira premissa AtB: considerase por isso que uma inferência realizada com base nesse argumento é uma abdução se, e
somente se, esta premissa estabelece uma relação de causalidade não-intencional de A para B,
ou melhor, que AtB antes seja uma relação psicológica causal - um hábito ou costume - que
uma relação lógica de implicação material como a falácia de afirmação do conseqüente. Esta é
a perspectiva que tem sua origem na doutrina humeana 66 .
Na perspectiva kantiana, a função que está imputada à abdução nos parece que
apresenta semelhanças relevantes com a analogia, de modo que elas, reafirmamos, constituem
como que um primeiro passo da noção de descoberta científica, quando esta propende a um
ideal de racionalidade dedutiva onde o uso da abdução não pode ser considerado como um
mero agregado da indução ou encarado como se fosse um argumento dedutivo elíptico. Em
boa parte dos escritos de Peirce, pode ver-se referências ao uso da abdução junto de sua
importância como poder explicativo de modelos científicos. Segundo ele, quando um homem
da ciência constata um fenômeno natural e procura sua explicação, geralmente lança hipóteses
explicativas a partir de todas as explicações teoricamente possíveis. Pode-se dizer que a
65

Reiteramos que, a rigor, é controversa a noção de que a abdução está sujeita a uma limitação racional no
sentido de possuir uma forma lógica bem comportada que justifique a derivação das premissas à conclusão, a
saber, AtB; B ⊢A. Defende-se, de um modo um tanto equívoco, a crença de que, embora a abdução obedeça a
uma limitação racional, isto não se sustenta numa orientação rígida. Nossa tese é que a abdução é uma inferência
que guarda semelhança com a analogia, mormente se essa analogia adquire o sentido [regulativo] que lhe foi
dado pelo idealismo transcendental de Kant; embora do ponto de vista do idealismo empírico a hipotética
validade ou invalidade da analogia não possa ser estabelecida a priori.
66
Observe-se, neste caso, que a abdução estabelece apenas a probabilidade da conclusão da inferência e não
necessariamente a sua verdade que só ocorreria no caso da relação ser lógica, ainda que indeterminada que é o
caso kantiano do argumento transcendental teleológico. No caso do exemplo apresentado, para que a inferência
abdutiva se revelasse confiável seria necessário ter identificado outros efeitos habitualmente produzidos pela
chuva, como, por exemplo, a prova de que a cobertura da casa estivesse molhada, que é um efeito da chuva que
não teria podido ser causado, em circunstâncias normais, pelo teste das mangueiras do corpo de bombeiros e ter
verificado a sua presença ao mesmo tempo com o fato do gramado do jardim estar molhado. Nesse desiderato, a
formulação mais completa de uma inferência abdutiva se baseia na consideração do poder explicativo de várias
afirmações a respeito de como as coisas são, de modo que teríamos a quantidade ou um número “i” de abduções,
em que o ≤ i ≤n-1, conforme a disposição abaixo:
AtB1
AtB2
⋮
AtBn
B1
B2
⋮
Bn – 1
–––––––––––

∴A
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escolha de suas hipóteses não obtém validade dedutiva ou indutiva; não obstante, se a sua
escolha não tivesse uma base válida, a tarefa de formular e testar hipóteses seria infindável e a
descoberta da explicação correta seria mais uma questão de acaso que de causas. Assim, um
ponto de discordância entre Kant e Hume é saber se essa importante questão do processo de
descoberta científica tem algo que o prenda à razão, ou se ele é, antes, um fenômeno que pode
ser explicado do ponto de vista de psicologia empírica 67 .
De resto, fica evidente que a abdução de uma hipótese não precisa ser um procedimento
onde opere o conceito da probabilidade de chances ou indiferença que descrevemos em 1.8.
Pois alguém que já conheça algo das causas ou do campo de pesquisa ao qual o fenômeno
pertence normalmente já está mais equipado de uma boa capacidade de julgar e acertar a
hipótese correta do que alguém que não sabe nada sobre ela. No caso do nosso exemplo, ao
que tudo indica, a hipótese mais correta é simplesmente a de que choveu na noite anterior.
Mas, supondo que a questão fosse colocada a um suposto marciano completamente alheio a
assuntos terráqueos, como será que ele trataria a questão? Ou ainda, supondo que se soubesse
que os netos do vizinho sempre gostaram de travar guerras de água durante a noite no
gramado. Instado a abduzir sobre a melhor explicação para o gramado molhado, o marciano
no mínimo mostraria uma atitude de completa indiferença, a menos que supusesse que as
condições na Terra são semelhantes às de Marte. Já alguém que soubesse dos hábitos noturnos
dos netos do vizinho não teria nenhuma dificuldade em abduzir. O que queremos enfatizar
67

O contraponto entre Hume e Kant pode ser feito a partir da discussão da confiabilidade do esquema da
estrutura da inferência abdutiva posto na nota anterior. Na concepção de Hume ele não constitui uma
formalização rigorosa, uma vez que não pode fornecer nenhuma indicação categórica acerca nem de qual o valor
de “i” abaixo do qual a inferência deixa de ser confiável nem de qual o valor de “i” acima do qual a inferência
passa a ser confiável. Como vimos na primeira parte, a indicação do ponto a partir do qual relações naturais
deixam de ser relações filosóficas, e vice-versa, não é uma questão de determinação racional, mas trata-se de
uma necessidade psicológica. Por oportuno, observa-se em Hume que a abdução está sempre associada à indução
e não à analogia, para ele um raciocínio imperfeito. De modo que o aludido esquema requer que o princípio da
razão suficiente seja postulado como mera questão de probabilidade científica, pois parece não existir nenhuma
receita infalível para determinação dos valores de “i” em caso de dados insuficientes. Em contrapartida, mesmo
nos casos em que se verifique que a massa de dados disponíveis a favor de dada hipótese é tão grande quanto
poderíamos desejar, é sempre possível imaginar consistentemente que uma outra causa concomitante originou o
conjunto de efeitos conhecido: esta parece ser a concepção kantiana ao requerer que o princípio da razão
suficiente seja postulado como uma questão de necessidade hipotética ou ontológica que possua validade a
priori, mesmo que indeterminada. Embora muitos não se convençam disso, o próprio Peirce, na esteira de Kant,
sustentara que a evidente convergência das teorias científicas e sua proficuidade sugeriam que a abdução, em
última análise, faz com que as explicações convirjam para uma verdade única e saturada em que a estrutura
esquemática da nota anterior teria que ser fundamentada a partir de um argumento transcendental teleológico
AtB; A ⊢ B. Isto é, num locus onde a abdução, como analogia, coincidiria necessariamente com a unidade
sistemática da natureza, ainda que, reiteramos, este seja um postulado problemático, a saber, não alcançável
objetivamente pelos conceitos do entendimento. Neste sentido, Kant recupera a analogia no âmbito [sui generis]
do uso transcendental da razão, onde ela deixa de ser um raciocínio imperfeito e passa a ser um raciocínio
hipotético, regulativo e de ordem eminentemente reflexiva, que se contrapõe à indução humeana. É o que Kant já
afirmava em C. R. P., B723, p.565: “Essa mesma idéia é, assim, para nós, legisladora e, portanto, é muito natural
admitir uma razão legisladora que lhe corresponda (intellectus archetypus) e da qual possa ser derivada toda a
unidade sistemática da natureza como do objeto da nossa razão”
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aqui é que os filósofos que na esteira de Peirce procuraram obter certo aprofundamento no
tema da abdução também se preocuparam em desenvolver alguns princípios de decisão ou
critérios de escolha tais quais a simplicidade da explicação, a coerência, testabilidade ou
poder preditivo e abrangência para tratar tanto de problemas epistemológicos quanto
ontológicos no âmbito da prática científica, alguns deles já devidamente mencionados ao
longo do tópico 3.2.1.
Observe que aqui surgem as controvérsias de ordem estritamente filosófica a respeito do
melhor método ou da própria inferência para a melhor explicação: o problema de decidir entre
diversas hipóteses explicativas num certo nível muito básico e metafísico nos encaminha para
dificuldades singulares. De fato, freqüentemente, a racionalidade é determinada por uma visão
de mundo fundamental, uma ontologia em que a especificação de nossas crenças racionais ou
justificadas pressupõe uma estrutura metafísica de base e a grande dificuldade de justificar os
postulados metafísicos fundamentais está em que nós não dispomos, nesse caso, de outros
postulados, ainda mais fundamentais, pelos quais possamos justificá-los 68 . Aqui reside a
controvérsia fundamental entre Kant e Hume: se quisermos continuar com o primeiro é
preciso admitir que o raciocínio analógico seja considerado um pressuposto fundamental para
o uso hipotético da razão na formação da unidade sistemática da natureza que é característica
básica dos juízos reflexivos (ver 3.1) que tem como sua missão precípua encontrar universais
para particulares dados. Como Kant nos mostra na Lógica [Jäsche] tal é tarefa atribuída aos
raciocínios que Peirce cunhou posteriormente pelo termo “abdutivo” - a indução e a analogia:

A indução infere, pois, do particular para o universal (a particulari ad
universale) segundo o princípio da generalização: O que a muitas coisas de
68

É principalmente neste sentido que a partir da filosofia moderna, a noção de analogia adquire um sentido
metafísico, para além do matemático que já era conhecido desde os gregos: como a estrutura de nosso
conhecimento, está calcada na discursividade do entendimento, ela só permite que pensemos uma totalidade que, ao se especificar produz suas partes - como representação de um nexus finalis, como uma idéia que há de
ser julgada princípio supra-sensível de finalidade. Enquanto causa, tal representação opera segundo o princípio
das causas finais, ou seja, a sua causalidade é análoga a um entendimento. É isto que Kant coloca em CJ §90 ou,
nas considerações de Marques (1987, p.128-129), “No §90 da Crítica da Faculdade de Julgar, Kant adianta algo
mais sobre a caracterização geral da analogia, sobretudo no que respeita à especificação de 2. Que conteúdo
preciso devemos dar a essa equivalência da relação? A analogia (num sentido qualitativo) é a identidade da
relação entre fundamentos e conseqüências (causas e efeitos), que tem lugar sem atender à diferença específica
das coisas ou das respectivas propriedades em si, as quais contém o fundamento de conseqüências semelhantes
(isto é, consideradas fora desta relação) (...)” e, mais à frente, ele insiste que “é necessário transpor um princípio
de causalidade que conhecemos como efetivo em nós, como, por exemplo, um princípio da razão, para um
domínio em que justamente o princípio de causalidade que aí opera não pode por nós ser conhecido. A essa
operação de transposição ou aplicação dos princípios que legislam para unir outro domínio heterogêneo (...)
pode-se chamar analogia. Esta aplicação ou transposição de princípios (causas, fundamentos) possui, ela própria,
uma aplicação claramente metafísica, e determinará a possibilidade de uma analogia entre o tipo de causalidade
própria da razão e o da causalidade que está presente nos organismos” o que, claramente, coloca que a analogia
está associada à abdução cuja fundamentação repousa no princípio regulativo da razão suficiente.
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um gênero convém convém às demais também. A analogia infere da
semelhança particular de duas coisas a semelhança total, segundo o
princípio da especificação: as coisas de um gênero das quais conhecemos
muitos aspectos concordantes também concordam nos demais aspectos que
conhecemos em algumas coisas deste gênero, mas não percebemos em
outras. A indução amplia o que é empiricamente dado do particular para o
universal no que respeita a muitos objetos; a analogia, ao contrário, estende
as propriedades dadas de uma coisa a várias outras da mesma coisa. Um em
muitos, logo em todos: indução; muitos em UM (que também está em
outros), logo também o restante no mesmo: analogia (L., §84, 133).

Chegamos, assim, à conhecida definição de Kant para as inferências do poder de julgar a indução e a analogia - que se constituem em “modos de inferir servindo para passar de
conceitos particulares a conceitos universais” (L., §82, 132), mas que “não determinam o
objeto, mas apenas a maneira de refletir sobre ele a fim de chegar ao seu conhecimento”
(Ibid). A definição propriamente dita não faz menção às indicações de que a capacidade para
raciocinar analogicamente está profundamente arraigada em nós, do mesmo modo que a
capacidade de reconhecer o geral no particular - a indução e a dedução - sem a qual não
seríamos capazes de descrever e tampouco de nos referir a qualquer coisa que não estivesse
imediatamente presente aos nossos sentidos e, portanto de reidentificá-las respectivamente em
ideais diversos de racionalidade “AtB; B⊢A” e “AtB; A⊢B”, tratando-se ambas de uma
dada capacidade implícita que está presente em nosso aprendizado. Mas, como nos referíamos
atrás, partindo da exposição de Kant: o que essas definições, sobretudo a analogia, nos trazem
de sui generis?
O que parece haver de sui generis sobre o raciocínio analógico em Kant é a condição de
transcendental que ele vai adquirir com o advento da empresa da reflexão 69 (ver 3.2.1) o que,
de certo modo, já estava devidamente descrito nos seus Prolegômenos (§58, p.152), a saber, a
analogia não estabelece somente “uma semelhança imperfeita entre as duas coisas, mas uma
semelhança perfeita de duas relações entre coisas inteiramente dissemelhantes”, o que
adiantamos, será exemplificado com maior acurácia no argumento do desígnio do tópico 3.3.
Resta-nos, portanto, mostrar que esta descrição é aderente à analogia na concepção kantiana
de um argumento transcendental teleológico. Faremos isso buscando resgatar alguns passos
estratégicos contidos na primeira parte, ainda que a própria expressão sui generis já designe
algo que apresenta um sentido transcendental, ou que já indique sem mais algo de
configuração peculiar não plausível de ser representável num espaço lógico de possibilidades;

69

Ainda no âmbito da sua Lógica Kant já admitia que as “mencionadas inferências do poder de julgar são úteis e
indispensáveis para a ampliação do nosso conhecimento por experiência. Mas, como só proporcionam certeza
empírica, devemos nos servir delas com prudência a cautela”. (L., §84, 133).
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uma vez que, ao supor que fosse, já estaria pressuposto um vetor de probabilidades nesse
mesmo espaço lógico de possibilidades.
Com efeito, todos nós sabemos da importância do raciocínio analógico para nossos
afazeres ordinários cotidianos e sua pertinência na tomada de decisões ponderadas e no
alcance dos propósitos em uma variedade bem maior se não o usássemos. Sem a capacidade
de raciocinar dessa maneira e de basear suas ações nos resultados assim obtidos, ficaríamos
certamente imobilizados, exceto se a semelhança entre um problema presente e uma
experiência passada fosse tão grande que, para todos os efeitos, eles fossem considerados o
mesmo problema. Se formos analisar a questão do ponto de vista humeano (ver 1.4) é claro
que não existem duas coisas literalmente iguais e, tampouco, literalmente diferentes. É de se
insistir que em T., I, I, 5 - Das relações -, Hume observa que não há uma distinção precisa
entre a identidade e a semelhança, pois que não existem duas coisas que sejam iguais ou
diferentes em todos os aspectos 70 : dizer que dois fenômenos são “o mesmo” não é mais que
uma manifestação da nossa capacidade de distinguir semelhanças e diferenças pertinentes e
não-pertinentes, capacidade que desempenha importante papel no raciocínio analógico, ainda
que na concepção empirista humeana, esta capacidade seja medida pelos padrões indutivos e
dedutivos. Na medida em que possa entrar em cena a superposição de relações filosóficas às
relações naturais, e quando são conhecidas as diferenças entre causas, razões e finalidades, as
questões vão adquirindo uma feição mais seletiva e algumas perguntas que antes eram feitas
deixam de sê-lo: isto significa que uma vez adquirida a noção de indução, a analogia deixa de
ser importante no escopo de um projeto subdeterminado pelo hábito, como é o humeano 71 ,

70

Observe que duas coisas não podem ser tão parecidas a ponto de deixarem de ser duas coisas, dado que se elas
fossem idênticas no sentido literal, haveria apenas uma coisa; por oportuno, duas coisas não podem ser tão
diferentes a ponto de não compartilharem o ato elementar da existência. Se comparando A e B, declare-se que B
é totalmente diferente de A, então haveria apenas uma coisa, A, já que B não existiria.
71
A raiz da questão está no excerto T., I, III, 2: 105-106, 12 que em parte repetimos: “Quando dirijo meu olhar
para as quantidades conhecidas dos objetos, descubro imediatamente que a relação de causa e efeito não
depende em nada delas. Quando considerado suas relações, as únicas que encontro são as de contigüidade e
sucessão - que já mostrei serem imperfeitas e insatisfatórias”. Nesse desiderato, é possível dizer que existe uma
diferença epistemológica fundamental entre a consciência das simples semelhanças sensíveis e a consciência das
regularidades causais? Para Hume, ambas as consciências parecem ser claramente adquiridas, a partir da
experiência, e certamente nenhuma delas pode ser ensinada como uma abstração - não, pelo menos, até que
tenham sido adquiridas a partir de casos concretos, de modo que o raciocínio indutivo [causal] é sempre tomado
como uma referência à custa do menosprezo do raciocínio analógico ou que este, desvinculado das demais
formas de raciocínio, é pura abstração. Ao contrário, a analogia presente nos juízos reflexivos em Kant vai ser
metodologicamente apriorizada para que reflita [e não somente como método] a necessidade regulativa da
unidade sistemática da natureza, de modo que o argumento transcendental teleológico seria [assintoticamente]
uma semelhança idêntica, como defende a sua definição dos Prolegômenos, ou melhor, uma semelhança
reduzida a uma identidade [ou, como tal, uma identidade qualitativa reduzida a uma identidade numérica],
explicitada proposicionalmente no modus ponens “AtB; A⊢B”.
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pois escamoteia as chamadas causas finais (como vimos em 3.1, que são, elas próprias,
produtos de raciocínios analógicos).
Não obstante, quando reivindica para a analogia um significado transcendental em CJ,
§90, 449 - nota, Kant reitera a autonomia ontológica que sua filosofia concede às relações, o
que é uma decorrência de sua adesão inconteste ao chamado marco transcendental constante
da proposta da linha de interpretação 1 de Allison que apresentamos no tópico 2.4.1 e que,
somente nesta, é possível postular uma concepção sui generis para o raciocínio analógico. O
que implica concluir que a única garantia que temos de atribuir uma semelhança perfeita entre
coisas inteiramente diferentes é através do princípio [sui generis] da razão suficiente que é a
máxima causal e que, somente a ela, podemos conferir uma forma proposicional bem
comportada [quiçá apodítica] “AtB; A⊢B” não sujeita à qualquer limitação racional. Estão,
pois, especificadas as condições transcendentais pelas quais se poderia atribuir às inferências
da faculdade de juízo reflexiva mais do que uma mera certeza empírica a qual Kant havia
admitido na Lógica e tais são as suas analogias [sui generis].
Nessa perspectiva, pode-se igualmente concluir o porquê da analogia do ponto de vista
kantiano se constitui numa tarefa considerada de interesse da razão que expressa sem mais as
condições de possibilidade de um acordo contingente da lógica com a natureza: tal é a
reflexão teleológica. Por isso, segundo a concepção de Marques (1987, p.322), a intervenção
da analogia é um instrumento que promove a importância do juízo reflexionante “para a
constituição de um regime de causalidade diferente do mecânico e que anuncia a finalidade
orgânica interna da última Crítica” e, como corolário, é também na sua condição sui generis
formalizada por Kant, que o raciocínio analógico pode expressar a célebre questão contida na
resposta de Kant ao problema de Hume exposta na segunda definição de causa de nosso
tópico 1.9 - a indução 72 .

72

A passagem que se segue consubstancia a tarefa de destaque que é dada à razão na resposta de Kant ao
problema de indução: “Para perceber que uma coisa somente é possível como fim, isto é, para devermos procurar
a causalidade da sua origem não no mecanismo da natureza, mas numa causa cuja faculdade de atuar é
determinada por conceitos, torna-se necessário que a respectiva forma não seja possível segundo simples leis da
natureza isto é, aquelas leis que podem ser por nós conhecidas somente através do entendimento, aplicado aos
objetos dos sentidos. Pelo contrário, é exigido que mesmo o seu conhecimento empírico, nas suas causas e
efeitos, pressuponha conceitos da razão” (CJ, §64, 284-285). Cumpre insistir ainda que desde o Apêndice à
Dialética Transcendental, na primeira crítica, Kant já iniciara suas pesquisas sobre essa questão que envolve de
alguma forma a indução e a analogia: em C.R.P., B721-722, p.564-565 ele afirmava que tomar “o princípio
regulador da unidade sistemática da natureza por um princípio constitutivo, e admitir, hipostaticamente, como
causa primeira, aquilo que é tomado apenas na idéia como fundamento do uso harmonioso da razão, significa
apenas confundir a razão”, de modo que pode “esta última pretensão realizar-se ou não; porém, a idéia
permanece sempre exata, assim como também o seu uso, se este for limitado às condições de um mero princípio
regulador” (C. R. P., B722, p.565).

308

Face ao exposto, a idéia da unidade sistemática da natureza (ver 3.2.1) se reverte no fio
condutor de toda a reflexão teleológica com o fito de conferir certa legitimidade cognitiva e
exaustiva (durchgängig) à analogia através de uma pesquisa sobre como se pode derivar o
universal com base em particulares dados que, não custa lembrar, é atributo dos argumentos
transcendentais na sua empresa da reflexão. E, como havíamos anunciado no início desta
terceira parte, é exatamente a questão da “unidade sistemática da natureza” que desvela a mais
propalada das inúmeras divergências entre Kant e Hume e que passamos a descrever a partir
da pressuposição de que a Crítica da Faculdade do Juízo em sua segunda parte teleológica se
constitui numa argumentação transcendental que assume uma condição de fundamentação e
que, quando confrontada com os Diálogos sobre a religião natural, pode ser interpretada
como o relato do desenvolvimento de uma resposta, quiçá apodítica, de Kant ao problema de
Hume.

3.3 Da resposta de Kant ao problema de Hume
Com efeito, existem certos autores que associam a Crítica da Faculdade do Juízo com a
resposta de Kant ao problema de Hume: Lebrun (1993b, p.78), por exemplo, afirma que ela se
constitui na “suprema réplica de Kant a Hume” e emenda em outra ocasião que “Não seria
falso dizer que a Crítica do Juízo é a resposta de Kant aos Diálogos sobre a Religião Natural”
(1993b, p.110), e decerto acrescenta uma engenhosa refutação transcendental e copernicana às
explicações associadas ao finalismo metafísico de tradição aristotélica, o que, sem mais,
indica que parte desses autores de alguma forma estão solidários quando acusam uma relação
de implicação entre a reflexão teleológica kantiana com o problema da indução que vimos
estar representada na forma de um argumento transcendental 73 teleológico. Kant insiste com
constância na importância desse contraponto teórico e metodológico com Hume ao longo de
toda sua trilogia crítica e sempre o faz: por exemplo, em “A Arquitetônica de Razão Pura”
quando exalta o papel da razão como “faculdade superior do conhecimento e opon [do], por
73

Além de Lebrun, podemos citar Zammito (1992, p.166-169) como um dos autores que sustentam essa tese.
Guyer (2008, p.241), por seu turno, não concorda com ela, muito embora afirme que “The ‘Critique of the
Teleological Power of Judgement’ can be read Kant’s reply to Hume’s critique of the traditional argument from
design. Kant agrees completely with Hume that the thought that nature has been designed by an intelligent and
purposive designer can never amount to theoretical cognition. But where Hume, or at least his apparent
spokesman in the Dialogues concerning Natural Religion, seemed content to concede that we nevertheless have
a natural and ineliminable tendency to believe that nature has such a designer, Kant argues that this thought is an
a priori idea of pure reason that can be made more determinate by reflecting judgement and that has heuristic
value in the conduct of scientific inquiry as well as moral value for our conduct in general. Kant makes it clear
that the ‘physicotheology’ (Judgement, §85, 5: 436), which had been so thoroughly discredited although not
entirely eliminated from human psychology by Hume, can and should be replaced with an ‘ethicotheology’ (§86,
5: 442), but he also uses the idea of design for a richer philosophy of science than Hume had conceived”.
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conseqüência, o racional ao empírico” (C. R. P., B863, p.659) ou; em “Da necessária
subordinação do princípio do mecanismo ao princípio teleológico na explicação de uma coisa
como fim da natureza” quando afirma que “a autocracia da matéria nas coisas geradas - as
quais somente como fins podem ser compreendidas pelo nosso entendimento - é uma palavra
sem significação” (CJ, §80, 372) 74 .
Nos Diálogos sobre a religião natural, Hume argumenta sempre em sintonia com a
natureza e sustenta que só ela pode produzir uma ordem que dispensa o recurso ao desígnio,
frustrando a esperança - que era imensa no tempo das luzes - de dar fundamento filosófico
racional às crenças religiosas. O impacto provocado pela contribuição cético-naturalista de
Hume à crítica aos argumentos sobre a existência de Deus para um pensador que defende o
racional como Kant é, diante disso, bastante significativa para a própria relação mantida até
então entre a fé e a razão, que doravante seria profundamente alterada: o fato é que o próprio
Kant, longe de tentar provar a existência de Deus, considerou que todas as provas teóricas
desse tipo - notadamente os conhecidos argumentos ontológico, cosmológico e teleológico são impossíveis, e mencionou que somente a fé (fundada na moralidade) pode se constituir
numa base suficientemente razoável para a religião, e “que sutilezas dialéticas, nunca
passarão dos muros da escola, para o ser comum, ou poderão ter a mínima influência no
simples entendimento são”, como ele explicita na “Observação geral sobre a teleologia” (CJ,
470). Nessa perspectiva, a adequada compreensão do tema “Finalidade e Indução”, a nosso
ver, somente é possível, se algumas dessas questões, mesmo que resumidamente, forem
devidamente reconstruídas, começando pelo significado do argumento teleológico que é
propriamente o argumento do desígnio, ponto de partida de Hume nos Diálogos sobre a
religião natural. Cumpre acrescentar que o argumento teleológico só terá a sua refutação
completa, como veremos, a partir da terceira crítica quando ele será identificado à unidade
sistemática da natureza - algo como uma “teologia científica” que chamamos de argumento
transcendental teleológico e, insiste Lebrun (1993b, p.78), é ali que Kant retoma com
freqüência as chamadas hipóteses anti-teológicas desenvolvidas pelo cético-naturalismo de
Hume 75 .
74

Uma referência direta à questão é posta em C. R. P., B794, p.613, que já mencionamos numa nota de 2.4.1 e
conclui que, na “verdade o método cético, em si mesmo, para as questões da razão, não é satisfatório, mas
preliminar; serve para lhe despertar a cautela e indicar-lhe os meios sólidos que possam assegurar-lhe a legítima
posse” (C. R. P., B797, p.615), de modo que, nos lembra Lebrun: “Por mais longe que vá o modo de explicação
mecanicista, por mais ilimitado que seja o seu direito, jamais ele fará que se apague a Idéia de uma causalidade
técnica” (Lebrun, 1993b, p.76).
75
Segundo Kant, quando “se traz o conceito de Deus para a ciência da natureza e para o seu contexto, com o
objetivo de explicar a conformidade a fins na natureza e seguidamente se utiliza esta conformidade a fins para
provar que existe um Deus, então não há consistência interna em nenhuma dessas ciências e um dialelo
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Inicialmente, é oportuno reconstituir a importância da noção de “argumentos sobre a
existência de Deus” como requisito prévio à seqüência da descrição que nos propusemos aqui:
tais são as conhecidas tentativas de fundamentar ou refutar, com base em premissas aceitas
universalmente, a conclusão de que Deus - definido com base nas tradições das grandes
religiões monoteístas - existe, ainda que se insista que esses argumentos (a favor ou contra a
existência de Deus), estejam distantes de bem se resolver. Nessa perspectiva, mesmo que
provavelmente sejam poucos os crentes religiosos que pautem sua fé nesses argumentos, eles
não deixam de incorporar um interessante problema filosófico, não só porque permitem uma
conexão entre várias áreas de investigação em filosofia, mas também porque submetem os
conceitos filosóficos a um teste de validade supremo e, neste sentido, eles se colocam numa
posição de neutralidade em relação a toda e qualquer suposta doutrina religiosa de modo que
tratam num plano comum a crentes, ateus e agnósticos 76 . Nesse desiderato, eles são propícios
a serem analisados com proficuidade a partir da metodologia transcendental, exatamente
como Kant desenvolve a partir “Do ideal da razão pura” na primeira crítica e vai retomá-los,
em outras circunstâncias, na terceira crítica 77 .
Em termos gerais, podemos dizer que o argumento teleológico - doravante argumento
do desígnio - parte da premissa de que o universo tem uma ordem e uma finalidade para em
enganador envolve-as em incerteza (...). A expressão ‘um fim da natureza’ já evita suficientemente essa
confusão, para que a ciência da natureza e a ocasião que ela oferece ao ajuizamento teleológico dos seus objetos
não se confundam com o estudo de Deus e por isso com uma dedução teológica” (CJ, §68, 305), de modo que
quando Kant fala de fins naturais, “saber-se-á, pelo menos, que não se especula mais sobre as intenções do
Criador” (Lebrun, 1993b, p.70) ainda que, neste caso, esteja reabilitando a tal teleologia científica que Hume
tratou de abolir. Mas, no patamar de Kant, como vimos ao longo desta terceira parte, Deus é considerado um
ideal racionalmente necessário (posto que regulativo) do conhecimento objetivo; não uma idéia objetivamente
conhecida (como constitutiva).
76
Swinburne (1977) sustenta que essas abordagens teóricas [metafísicas] da religião permitem a divisão
relativamente nítida entre as várias formas de crença no divino como distintas do ateísmo (do grego atheos, “sem
deus”, termo comumente usado para negar o teísmo assim como todas as outras noções do divino) e do
agnosticismo (do grego agnosis, significando “sem conhecimento” e designando a tese de que o divino é
desconhecido ou, numa forma extrema, “não pode” ser conhecido). No decorrer do século XIX, segundo este
autor, uma combinação doutrinária decorrente do pensamento de Hume, Kant e Darwin levaram a um detectável
abandono do mais que milenar projeto da teologia natural no seio da tradição cristã; e isto foi desafortunado para
toda a cristandade [e qualquer outra religião teísta] que indubitavelmente está sempre na dependência de um
elemento discursivo paralelo que se mostre equivalente a uma teologia natural e que, conseqüentemente,
funcione como um fator de instigação para a fé.
77
Segundo Lebrun (1993b, p. 80), na terceira crítica, a “empreitada teológica é assim reconduzida ao ponto zero,
mas não mais como na Dialética Transcendental e nos Prolegômenos, onde se podia crer que a ignorância
relativa ao supra-sensível condena de antemão todo projeto teológico em geral. Desta vez, aparecerá uma
bifurcação conduzindo à verdadeira teologia. Como é freqüente em Kant, um procedimento de aparência
puramente deceptiva vai inverter-se, convertendo-se em investigação positiva”. No mesmo sentido, a teleologia,
convertendo-se numa espécie de teologia científica, “nos abre um horizonte sobre a natureza para provavelmente
determinar com maior precisão o conceito de um ser originário, afora isso tão infrutífero” (CJ, §85, 401). O certo
é que Kant não reabilita de modo algum a teologia metafísica da tradição, e contesta veementemente todos
aqueles que lhe querem conferir a dignidade de um conhecimento objetivo. Assim, menos conhecido é o lado
positivo da teologia racional de Kant e seu argumento de que o conceito de Deus é natural à razão humana e
necessariamente originário no curso da reflexão racional sobre o conceito de uma coisa individual em geral.

311

seguida fundamentar a conclusão de que Deus existe. Depreende-se que em função da
importância de se caracterizar como o mundo físico apresenta sua organização a partir do qual
se extrai uma base para fundar a existência de Deus, é notória a forte associação que esse tipo
de argumento possui com os desenvolvimentos conceituais atribuídos aos diversos ramos do
conhecimento científico ao longo da história, na medida em que ele for contrastado com os
outros dois tipos de provas - o argumento cosmológico e o ontológico. Nesse contexto, vimos
que nem mesmo o propalado desenvolvimento dos modelos da física e da biologia no decorrer
do período moderno foi suficiente para determinar a perda definitiva de seu atrativo,
mormente entre aqueles que professam alternativas ditas fundacionistas para justificação das
teorias científicas. Assim, em face desses desenvolvimentos do conhecimento científico, o
argumento do desígnio pode assumir duas formas básicas, uma analógica e outra indutiva e,
como vimos em 3.2.2, ambas podem caracterizar uma inferência para a melhor explicação - a
abdução - cuja melhor expressão proposicional é AtB; B ⊢A, que é nosso conhecido non
sequitur.
Pelos motivos expostos em 3.2.2 em relação ao raciocínio analógico, podemos dizer que
os filósofos nem sempre estiveram de acordo sobre qual a forma mais razoável para o
argumento do desígnio. No entanto, tratando-se de uma forma analógica, sua versão mais
conhecida parece ser a atribuída ao clérigo-cientista William Paley do século XVIII, segundo
a qual a natureza é comparada a um relógio 78 . O disposto nos Diálogos sobre a religião
natural, publicado cerca de trinta anos antes da conhecida e influente Teologia Natural de
autoria de Paley, parece nos sugerir que, caso estivessem em questão os mesmos termos
estabelecidos na versão deste, o célebre argumento do desígnio seria um raciocínio analógico
representado segundo a forma mais tolerante de uma inferência para a melhor explicação,
conforme disposto abaixo 79 :
78

Assim como a existência de um relógio por sua organização incomum e completamente sistematizada, só pode
ser obra de um artífice relojoeiro que o tenha fabricado e ordenado propositadamente suas peças; o universo, em
seu funcionamento regulado conforme as leis da mecânica, analogamente, só poderia ter sido construído por
alguém como um ordenador super-poderoso que o teria criado conforme um desígnio. Com efeito, ainda que
possamos aceitar a inteligibilidade da ausência de desígnio na natureza inanimada, Paley sustentava, em seu mais
conhecido e influente escrito, que não podemos aceitá-la ao sermos confrontados com artefatos complexos tais
como um relógio. Com isso, ele admitia que toda indicação de invenção, toda manifestação de desígnio, que
existe no relógio, existe nas obras da natureza, com a diferença, favorável à natureza, de ser maior e mais, e isso
em grau que excede qualquer cômputo, de modo que isso lhe forneceria motivo para defender que há
precisamente a mesma demonstração de que o olho foi feito para a visão quanto há na de que o telescópio foi
feito com o intuito de auxiliá-la, e tal é a conhecida analogia desenvolvida por Paley com referência ao olho
humano. Assim, o grau de complexidade encontrado nos organismos vivos presumiria a existência de um
desígnio que, na sua concepção, seria Deus.
79
Hume, entretanto partiu de exemplos próprios, onde destacamos o que se segue, onde ele faz uma crítica a
analogia que tentava provar concomitantemente “a existência de uma Divindade e a sua semelhança com a
mente e inteligência humanas” (Hume, 1992, p.31). De fato, a “singular adaptação dos meios aos fins, ao longo
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Relógios são produzidos por um desígnio inteligente
Organismos são como [ou semelhantes a] relógios
========================================
Organismos são produzidos por um desígnio inteligente
Antes de prosseguir, é apropriado tecer alguns comentários pontuais sobre o argumento
em pauta, ainda com o devido auxílio das questões sobre a analogia que levantamos no tópico
3.2.2. Inicialmente, convém destacar que a linha dupla que separa as premissas da conclusão
indica que Hume está cônscio de que argumentos como o do desígnio, inclusive este, não
pretendem em hipótese alguma e em conformidade com as regras do racionalismo dogmático,
expressar formas dedutivamente válidas80 que permitam uma conclusão. Por oportuno, a força
do argumento analógico depende do grau em que relógios e organismos se assemelham uns
aos outros - quanto mais similares, mais fortemente as premissas darão suporte à conclusão.
Todavia, e é o próprio Hume quem assinala, o argumento parece exagerar a semelhança
existente entre o relógio e o universo, mas o que se verifica com certa facilidade é que sempre

de toda a Natureza, assemelham-se exatamente, embora exceda-os em muito, aos produtos do engenho dos seres
humanos, de seu desígnio, pensamento, sabedoria e inteligência. E, como os efeitos são semelhantes uns aos
outros, somos levados a inferir, portanto, em conformidade com todas as regras da analogia (o grifo é nosso),
que também as causas são semelhantes, e que o Autor da Natureza é de algum modo similar ao espírito humano,
embora possuidor de faculdades muito mais vastas, proporcionais à grandeza do trabalho que ele realizou (...) [e
que simbolizou] por meio deste argumento a posteriori” (Ibid). É óbvio que este argumento é muito atraente
para muitas pessoas que podem concluir a priori que o céu estrelado diante de nós requer que haja um Deus: é
muito provável que essas pessoas não tenham examinado exaustivamente e de uma forma crítica, as armadilhas
que estão contidas num raciocínio como este. Cabe a Hume nos seus Diálogos sobre a religião natural nos
prevenir prestando um serviço para elucidação dessas armadilhas, como veremos no decorrer deste tópico 3.3.
80
Ao que vimos se admitisse uma opção como essa Hume estaria enveredando num realismo [saturado] dos fins
como o proposto por uma teleologia de cariz aristotélico que não tem lugar em sua filosofia, como vimos na
primeira parte, distanciando-se, portanto, de uma alternativa como a de Kant que defende uma solução
transcendental [saturada] para a questão, porém baseada num idealismo [objetivo] dos fins, ou melhor: num
modus ponens, que tanto pode significar um argumento transcendental [esquemático] constitutivo como o posto
na segunda Analogia (“Legalidade e Causalidade”); quanto - assintoticamente - um argumento transcendental
regulativo do Apêndice à Dialética Transcendental (“Finalidade e Indução”) que é o próprio conceito kantiano
sui generis de analogia. Tudo isso ocorreria se na premissa menor “organismos” se identificassem a “relógios” e
não apenas se assemelhassem a “relógios”. Essa formulação deve ser brevemente comentada: o silogismo M é P;
S é M ⊢ S é P se apresenta como analógico se na segunda premissa S é semelhante a M. Com efeito, a analogia
sempre oculta o vício de uma forma lógica que é racionalmente mal comportada, como no presente exemplo,
onde os termos são aparentemente três, como no silogismo, mas na verdade são sempre quatro ou mais. Noutro
exemplo: Os homens são mortais; Os cavalos são semelhantes aos homens ⊢ Os cavalos são mortais, a conclusão
é lícita somente se os cavalos são semelhantes aos homens numa qualidade [sui generis] que seja a razão
suficiente pela qual os homens são mortais e que, nesse desiderato, deve ser extremamente relevante como, por
exemplo, que ambos pertençam à categoria de seres vivos. Disso resulta que os termos do raciocínio não são
mais três (homem, cavalo, mortal), mas quatro (homem, cavalo, mortal e ser vivo). Para extrair a conclusão “Os
cavalos são mortais” dos três termos, o raciocínio deveria ser formulado da seguinte maneira: Os seres vivos são
mortais; Os cavalos são seres vivos ⊢ Os cavalos são mortais. Observe-se que, nesse caso e até subrepiticiamente, os termos passaram a ser três; mas, como se vê, não se trata mais de um raciocínio analógico,
mas de um silogismo comum - um modus ponens.
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existem dissimilaridades cruciais entre um artefato [como o relógio] e um organismo [como o
universo]: por exemplo, nós presenciamos a feitura dos artefatos pelos artífices, mas nenhum
de nós jamais testemunhou a criação do universo e provavelmente isso nunca acontecerá, pois
embora existam certas similaridades entre os artefatos e o universo, a força argumentativa da
analogia é facilmente contraditada pela obviedade clara de relevantes dissimilaridades. De
fato, se relógios são feitos de metal e vidro, os organismos em geral respiram, e assim por
diante. De tudo isto, Hume chega à conclusão que o argumento do desígnio é um argumento
analógico de grau de probabilidade extremamente fraco e, quando muito, configura uma
relação filosófica, insuficiente para estabelecer uma relação natural de causa e efeito e que, de
resto, deve ser desprezado como qualquer outro argumento analógico. A chamada solução
(algo iconoclasta) proposta por Kant é que de alguma forma estamos abertos à possibilidade
de pensar organismos como se fossem relógios, ou seja, ela se funda no nosso conhecido
argumento analógico sui generis 81 que opera no âmbito do marco transcendental.
Considerando que na perspectiva humeana, o raciocínio analógico está sempre atrelado
a um padrão notoriamente indutivo (ver 3.2.2), abrem-se perspectivas que tornam plausíveis
leituras mais tolerantes do argumento do desígnio, ainda que estas formulações estejam
associadas aos seus espécimes mais contemporâneas que, não obstante, tem exatamente a
pretensão de dar uma solução, digamos, compatibilista ao argumento do desígnio constante de
sua formulação de teor dogmática. E tais são as menos conhecidas versões indutivas do
argumento do desígnio, que não dependem de haver qualquer forte grau de similaridade entre
organismos e artefatos e, neste sentido, a finalidade da analogia é simplesmente explicar o
grau de probabilidade entre as coisas comparadas. Esse tipo de formulação, como vimos em
3.2.2, de alguma forma vai colidir com o projeto kantiano que, reiteramos, deve estar atrelado
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No caso de Kant, o argumento do desígnio da versão de Paley poderia ser transcrito no modo de um silogismo
hipotético, conforme estabelecido abaixo:
[Se] Relógios são produzidos por um desígnio inteligente
[E] Organismos são como [se fossem] (o grifo é nosso) relógios
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[Então] Organismos são produzidos por um desígnio inteligente
Convém destacar que já não temos a linha dupla que separa as premissas da conclusão. De fato, ainda que
estejamos diante de um argumento indeterminado, ele é válido objetivamente na expressão daqueles que Kant
introduz em C. R. P., B691, p.546 e cujos efeitos se farão sentir de modo duradouro na terceira crítica (ver 3.2).
De resto, o procedimento analógico de Kant não é só entre coisas imanentes; antes ele se expande do imanente
ao transcendente ou, dito no melhor estilo kantiano, ele é algo eminentemente transcendental. Tal é o argumento
transcendental teleológico no modo de uma analogia sui generis. Devemos todos nós chegar à conclusão que no
âmbito do marco transcendental tudo se resume a um grande modus ponens - o Juízo, que vimos ter precedência
sobre o “eu transcendental” da primeira crítica que apresentamos no conjunto do tópico 2.2.
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ao argumento do desígnio na sua forma analógica ainda que pautado num raciocínio analógico
sui generis - e, por isso, a priori 82 .
Isto posto, podemos agora dar continuidade à descrição que nos propomos fazer sobre o
contraponto entre os Diálogos sobre a religião natural e a Crítica da Faculdade do Juízo
como fio condutor da resposta de Kant ao problema de Hume. A singularidade do primeiro
escrito também se deve à sua forma algo inusitada de apresentação para a época: ali Hume
desenvolve sua crítica ao argumento do desígnio através de um diálogo entre três
personagens, Cleantes, Dêmea e Fílon que participam de uma discussão sobre os respectivos
méritos da razão e da revelação para a pedagogia da religião. Neste sentido, os dois primeiros
figurantes da narrativa, cada um à sua maneira, depõem a favor da existência de Deus:
Cleantes, deísta na linha de Newton, defende a tese da religião natural em oposição à religião
revelada, no modo de uma concepção a posteriori a favor da existência de Deus para o
argumento do desígnio ou, como vimos atrás, ele partilha do argumento teleológico na sua
forma analógica. Dêmea, representando a ortodoxia, quer, ao contrário, menosprezar a razão
e, neste sentido, sustenta uma concepção a priori a favor da existência de Deus, de resto uma
versão do argumento baseado no princípio da razão suficiente defendido por Leibniz. Por sua
vez, o cético Fílon - que representa o pensamento cético-naturalista de Hume - introduz na
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Como tentativa de resposta aos problemas colocados por Hume e pelos partidários do darwinismo, teístas
contemporâneos têm formulado o que se pode chamar uma versão indutiva - no sentido de uma inferência para a
melhor explicação que vimos em 3.2.2 - para o argumento do desígnio. Tais autores sustentam que, mesmo se
admitindo o êxito de explicar vários exemplos de ordenação entre meios e fins na natureza por meio de
princípios que envolvam aleatoriedade, a probabilidade de se ter uma ordem tão complexa e ao mesmo tempo
altamente sintonizada é extremamente baixa. Assim, defendem, mesmo que os mecanismos que levaram à
constituição do universo tal como temos agora envolvam elementos casuais, uma melhor explicação do mundo
que temos não seria simplesmente exótica se levasse em consideração um princípio de ordenação proposital.
Como vimos, especialmente em “Da probabilidade” (ver 1.8), Hume procura se manter afastado da idéia de um
acaso absoluto compreendido como pura ausência de causas ou indiferença. Isto fica claro nos Diálogos sobre a
religião natural onde o puro acaso significaria não somente que no universo qualquer ordem poderia ter sido
formada no lugar da ordem real, mas também que qualquer uma delas poderia se sustentar e permanecer. Assim,
do ponto de vista cético, ou mesmo da ciência empírica, haveria quase um retorno à arbitrariedade dedutiva [e
dogmática] do argumento do desígnio, que Hume quer a todo custo afastar. É neste sentido, que autores teístas
contemporâneos como Swinburne alegam que uma leitura abdutiva - ou mais tolerante - do argumento do
desígnio é plausível: eles sustentam que a própria existência de uma ordenação por meio de leis naturais, como
está pressuposta no próprio darwinismo e na ciência em geral, fica mais explicada se se levar em consideração a
hipótese de que Deus existe. Isto, de alguma forma, também pode aproximar a abdução da analogia, tese que
defendemos em 3.2.2 e que aqui reafirmamos. Sendo assim, consideramos que é legítimo compreender a posição
de Kant de defender, como ele defende, a analogia que, não nos esqueçamos, é uma defesa feita no plano do a
priori. Tal iniciativa se reforça quando consideramos que esse raciocínio analógico que estamos considerando, se
atém ao plano regulativo ou puramente reflexivo que é a engenhosa proposta de solução [transcendental]
apresentada por Kant. Assim, podemos dizer que a despeito da teoria da evolução vir demonstrando de forma
cada vez mais convincente que mesmo órgãos mais sofisticados não resultam de um desígnio, pois são
adequadamente explicáveis como resultado de um processo aleatório de seleção natural dos mais aptos agindo
em períodos de milhões de anos, isto não impede que se postule no nível de probabilidades [ainda que
extremamente baixas] a idéia de um desígnio ou, em termos ditos comparativos, de abduzir [regulativamente] a
sua possibilidade.
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discussão uma perspectiva crítica que pretende contrapor-se e superar tanto as provas a priori
quanto aquelas a posteriori a favor da existência de Deus. A rigor, o debate não se detém à
questão da existência de Deus quando vemos sua temática avançar sobre o melhor meio de ter
acesso ao conhecimento dessa existência bem como dos predicados divinos: contra Dêmea,
que não leva em consideração Deus como objeto de conhecimento, mas de amor, Cleantes se
aferra ao argumento teleológico clássico que é a prova da existência de um ser supremamente
lógico por comparação à ordem que reina na natureza; contra ambos, Fílon intervém, mas,
com insistência, seu foco é abrir fogo às pretensões de Cleantes de deduzir racionalmente a
existência de Deus, alegando que a estrutura analógica que permeia as relações entre a arte e a
natureza - na qual se baseia toda a teleologia - não é pertinente.
Posto esta breve apresentação, que é fundamental para o entendimento da obra,
podemos prosseguir. Com base na narrativa de seu porta-voz, Hume parece ter-se acercado de
toda a sutileza que estava insinuada no argumento do desígnio: acreditava-se que este
estabelecia a natureza de Deus por meio de inferências do mundo observável à nossa volta a
partir de um argumento extraído dos efeitos para as causas ou, nos termos de Cleantes, a
posteriori. Esquematicamente, ele deve assumir a seguinte forma: é impossível descrever a
totalidade dos diversos fenômenos do universo conhecido sem implicar algum plano global
que lhes esteja subjacente e, como tal, explique causalmente a natureza do fenômeno e suas
interconexões; tal plano, todavia, precisaria ser de tal maneira complexo que só poderia ser
atribuído a algum autor cujas capacidades excederiam em altíssimo grau as capacidades
humanas ou, numa palavra, tal plano só poderia pertencer a algo como Deus 83 .
Embora, como vimos, versões sofisticados desse argumento ainda persistam em nossa
contemporaneidade, sobretudo no escopo da filosofia da religião, à época, Hume já assumia
uma posição contrária a qualquer inferência por analogia e, em linhas gerais, a qualquer
modelo que defenda provas com base num ideal de racionalidade dedutiva. Neste sentido, ele
denunciava em tais inferências a falta de uma base na experiência, que não são testáveis e
revisáveis, além de defenderem uma finalidade e uma unicidade dogmáticas também inimigas
da legítima investigação científica. A necessária vinculação da analogia e, em geral, da
83

Para Hume, o aspecto problemático do argumento do desígnio era exatamente o pressuposto que estava
contido no bojo da analogia: esta antropoformiza o ser supremo comparando-o com o ser humano através de
qualidades como sabedoria, conhecimento, pensamento, desígnio e outros. Nas palavras de Fílon “toda perfeição
é inteiramente relativa, jamais devemos imaginar que compreendemos os atributos desse Ser divino, ou supor
que suas perfeições têm alguma analogia ou semelhança com as perfeições da criatura humana” (Hume, 1992,
p.29) e que, afinal nossas “idéias só chegam até onde chega nossa experiência, e não temos experiência de
atributos ou procedimento divinos” (Hume, 1992, p.30), de modo que qualquer tentativa de levar esse silogismo
à uma conclusão permanece uma questão indeterminada (Ibid) que, evidentemente, por abolir a teleologia ou
qualquer questão da ordem dos fins, não será levada em consideração pela análise de Hume.
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abdução à indução que vimos no tópico 3.2.2 parece bem mostrar o padrão de confiança que
Hume sempre depositara nos argumentos indutivos que, afinal, detém uma melhor
representação proposicional para a aceitação dos modelos de explicações científicas. Com
efeito, contra o ideal de racionalidade dedutiva, Hume sempre insistira que nenhum evento,
considerado em si [como saturado], aponta além de si mesmo para suas causas ou seus
efeitos; estes têm de ser descobertos pela experiência e, ademais, nenhuma característica de
uma causa precisa ser semelhante a seu efeito, que poderia ser totalmente diferente o que
rechaça qualquer importância, ou mesmo prioridade, que possa ser concedida ao papel do
raciocínio analógico na formação de juízos causais.
Sendo assim, nossas inferências factuais são antes embasadas a partir do pressuposto da
similaridade dos casos [ou das causas] indutivos que em sua semelhança analógica, podendo
no primeiro caso adquirir graus diversos de probabilidade. Na ausência da experiência, nossas
inferências pairam no acaso ou na indiferença, onde só podemos postular o que é suficiente
para produzir os efeitos alegados. De modo que, segundo Fílon, “a ordem, o arranjo ou o
ajustamento das causas finais não constituem por si sós a prova de um desígnio (...)” (Hume,
1992, p.35). Quando muito, essa possibilidade transcendental deveria antes ser reduzida a
casos verificáveis de probabilidade empírica, pois é “somente pela experiência que podemos
apontar a verdadeira causa de qualquer fenômeno” (Ibid). Neste sentido, o princípio da razão
suficiente na concepção humeana não passa de uma quimera e, em decorrência, as razões em
que se baseia a relevância do raciocínio analógico caem por terra, junto com todas as
pretensões defendidas pelo personagem deísta Cleantes 84 .

84

Na Parte II dos Diálogos sobre a religião natural, repetidas vezes, Hume dá mostras de seu procedimento
cético-naturalista que vimos em 3.2.2 de associar a analogia a um raciocínio imperfeito usando, ao contrário de
Kant, a estratégia [empirista] de medi-la através dos padrões estabelecidos pelo raciocínio indutivo. De fato, já
“observamos milhares e milhares de vezes que uma pedra cai, que o fogo queima, que a terra tem solidez; e
quando uma nova instância desse tipo se apresenta, fazemos sem hesitar a inferência costumeira. A exata
similaridade dos casos dá-nos uma segurança perfeita da ocorrência de um evento similar; e jamais se procura ou
se deseja uma evidência mais forte do que essa. Mas sempre que se afasta, por pouco que seja, da similaridade
dos casos, diminui-se proporcionalmente a evidência; e ela pode afinal ser reduzida a uma analogia muito tênue,
reconhecidamente sujeita a erro e incerteza. Após termos observado a circulação do sangue em criaturas
humanas, não temos dúvida de que ela ocorre em Tício e Mévio, mas a circulação do sangue em sapos e peixes
conduz, por analogia, apenas a uma suposição, embora forte, de que ela também ocorre nos seres humanos e
outros animais. O raciocínio analógico é muito mais fraco quando inferimos a circulação da seiva nos vegetais a
partir de nossa experiência de que o sangue circula nos animais; e experimentos mais acurados mostraram o
equívoco daqueles que seguiram apressadamente essa analogia imperfeita” (Hume, 1992, p.32). Na verdade, o
que mais impressionou Fílon no argumento de Cleantes é este o ter apresentado como um “argumento
[analógico] a posteriori” (Hume, 1992, p.34), algo de notória inconseqüência, segundo Hume. Assim, parece que
na opinião de Fílon, o argumento do desígnio sequer é um bom argumento indutivo ou analógico. De fato, não
temos a experiência regular de ver deuses construindo mundos; assim, o elemento de recorrência e regularidade
necessário, na teoria de Hume, para estabelecer uma relação causal, está ausente, tendo que ser suprido por uma
alegada extensão analógica em direção às produções humanas de artefatos. Nessa direção é possível também
compreender com mais facilidade por que Hume descarta a fundamentação das analogias numa máxima causal,
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De fato, em continuidade ao que vimos na primeira parte, nos Diálogos sobre a religião
natural Hume logo se dá conta de que as pretensões de Cleantes colidem com a sua própria
definição do que é uma relação causal, e de como podemos conhecer uma, dado que a noção
crucial de necessidade [psicológica] está faltando. Isto lhe ajuda a avançar no sentido de que
causas supostamente únicas não podem ser legitimamente inferidas de..., ou usadas para
explicar ou engendrar efeitos únicos como ocorre na analogia. Quando se defende a unicidade
de um evento não podemos jamais saber se o identificamos ou mesmo o circunscrevemos
adequadamente. Ademais, se não temos experiência das propriedades de uma certa coisa
(como é o caso de uma causa sui ou condição de perseidade), não podemos distingui-la de
outras e, se não pudermos fazer isso por mais vagamente que seja, não teremos como
confirmar que essa coisa existe. Segue-se que é sempre inútil qualquer tentativa de postular
uma causa cujas propriedades, por definição, são desconhecidas. Assim, Fílon é explícito
quanto à impropriedade do raciocínio por analogia para descrever relações [naturais] de causa
e efeito [, como bem já havíamos notificado no tópico 1.4 - “Das relações”]:

É verdade que os cientistas da Natureza explicam muito apropriadamente
efeitos particulares por meio de causas mais gerais [como ocorre na
indução], embora essas mesmas causas gerais estejam destinadas, afinal, a
permanecer totalmente inexplicadas [como ocorre com a chamada máxima
causal - o chamado princípio da razão suficiente]; mas certamente eles nunca
pensaram que seria satisfatório [como ocorre na analogia] explicar um efeito
particular por meio de uma causa também particular que não admitiria uma
explicação melhor que a do próprio efeito. Um sistema de idéias que se autoordenasse sem um desígnio prévio não seria minimamente mais explicável
do que um sistema material que atingisse do mesmo modo sua ordenação; e
não há, na verdade, mais dificuldade na última suposição do que na primeira
(Hume, 1992, p.68).

No excerto acima, quando Fílon insiste que é problemático senão indeterminado
postular que uma causa particular explique devidamente um efeito particular, certamente ele
está aproximando essa causa particular a uma conditio sine qua non, a que já nos referimos no
início do tópico 2.3.3 - “Da causalidade”, e que coincide com a conhecida máxima causal 85 ,
ou algo próximo ao princípio da razão suficiente na concepção defendida pelo personagem
Dêmea. Os vários riscos e arbitrariedades envolvidos nesse tipo de raciocínio não escapam ao
exame atento da crítica de Hume ao longo de todo os Diálogos sobre a religião natural: por
que apoiar a analogia em tais e tais aspectos e não em tais outros; por que não supor que o
como é o caso da defesa feita por Kant na Segunda Analogia da Experiência que vimos em “Legalidade e
Causalidade”.
85
“Nada existe sem uma causa e a causa original deste universo (qualquer que ela seja) nós a denominamos
Deus, e lhe atribuímos devotamente toda sorte de perfeições” (Hume, 1992, p.29), sem nenhuma restrição.
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mundo foi feito por toda uma equipe de construtores assim como um “grande número de
homens reúne-se para construir uma casa ou um navio” (Hume, 1992, p.75) ao invés de um
único “ser inteligente dotado de um poder e capacidade tão vastos como seria necessário para
engendrar o Universo (...) [de modo a] ultrapassa [r] toda analogia e mesmo toda
compreensão” (Hume, 1992, p.76-77), como ele expõe na Parte V? Ou; por que, até mesmo,
supor que se trata de um criador inteligente e não como os “brâmanes asseveraram que o
mundo surgiu de uma aranha infinita, que teceu de suas entranhas toda essa complicada
massa” (Hume, 1992, p.100), como exposto na Parte VII? O que Hume insiste, é que no
domínio da pura analogia, onde reina o princípio da indiferença ou do acaso em que a razão
por si só é insuficiente para engendrar causas, qualquer coisa pode produzir qualquer coisa
(ver T., I, III, 15: 206, 1), de modo que se o mundo fosse gerido através das volições
particulares de algo como Deus, o resultado deveria ser mais perfeito que o atual, dado que
seria abolida toda a incerteza e, neste caso, poderíamos “dar rédea larga à imaginação, e ela
poderia fornecer uma infinita variedade de relatos e representações, todos igualmente
possíveis 86 (o grifo é nosso)” (Hume, 1992, p.35) ou equiprováveis, tudo em conformidade
com os dados teóricos estabelecidos em 1.8 da primeira parte.
É exatamente nesse contexto teórico - o de assimilação do termo “possível” e de sua
investigação no nível de categoria filosófica - que parte a crítica kantiana de Hume,
envolvendo uma argumentação transcendental que assume uma condição de fundamentação 87 .
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Nesse caso, também seria possível dispensar completamente a idéia de qualquer princípio organizador externo,
como acentua Hume na Parte VIII dos Diálogos sobre a religião natural, o que, vale frisar, foi interpretado por
alguns como uma antecipação dos chamados processos de “seleção natural” operados pelo darwinismo. De fato,
já no final da Parte VII, Hume já instava que “há incontáveis casos em que se observa a razão surgindo do
princípio da geração, mas não temos nenhuma experiência de seu surgimento a partir de qualquer outro
princípio” (Hume, 1992, p.100), de modo que, por exemplo, é a teogonia que engendra a teologia e não o
inverso, confirmando o que Hume já mencionara na História natural da religião e que titula a sua Seção 7 de
que o monoteísmo deriva [ou é uma evolução] do politeísmo o que, evidentemente, é uma refutação peremptória
ao criacionismo defendido por Cleantes e que está por trás dos argumentos que fundam a teologia natural como o
do desígnio. Com efeito, Fílon sugere “uma nova hipótese cosmogônica (...) [onde o] movimento incessante da
matéria deve, portanto, em um número finito de transposições, chegar a produzir essa ordem ou organização; e
essa ordem, uma vez estabelecida, deve se auto-sustentar, pela sua própria natureza [e não através de algo como
um primeiro motor], ao longo de muitas eras ou mesmo da eternidade” (Hume, 1992, p.107). E consta que até o
próprio Darwin estava plenamente consciente de que ao se admitir uma primeira causa, a nossa mente
imediatamente quer saber de onde essa causa surgiu e qual foi exatamente a sua origem... Na verdade, como já
ventilamos no início desta terceira parte, o que Darwin fez foi tornar a explicação teleológica respeitável, ao
oferecer uma receita geral para traduzi-la em uma explicação de teor mecanicista, o que deixou seus sucessores
completamente à vontade para fazer uso de tais explicações que passaram a entrar no escopo de um tipo de
convencionalismo em que podemos dizer que é apenas em um nível específico, exatamente o do desígnio, que o
seu sistema presta-se a tornar a teleologia supérflua. Essas questões serão retomadas com mais vagar nas nossas
Considerações Finais.
87
No que se refere ao contexto histórico que medeia esse período, podemos dizer que o argumento do desígnio,
ao menos na Grã-Bretanha, manteve seu prestígio por muitos anos após a morte de Hume e a publicação dos
seus Diálogos sobre a religião natural, sobrevivendo igualmente à refutação muito mais sofisticada, ainda que
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A mudança kantiana de paradigma na teologia filosófica consiste em que não é mais a razão
teórica, mas a razão prática pura - a razão moral -, que representa o lugar primordial da
questão legítima de Deus. Nesse contexto, ela se constrói sobre a destruição do paradigma
antigo do antropomorfismo dogmático, segundo o qual seria possível demonstrar a existência
de Deus nos limites da via especulativa. Nesse desiderato, ainda na Crítica da Razão Pura,
Kant sistematiza uma “Crítica de toda a teologia fundada em princípios especulativos da
razão” (C. R. P., B659, p.525), onde em linhas gerais afirma que, em termos teóricos, nada se
pode dizer acerca do Deus das religiões. Não obstante, o fato de que a razão seja limitada, não
implica que haja qualquer outra autoridade ou fonte de critério que possa prevalecer sobre ela.
Isso significa que, embora a religião não seja originalmente um caso da razão, não pode
absolutamente haver nenhuma religião verdadeira a menos que também haja uma religião nos
limites da razão, e essa religião da razão tem que servir de fundamento além de parâmetro de
qualquer outra de outro tipo. Nesse desiderato, ao afastar a hipótese teísta de sua filosofia,
Kant sugere que toda especulação ligada às questões de teologia natural, como a do
argumento do desígnio, esteja circunscrita ao Deus dos filósofos; desconsiderando, como
vimos, qualquer tentativa dessa teologia de conhecer Deus objetivamente e, em particular, de
demonstrar sua existência, dada a sua condição [copernicana] de ser uma idéia regulativa e
não uma idéia constitutiva como no dogmatismo.
A despeito do impacto da crítica de Kant ao ceticismo de Hume quanto à teologia
dogmática, é preciso mencionar que entre eles há pontos de convergência: ambos vão rejeitar
o antropomorfismo dogmático praticado pelas doutrinas teístas, e nesse aspecto eles
concordariam com o personagem Fílon que, citado nos Prolegômenos (§58, p.153), observa
que o antropomorfismo “transfere predicados tirados do mundo sensível para um ser
inteiramente diferente do mundo” 88 , procedimento que no campo da dialética termina por
não tão facilmente compreensível, articulada por Kant na Crítica da Faculdade do Juízo e que tem por base
argumentos transcendentais [teleológicos], objeto da presente tematização.
88
Em Prolegômenos, §57, p.152, Kant já alegava que não devemos atribuir “ao ser supremo nenhuma das
propriedades pelas quais pensamos objetos da experiência e evitamos assim o antropomorfismo dogmático;
atribuímos, contudo, estas propriedades à sua relação (o grifo é nosso) com o mundo e permitimo-nos um
antropomorfismo simbólico que, na realidade, apenas concerne à linguagem e não ao próprio objeto”, de modo
que “não se transfere assim a razão como propriedade para o ser originário em si mesmo, mas apenas para a sua
relação com mundo dos sentidos e, portanto, o antropomorfismo é totalmente evitado” (Prolegômenos, §58,
p.154). Cumpre ressaltar que Kant vai insistir nessa questão de contrapor o antropomorfismo esquemático ao
simbólico ao menos em duas ocasiões da terceira crítica: em CJ, §59, 257-258, ele afirma que “todo o nosso
conhecimento de Deus é simplesmente simbólico [e, neste caso, regulativo]; e aquele que o tomar por
esquemático com as propriedades do entendimento, vontade etc., que provam unicamente a realidade objetiva de
entes mudamos, cai no antropomorfismo, assim como, se ele abandona todo o intuitivo, cai no deísmo [que é um
simbolismo extremado], pelos quais absolutamente nada será conhecido, nem mesmo em sentido prático”; o que,
na “Limitação da validade da prova moral” em CJ, §88, ele, de alguma forma, vai reiterar, quando já antevendo
uma certa mutação da teleologia física à moral, menciona que na história da civilização foi o interesse moral
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tomar o regulativo pelo constitutivo. Não obstante, com o fito de legitimar a réplica de Kant à
crítica de Hume ao argumento do desígnio, cumpre assinalar alguns excertos estratégicos nos
Diálogos sobre a religião natural, onde a argumentação anti-teísta humeana encontra-se em
completa divergência com a reflexão teleológica kantiana exposta na Crítica da Faculdade do
Juízo e, no que conta para nossos propósitos, basta citar dois desses importantes pressupostos
que estão na Parte II e doravante vão orientar a presente investigação: no primeiro, ele
estabelece um dualismo irredutível entre a ordem do pensamento e a ordem das coisas [ou da
matéria] que já nos é bastante familiar da primeira parte, onde vimos que qualquer um pode
levar suas reflexões para além da vida comum, mas aqui é bom se mover com cautela, isto é,
sempre ajustando suas crenças às probabilidades fundadas na experiência e; no segundo, que
remonta ao Tratado, a incapacidade da razão de dar provimento a um salto indutivo sem o
recurso à experiência, ou melhor, de legitimar a transferência para o todo quaisquer
conclusões tiradas com base nas suas partes (Hume, 1992, p.38). Na altura da Parte VIII,
Hume parece estabelecer um equacionamento adequado para os aludidos pressupostos,
mantendo sua coerência doutrinária, quando a alternativa entre a ordem do pensamento e a
ordem das coisas é decidida em favor da última. De fato, o pensamento jamais poderia ser
uma opção aceitável se verificarmos que na hipótese empirista humeana tal implicaria numa
recaída no antropomorfismo dogmático. A resposta de Kant ao problema de Hume suscita,
assim, uma análise dessas questões com mais vagar.
Com efeito, na Parte II, a estratégia seguida por Fílon para contrapor-se ao argumento
analógico de Cleantes nasceu da alegação de que o pensamento e a ordem das idéias se
constituem numa mera porção do universo 89 e, então, parte para uma série de
questionamentos de tipo mereológico, isto é, baseados numa lógica de relações entre as partes
e o todo, que foram abordadas em “Da necessidade do raciocínio analógico” (ver 3.2.2).
Questões como as que se seguem, sugerem que Fílon propõe uma espécie de revolução
nascente que secretamente orientou a atenção dos homens para a beleza e a finalidade da natureza, algo como um
amálgama das duas grandes divisões da Crítica da Faculdade do Juízo - a estética e a teleologia.
89
Segundo Fílon [ou Hume], só nos é dado a conhecer, e ainda assim muito precariamente “uma parte mínima
desse grande sistema e durante um intervalo muito curto de tempo. Como então poderíamos nos pronunciar
conclusivamente acerca da origem de seu todo” (Hume, 1992, p.40). Note-se que passagens como essas também
impactam com os argumentos atribuídos a Dêmea a respeito de Deus. De fato, nesta concepção teísta, a
Divindade “contempla passado, presente e futuro; seu amor e ódio, sua misericórdia e justiça, são uma única
operação individual. Ela está inteira em cada ponto do espaço, e está completa em cada instante da duração.
Nenhuma sucessão, nenhuma mudança, nenhuma aquisição ou diminuição. O que ela é não contém qualquer
sombra de distinção ou diversidade” (Hume, 1992, p.61). À guisa de complementação, observe-se a incrível
metamorfose do termo “duração” que se opera com o advento da revolução conceitual copernicana: enquanto os
antigos e medievais tinham vinculado a idéia de “duração” à de eternidade; a partir dos modernos a idéia de
“duração” passa a ser vinculada ao tempo e se identificaram com ela a ponto de o termo “modernidade” ser
caracterizado de um modo bastante apropriado como uma adesão ao tempo ou, numa palavra, à questões de
probabilidade (ver 1.8).
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copernicana no método seguido por Cleantes, a saber, subverter a partir de sua visão céticonaturalista tanto a indiferença dos raciocínios dedutivos quanto a imperfeição dos raciocínios
analógicos, pela, digamos, probabilidade dos raciocínios indutivos, que primam pela adoção
de métodos que tendem a rejeitar o paradigma da modalidade. De fato:
Mas por que uma parte da Natureza deveria constituir uma regra para outra
parte remotamente situada em relação à primeira? Por que deveria constituir
uma regra para o todo? Uma parte ínfima pode prover a regra para o
Universo? A natureza em um dado estado pode constituir-se em uma regra
certa para a Natureza em um estado imensamente distinto do primeiro?
(Hume, 1992, p.40).

No excerto acima, fica claro que Fílon recusa-se a se comprometer com um
determinismo mereológico para o argumento do desígnio ou, dito de outro modo, admitir que
as operações de uma parte nos capacitem a praticar inferências conclusivas sobre o todo em
hipótese alguma pode ser classificado como um procedimento demonstrativo, sobretudo, e em
suas palavras, se se tratar dessa “diminuta agitação do cérebro que denominamos pensamento
[ou razão], para que precisemos tomá-la como modelo do Universo...” (Hume, 1992, p.38), o
que, evidentemente, é uma refutação demolidora ao ideal de racionalidade dedutiva [AtB;
A⊢B] dos chamados seres “racionais” e, ao mesmo tempo, uma guinada em direção ao ideal
de racionalidade indutiva [AtB; B⊢A] dos “seres habituais”. Nessa perspectiva, de uma
maneira geral concordamos com Biro (1993, p.38) quando menciona que se é que em algum
sentido Hume ainda possa ser rotulado como cético, “seu ceticismo é mais bem compreendido
como um dirigido contra supostos conhecimentos metafísicos supra-científicos, do que contra
o próprio conhecimento científico” e, nesse desiderato, ele não deixa de atender aos preceitos
e orientações nominalistas emanadas da revolução [conceitual] copernicana, como bem pode
ser visto através de suas analogias conformes com esse novo método de investigação e com o
“procedimento cauteloso dos astrônomos...” (Hume, 1992, p.44).
Com relação à Parte VIII, embora não tanto explícita, a idéia central de Hume parece
estar alinhada à seguinte constatação: se a crença fosse fixada por processos de raciocínio,
então todos aqueles que consideravam o argumento cético, seriam levados a um processo de
extrema indiferença ou, nas palavras de seu porta-voz, a uma “suspensão integral do juízo”
(Hume, 1992, p.113). Esta observação de Fílon, no final da Parte VIII, tem seu desfecho no
corpo da Parte IX quando ele também vai se posicionar contra o argumento a priori defendido
por Dêmea segundo o qual é muito complicado, senão “absolutamente impossível, deduzir a
unidade da natureza divina simplesmente a partir da contemplação das obras da natureza (...)
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Ao passo que o argumento a priori...” (Hume, 1992, p.117), com base na máxima causal,
seria para este uma alternativa [teísta] meritória, já que tudo “o que existe deve ter uma causa
ou razão para sua existência, pois é absolutamente impossível que alguma coisa produza a si
mesma” (Ibid, p.118) 90 , devendo, portanto, haver alguma condição de perseidade ou a crença
de que uma coisa age por si ou, numa palavra, pela sua própria natureza interna.
Não compactuando com Cleantes nem com Dêmea, respectivamente no que toca a
defesa de argumentos a posteriori e a priori a favor da existência de Deus, Fílon,
evidentemente, vai confirmar que na ausência da experiência, o que resta é o acaso, de modo
que em sua concepção tanto faz transigir com um hilozoísmo em que o movimento “inicia-se
na matéria, sem que se conheça um agente que o tenha voluntariamente iniciado” (Hume,
1992, p.106) e que disso dispomos de uma adequada plausibilidade através da geração e
crescimento vegetativo dos organismos ou, ao contrário; com a alternativa de que as próprias
idéias se organizem por si mesmas 91 . Em ambos os casos, Fílon parece apontar que, numa
eventual ausência da experiência, o “início do movimento na própria matéria é a priori tão
concebível quanto sua comunicação a partir da mente, ou da inteligência” (Hume, 1992,
p.106-107).
De fato, mesmo quando admitimos que tanto “um mundo mental ou um universo de
idéias exige uma causa tanto quanto a exige um mundo material ou um universo de objetos”
(Hume, 1992, p.63) de tal modo “governados por princípios semelhantes e dependentes, em
suas operações, de um igual sortimento de causas” (Ibid), na ausência da experiência ou da
causa, o acaso prevalece e, nesse desiderato, por que, “então, deveríamos pensar que a ordem
é mais essencial a um do que ao outro? [Pensamento ou matéria?]” 92 (Hume, 1992, p.65).
Cético diante de alternativas que rivalizam na oportunidade de se utilizar raciocínios
analógicos, Fílon conjectura se não seria mais plausível substituir a noção de criação dedutiva
90

Fílon aprofunda a crítica de Cleantes ao argumento a priori: “Embora os raciocínios apresentados por você,
Cleantes, sejam suficientes para eximir-me de levantar novas dificuldades, não posso deixar de ressaltar um
tópico adicional (...) que o argumento a priori raras vezes tem sido considerado muito convincente, exceto por
pessoas de inclinações metafísicas que estão acostumadas a raciocínios abstratos e que, descobrindo com o
auxílio da matemática que o entendimento leva freqüentemente à verdade através de caminhos obscuros e em
oposição às primeiras aparências, transferem o mesmo hábito de pensamento a assuntos nos quais ele não
deveria ter lugar (...) o que é uma prova certa de que as pessoas sempre derivaram e sempre derivarão sua
religiosidade de fontes que não se confundem com esta espécie de raciocínio” (Hume, 1992, p.122-123), de
modo que Hume confirma neste fragmento que em sua doutrina cético-naturalista não é a ordem do pensamento
que dirime sobre a ordem das coisas, mas justamente o contrário e que, portanto, só nos resta suspender o juízo
quando a razão se arvora a decidir sobre a questão dos atributos divinos.
91
E temos, “de fato, experiência de idéias que se dispõem por si mesmas e sem nenhuma causa conhecida”
(Hume, 1992, p.65).
92
Segundo Hume (1992, p.64), seria “melhor, portanto, jamais lançar os olhos para além do mundo material
presente (...) [, pois quando] você dá um passo além do sistema mundano, apenas excita uma disposição
inquisitiva que jamais poderá ser satisfeita”, um modo cético de dialelo ou, de resto, um raciocínio circular que
só pode ser desfeito se tivermos o concurso da experiência.
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[e/ou analógica] como um fiat criador instantâneo, pela noção de criação indutiva de uma
formação gradual e progressiva, contrapondo, por conseguinte, a concepção racionalista do
criacionismo com a concepção evolucionista do empirismo, hipótese que, como vimos atrás,
pode guardar uma certa proximidade teórica com a de autores como Swinburne. É o que
podemos depreender de passagens da Parte VI como a que se segue:
(...) se eu estivesse obrigado a defender algum sistema particular [da
natureza do pensamento ou da matéria] (o que jamais faria de bom grado),
não haveria nenhum que eu considerasse como mais plausível do que o que
atribui ao mundo um princípio de ordem eterno e inerente, embora
acompanhado de grandes e ininterruptas perturbações e alterações. Isto
solucionaria de uma vez todas as dificuldades (...) a qual cedo ou tarde
precisaremos recorrer, seja qual for o sistema que tivermos adotado. De que
forma as coisas poderiam ter chegado a ser como são se não houvesse em
algum lugar, no pensamento ou na matéria, um princípio ordenador inerente
e originário? É indiferente a qual dos dois concedemos nossa preferência.
Em qualquer hipótese cética ou religiosa, o acaso não pode ter lugar. Tudo
está certamente governado por leis fixas e invioláveis; e, se a essência mais
recôndita das coisas viesse a abrir-se para nós, descobriríamos então um
cenário do qual presentemente não podemos ter a menor idéia (Hume, 1992,
p.88).

Se Fílon afirma que a inexistência de causas não pode ter lugar, ele de fato sustenta que
está fora de cogitação um sistema no qual a ordem do pensamento prevaleça sobre a ordem da
matéria ou, numa palavra, que relações naturais [ou indutivas] obtenham sua fundamentação a
partir de relações filosóficas [ou analógicas] e isto tanto na filosofia quanto na religião. Com
efeito, o que vimos na primeira parte foi uma descrição completa de que a legitimação
metodológica das relações naturais é obtida a partir da redução de suas respectivas relações
filosóficas e que, nesse desiderato, como detalhamos em 1.8, Hume defende que o nosso
acesso ao recôndito 93 é de fundo empírico e não transcendental ou, dito de outro modo, é uma
93

Mais recentemente, a interpretação considerada tradicional de Hume, que é a cético-naturalista que adotamos,
foi questionada por Galen Strawson em sua The Secret Connection: Causation, Realism, and David Hume
publicada em 1989 (ver bibliografia). Ele argumentou que Hume defendia um realismo acerca da causalidade e
meramente expressou ceticismo acerca de nossa capacidade de descobrir a necessidade objetiva que é intrínseca
a essa causalidade. Com efeito, dadas as nossas faculdades limitadas, devemos ficar satisfeitos com a mera
regularidade da sucessão e permanecer ignorantes das causas necessitantes e escondidas ou secretas das coisas.
Como já nos referimos desde a primeira parte, essa interpretação é totalmente contraditada por Kemp-Smith e
outros: o que importa, para além dessas controvérsias, é que Hume foi geralmente compreendido como tendo
analisado a causalidade em termos de conjunção constante, contigüidade e prioridade temporal, a partir das quais
tenta nos passar a idéia de conexão necessária através da hipótese de um hábito adquirido. Por isso, ainda que
seja tentador pensar que as causas tornam seus efeitos necessários, ou seja, se a causa estiver presente, o efeito
tem que ocorrer - ou seja, que haja uma conexão necessária entre causa e efeito, é oportuno que resgatemos o
nosso tópico “Da probabilidade” (ver 1.8), onde já dizíamos que as causas tornam apenas prováveis os seus
efeitos e não que os efeitos são [como nos juízos analíticos]sempre encontrados nas causas, de modo que, se
pensarmos que, ao falar sobre o que é naturalmente necessário, estamos descobrindo uma forma de necessidade
de re na natureza, podemos evidentemente estar incorrendo em ilusão, ou numa forma proposicional que
expresse um non sequitur. Assim, quando na passagem supra, Hume afirmara que se nossa experiência não fosse
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questão de probabilidade e não uma questão de possibilidade, o que pode ser atestado pela
nossa incapacidade cognitiva de alcançar o todo da cadeia causal. A partir desta constatação, a
estimativa de Fílon que “uma sociedade de numerosas deidades é tão compreensível quanto
uma única deidade universal” (Hume, 1992, p.89), como é de praxe nas religiões monoteístas,
pode ser obtida da citação supra através de contra-exemplos a uma operação demonstrativa
encetada por um raciocínio modus ponens do tipo “AtB; A⊢B” 94 .
Assim, de acordo com Hume em sua História natural da religião, o politeísmo não só é
o ponto de partida da crença religiosa em todos os povos [e não da degradação de um suposto
monoteísmo originário como de maneiras diferentes defendem Cleantes e Dêmea], de modo
que os deuses dos povos primitivos não são tanto princípios explicativos das coisas, mas antes
a projeção de suas multifacetadas angústias e esperanças. A este politeísmo de origem
psicológica opõe-se, todavia, o deísmo racionalista do filósofo: enquanto que o povo nunca
ascende aos céus pela via da contemplação, a idéia de uma causa inteligente do universo de
fato impressiona o filósofo. Diante disso, nos parece que a única possibilidade de decidir a
contenda em favor do sistema deísta defendido por Cleantes seria provando que a ordem do
pensamento prescreve a ordem da matéria, ou melhor, que existe uma causalidade final, a
saber, uma ordem ou organismo teleológico onde se possa constatar a importância [simbólica]
e a funcionalidade ou uso do raciocínio analógico, basicamente uma continuidade daquilo que
apresentamos em 3.2.2 ou, nas palavras de Fílon:
Não podemos decidir esta importante questão a não ser provando a priori
que a ordem está inseparavelmente ligada, por sua própria natureza, ao
pensamento; e que [esta ordem], por si mesma ou com base em princípios
fundamentais desconhecidos [dado que eles são a priori], não pode jamais
ser inerente à matéria (Hume, 1992, p.98).

Tais são os argumentos transcendentais [teleológicos] que, como vimos, são idênticos
aos raciocínios analógicos sui generis que foram introduzidos em 3.2.2 - “Da necessidade do
raciocínio analógico”. Neste sentido, podemos depreender que uma boa parte dos esforços de
Kant para desenvolver a fundamentação de uma reflexão teleológica na Crítica da Faculdade
do Juízo, parece coincidir com um tipo de prova [demonstrativa] que Fílon exigia que
Cleantes lhe apresentasse com o fito de justificar devidamente sua doutrina. De fato, a

tão limitada e imperfeita, a essência mais secreta [ou oculta] das coisas pudesse tornar-se acessível para nós, isto
não pode ser interpretado, como o faz Galen Strawson, que ele fosse considerado um realista privado o que, de
resto, nossa primeira parte já buscou descrever exaustivamente.
94
Assim, quando Fílon imagina a admissão de que todos esses sistemas - o ceticismo, o politeísmo e o teísmo estão em pé [equiprovável] de igualdade, é porque a ordem do pensamento prevalece sobre a ordem das coisas, o
que vem a contraditar a própria linha de argumentação defendida por Cleantes.
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resposta de Kant ao problema de Hume parece que no mais estaria atendida se Cleantes
conseguisse estabelecer uma explicação que tivesse como estrutura proposicional não uma
analogia imperfeita como a denunciada por Fílon, mas uma analogia pura - sui generis ou
“AtB; A⊢B”-, o que, no mínimo, seria inconcebível para um argumento que se dizia a
posteriori como o de Cleantes. Nesse desiderato, conclui-se que a única instância onde a
ordem do pensamento impera sobre a ordem das coisas será uma ordem completamente
depurada do mental - uma ordem transcendental -, de modo que, na seqüência, veremos quais
as condições sob as quais Kant vai instrumentalizar sua resposta teleológica ao problema de
Hume com base em elementos teóricos angariados até aqui. Isto é, no decorrido de
“Finalidade e Indução”, na qual procuramos a exemplo da segunda parte também incorporar
requisitos mínimos para uma leitura lógico-semântica ou proposicional, mas agora com
relação à “Crítica da Faculdade de Juízo Teleológica”.
Nessa perspectiva, o final dos Prolegômenos é, do ponto de vista sistemático, um dos
momentos mais importantes da determinação dos limites da razão pura com o fito de formular
uma crítica à posição cética de Hume aos argumentos da existência de Deus: como vimos há
pouco, o antropomorfismo simbólico defendido por Kant, e que tem suas primeiras
manifestações nessa obra, na verdade parece propor uma posição intermediária entre o deísmo
e o teísmo que, sem ultrapassar os limites da razão, a partir daquilo que conhecemos, no
mundo da experiência, e daquilo que o transcende, atribuímos propriedades, não a Deus, mas
à sua relação com o mundo. Esse é o conceito de uma analogia puramente regulativa ou sui
generis o que, na concepção kantiana, se constitui numa faculdade do conhecimento
heautônoma 95 , onde “pensamos o mundo como se a sua existência e a sua determinação

95

A heautonomia tem sua base na analogia e mais propriamente nos argumentos analógicos do tipo como se que
Kant introduz no Apêndice à Dialética Transcendental. Segundo Marques (1987, p.127), no raciocínio analógico,
o “conceito da razão não sobredetermina, como o entendimento o faz, a imaginação: a faculdade de julgar
(refletinte) não se limita, pois, a determinar um objeto que pelo esquema da imaginação é subsumido pelo
conceito, mas essa faculdade deverá sim refletir através de uma analogia, de forma a poder sensibilizar a idéia da
razão com uma intuição sensível. Assim, entendimento e imaginação [nos meandros dos quais atua a analogia],
de acordo com o que Kant pensa na terceira Crítica, colaboram ou jogam harmoniosamente para essa descoberta,
até que finalmente se encontre uma intuição que concorde, quanto à legislação (não quanto ao conteúdo), com o
conceito da razão em causa” e, isto significa precisamente o seguinte: que na linguagem kantiana, a
racionalidade não está limitada à atividade do entendimento [, como estaria limitada a racionalidade indutiva em
Hume,] e, sim pertence à razão, de modo que, se não podemos concluir por analogia, podemos, no entanto,
pensar segundo a analogia. Dito isto, agora se pode compreender por que Kant entende a analogia como um
princípio reflexionante e transcendental e que, por isso mesmo, precisa ser sui generis. De fato, um pensamento
como o de Hume, que trabalha com um ideal de racionalidade indutiva pode descartar a analogia e, quando
muito, considerá-la segundo os padrões da indução como mostramos em 3.2.2. Em Kant, que trabalha com um
ideal de racionalidade dedutiva, a analogia não pode ser descartada. Ao contrário, ela tem por modelo uma
analogia sui generis - o princípio da razão suficiente. Neste sentido, poderíamos afirmar, em aditamento ao que
vimos em 3.2.2, que o raciocínio abdutivo no escopo da doutrina kantiana, corresponde as inferências do poder
de julgar - Urteilskraft - que na Lógica [Jäsche], ver L., §84, 132-133, engloba indução e analogia. Veja que a
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interna promanassem de uma razão suprema” (Prolegômenos, §57, p.155), sem contudo, por
meio de tal pensamento, se imponha a descobrir “o que ele é em si mesmo, mas segundo o
que ele é para mim, a saber, em consideração do mundo do qual eu sou uma parte”
(Prolegômenos, §57, p.152) e que, no âmbito do marco transcendental, urge reafirmar que eu
sou parte do mundo em dois sentidos: ao prescrever leis a partir do “eu penso” e ao prescrever
fins a partir do Juízo - no primeiro caso como autonomia; no segundo como heautanomia,
como Kant sugere na primeira introdução à Crítica da Faculdade do Juízo, onde “o Juízo dá
não à natureza, nem à liberdade, mas exclusivamente a si mesmo a lei, e não é uma faculdade
produzir conceitos de objetos, mas somente de comparar (o grifo é nosso) (...)” (1995a, p.62),
o que nos garante a associação do procedimento heautônomo a um raciocínio analógico
transcendental que, ao tratar da relação entre o condicionado mundano e o incondicionado
supramundano, tem como finalidade somente determinar, simbolicamente, o conceito do
incondicionado, quando o limite já foi alcançado.
O que foi dito em relação ao mundo, também deve ser dito em relação à suposta razão
suprema que, enquanto objeto precípuo do conhecimento analógico, podemos ter somente um
conhecimento relacional ou hipotético, mas nunca um conhecimento objetivo. E Kant é
incisivo neste ponto, reiterando o que em parte já vimos no nosso tópico 3.1: a importância da
Crítica da Faculdade do Juízo, em relação às duas primeiras é que ela acentua a função
arquitetônica da razão presente na “Doutrina Transcendental do Método”, no sentido de que
um acordo livre, indeterminado e incondicionado das faculdades é condição de possibilidade
de qualquer relação determinada entre faculdades como bem ocorre na Crítica da Razão Pura
e na Crítica da Razão Prática, respectivamente com o entendimento e com a razão; e isso
porque uma faculdade isolada nunca desempenharia um papel legislador e determinante se
todas as faculdades juntas não fossem capazes dessa livre harmonia subjetiva e, além do mais,
genealógica do Juízo. Mas isto, com outras palavras, está presente nos Prolegômenos:
Graças a esta analogia, resta um conceito de ser supremo suficientemente (o
grifo é nosso) determinado para nós, embora tenhamos deixado de lado tudo
o que o poderia determinar absolutamente e em si mesmo; com efeito,
determinamo-lo, contudo, relativamente ao mundo e, por conseguinte, a nós,
e nada mais nos é necessário. Os ataques de Hume contra aqueles que

coerência de Kant já está impressa na Lógica, quando em L., §43, 114 ele define as inferências do entendimento,
da razão e do poder de julgar: “As inferências imediatas também se chamam inferências do entendimento; ao
contrário, todas as inferências mediatas são ou inferências da razão [no caso determinante], ou inferências do
poder de julgar [no caso reflexionante]”. Vale insistir, que em C. R. P., B360, p.301, Kant já havia chamado as
inferências imediatas de inferências do entendimento: “quanto a mim, preferiria denominá-la de inferência do
entendimento”, o que já havíamos considerado ao longo deste trabalho e, particularmente mencionado em nota
no tópico 1.5 da primeira parte.
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querem determinar absolutamente este conceito, ao tirarem os materiais de si
mesmos e do mundo, não nos atingem [constitutivamente]; também não
pode censurar-nos que nada nos restará, se nos tirarem o antropomorfismo
objetivo do conceito de ser supremo [pois ainda assim permaneceremos com
a idéia regulativa desse ser...] (Prolegômenos, §58, p.152-153).

Da citação supra, pode-se depreender que o posicionamento teórico de Hume contra os
raciocínios mereológicos de Cleantes perde sua força na medida em que a ordem das causas é
substituída pela ordem das razões ou, dito do outro modo, na medida em que sai de cena o
antropomorfismo tanto objetivo quanto dogmático que este defende para o conceito de Deus
na perspectiva de seu deísmo a posteriori. Neste sentido, por se tratar de um método a priori,
a réplica de Kant ao problema de Hume atinge indistintamente a Fílon e a Cleantes no que diz
respeito ao modelo de raciocínio que estes compartilham, que é a analogia: enquanto Fílon
reputa à analogia um raciocínio fraco que antes deve se medido pela indução e; Cleantes nos
parece que adota uma variante teórica difusa de tomar uma analogia [fraca] pela indução e,
neste sentido, ambos defendem o argumento do desígnio numa perspectiva a posteriori; a
grande inovação de Kant é tomar a analogia a partir de uma perspectiva a priori, a saber, na
forma de um argumento transcendental sui generis 96 , semelhante ao que exemplificamos atrás
para a versão de Paley e, nesse desiderato, somente ele nos permite supor que “a causalidade
da causa suprema é, em relação ao mundo, o que a razão humana é relativamente às suas
obras de arte” (Prolegômenos, §58, p.155 - nota) no qual grifamos propositadamente os
termos “relação” e “relativamente” o que, de resto, se apresenta como uma garantia kantiana
de que analogias perfeitas só ocorrem no marco transcendental do sui generis.
Nesse caso, do conceito de Deus, enquanto objeto de um conhecimento analógico,
podemos ter somente conhecimento relacional e nunca conhecimento objetivo. Esta nos
parece ser a principal inovação que podemos creditar à chamada empresa da reflexão e a
característica mais marcante das analogias teleológicas kantianas. Nesse desiderato, para
esgotar todas as objeções levantadas por Hume no que diz respeito aos raciocínios
mereológicos, a única alternativa é a opção dada pelos argumentos transcendentais, que são
96

Nessa perspectiva, é oportuno retomar a conclusão a que chegamos em 3.2.2 e que consta de Prolegômenos,
§58, p.152, a saber, que a analogia não estabelece somente “uma semelhança imperfeita entre (...) duas coisas,
mas uma semelhança perfeita de duas relações entre coisas inteiramente dissemelhantes”. Neste ponto, não
podemos nos furtar a dizer que independentemente da perspectiva kantiana que defende uma analogia sui
generis, dada a sua sintonia e a sua defesa inconteste do interesse da razão, cumpre asseverar que algumas
analogias são melhores do que outras, não apenas porque apelam à nossa imaginação ou sensibilidade individual,
mas porque correspondem com mais precisão à nossa experiência e ao nosso entendimento e, neste sentido, elas
correspondem, ou se aproximam, das perspectivas empíricas do conceito de analogia - ou da abdução. Coerente
com a sua doutrina, Kant não poderia denominar as analogias constantes da Analítica dos Princípios na primeira
crítica senão de Analogias [que limitam no âmbito] da Experiência, o que certamente as distinguem das
analogias da terceira crítica: as primeiras são determinantes e possibilitam uma conclusão esquemática por
dedução, como vimos em 2.2.3; as segundas são reflexionantes e só concluem assintoticamente.
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raciocínios silogísticos onde o que mais importa não é propriamente o conteúdo ou as
qualidades dos termos envolvidos em suas premissas, mas antes as relações entre as premissas
e suas conseqüências 97 : com isso não se pode pensar a existência de cada premissa ou de cada
parte de uma relação sem antes pensar a própria relação como um todo ou, numa palavra, sem
pensar que o argumento [transcendental teleológico] “AtB; A⊢B” está na origem de “AtB;
B⊢A”. Assim como diante de uma casa “concluímos com a máxima certeza que ela teve um
arquiteto (...) porque ela é exatamente a espécie de efeito que, por experiência, sabemos que
procede daquela espécie de causa” (Hume, 1992, p.32-33), assim também, no âmbito de uma
analogia [qualquer], torna-se difícil pensar o arquiteto sem pensar numa casa. Fílon dizia que
Cleantes não podia estender essa analogia para além da experiência, inferindo, por exemplo,
que Deus é o arquiteto do Universo. Por isso, com certeza, Cleantes não ousaria afirmar “que
o Universo guarda tanta semelhança com uma casa a ponto de podermos inferir, com a mesma
certeza, uma causa similar; ou que a analogia (o grifo é nosso) seja, aqui [tão] integral e
perfeita” (Hume, 1992, p.33) a ponto de permitir uma conclusão transcendental, como diria
Kant. De fato, este insistira que embora não possamos jamais concluir [constitutivamente]
questões transcendentes como a existência de Deus em termos de probabilidades; contudo,
podemos perfeitamente pensar (regulativa e transcendentalmente) nessa possibilidade, através
de um instrumento apropriado, que é a analogia simbólica ou do tipo sui generis de conclusão
indeterminada, porém válida.
Dessa forma, a partir dessa analogia simbólica, finda superada a acusação de que se
tomam matérias pertencentes ao humano e do mundo, para elevar-se a uma determinação
absoluta do Ser Supremo, além daquela de que nada reste ao se retirar o antropomorfismo
97

Como já vimos observando ao longo de todo este escrito e, principalmente, ao longo “Da interpretação de
Allison - Objekt”, Kant confere uma relativa autonomia ontológica às relações o que já ficara patente em seu
Apêndice “Da anfibolia dos conceitos da reflexão, resultante da confusão do uso empírico do entendimento
[Gegenstand] com o seu uso transcendental [Objekt]” na primeira crítica. Assim, a causalidade que aqui interessa
fundamentalmente a Kant é uma causalidade relacional, estritamente lógica e simbólica porque estritamente
formal [transcendental]. Neste sentido, a faculdade de juízo reflexiva, de um ponto de vista estritamente
simbólico, pode proceder segundo analogias entre as obras de arte humanas e a ordem universal, sem com isso
supor que suas similaridades residam em qualidades igualmente similares comuns aos seus respectivos autores,
como Kant nos coloca em CJ, §90, 449 - nota. É por isso, que Deus não é só um conceito possível, mas - nos
limites de um ideal transcendental - um conceito necessário da razão. Por oportuno, é certo que a autonomia
ontológica relacional de Kant, é alheia, pelo que vimos na primeira parte, ao idealismo empírico humeano como
se vê pelas posições assumidas por Fílon ao longo dos Diálogos sobre a religião natural. Vale frisar, que essa
autonomia ontológica adotada pela filosofia de Kant pode ser interpretada como uma opção pelo enfoque
antropológico [que é em si copernicano], o qual é destacado por vários autores. Allison, por exemplo, afirma na
primeira edição de sua obra Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and Defense que se trata da
construção de “uma interpretação do idealismo transcendental como um projeto contrastante [com o modelo
teocêntrico de concepção de conhecimento vigente no realismo transcendental], o modelo antropocêntrico do
conhecimento. O principal propósito é que esta interpretação nos permita ver claramente a conexão entre
idealismo transcendental e a concepção de condição epistêmica, a qual, por sua vez, nos permita reconhecer a
natureza não-fenomenalista e não-psicologista deste idealismo” (Allison, 1983, p.14).
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objetivo do conceito de Deus 98 . Isso se verifica na passagem do deísmo ao teísmo [moral]:
Kant considera que, se nos é permitido um conceito deísta de Ser Primeiro como hipótese
necessária, concebido por meros predicados ontológicos de substância, causa, etc, não se
pode, outrossim, impedir predicar a esse ser uma causalidade pela razão [ou finalidade], em
relação ao mundo. Podemos, assim, transpor essa concessão ao teísmo, sem a obrigação de
atribuir razão ao Ser Primeiro como propriedade [constitutiva] a ele inerente. Esse é um
exercício legislante da razão, lícito, na compreensão de Kant, e que supera o antropomorfismo
dogmático, já que os predicados, nessa esfera de uso prático da razão, são simples categorias
que não oferecem conceito algum limitado pelas condições da sensibilidade. Não obstante,
ainda que se retire o antropomorfismo dogmático que é atribuído ao conceito de Deus pela
abordagem de Cleantes, Kant ainda se coloca inteiramente de acordo com o diagnóstico de
Fílon no que toca a imperfeição dos raciocínios mereológicos atribuídos ao deísta. Isto pode
ser visto a partir da narrativa do personagem cético no excerto que se segue:
(...) não dispomos de dados [ou experimentos] para decidir acerca de
qualquer sistema de cosmogonia [uma vez descartada uma cosmologia
estabelecida a partir de um ato arbitrário de criação]. Nossa experiência, em
si mesma tão imperfeita e tão limitada tanto em alcance como em duração,
não nos pode oferecer qualquer conjetura plausível acerca da totalidade das
coisas (Hume, 1992, p.95)

Nessa vaga perspectiva, segundo a concepção empirista de Fílon, não dispor de dados é
não dispor de causas e, na ausência destas, estaria configurada a condição já vista de acaso
absoluto onde não haveria qualquer regra “pela qual deveríamos guiar nossa escolha” (Hume,
98

Esta seria para Hume, e seu porta-voz Fílon, o caso da analogia [ou comparação] de Deus como artífice do
Universo, de modo que a “desigualdade [seria] tão marcante que o máximo que você pode pretender, nesse caso,
é conjeturar, supor ou presumir a existência de uma causa similar; e como essa pretensão será recebida pelas
demais pessoas é algo que deixo à sua consideração” (Hume, 1992, p.33), ou daqueles que possuem uma
imaginação fértil, pois aqui qualquer coisa pode produzir qualquer coisa. Contudo, na concepção particular de
Kant, este é o caso da relação dita sui generis que considera que a validade do argumento tem proeminência e
prevalência ontológica sobre a verdade das premissas ou, dito de outro modo, entre o mundo e a sua finalidade,
como vimos em 3.2.1. Assim, conhecemos as obras de arte e os desígnios humanos dos quais elas são resultados,
mas diante da insaturabilidade [empírica] de nossos argumentos não dispomos de nenhum conceito,
empiricamente determinado, da totalidade do mundo nem tampouco de um desígnio que seja suficiente para a
sua produção, assim como o é o arquiteto para a construção da casa, pois isso, evidentemente, só seria
concebível no caso de um argumento hipotético saturado [válido ainda que indeterminado]. Neste caso,
estaríamos diante de uma causalidade pela razão ou estritamente relacional que é a nossa conhecida máxima
causal que vimos a pouco e envolve uma argumentação transcendental teleológica como a representação de um
todo que deve preceder logicamente as partes ou a experiência. Isto explica porque quando recorremos à
experiência e aos seus métodos indutivos [ou insaturados] para dirimir sobre a necessidade [dedutiva ou
saturada] do todo, incorremos em petição de princípio, como vimos na primeira parte, já que a totalidade que se
busca é a única capaz de conferir aos dados da experiência o estatuto de validade às partes ou experiência, seja
esta determinada ou indeterminada. Conclue-se que, na concepção analógica fraca de Cleantes [e até na
analógica forte de Fílon], dizer que a ordem característica do Universo “provém, em última instância, do
desígnio é pressupor a própria tese que se deseja estabelecer” (Hume, 1992, p.98) o que, evidentemente, está em
completo antagonismo com a visão transcendental de Kant.
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1992, p.95-96). Nessa condição, estaríamos impossibilitados de constituir qualquer sistema de
natureza em sua totalidade, uma vez que todos seriam igualmente possíveis e indiferentes,
seja para aqueles que partilham de um evolucionismo [mais tolerante], sejam os que seguem
um criacionismo autêntico. No mais, a experiência comum nos dá o testemunho de que em
“todos os exemplos que já presenciamos, as idéias são copiadas dos objetos reais e são
ectípicas, não arquetípicas, para expressar-me em termos eruditos” (Hume, 1992, p.112), ou
que em “todos os casos que presenciamos o pensamento não tem influência sobre a matéria
(...)” (Ibid), e isto se posta na raiz da própria metodologia inerente ao sistema humeano que
garante que as exceções [ou contra-exemplos] são bastante raras (ver T., I, I, 2 – “Divisão do
tema”) e que podemos, portanto, assumir a precedência [empírica] do ectípico em relação ao
arquetípico, como de fato já mencionamos, inicialmente no tópico 1.1 e de modo geral ao
longo de “A gênese do problema de Hume”.
A alternativa paradigmática de Kant consiste em reverter a concepção humeana a partir
da orientação de que a bem do interesse da razão, o arquetípico tenha precedência sobre o
ectípico ou, como vimos atrás, que o modo transcendental de pensar estabeleça que o possível
seja anterior ao provável: para começar, ele mostra o visível descompasso em sustentar um
modelo de idealismo empírico que insiste em perseguir o recôndito como uma questão de
probabilidade científica ou, o que é o mesmo, interpretar essas operações pressupondo nossa
infinita capacidade cognitiva de explicar “ou dissecar a refinada estrutura interna da qual ela
depende (...)” (Hume, 1992, p.96). Ao recuar para a instância arquetípica Kant acena, mais
uma vez tal como vimos insistindo ao longo deste trabalho, para o acerto de sua decisão
conceitual copernicana, a saber, de estabelecer em caráter sabidamente pioneiro um modo de
tratar a epistemologia a nível ontológico, isto é, transcendental, denunciando, por conseguinte,
o disparate de pretender demonstrar que a ordem sistemática é inerente à natureza em seu todo
em um plano ectípico, seja mediante a experiência atual, seja mediante a experiência possível.
Nesse desiderato, Kant consuma sua resposta à indução estabelecida por Hume de mãos dadas
com um inegável requinte de ordem racionalista ou, o que é o mesmo, em consonância com o
interesse da razão quando propõe que nossas únicas idéias capazes de constituir a unidade
sistemática da natureza (ver 3.2.1) não são ectípicas, mas sim arquetípicas 99 .
99

Para Kant, o arquetípico está para o ectípico como o original está para a cópia. Em CJ, §77, 350-351, ele
afirma que “este princípio não concerne à possibilidade de tais coisas mesmas (mesmo consideradas como
fenômenos) segundo esta espécie de produção, mas sim e unicamente ao ajuizamento [, ao Juízo,] possível
destas coisas para o nosso entendimento. (...) É que nesse caso exigimos simplesmente ajuizar a produção da
natureza de acordo com a nossa faculdade, isto é com a faculdade de juízo reflexiva e não com as coisas
mesmas, a favor da faculdade de juízo determinante. Não é aqui de modo nenhum necessário demonstrar que
seja possível um tal intellectus archetypus, mas simplesmente que nós somos conduzidos àquela idéia (de um
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Desaparece assim o dualismo irredutível humeano entre a ordem do pensamento e a
ordem das coisas: na filosofia de Kant, a única ordem que importa é a ordem da possibilidade
da experiência e não da experiência em si 100 . De fato, é exatamente por ser experiência, que a
experiência não pode jamais ser uma realidade independente, de modo que o equívoco que
por vezes se inculca no cerne da filosofia de Hume e de toda tradição empirista em geral é o
que se poderia chamar de reificação da experiência, o erro de confundir a experiência com a
realidade, engano não diferente daquele que seria o de tomar a epistemologia pela ontologia
[da tradição]. Nesse desiderato, a introdução revolucionária dos argumentos transcendentais e
só eles, reiteramos, permitem tratar a epistemologia no nível ontológico [transcendental] ou,
resgatando o que já está dito no tópico 1.9, esta é uma tarefa adjudicada ao interesse da razão
que, nesse sentido deve se antecipar à atualidade da experiência, estabelecendo uma ordem
onde a totalidade das coisas torna-se aquela que o pensamento constitui não para as coisas
como são em si, mas como são para nós ou para a nossa capacidade finita de conhecimento 101 .
Assim, na medida em que trabalhamos no plano de um argumento saturado [a priori] ou
no locus dos argumentos transcendentais, estamos circunscritos ao esquema da necessidade
ou da “existência de um objeto em todo o tempo” (C. R. P., B184, p.186), onde um grande
modus ponens representa dois entendimentos, como podemos depreender a partir de uma
análise mais detida do exposto no parágrafo 77 da Crítica da Faculdade do Juízo, a saber:
tanto o argumento transcendental em sua dimensão determinante que vimos em “Legalidade e
Causalidade”; quanto o argumento transcendental em sua dimensão reflexiva de “Finalidade e

intellectus archetypus) pelo contraste com o nosso entendimento discursivo, que necessita de imagens
(intellectus ectypus), e com a contingência de uma tal constituição tampouco tal idéia não contém contradição
alguma”.
100
Segundo Höffe (2005, p.50), à “primeira vista um conhecimento independente da experiência e ao mesmo
tempo sintético parece insólito e, por isso, bastante remota a possibilidade de uma filosofia autônoma. No
entanto, as possibilidades aumentam consideravelmente se não só na metafísica, mas também em todas as
ciências teóricas ocorrem, como Kant afirma, juízos sintéticos a priori. Neste caso, o conhecimento da
metafísica não ficaria fora do ‘continuum das ciências”’, e incluídos, dessa forma, no continuum dos argumentos
transcendentais que assumem uma condição de fundamentação, como os que descrevemos ao longo de
“Legalidade e Causalidade” e “Finalidade e Indução” em contraposição àqueles que não assumem uma condição
de fundamentação - os cético-naturalistas de “A gênese do problema de Hume”.
101
Cumpre informar que, em articulação com o modo cético-naturalista que adotamos na interpretação da
filosofia humeana, deve-se insistir como vimos no tópico “Da probabilidade” em 1.8, que Hume parece
compactuar com aqueles que acreditavam que “a essência mais recôndita das coisas viesse a abrir-se para nós
(...)” (Hume, 1992, p.88), como é praxe nas doutrinas ditas empíricas que não admitem algo como uma unidade
sistemática da natureza nem qualquer uso hipotético da razão (ver 3.2). De fato, ainda no Tratado, ele já dizia da
impossibilidade de seguir “com nossas inferências ao infinito; e a única coisa capaz de as deter é uma impressão
da memória ou dos sentidos (...)” (T., I, III, 4: 111, 1), o que ele praticamente repete nos Diálogos sobre a
religião natural em Hume (1992, p.97), e volta a insistir em T., I, III, 4: 112, 2 ao frisar que é “isso o que de fato
se passa com todos os argumentos hipotéticos, ou seja, raciocínios baseados em uma suposição; pois neles não
há nenhuma impressão presente, nem tampouco crença em uma existência real”, o que, de algum modo explica,
com Strawson, que proposições ectípicas incorrem em non sequitur e estão, portanto, fora do escopo do marco
transcendental.
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Indução”. Neste sentido, podemos garantir que nosso pensamento é parte da natureza em sua
totalidade e, sobretudo, é a única parte à qual podemos atribuir validade objetiva: a forma de
um modus ponens constitui causa e efeito de uma totalidade que deve ser tautológica e, nesse
desiderato, não há qualquer sentido em considerar que essa totalidade seja representada, a
exemplo de um ser supremo [ou primeiro motor], como constituída externa e independente de
nosso pensamento, nem no modo de um argumento insaturado ou habitual.
Mas, a resposta de Kant ao problema de Hume, como postulávamos no ocaso de 3.2.2, e
que acabamos por desenvolver no presente tópico 3.3, pode ser efetivamente considerada
apodítica? Cumpre retomar nossa conhecida questão que não obteve resposta conclusiva na
segunda parte: a aludida resposta implica a existência e/ou a necessidade das leis causais
empíricas? Obviamente, quanto mais nos afastamos do conhecimento causal cotidiano em
direção às investigações científicas, mais perto provavelmente estaremos de movermo-nos
para generalizações nomológicas que fascinam os filósofos e caracterizam algumas partes da
ciência. Mas não são estas que são implicadas pelos enunciados causais corriqueiros que
impregnam nosso discurso, de modo que a idéia de que todo enunciado singular implica uma
lei causal não é nada mais que um comprometimento sem fundamento com uma forma
incipiente de determinismo. Como observado em “Da estrutura e do conteúdo” na Introdução,
estas são questões que deverão ser abordadas em nossas Considerações Finais quando, enfim,
esperamos elucidar nossa tese de que cabe ao interesse da razão e, portanto, à razão prática,
fornecer uma resposta apodítica de Kant ao problema de Hume. Neste sentido, pretendemos
ao menos apontar, como indicamos em nossa Introdução, que essa resposta puramente
racional vai residir no âmbito da função defensiva da filosofia crítica, e que esta se refere
precisamente ao uso prático da razão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pauta destas “Considerações Finais” de certo modo exige que seja devida,
além de conclusivamente analisada a conhecida questão que nos acompanhou ao longo
de todo este trabalho e que diz respeito a resposta de Kant ao problema de Hume ou,
mais precisamente, se essa resposta “implica a existência e/ou a necessidade das leis
causais empíricas”. Devemos recapitular brevemente como ela foi posta inicialmente
por Hume no escopo de nossa primeira parte e as tentativas pontuais que foram feitas
para respondê-la em nossas segunda e terceira partes e, nessa perspectiva, formulamos a
base de nossa tese de que em face da defesa do interesse arquitetônico da razão, que é a
intenção precípua do chamado sistema kantiano, a referida resposta somente terá o seu
devido equacionamento se for considerada em sua ordem apodítica, isto é, no nível de
argumentos transcendentais [racionais] do tipo [modus ponens] “AtB; A⊢B” que
assumem uma condição demonstrativa e inteiramente a priori de fundamentação, e não
no nível de argumentos transcendentais [cético-naturalistas] do tipo “AtB; B⊢A” que
não assumem por sua vez a mesma condição de fundamentação. Assim, diante do que
ficou estabelecido, cabe-nos insistir que o objetivo principal destas “Considerações
Finais”, para além de uma mera conclusão, é mostrar que se existe uma resposta
apodítica de Kant para o problema de Hume, tal solução só ocorre efetivamente no
cumprimento do chamado uso prático da razão. E isto certamente nos incita a examinar
alguns aspectos [arquitetônicos] do papel pouco divulgado da razão prática na Crítica
da Faculdade do Juízo, notadamente em sua parte teleológica 1 , com o fito de entender
porque só nesse âmbito a resposta pode ser caracterizada como exaustiva [e existente]
na forma proposicional “AtB; A⊢B”.
Com efeito, em “A gênese do problema de Hume” a questão da indução, que é
considerada um dos argumentos mais célebres da história da filosofia, foi posta nos seus
mínimos detalhes e, ao longo dos diversos tópicos constantes de seu desenvolvimento,
1

É neste sentido que Zammito em sua conhecida e já clássica obra The Genesis of Kant’s Critique of
Judgement de 1992, nos fala de uma ethical turn no que diz respeito à terceira crítica: esta seria a base das
pretensões mais elevadas da filosofia kantiana, que são notadamente de natureza moral. Com efeito,
Zammito (1992, p.7-8) nos diz que a “virada ética (...) introduz um tom muito mais metafísico em toda a
obra, enfatizando a idéia do supra-sensível como fundamento tanto da liberdade subjetiva, quanto da
ordem natural. Ela resulta na inclusão da discussão sobre o sublime, uma completa reformulação da
‘Dialética do juízo estético’, e, em 1790, na elaboração da ‘Metodologia do juízo teleológico’ e uma
revisão da Introdução a todo livro”. É também Zammito (1992, p.315) que acrescenta que o homem “é
intencional (absichtlich). Ele é Purposeful, isto é, uma causa intelectual. Ele é um fim-em-si”, e este é, de
fato, o ponto fulcral da Crítica da Faculdade do Juízo, ou seja, tentar reconciliar a causalidade natural e a
causalidade moral. Estas Considerações Finais mostram que o Juízo é o protagonista dessa reconciliação.
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um de nossos objetivos complementares foi antes de tudo pedagógico, a saber, tentar
transmitir como Hume sem apelar a um cientificismo (ver 1.10) reduz a causalidade
“AtB; A⊢B” à indução [ou probabilidade] “AtB; B⊢A”; e isto tem suas raízes na
Introdução, a partir do contraponto entre argumentos transcendentais e o tom ausente de
azul. Nessa perspectiva, na esteira da interpretação de Strawson, nosso propósito inicial
foi optar por um equipamento conceitual que possuísse uma forma lógica racional além
de intenção bem comportada que abarcasse adequadamente tanto a causalidade quanto a
indução: tal forma pode ser encontrada na abdução que, como mencionado no tópico
3.2.2, tanto pode representar uma relação filosófica [ou de causalidade], quanto uma
relação natural [ou de indução]. Isto já é o bastante para compreendermos inteiramente a
posição assumida por Strawson, que ao se referir à reidentificação de particulares,
acredita que eles possam ser articulados na organização de nossa experiência de duas
maneiras diferentes: a primeira (i), que ele concorda e que se assemelha com a doutrina
humeana é estabelecida a partir de um ideal de racionalidade indutivo “AtB; B⊢A” e; a
segunda (ii), que ele discorda por incidir em non sequitur como vimos no tópico 2.3.3 e
que se assemelha com o sistema transcendental kantiano é feita a partir de um ideal de
racionalidade dedutivo “AtB; A⊢B” como o defendido por Allison.
Neste sentido, o que, enfim, “A gênese do problema de Hume” particularmente
insiste em nos fazer ver é que a hipótese do hábito tem sua representação expressa em
um enunciado condicional complexo que conduz uma relação de causalidade entre A e
B ou de A para B (AtB). Com efeito, partimos de um estado antecedente A para a
crença em um estado conseqüente B com determinado grau de probabilidade, e esta
proposição condicional pode por sua vez ser adequadamente metamorfoseada num
argumento transcendental de forma “AtB; B⊢A” que, como foi descrito, não assume
uma condição de fundamentação e, nesse desiderato, ele é cético-naturalista. Com base
nesta consideração, generalizada pelo discurso strawsoniano de que tanto Hume quanto
Kant podem operar com argumentos transcendentais que diferem em suas condições de
fundamentação, é que procuramos formular um título que melhor se apropriasse dos
pormenores da reconstituição tanto do problema de Hume quanto das supostas soluções
oferecidas por Kant. Surgiu assim uma pista que reputamos tanto concisa quanto
coerente a partir da reflexão de que não há “uma” resposta de Kant ao problema de
Hume, mas pode-se considerar que antes existe “uma” história das respostas de Kant ao
problema de Hume e esta pode até mesmo incluir a inexistência de “uma” resposta de
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Kant ao problema de Hume, visto que eles adotam metodologias diferentes para tratar a
nossa questão, fato que é recorrente até entre seus principais intérpretes como vimos em
“Legalidade e Causalidade” a partir de Strawson e Allison 2 .
Chegamos, assim, àquela que supomos poder ser caracterizada a “denominação
ótima” para a presente questão, a saber, “Os argumentos transcendentais: Kant e o
problema de Hume” tratam de um tema cuja tese procura defender que os argumentos
transcendentais existem de fato onde a faculdade da razão vai cumprir uma função
legisladora no interesse pela liberdade e que lhe proporcione a condição de responder
[apoditicamente] ao problema de Hume, o que vai ocorrer por ocasião do chamado
momento defensivo [e negativo] da trilogia crítica -, condição que, vale recordar, já
havia sido submetida a concisas, mas consistentes referências localizadas no decorrer
desta exposição, mais precisamente em número de três que cuidamos de mencionar no
ocaso dos tópicos 1.10 da primeira parte além dos 2.2 e 2.2.2 da segunda parte.
Nessa perspectiva, no decorrer de “Legalidade e Causalidade” onde tratamos
basicamente sobre a cogência da resposta de Kant ao problema de um Hume também
naturalista [e não apenas cético] na Segunda Analogia da Experiência da Crítica da
Razão Pura, não observamos avanços significativos no sentido de uma resposta
conclusiva que vínhamos perseguindo. Ao contrário, as análises que ali procedemos, e
que contou com o devido suporte teórico de intérpretes abalizados como Strawson e
Allison, apenas nos apontaram para a confirmação de que no seu conjunto e num dado
2

Tem sido sugerido por alguns autores mais recentes que há pouco sentido em se questionar se há uma
verdadeira resposta de Kant ao problema de Hume, ou melhor, se o primeiro consegue responder com
sucesso ao segundo haja vista como já detectamos, mormente na primeira e na segunda parte, os dois
adotam metodologias diferentes. De fato, para confirmar que eles adotam metodologias diversas, basta
revermos as posições interpretativas de Strawson e Allison que estão descritas nos tópicos 2.3 e 2.4, bem
como algumas considerações adicionais que emitimos ao longo do desenvolvimento constante da terceira
parte. A esse respeito, ver também Watkins (2004, p.449-488). Nossa tese, estabelecida na Introdução, é
que se realmente não existe uma resposta de Kant no nível da função fundante ou razão teórica da
primeira crítica; não obstante, em função do entrelaçamento arquitetônico (Übergang) da doutrina
kantiana, essa resposta deve ser atingida [em nível apodítico] no cumprimento da função defensiva [e
negativa] da crítica ou no uso prático da razão. É isto, também é válido reiterar, o que procuramos
descrever nestas “Considerações Finais”: um argumento transcendental [teleológico] “AtB; A⊢B” no
âmbito da razão prática que se caracteriza como apodítico, e responde a Hume. Com efeito, como já
observamos no início da segunda parte, a teoria moral de Kant pode ser assumida a partir de uma tentativa
de perseguir uma fundamentação para a exigência de agir moralmente, ou no interesse pela universalidade
da liberdade [ou causalidade pela liberdade], resultando que os imperativos da moralidade são princípios
da razão, no sentido de regras da racionalidade do agir. Agir moralmente seria buscar regras a priori de
validade semântica ou de finalidade para nossas formas de agir, para além das regras de validade sintática
ou de causalidade que condicionam nossas formas de conhecer. Assim, argumentos transcendentais
cético-naturalistas, de qualquer forma que sejam interpretados, só podem ter sua garantia de fundamento
[apodítico] nos argumentos transcendentais kantianos onde o interesse da razão é prático, ou seja, a lei
moral que é irredutível a qualquer outro fundamento anterior não pode se apresentar como um universal
comparativo e psicológico, mas como um absoluto lógico [apodítico] “AtB; A⊢B”.
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plano discursivo onde cabe a faculdade do entendimento legislar - e a reafirmar Hume a
partir da adoção de uma leitura simultaneamente cético e naturalista que se tratou de um
pressuposto inarredável que postulamos logo no início da presente tese -, a dita resposta
está longe de ser apodítica ou, dito de outra forma, tanto necessária quanto suficiente.
Com efeito, consideradas as duas definições de causalidade postas por Hume - a
própria causalidade e a indução -, foi visto que a proposta de Strawson dá conta apenas
da questão da indução e, ainda assim, no contexto teórico de uma metodologia empírica
(Gegenstand) como vimos no tópico 2.3, o que o levou a concluir que dentro do escopo
de sua metodologia transcendental ao tentar responder a Hume através da Segunda
Analogia da Experiência, Kant incide em non sequitur, o que implica afirmar que a
contribuição deste não caracterizaria uma resposta necessária à causalidade. Defensor
da metodologia transcendental (Objekt), Allison sugere que as leis causais particulares
devam ser separadas logicamente do princípio universal da causalidade, pois quando se
opera em um marco empírico onde fica omitido o que ele designou por linha de
interpretação 1 que descrevemos no tópico 2.4.2, é evidente que a solução kantiana vai
incorrer no non sequitur denunciado por Strawson. A noção de condições epistêmicas
permite a Allison trabalhar no escopo demonstrativo a priori do marco transcendental,
desconsiderando a resposta de Kant ao problema de Hume no que toca as leis causais
particulares e, dessa forma, se porta como solução necessária, ainda que não suficiente à
questão, ou melhor, responde à causalidade legada pela primeira definição de causa de
Hume, mas não à indução (ver 2.4.3). O fato é que as contribuições de Strawson e
Allison, ao que parece, apenas confirmam a impossibilidade de uma resposta que a nível
teórico [fundante] ou no escopo dos juízos exclusivamente determinantes proporcionem
uma solução conclusiva ou de caráter apodítico ao problema de Hume.
Foi diante dessa perspectiva que adentramos em “Finalidade e Indução”, onde o
nosso intuito, ainda que não devidamente explícito, foi o de sustentar que a doutrina
crítica de Kant, quando apreendida a partir de sua organicidade e sistematicidade,
sugere em variadas ocasiões o primado irredutível do interesse da razão bem como da
importância arquitetônica desse “sistema completo da razão pura” (C.R.P., B736-737,
p.575) juntamente com sua intenção de estabelecer as devidas interfaces (Übergang),
sobretudo no interior da trilogia crítica, o que no seu conjunto, já podem ser prévia e
claramente observadas ao longo da “Doutrina Transcendental do Método” da Crítica da
Razão Pura, como está exposto no capítulo “A Arquitetônica da Razão Pura”, onde ele
já assegurava a “prioridade que a filosofia moral tem sobre as outras ocupações da razão
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[e, ademais, a] (...) legislação da razão humana (filosofia) tem dois objetos, a natureza e
a liberdade (...)” (C.R.P., B868, p.662). De fato, quando procedemos a uma análise
retrospectiva do que descrevemos na terceira parte, em linhas gerais ficou estabelecido
um diagnóstico conciso, onde: (i) partindo da concepção de argumentos transcendentais
teleológicos é possível; (ii) a instrumentalização de uma idéia reguladora denominada
unidade sistemática da natureza que serve de justificação e fundamentação para o
conhecimento científico que; (iii) centrada na importância concedida aos raciocínios
abdutivos [ou analógicos] tem como resultado uma resposta [racional a priori] de Kant
à segunda definição de causa - à indução - em Hume, e isto ainda foi submetido a uma
prova com base no contraponto teórico entre a Crítica da Faculdade do Juízo e os
Diálogos sobre a religião natural, que alguns autores, como citamos Lebrun, atestam
como a tese da segunda resposta de Kant ao problema de Hume.
Sendo assim, alguns excertos pontuais extraídos dos conteúdos de nossa terceira
parte podem produzir resultados a que daremos seqüência nestas Considerações Finais.
De fato, parece que o principal deles é que o conhecimento a priori não é todo do tipo
lógico, uma vez que isto já colocaria por terra uma das principais teses do kantismo que
é a da existência de juízos sintéticos a priori: todo conhecimento que assere existência é
empírico e fenomênico; e o único conhecimento a priori que diz respeito à existência é
na concepção kantiana sempre considerado hipotético e numênico, facultando conexões
entre coisas que existem ou podem existir, mas não facultando a própria existência em
seu sentido constitutivo. Do que estamos falando, talvez o exemplo mais significativo
de um conhecimento a priori não lógico seja o conhecimento quanto ao seu valor moral
- a existência [moral] a que nos referimos no ocaso do tópico 2.2.2. Não estou me
referindo aqui a juízos quanto ao que é útil ou quanto ao que é virtuoso, uma vez que
tais juízos exigem premissas empíricas; ao contrário, refiro-me a juízos que dizem
respeito à desejabilidade intrínseca e que corresponde à própria existência [a priori] das
coisas. Se algo é útil, tem que ser útil porque garante alguma finalidade; e a finalidade,
se avançarmos suficientemente ao longo de um processo dito complexo que envolve
uma longa cadeia causal, tem que ser valiosa por si, e não apenas porque é útil para
outra finalidade qualquer, de modo que no caso do valor moral, nem todos os meios são
justificáveis, mas apenas aqueles que estão de acordo com os fins da própria ação, e isso
em conformidade com a conhecida máxima de que fins morais exigem e se seguem [em
modus ponens] de meios morais. Nesse desiderato, todos os juízos quanto ao que é útil
dependem em última instância de Juízos quanto ao que tem valor moral em si, e apenas
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estes podem ser considerados argumentos transcendentais que assumem uma condição
de fundamentação “AtB; A⊢B” e que, enfim, se exprimem como existência [moral] no
domínio numênico dos fatos [de interesse] da razão 3 ou da universalidade pela liberdade
-, e tais são os conhecidos imperativos categóricos da razão prática kantiana 4 .

3

Cumpre alertar para o conceito de “fato [ou factum] da razão”: a consciência que temos da lei moral, e
não a própria lei moral, é um fato, mas não um fato empírico qualquer; mas um fato único da razão [pura]
que legisla imediatamente como vontade autônoma, onde nada pode ser anterior à determinação [causal
mecânica] da vontade. Nesse desiderato, a evidência de que a razão pura pode ser prática é o “factum da
razão” que, com propriedade, designa a existência “AtB; A⊢B” da lei moral -, o imperativo categórico.
4
Isto nos remete a análise da existência [moral] a partir da forma lógica modus ponens “AtB; A⊢B” que
nos acompanhou ao longo de todo este trabalho. Com efeito, em “Finalidade e Indução” mostramos que o
objetivo de Kant é conceber a unidade sistemática da natureza através de juízos “AtB; A⊢B” como fio
condutor da reflexão teleológica e com isso assumir um fundamento transcendental para os argumentos
humeanos cético-naturalistas “AtB; B⊢A”. Assim, Kant parece nos sugerir que há princípios gerais que
mostram que podemos ter um conhecimento indubitável que não deriva de modo algum dos objetos dos
sentidos, expresso por um dever puramente racional como imperativo categórico codificado numa forma
modus ponens “AtB; A⊢B”. Depois parece afirmar que quando uma condicional é verdadeira (“Se isto é
verdadeiro, aquilo é verdadeiro”), a sua antecedente (a primeira parte até a vírgula) implica a sua
conseqüente (a segunda parte). Apesar de ser verdade que muitas vezes se chama “implicação” à
condicional, trata-se, como vimos na segunda parte, de dois conceitos diferentes e geralmente reserva-se a
noção de implicação e de “seguir-se de” para argumentos válidos e não para as condicionais, que são
apenas afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, mas não válidas ou inválidas. Todavia, o perigo
de confundir é latente, pois, de resto podemos transformar condicionais em argumentos e vice-versa. Na
verdade, quando Kant enuncia um modus ponens “AtB; A⊢B” ele recorre à sua forma eminentemente
proposicional: “Se for verdade que se A, então B e se for verdade que A, então é verdade que B”, sem
nenhum resquício de mentalismo como ocorre em Hume. De fato, é evidente, como vimos, que isto não
ocorre com o mentalismo humeano: para expressar relações causais num ideal de racionalidade indutivo,
as vezes nos expressamos da forma “AtB” ou, na maioria delas como bem justificamos, da abdução
“AtB; B⊢A”, ou seja, às vezes partindo de um mero enunciado condicional, outras de um argumento
[transcendental] cético-naturalista. Em qualquer dos casos, admitimos que Kant pudesse ter duas
respostas ao problema de Hume e que ambas operam simultaneamente nos níveis determinante e
reflexionante, respectivamente de “Legalidade e Causalidade” e “Finalidade e Indução”, ou melhor, a
rigor temos apenas uma forma no nível transcendental “AtB; A⊢B” respondendo tanto esquemático ou
temporalmente quanto simbólica ou atemporalmente a uma forma cético-naturalista “AtB; B⊢A”. Nessa
perspectiva, um enunciado condicional ou, “o que se segue de uma verdade é uma verdade”, sem o
complemento conclusivo do argumento como um todo, não pode ser um princípio dedutivo geral, pois
para o ser teria que justificar os outros princípios como o modus ponens, o que não acontece; tal
afirmação é apenas a definição de “segue-se”, que é o modo algo informal [e indutivo] como falamos da
relação que existe entre as premissas e a conclusão de qualquer dedução válida ou implicação estrita [ou
saturada]. Pelo dito, segue-se que Hume parece estar totalmente correto quando critica a concepção
racionalista das três leis do pensamento expressas desde Aristóteles através dos princípios da identidade,
da não-contradição e do terceiro excluído; contudo, em última instância, parece que é Kant que está
correto quando postula o modus ponens como anterior a esses princípios e do qual eles dependem. Ao que
parece, Kant institui que o modus ponens ou princípio da razão suficiente é mais fundamental que as
aludidas três leis do pensamento. Com efeito, o nome “leis do pensamento” é também enganador, pois o
que é importante não é o fato de pensarmos de acordo com essas leis, mas o fato de as coisas se
comportarem de acordo com elas; por outras palavras, o fato de quando pensamos de acordo com elas expressas por um modus ponens que está envolvido em todas as demonstrações -, pensamos com verdade
a priori, ou pensamos com base em um imperativo categórico e não de um imperativo hipotético ou,
como apontamos na terceira parte, pensamos através do Juízo (Urteilskraft) e não do juízo (Urteil). Em
conclusão, apenas o princípio da razão suficiente é, de fato, um princípio [no nível de argumento] para o
pensamento; as três leis aristotélicas ou teoremas do pensamento não são fundamentais porque [no nível
de enunciados] não são nem separadamente necessários a priori, nem conjuntamente suficientes.
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Já vimos à exaustão que há proposições conhecidas a priori, e que entre elas
estão as proposições da lógica e da matemática pura, bem como as aludidas proposições
auto-evidentes da moral tais como “temos o dever de procurar o que é bom e evitar o
que é mau” e outras. A questão que tem de nos ocupar a partir de agora é quanto à
possibilidade de tal conhecimento quando sintético, sobretudo no caso de proposições
gerais em que não examinamos todas as instâncias, e na verdade nunca poderíamos
examiná-las todas elas a contento, porque dada a complexidade inerente à cadeia causal
envolvida o seu número é um indeterminado. Com efeito, no sentido kantiano tal é o
conhecimento pela razão ou o conhecimento a priori, que são uma só e mesma coisa -,
trata-se da questão semântico-cognitiva da finalidade que vimos em seu pormenor na
nossa terceira parte. Por isso, Kant entende também por razão num sentido mais restrito
e que lhe é especial, a faculdade de pensar superior à qual devemos às chamadas
“idéias” numênicas da Alma, do Mundo e de Deus.
Neste caso, é peculiar à faculdade da razão já não se opor à experiência, mas ao
entendimento, estabelecendo como que uma demarcação entre a razão teórica e a razão
prática 5 . Assim entendida, a avaliação da racionalidade não é meramente descritiva,
mas intrinsecamente normativa, ou seja, ela também comporta um uso prático especial
de onde provêm as idéias de “Liberdade”, de “Imortalidade” e de “Deus” como
postulados da razão prática ou, em todo caso, como regras de inferência argumentativa
inteiramente a priori “AtB; A⊢B”, onde o que se coloca em jogo não é propriamente a
distinção que caracteriza a dualidade entre o mundo dos fenômenos e o mundo das
coisas-em-si, mas a relação subjetiva expressamente formal que existe entre eles no
nível de um ideal de racionalidade dedutivo, onde a razão prática por si mesma e sem
colisão “com a [razão] especulativa, confere realidade a um objeto (Gegenstand) suprasensível da categoria da causalidade, a saber, à liberdade (...)” 6 ou, numa palavra, como
5

Aqui está a principal tensão que na filosofia kantiana opõe o fenômeno e a coisa-em-si pensada, ou
númeno; bem como uma das principais características que diferenciam “Legalidade e Causalidade” de
“Finalidade e Indução”, como vimos ao longo do desenvolvimento de nossas segunda e terceira partes.
Foi neste sentido que numa nota do tópico 3.2.2, afirmávamos que as formas abdutivas tanto se prestam à
idéia de justificação epistêmica através da indução [humeana] quanto à de fundamentação ontológica pela
via da analogia teleológica [kantiana]. De fato, se para Hume, princípios da razão como a máxima causal
só podem ser postulados no nível de probabilidade científica; já em Kant eles têm que ser postulados
como necessidade metafísica, necessidade que aqui deve ser entendida como inteiramente a priori
conforme estabelecido por sua metafísica crítica da revolução copernicana ou ontologia de objetos que
torna evidente a importância filosófica da teoria do conhecimento ou, de resto, que os argumentos
transcendentais kantianos permitem tratar a epistemologia a nível ontológico, invertendo o esquema
noético platônico. No presente caso, tratamos de princípios de reflexão, argumentos transcendentais
teleológicos que não determinam o objeto, mas é objeto de nossa reflexão sobre ele.
6
Ver Kant, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1992, p.14.
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atua o Juízo nesse desiderato que é o de fazer a transposição entre os mundos do “ser” e
o do “dever ser” através da causalidade da vontade como vaticinamos na terceira parte 7 .
Com efeito, é preciso insistir que se é verdade que as duas primeiras críticas
invocavam fatos e procuravam as condições respectivas para esses fatos, elas as
encontravam em determinadas faculdades já formadas; na terceira crítica, por seu turno,
Kant vai colocar um problema crucial que diz respeito à origem das faculdades a partir
de seu livre acordo e, assim, descobre o último fundamento que ainda faltava às outras
críticas, como vimos no tópico 3.1. A partir daí, a crítica em geral deixa de ser um
simples condicionamento para tornar-se uma espécie de cultura transcendental, locus de
uma livre transposição reflexionante entre as nossas faculdades, formando uma estrutura
hierarquizada onde os diversos interesses da razão não mais permanecem indiferentes
entre si, mas exprimem à sua maneira a subordinação do interesse especulativo num
sistema de fins onde o interesse mais alto é sempre o da razão [prática].
Nessa perspectiva, a gênese do transcendental está localizada no Juízo que é
algo como um acordo a priori das faculdades ou, mais precisamente, o resultado de um

7

Em aditamento ao que foi visto ao iniciar a terceira parte, observamos que Kant acrescenta na
Antropologia de um ponto de vista pragmático, no §89, o que ele já havia externado ao longo da sua
trilogia crítica: o homem possui uma natureza dual e, aparentemente paradoxal, isto é, quando analisado
do ponto de vista pragmático ele é uma criatura natural sensível e, por outro lado, uma criatura natural
sensível dotada de liberdade e vontade, isto é, racional ou, em suma, o homem é um ser sensível dotado
de razão. Esta é a célebre distinção que ele faz no âmbito da filosofia prática entre o que é fenomênico e o
que é numênico, pois se por um lado o homem está preso aos propósitos naturais, por outro ele independe
de toda e qualquer determinação. Sendo assim, no contexto da Crítica da Razão Pura, Kant nos apresenta
uma causalidade fundamentalmente mecânica no âmbito do juízo determinante, onde não há espaço para
a liberdade, uma vez que estes juízos operam apenas como princípios constitutivos do conhecimento, e a
liberdade, conquanto necessária, não é considerada objeto de um saber teórico, mas de um saber prático
(praktische Erkenntnis) como consta na Crítica da Razão Prática. Por seu turno, o juízo reflexionante
apresentado na Crítica da Faculdade do Juízo, usa o princípio da finalidade ou unidade sistemática da
natureza como princípio regulativo, ou seja, não é factível conhecermos algo como uma finalidade na
natureza, dado que ele funciona apenas como um princípio heurístico, ou melhor, é como se houvesse na
natureza uma outra causalidade que não fosse oriunda de um entendimento expresso pela via da categoria
de causalidade aplicada à experiência pelo juízo determinante. De fato, uma causalidade mecânica,
embora passível de conhecimento, nos informa apenas como as coisas ocorrem, e não o seu fim ou para
onde elas se encaminham. Sendo assim, se havia um abismo intransponível entre a natureza e a liberdade,
com a terceira crítica, isto é, com o Juízo, vimos que tal abismo desaparece, pois que, se de um lado
ajuizamos os fenômenos dentro de um simples mecanismo, de outro podemos ajuizá-los a partir do
princípio da finalidade, isto é, segundo a idéia de liberdade, uma vez que através deste princípio ela se faz
possível na natureza, ou seja, pensamos a natureza como favorável às ações da liberdade. Assim, a razão
prática fornece ao conceito negativo de liberdade que é liberdade transcendental constante da terceira
antinomia da primeira crítica, um sentido positivo dado pelo conceito de causalidade da vontade ou
liberdade prática - o que a filosofia especulativa não poderia fazer, e isto implica que na Dialética
Transcendental da Crítica da Razão Pura a liberdade do ponto de vista teórico, não poderia ser colocada
de outra forma exceto em termos antinômicos (Ver C.R.P., B472-473, p.406-407). Nesse contexto,
conclue-se que a liberdade só recai em uma antinomia se a tomarmos como objeto de um conhecimento
teórico.
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acordo [livre] entre diferentes faculdades que diferem em natureza 8 , não em grau, como
diria Hume ao estabelecer sua pretensa doutrina das faculdades a partir do Tratado (T.,
I, IV, 7: 300, 7), como expomos no tópico 1.3. Assim sendo, a passagem (Übergang) da
primeira para a segunda crítica, isto é, a possibilidade da liberdade em um mundo que
só pode ser conhecido segundo uma “Legalidade e Causalidade”, só é possível através
da intervenção [da faculdade] do Juízo [reflexionante] segundo uma “Finalidade e
Indução”, ou melhor, a tensão inerente ao pensamento kantiano oriunda da distinção
entre fenômeno e númeno, se desfaz especialmente pelo conceito de finalidade - a
“técnica da natureza” que havíamos antecipado no tópico [2.2.3] “Do esquematismo e
da capacidade de julgar em geral” e, neste sentido, pode-se dizer que um interesse em
geral sempre implica esse conceito de “fim”. Em toda trilogia crítica, Kant alude ao
conceito de “fim” que une os domínios da filosofia teórica e prática através do Juízo, de
modo que a lacuna existente entre a causalidade natural (müssen) e a moral (sollen) é
que garante à sua filosofia prática um caráter marcadamente teleológico, mormente
quando insiste que as nossas ações têm sempre como referência aquilo em vista do que
algo existe, ou seja, um propósito.
Disso depreende-se que o uso prático da razão nos permite ajuizar o mundo
como se este fosse favorável à realização do mérito de ser feliz pleno no infinito (ligado,
é claro, à perfeição moral). Isto nos exorta a não mais julgarmos o mundo unicamente
através do juízo determinante, mas sim através do juízo reflexionante, uma vez que este
aplica à natureza o princípio da finalidade que, embora não aumente nosso
conhecimento da natureza, nos permite pensar um fim último para o nosso agir moral,
pois com ele a natureza é representada como se um entendimento contivesse a unidade
sistemática da natureza ou, o que é o mesmo, o fundamento da unidade projetada do
diverso de suas leis empíricas como vimos ao longo da terceira parte. Nessa perspectiva,
o homem será a única criatura, que poderá agir na natureza, e não apenas atuar: cabe a
ele sair da cadeia causal mecânica determinista e agir livremente na natureza, o que
somente será possível pela via da “Finalidade e Indução”, ou seja, através da terceira
8

Ver o parágrafo 40 da terceira crítica [estética], “Do gosto como uma espécie de sensus communis”,
onde Kant estabelece o problema da relação a priori entre faculdades e que chama de “senso comum”,
talvez uma expressão um tanto inadequada para nomear uma relação a priori, pois demasiada marcada
pelo empirismo. Assim, todo acordo de faculdades entre si define aquilo a que se pode chamar de “senso
comum” e, como exemplo, temos o “senso comum” moral como acordo do entendimento com a razão,
sob a legislação da própria razão. Com efeito, por mais que se trate apenas de uma idéia, o “senso
comum” - que não se confunde com a “opinião comum” -, institui uma perspectiva inaudita que nos
permite pensar o mundo das afecções em consonância com o mundo da razão. Tal, devemos insistir, é o
papel precípuo dos Juízos reflexionantes, representados pela indução e pela analogia.
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crítica e o princípio de finalidade nela engendrado. Numa palavra, ajuizando a natureza
consoante um fim, que é moral, faz-se pensável, isto é, possível, o agir humano pela
liberdade na natureza ou pela representação da lei moral, de modo que o sujeito deve
agir como se fosse um habitante de um mundo inteligível9 .
Diante do exposto, cumpre resgatar o que havíamos afirmado no ocaso do tópico
2.4.3, portanto antes de adentrar na terceira parte, a saber, que a reflexão teleológica em
geral ou, mais precisamente, o Juízo, corresponde certamente ao derradeiro e decisivo
momento da revolução [conceitual] copernicana. Com efeito, de acordo com Kant, a
tarefa da revolução copernicana para a trilogia crítica estabelece em nível arquitetônico
que na medida em que deve haver razão nas ciências, algo tem que ser conhecido nelas
a priori. E o conhecimento da razão, por sua vez, pode ser referido de dois modos ao
seu objeto: ou meramente para determinar seu objeto e seu conceito como foi visto em
linhas gerais na segunda parte ou conhecimento teórico da razão; ou para tornar esse
objeto real como foi visto em linhas gerais na terceira parte que nos revelou, ainda que
de modo indireto, o interesse prático da razão a partir da ordem dos fins. Para o devido
êxito de um projeto propositivo de determinação e delimitação da extensão e dos limites
desse conhecimento pela razão, Kant afirma que ela deve determinar, não importando
quão grande ou pequeno seja seu conteúdo, a parte pura de ambos os conhecimentos, a
saber, aquela parte em que a razão determina o seu objeto completamente a priori sem
mesclá-la com o que provém de outras fontes (C.R.P., BX, p.16) 10 .
9

Transcrevemos a passagem que se segue na Crítica da Faculdade do Juízo: “Ora nós temos somente
uma única espécie de ser no mundo, cuja causalidade é dirigida teleologicamente, isto é, para fins, e
todavia de tal modo constituída que a lei, segundo a qual ela determina a si própria fins, é representada
por eles próprios como incondicionada e independente da condições naturais, mas como necessária em si
mesma. Esse ser é o homem, mas considerado como númeno; o único ser da natureza, no qual podemos
reconhecer, a partir de sua própria constituição, uma faculdade supra-sensível (a liberdade) e até mesmo a
lei da causalidade com o objeto da mesma, que ele pode propor a si mesmo como o fim mais elevado (o
bem mais elevado no mundo) (CJ, §84, 399).
10
A tese corrente da revolução copernicana de Kant no âmbito da razão prática consiste na descoberta da
autonomia da vontade como o princípio supremo da moralidade e marca uma inflexão decisiva em seu
pensamento. Para Schneewind, a concepção de moralidade como autonomia é algo novo na história do
pensamento. De fato, “Kant inventou a concepção da moralidade como autonomia” (Schneewind, 2001,
p.29), de modo que a “autonomia, como a via Kant, requer uma liberdade contracausal; e ele acreditava
que, na experiência única do dever moral, nós ‘recebemos’ um ‘fato da razão’ que nos mostra
inquestionavelmente que possuímos essa liberdade como membros de um reino numenal” (Ibid). Nesse
sentido, a segunda crítica simplesmente postula a moralidade como algo inegável e, nessa perspectiva, o
limite exato da razão pura está na impossibilidade dela própria explicar como é possível que seja prática.
Tentar explicar isto equivaleria a exigir uma intuição da razão pura que nos é vedada como seres finitos.
Isto significa que a atribuição de liberdade à coisa-em-si e, no caso de seres racionais que somos ao nosso
ser inteligível, paga o preço da necessária inexplicabilidade da própria liberdade. Podemos apenas
compreender que não é possível explicar, isto é, demonstrar a realidade da liberdade, pois assim “a razão
ultrapassaria logo todos os seus limites se se arrojasse a explicar como é que a razão pura pode ser
prática, o que seria a mesma coisa que explicar como é que é possível a liberdade” (Kant, Immanuel,
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Com efeito, como observamos no início do tópico 2.2.2, é sob os auspícios da
revolução copernicana que Kant assegura que doravante é o conceito que determina o
objeto e não o contrário, de modo que mediante esta “mudança de método na maneira
de pensar (...) só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos nelas pomos”
(C.R.P., BXVIII, p.21). Do mesmo modo, na Crítica da Faculdade do Juízo, consoante
à sua tarefa de encontrar por reflexão o universal para o particular dado, a faculdade de
juízo reflexiva não seguirá o caminho de atuar empiricamente pelo mero acúmulo ou
agregado de dados ou de experimentos. Ao contrário, como exaustivamente foi descrito
ao longo da terceira parte e em particular no tópico 3.2.1, a validade dos argumentos
[“AtB; A⊢B”] precede a verdade de seus correspondentes enunciados [“AtB”], de
sorte que essa faculdade - o chamado Juízo -, deve proceder segundo princípios a priori
que antecipem a ordem que se deseja identificar nesses materiais empíricos.
Nessa perspectiva, como vimos no tópico 3.2.2, o procedimento adotado pelo
raciocínio analógico transcendental kantiano [sui generis] vai lhe servir nessa tarefa não
(i) para ascender gradual e empiricamente do mais particular ao mais universal à
maneira constitutiva de um ideal de racionalidade indutivo “AtB; B⊢A”; mas para (ii)
projetar na experiência relações que promovam sua maior unidade possível à maneira
regulativa de um ideal de racionalidade dedutivo “AtB; A⊢B”. Nesse desiderato,
segundo Kant, a condição da presença dos argumentos transcendentais teleológicos sob
a qual se unifica toda a diversidade de leis empíricas numa relação de totalidade
sistemática a priori ou unidade sistemática da natureza é que esse fim ou nexus finalis
“não é posto no objeto, mas exclusivamente no sujeito, e, aliás, em sua mera faculdade
de refletir” (1995a, p.51), que é parte de um excerto contido no início da terceira parte,
extraído da “Primeira Introdução à Crítica do Juízo” que, como outros vários, revelam e
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Trad. de Paulo Quintela, Lisboa: Edições 70, 1992, p.111).
Assim, o conceito de “liberdade” que não reside na lei moral, visto ser ele mesmo uma idéia da razão
especulativa, permaneceria puramente problemática e indeterminada se a lei moral não nos ensinasse que
somos [por postulado] seres eminentemente livres. É, pela lei moral, unicamente, que nos sabemos livres,
ou que nosso conceito de liberdade adquire uma realidade objetiva, positiva e determinada. Assim,
enquanto determinada praticamente, a liberdade é constitutiva e tal é um dos postulados da razão prática.
Em resumo, se não postularmos a liberdade (a partir da consciência da lei moral) não podemos falar de
uma razão prática e, por isso, Kant defende a legislação dessa liberdade em termos de uma moralidade
pura, capaz de se sustentar mesmo e, sobretudo em contraposição às leis da natureza que se manifestam
nesse domínio como impulsos, desejos e inclinações naturais ou, como observa Zingano (1989, p.35), “A
diferença que descola a ação humana dos eventos naturais é a liberdade inextinguível que cerca [todo] o
ato humano. O ato humano como essencialmente um ato livre é fundamentado pela possibilidade de a
razão pura ser prática” o que, de acordo com a concisa referência que fizemos no tópico 1.10, diverge
completamente da proposta de Hume que menciona em “Da liberdade e da necessidade” o trânsito em
graus [“AtB; B⊢A”] que operamos [probabilisticamente] entre os domínios do teórico e do prático,
citando no Tratado bem como na primeira Investigação o instrutivo exemplo do prisioneiro.
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garantem, por sua vez, a presença inquestionável do arcabouço teórico da revolução
conceitual copernicana também nos temas e teses da terceira crítica.
Com efeito, a partir de sua reflexão teleológica Kant estabelece um domínio em
que o conhecimento de objetos deve se guiar inteiramente por um conceito também
derivado analogicamente da razão no seu interesse prático ou “a faculdade de atuar (o
grifo é nosso) segundo fins (uma vontade); e o objeto, que somente é representado como
possível a partir desta faculdade, seria somente representado como possível enquanto
fim” (CJ, §64, 285). Resgatando o que vimos na terceira parte, podemos dizer que neste
ponto tanto o personagem Cleantes quanto Fílon estariam igualmente enganados no que
toca ao estado da arte sobre a reflexão teleológica contida nos Diálogos sobre a religião
natural: a réplica de Kant ao problema de Hume estaria satisfeita apoditicamente, caso a
estrutura proposicional para tal se consubstanciasse num argumento que se colocasse
numa posição que precede argumentos e/ou enunciados respectivamente dos tipos
“AtB; B⊢A” e “AtB” defendidos pelos aludidos personagens, a saber, que fosse um
argumento transcendental teleológico único [ou sui generis] do tipo “AtB; A⊢B” que,
ao que vimos, tanto legitima quanto fundamenta os primeiros porque só ele “tem que”
ou “deve ser” [a priori] um argumento [transcendental] que jamais pode ser reduzido ou
confundido com enunciados ou com argumentos [transcendentais] cético-naturalistas.
Para Kant o “dever ser” é sempre uma ação essencialmente interessada quando tem por
expressão a primeira formulação do imperativo categórico ou argumento transcendental
teleológico “AtB; A⊢B”, imposição do sujeito numênico à sua dimensão fenomênica.
Eis duas teses cujo confronto é inevitável: a posição kantiana é que a razão pode
[e deve] determinar o arbítrio, sendo mesmo motivo de ação; para Hume, é sabido que a
razão é subalterna às paixões e a paixão é tomada como a existência originária. Todavia,
como já colocamos no final da segunda parte, a leitura deste confronto nunca deve
primar pela sofreguidão, isto é, ela não deve cegar-nos ao fato de que Kant, embora se
contraponha às teses de Hume, nem sempre as apresentou como uma refutação das de
Hume. Ao contrário, se pensarmos bem, Hume aparece-lhe como o filósofo que, tivesse
aprofundado os problemas que descobrira, mormente no que toca a seu ceticismo, seria
levado a elaborar o método crítico e que esse método é extensivo a toda trilogia crítica.
Assim, quando Kant procura compreender o que a seu critério se constituem nas nãoconformidades da doutrina humeana, ele se move na suposição básica de uma crítica da
razão consigo mesma, de modo que importa dizer que “todo interesse é finalmente
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prático, e mesmo o da razão especulativa só é condicionado e completo no uso
prático” 11 ou conforme à forma modus ponens “AtB; A⊢B” 12 e do fato de devermos
pensar a natureza, em certos casos, à luz da finalidade, decorreria a segurança de uma
convivência [impura ou colisão e não uma separação] entre natureza e liberdade. É neste
sentido que Kant propõe “AtB; A⊢B” como resposta a “AtB; B⊢A” 13 .
Neste sentido, Kant deve muito mais a Hume do que poderíamos, inicialmente,
supor 14 . Ele não apenas teria evoluído a partir das investigações de Hume, de seu sono
dogmático no âmbito da razão na “filosofia especulativa”, mas também no que concerne
à razão no âmbito da “filosofia prática” de modo que, a partir desta, o envolvimento
entre eles efetivamente se estende a assuntos que em uma análise superficial seria
inimaginável mensurar, como por exemplo, o tema da religião, que é exatamente o do
envolvimento entre a Crítica da Faculdade do Juízo e os Diálogos sobre a religião
natural que vimos no tópico 3.3, quando associamos esse envolvimento com a segunda
resposta de Kant ao problema de Hume 15 . Neste sentido, a concepção teleológica da
natureza é fundamental para concebermos a razão pura prática na filosofia crítica e isto
porque é unicamente através de uma tal concepção, a qual nos permite perceber, à luz
da razão mesma, um encaminhamento na natureza, a partir do qual podemos entrever
um fim último associado a uma temática essencialmente moral.
Ao se contrapor às posições dos personagens Cleantes e Fílon nos Diálogos
sobre a religião natural, nas palavras de Lebrun, Kant poderia estar julgando Hume
como um pensador que ao converter conceitualmente relações filosóficas em relações
11

Ver Kant, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1992, p.140.
Já numa nota da terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant afirmava que
“Interesse é aquilo por que a razão se torna prática (...). O interesse lógico da razão (para fomentar os seus
conhecimentos) nunca é imediato, mas pressupõem sempre propósitos do seu uso”, isto é, fins. (Kant,
Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Trad. de Paulo Quintela, Lisboa: Edições 70,
1992, p.112).
13
Lebrun (1993b, p.95) afirma que “Está pressuposto que o princípio de causalidade não sofre exceção na
natureza e que todo acontecimento, mesmo uma decisão voluntária, remete a outro acontecimento que é a
sua causa: supõe-se, pois, que todo comportamento é, de direito, integralmente previsível. Fica, assim,
difícil compreender como a liberdade, instância supra-sensível, atemporal, estaria em condições de
intervir no curso da natureza”.
14
Esta é a conhecida máxima que se encontra na Introdução aos Prolegômenos: “Confesso francamente:
foi a advertência de David Hume que, há muitos anos, interrompeu o meu sono dogmático e deu às
minhas investigações no campo da filosofia especulativa (o grifo é nosso) uma orientação inteiramente
diversa” (Prolegômenos, Int., p.17).
15
Nos Diálogos sobre a religião natural, o personagem Fílon perfilha a tese consoante a qual além da
razão humana não temos princípio algum que nos guie à religião: “Se não confiarmos na razão humana,
não nos restará agora qualquer outro princípio para conduzir-nos à religião” (Hume, 1992, p.24). Ora,
essa idéia, como vimos, é o fio condutor que se constitui na essência do pensamento kantiano concernente
à religião e que conduz à sua réplica ou segunda resposta ao problema de Hume, ou melhor, Kant resgata
a razão pura “AtB; A⊢B” que é “praticamente” constitutiva.
12
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naturais (ver 1.4), estaria reduzindo formas teleológicas de descrição, explicação e
entendimento às formas mecanicistas e, portanto, considerando insólita toda questão
relativa ao fim último, causas finais e quejandos. Neste sentido, a crítica que Hume faz à
“teleologia só é utilizada porque prepara o terreno para o surgimento de uma outra (...)
cuja idéia certamente não poderia passar pelo espírito de um naturalista que permaneceu
cego ao verdadeiro conceito de prática” (Lebrun, 1993b, p.101), sobretudo porque não
levou em consideração que “a suposição de um outro entendimento” (Lebrun, 1993b,
p.104) estaria isenta por completo de “qualquer peso teórico e permaneceria com
reduzido proveito se não encontrasse uma exigência advinda da razão prática” (Ibid), de
modo que a questão aventada pelo método transcendental kantiano certamente não
comportaria uma solução que fosse de alçada cético-naturalista, a menos que de cunho
irrestritamente [prático a priori] hipotético, isto é, “como se” fosse categórico 16 : quando
“o homem é considerado somente enquanto ‘membro da natureza’, como determinar o
que confere um valor absoluto à sua existência?” (Lebrun, 1993b, p.100).
16

Neste sentido, a finalidade é bem compatível “à razão técnica que age com vistas a realizar fins, mas
fins que podem ser apenas relativos. ‘Se queres obter tal resultado, utiliza, então, tal procedimento’
(imperativos da habilidade); ‘se queres assegurar teu bem-estar, conduze-te, então, de tal maneira’
(imperativos da prudência): em todos esses casos, a ação ‘é comandada, não absolutamente, mas apenas
como meio para outro fim’ – mesmo esse fim não poderá ser considerado absoluto, visto que deve seu
valor somente a condições circunstanciais, à presença de nossas necessidades e de nossas inclinações. Em
outras palavras, a natureza é a-télica [ou não possui télos]. Permite-nos encontrar apenas coisas, ou seja,
seres cuja existência só tem o valor relativo de meio. É necessário ultrapassar o horizonte da natureza
para encontrar seres cuja existência implique não possam eles ser considerados ‘simplesmente como
meios’, quer dizer, seres como pessoas. Ora, como o exame dos fins naturais não nos permite abandonar o
solo da natureza, não deixa entrever o que poderia ser um ‘fim categórico’ da Criação, um objetivo tal
que sua idéia tornasse vã a pergunta utilitarista [como é de sólito nos escritos morais de Hume]: ‘para que
serve isto?’” (Lebrun, 1993b, p.101). Nesse desiderato, é somente quando a razão pura é prática que
temos o imperativo categórico em sua primeira e conhecida formulação que Kant expõe na
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, formulação essa que é a única que se mantém na Crítica da
Razão Prática na forma de um modus ponens “AtB; A⊢B” e que evidencia precisamente a pura forma
da lei moral, que é a universalidade [ou validade sem exceções]. Com efeito, é “a razão prática que nos
possibilita (o grifo é nosso) a idéia de um objetivo final. É porque sei de antemão que o homem, enquanto
submetido à moralidade, é um fim em si, que posso ter a certeza de que sua existência não foi criada em
vista de outra coisa, sendo, pois, a única que dá um conteúdo ao conceito de ‘objetivo final’” (Lebrun,
1993b, p.102). Por oportuno, a moralidade na acepção kantiana “é, não raro, reduzida à regulação da
prática do sujeito pela razão pura, ou seja, à injunção de obedecer à lei e de adequar a ação do sujeito à
forma da universalidade [“ AtB; A⊢B”]. Se a moralidade fosse apenas isso, seria inteiramente inútil
procurar sua antecipação num conceito atinente à natureza, como é o caso do ‘juízo teleológico’, pois, sob
esse aspecto, a ruptura é absoluta [“AtB; A⊢B”] entre os dois domínios: quando se trata simplesmente
de cumprir nosso dever, não temos que dar conta da constituição da natureza, ‘não dependemos de sua
colaboração’” (Lebrun, 1993b, p.103). No final de seu ensaio “Ends of Reason and Ends of Nature: The
Place of Teleology in Kant’s Ethics”, Guyer chancela as considerações em tela: “ This then is the full
sense in which Kant’s ethics is teleological: the moral Law requires an end with absolute worth, namely
human freedom, but human freedom cannot be exercised without more particular ends, which can only be
suggested by nature” (Guyer, 2002, p.184) de modo que, ao contrário do estipulado pelo pensamento
humeano, “Podemos estar certos (...) de que nenhum progresso da ciência transformará nosso juízo de
finalidade numa ilusão” (Lebrun, 1993b, p.97) porque sempre restará um argumento transcendental
teleológico puramente regulativo [e prático] “AtB; A⊢B”.
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Ora, somente os seres humanos como “pessoa” possuem habilidades distintivas e
relevantes como as do intelecto e da vontade que os fazem pensar e imaginar coisas que
se situam para além de seu campo perceptual presente, podendo também incursionar ao
passado e ao futuro, de modo que, seja na forma rudimentar nos animais, seja na forma
desenvolvida dos humanos, nosso pensamento pode e deve manifestar, acima de tudo,
“intencionalidade” no domínio prático, aspecto muito bem explorado por Kant a partir
da noção de “boa vontade” com a qual ele inicia a Fundamentação da Metafísica dos
Costumes. Nessa perspectiva, que os seres humanos sejam pessoas não é uma mera
tautologia trivial; ao contrário, é uma categoria não somente biológica, mas moral e
legal, que se revela como uma asserção fundamental de nossa singularidade na ordem
da natureza e, na conta de Kant, um sujeito cujas ações podem lhe ser imputadas, isto é,
sujeito de direitos e deveres morais que se liga nesse sentido à idéia de personalidade 17 ,
arquétipo das ações humanas. Com efeito, nenhum pensador concedeu mais ênfase ao
caráter moral do conceito de “pessoa” e à sua articulação essencial com o fato [racional]
da “liberdade” [portanto, “razão”] e “responsabilidade” e, ademais, teve tanta influência
na atribuição de tal papel primordial ao conceito de pessoa assim concebido na tarefa de
caracterização de nosso esquema conceitual na organização de nossa experiência (ver
final de 2.3.4) do que Kant 18 .

17

A razão em seu uso especulativo jamais poderá demonstrar a existência da alma; na Crítica da Razão
Pura, Kant nos mostra que uma tal tentativa conduz aos paralogismos da razão como vimos no decorrer
do tópico 2.2 que se conclui com a advertência de que o paralogismo da personalidade é um tema a ser
analisado no âmbito do momento defensivo [e negativo] da crítica, de modo que do ponto de vista teórico
não há identidade pessoal para Kant, ou a alma não é pessoa. Assim, a identidade numérica não implica
necessariamente a identidade pessoal; no entanto, Kant acredita na idéia de identidade que parece ser
justamente a de personalidade que opera no campo prescritivo das ações humanas.
18
Tal é o ideal de racionalidade dedutivo - os argumentos transcendentais kantianos -, que se opõe ao
ideal de racionalidade indutivo dos argumentos transcendentais cético-naturalistas humeanos. Convém
resgatar essa temática que na segunda parte foi analisada através do contraponto entre os tópicos 2.2.1 e
2.2.2. Com efeito, vimos que Hume negou que estejamos sempre conscientes em nosso íntimo do que
chamamos de nosso “eu”, ou seja, uma substância simples imaterial que é o sujeito de nossas
experiências. O único objeto que se aproximaria dessa especificação, argumentava ele, seria algo como
uma impressão constante e invariável, a qual daria lugar à idéia de “eu”. Insistia ele, todavia, que não há
tal impressão constante, pois quando penetro mais intimamente naquilo que chamo de mim mesmo,
tropeço sempre em uma ou outra percepção particular... e “eu” nunca posso apanhar a mim mesmo em
algum momento sem uma percepção e nunca posso observar nada senão a percepção. Portanto, como
exposto no Tratado em “Da identidade pessoal” (T., I, IV, 6), Hume concluiu por sua adesão a um ideal
de racionalidade indutivo, afirmando que aquilo que é chamado de “eu” não é nada senão um feixe ou
coleção de diferentes percepções que sucedem umas às outras com uma inconcebível rapidez e que estão
em fluxo e movimento perpétuos. Temos aqui precisamente um contraponto entre a noção de condições
epistêmicas de Allison e o princípio da significatividade de Strawson.
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Com efeito, como somente seres humanos são capazes de atuação intencional 19 ,
a atribuição de uma finalidade à natureza em si mesma terá um caráter somente
regulativo e subjetivo. Não obstante, considerando que não podemos nos conduzir na
investigação da natureza a não ser atribuindo-lhe uma finalidade, a faculdade de atuar
conforme fins torna-se constitutiva não do ponto de vista teórico ou especulativamente,
mas praticamente 20 . Nessa perspectiva, a conformidade a fins é o que se requer da
“empresa da reflexão” ou de um argumento transcendental teleológico como uma
tentativa de fornecer uma fundamentação ontológica copernicana à prática experimental
da ciência da natureza, ou melhor, a aplicação da lógica “AtB; A⊢B” à natureza, como
já ficou exposto no todo do tópico 3.2: a conformidade a fins estabelece as condições
racionais suficientes para a simples constatação determinista de que tudo “está
certamente governado por leis fixas e invioláveis (...)” (Hume, 1992, p.88) -, algo que é
extremamente paradoxal na doutrina humeana que propugnava a coexistência da
probabilidade num mundo que se autoproclama determinista como vimos em 1.8, de
modo que, insistimos, o progresso da ciência faria com que “a essência mais recôndita
das coisas viesse a abrir-se para nós” (Ibid) o que, evidentemente só é possível no
mundo transcendental do a priori, e não como Hume inocentemente acreditara conhecer
19

As explicações de cunho intencional são, em sentido amplo, também explicações teleológicas: quando
compreendemos algum fenômeno como intencional relacionamo-lo com outro para o qual ele se dirige ou
com o qual está vinculado, e que pode, portanto, ser tomado como a causa final para o qual o fenômeno se
dirige. Se objetivos últimos - mesmo aqueles tais como matar a sede, viajar à Europa, etc - são passíveis
de avaliação racional, como estampa, por exemplo, a tradição prática kantiana, então a racionalidade não
é puramente instrumental, donde se segue que algum tratamento teleológico está presente. Inversamente,
Hume defende que a racionalidade não formula objetivos substantivos ou de re, e mais propriamente seus
objetivos são de caráter utilitarista e, disto se segue que para ele a racionalidade é considerada puramente
instrumental, como observamos no tópico 1.8 com relação a ascensão de técnicas de decisão utilizadas no
cálculo das probabilidades. Neste caso, as explicações teleológicas são reduzidas à conta de explicações
intencionais que, na filosofia atual, em parte substitui a celeuma relativa à impropriedade científica de
termos como “finalidade”, “conformidade a fins”, “teleologia”, etc, como foi mencionado ao início da
terceira parte. Essa era exatamente a crítica à posição de Kant: sua investigação era viciada no sentido de
pressupor que a teleologia é um tipo especial de causalidade e que a idéia fundamental de propósito na
natureza está restrita ao desígnio, ou seja, que apontar causas finais seria algo como predeterminar o curso
dos acontecimentos em conformidade com a vontade de um agente inteligente que se encarregaria de tal
harmonia [pré-estabelecida]. Assim, Kant afirma (CJ,§78, 359-360) que não temos nenhuma base para
presumir a priori que fins que não são os nossos próprios, os quais não podem desse modo pertencer à
natureza (que não podemos assumir como um ser inteligente), não obstante, possam ou devam constituir
um tipo especial de causalidade, de modo que aqui se manifesta uma heterogeneidade das duas regiões
(sensível e supra-sensível), ou uma descontinuidade [lógica] entre fenômeno e coisa-em-si.
20
Ver o §88 da Crítica da Faculdade do Juízo, onde Kant acentua que “no que toca àquilo que é prático
um princípio regulativo desse gênero (para a prudência ou sabedoria) - princípio de acordo com o qual,
enquanto fim, temos que agir e que, segundo a constituição da nossa faculdade de conhecimento,
podemos pensar unicamente como possível, de uma certa maneira - é então simultaneamente constitutivo.
Isto é, é praticamente determinante, enquanto que precisamente o mesmo, como princípio para ajuizar a
possibilidade objetiva das coisas, não é de forma nenhuma determinante teoricamente (isto é, que também
pertence ao objeto a única espécie de possibilidade que a nossa faculdade é capaz de pensar), mas sim
meramente um princípio regulativo para a faculdade de juízo reflexiva” (CJ, §88, 437-438).
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com exclusividade a partir da experiência e da variante strawsoniana mencionada em
“Legalidade e Causalidade”, escamoteando qualquer participação de supostas causas
finais que desenvolvemos em “Finalidade e Indução”.
Como vimos no tópico 3.3, o antropomorfismo simbólico que Kant nos mostra
nos Prolegômenos se posta como contraponto ao antropomorfismo natural que Hume
apresenta tanto nos Diálogos sobre a religião natural quanto na História natural da
religião. Sobre isso, temos pouco a acrescentar nestas Considerações Finais, a não ser
insistir que a proposta de solução kantiana pautada nesse antropomorfismo [a priori] é a
de se desvencilhar do aparato teórico constante do antropomorfismo [a posteriori] de
Hume, que consistia em renunciar do cético-naturalismo sobre causas finais somente se
a investigação sobre a formação da unidade sistemática da natureza (ver 3.2.1)
desvelasse sua gênese empírica, a saber, que sua constituição se deve a um ideal de
racionalidade indutiva. Assim, contra o cético-naturalismo, Kant afirma que há fins
inerentes à razão e que se esta se resumisse a realizar fins da natureza, ela mal poderia
ter um valor superior à simples animalidade ou, dito de outra forma, toda tentativa de
identificar o que é subjetivo e particular, conduz, inevitavelmente ao plano do objetivo e
universal [“AtB; A⊢B”].
Assim, a ordem [ou a validade] da unidade sistemática da natureza pertence
essencialmente ao Juízo, isto é, apenas à relação das nossas faculdades finitas de
conhecimento com os seus objetos empiricamente dados. Em Kant, o problema da
conformidade a fins [ou harmonia pré-estabelecida] do sujeito e do objeto tende, pois, a
uma interiorização [lógica]: converte-se na questão da relação entre faculdades que
diferem em natureza - o Juízo. Esta é a gênese da revolução copernicana kantiana, onde
se vê aqui que a harmonia pré-estabelecida é simplesmente um princípio regulativo
postulado entre a matéria dos fenômenos e as idéias da razão, e que tudo se passa como
se... ele tivesse um valor [analógico] objetivo, pois, praticamente constitutivo. Nessa
perspectiva, consoante à orientação do criticismo, a ordem da unidade sistemática da
natureza descola-se tanto do dogmatismo quanto do ceticismo, isto é, não consiste: (i)
nem nos objetos tomados isoladamente das suas relações analógicas com a natureza em
sua totalidade e; tampouco (ii) em nossa disposição habitual cuja diligência independa
de qualquer ação racional humana. Para Kant, o conhecimento somente é possível
(apoditicamente) se for uma diligência essencialmente interessada (como o imperativo
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categórico) que tem como fim precípuo realizar os fins essenciais da razão humana 21 .
Esta é a tão aguardada resposta de Kant ao problema de Hume no âmbito do momento
defensivo [e negativo] da crítica.
Como mencionamos no início destas Considerações Finais, enfim, é chegado o
momento de procurar justificar se esta resposta [de Kant ao problema de Hume],
“implica a existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas” e, com isso,
estabelecer uma solução conclusiva a esta, que se trata da principal questão que nos
acompanhou ao longo de “Os argumentos transcendentais: Kant e o problema de Hume”
ou, como requer nossa tese, se os argumentos transcendentais de Kant respondem
[apoditicamente] aos argumentos [transcendentais] cético-naturalistas de Hume. Nessa
perspectiva, afirmamos que a questão se resolve de forma conclusiva se conseguirmos
justificar se e como se estabelece a vinculação entre as duas respostas de Kant ao
problema de Hume, a saber, a causalidade que foi apresentada em “Legalidade e
Causalidade” e a indução que abordamos no contexto de “Finalidade e Indução”.
Cumpre assinalar, que o próprio fato da irredutibilidade recíproca entre as condições a
priori dos juízos determinantes e reflexionantes resultante da tensão irresolúvel entre o
idealismo transcendental e o realismo empírico no sistema kantiano [ou entre fenômeno

21

Ao tomar consciência de sua razão, o homem asseriu a possibilidade de agir independentemente das
determinações naturais, ou seja, de agir segundo representações de leis, e não mais atuar mecanicamente
segundo leis. Agir segundo representação implica derivar de regras gerais o caso particular concernente,
ou seja, agir mediante um silogismo modus ponens “AtB; A⊢B” que, neste caso, é sempre prático,
porque ele estrutura segundo raciocínio o objeto do querer com a regra que determina o agir; e como a
razão é necessária para derivar ações de leis, a vontade é razão prática. Com efeito, “Tudo na natureza age
segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é,
segundo princípios ou: só ele tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária a razão,
a vontade não é outra coisa senão razão prática. Se a razão determina infalivelmente a vontade, as ações
de um tal ser, que são conhecidas como objetivamente necessárias, são também subjetivamente
necessárias, isto é, a vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da
inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer, como bom. Mas se razão só por si não
determina suficientemente (o grifo é nosso) a vontade, se está ainda sujeita a condições subjetivas (a
certos móbiles) que não coincidem sempre com as objetivas; numa palavra, se a vontade não é em si
plenamente conforme à razão (como acontece realmente entre os homens), então as ações, que
objetivamente são reconhecidas como necessárias, são subjetivamente contingentes, e a determinação de
uma tal vontade, conforme a leis objetivas, é obrigação (Nötigung); quer dizer, a relação das leis
objetivas para uma vontade não absolutamente boa representa-se como a determinação da vontade de um
ser racional por princípios da razão, sim, princípios esses porém a que esta vontade, pela sua natureza,
não obedece necessariamente”. Se fizermos uma análise em pormenor, observamos que Kant não
pretende se afastar do concreto, da vida prática de todos os dias. O que ele pensa, porém, é que antes de
mais há que se perseguir os fundamentos para depois, partindo deles, se chegar à compreensão de que
qualquer juízo de valor que segue os padrões deontológicos, sempre vai implicar numa decisão de
princípio. Nesse desiderato, suas investigações, mormente na Crítica da Razão Prática, partem do
imperativo categórico em sua primeira formulação [“AtB; A⊢B”], a saber, “Age apenas segundo uma
máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”. As duas passagens supra
foram retiradas respectivamente de: Kant, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Trad.
de Paulo Quintella, Lisboa: Edições 70, 1992, p.47-48 e 59.
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e coisa-em-si] já impede, na leitura de Kant, que haja algum tipo de continuidade teórica
entre a primeira e a segunda definição de causa de Hume.
Com efeito, Kant afirma que nossa razão em seu mero interesse especulativo não
compreende a continuidade dessas duas espécies de causalidade inteiramente diversas, a
saber: (i) uma da natureza na sua conformidade à lei universal; com outra (ii), que é a
causalidade da natureza na sua conformidade à idéia de fim ou, repetindo os termos
sugeridos por Lewis White Beck em 2.4.1, “todo-evento-alguma-causa” com “mesmacausa-mesmo-efeito” 22 . No escopo da Crítica da Faculdade do Juízo, Kant menciona
que tal possibilidade somente “encontra-se no substrato supra-sensível da natureza,
acerca do qual nada podemos positivamente determinar (o grifo é nosso), a não ser que
é o ser em si do qual apenas conhecemos o fenômeno” (CJ, §81, 374-375), como ele já
acenara no §78 - “Da união do princípio do mecanismo universal da matéria com o
teleológico na técnica da natureza”, onde as aludidas espécies “articulam-se, num e
mesmo produto da natureza, num único princípio superior (o grifo é nosso) [“AtB;
A⊢B”] e dele decorrem em conjunto, porque doutro modo não poderiam subsistir em
conjunto na consideração da natureza” (CJ, §78, 358).
Nessa perspectiva, se está provado à impossibilidade de uma continuidade
especulativa entre “Legalidade e Causalidade”, onde a verdade do caso particular é
comprovada pela regra, e “Finalidade e Indução”, onde a regra tem sempre de ser

22

Buchdahl (1992, p.230), na mesma linha afirma que quando “juízos empíricos da forma ‘Todos os
eventos da espécie A são seguidos por eventos da espécie B’ assumem o caráter de leis, isso parece
resultar da aplicação de duas ordens distintas de princípios a priori. Formalmente [ou esquematicamente]
a conformidade a leis no nível empírico é uma função da aplicação do conceito de causalidade a fim de
determinar sucessões temporais objetivas [como vimos em “Legalidade e Causalidade”]. Materialmente, a
conformidade a leis é o resultado da atividade regulativa e sistemática da razão, que não é em si mesmo
um componente transcendental, mas algo que se realiza [com base em uma analogia sui generis] em prol
de uma ordenação da natureza [como vimos em “Finalidade e Indução”]”. É como afirma Marques (1987,
p.143-147) no §18 de seu Organismo e Sistema em Kant: Ensaio sobre o Sistema Crítico Kantiano: “(...)
perguntar como é possível a experiência em geral, e sabendo nós que ‘as condições da possibilidade da
experiência em geral são ao mesmo tempo condições da possibilidade dos objetos da experiência’ [como
posto em C.R.P., B197, p.195], verifica-se que a natureza de que se fala na primeira Crítica é algo de
redutível à legalidade em geral estudada e deduzida na Analítica (...). Mas, se é verdade que a unidade
formal da natureza (o grifo é nosso) encontra o seu fundamento nas leis gerais do entendimento, não é
menos verdade que nessa natureza se detectam imensas outras leis de caráter particular (...). Por isso
dizíamos que a experiência canônica da primeira Crítica não é propriamente ultrapassada enquanto
estruturalmente deficiente, mas é, sobretudo, insuficiente e é esta insuficiência que vai interessar o Kant
da Crítica da Faculdade do Julgar no âmbito das preocupações sistemáticas que esta encerra, e que
correspondem a um outro conceito de natureza, assim como a um alargamento da concepção da
experiência”, de modo que no quadro específico da Crítica da Razão Pura a formulação “AtB; A⊢B” é
meramente esquemática ou constitutiva teoricamente (müssen), mas no quadro da terceira crítica ela é
exaustiva ou apodítica e, assim, constitutiva praticamente (sollen) e isto significa que a continuidade entre
natureza e liberdade [ou ciência e metafísica] é algo que não é da alçada da nossa experiência, mas uma
possibilidade expressa no âmbito da razão pura prática.
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comprovada pelo caso particular, isto porque Kant não admite uma compatibilidade em
graus entre os ideais de racionalidade dedutivo e indutivo, segundo Barra (2002, p.168),
nos “resta a possibilidade de uma continuidade prática [a priori], na medida em que as
condições materiais são indispensáveis para o uso e a aplicação das condições formais”.
Isto, evidentemente, implica que a compatibilidade [entre dedução e indução] tem que
ser procurada numa instância ainda mais originária que é precisamente a que envolve
um argumento transcendental teleológico: um argumento modus ponens expresso por
um imperativo categórico em sua primeira formulação “AtB; A⊢B”- o Juízo como
Urteilskraft. Com efeito, a teleologia encontra seu próprio caminho na filosofia prática
de Kant, embora já não seja vista como teleologia propriamente dita. O que, para Kant,
faz com que juízos práticos sejam igualmente teleológicos é a sua referência a um fim: o
fundamento da autodeterminação da vontade é um fim, e assim, tecnicamente, todos os
juízos morais, uma vez que são determinados por um fim, são teleológicos, não no
sentido de atribuir significação a uma ação empírica, mas tão somente na medida em
que esses fins servem como inclinações ou motivos para a determinação da vontade,
como ele nos mostra ao longo da Fundamentação da Metafísica dos Costumes 23 .
Na verdade, a solução do problema, em sua máxima extensão possível, como
afirmara Kant na Introdução aos Prolegômenos, não está somente na Crítica da Razão
Pura, mas em toda trilogia crítica, como posteriormente ficou patente com a vigência da
empresa da reflexão à qual se estendera os mesmos preceitos contidos na sua revolução
conceitual copernicana, conforme descrito ao longo de nossa terceira parte. Com efeito,
agora estamos em condições de afirmar que as provas da resposta de Kant ao problema
de Hume são mais consistentes quando se consideram cumpridas as três funções da
crítica que formulamos em nossa Introdução: uma fundante, uma negativa e outra que
defenderia o uso prático da razão a qual nomeamos de defensiva. Nesse desiderato,
somente no campo onde a característica básica de nossa razão pode exercer-se como
arquitetônica (C.R.P., B502, p.426) é que, segundo Barra (Ibid), Kant “invoca o caráter

23

Acrescenta ainda Barra (Ibid) que “se somente do ponto de vista prático podemos justificar a
indispensabilidade da reflexão teleológica kantiana, então ela não mais se distingue da doutrina humeana
do hábito num aspecto relevante: [a Introdução mostrou,] ambas fazem ‘passar uma necessidade subjetiva
daí derivada, isto é, um hábito, por uma necessidade objetiva fundada no conhecimento’ [(Prolegômenos,
Int., p.14)]. Isso significaria, então, que Kant ao fim e ao cabo reincide no mesmo erro que identificara na
filosofia humeana, com o agravante de que o faz sob a pretensão de oferecer ‘à solução do problema
humeano na sua máxima extensão possível [(isto é à Crítica da razão pura)]’” [(Prolegômenos, Int.,
p.18)]. Evidentemente, trata-se aqui também da questão de se a resposta de Kant ao problema de Hume
“implica a existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas”. A doutrina kantiana, ao contrário,
preconiza que ninguém precisa ser impedido pela mesquinhez da natureza de alcançar um fim moral.
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voluntário e interessado da razão, em oposição ao caráter instintivo e involuntário do
hábito humeano” e, assim, leis práticas não expressam senão a relação de uma vontade
consigo mesma, enquanto se determina pela razão, configurando a forma “AtB; A⊢B”
expressa no imperativo categórico e locus do momento defensivo [e negativo] da crítica,
isto é, o dos fins essenciais da razão humana 24 .
Nessa perspectiva, do ponto de vista do equipamento conceitual kantiano, isto
seria equivalente à construção de um contra-argumento para “A gênese do problema de
Hume” compreendida como uma proposta de reduzir o racionalismo [“AtB; A⊢B”] ao
naturalismo [“AtB; B⊢A”] ou a causalidade a indução, estabelecendo um contraponto
contundente ao holismo epistemológico -, a noção de prioridade epistêmica ou onda
naturalista que descrevemos no tópico 1.10. De fato, por mais holística que seja a
abordagem do processo de aquisição de conhecimento envolvido, Kant evidencia que
observações empíricas, restritas, não podem aniquilar princípios [regulativos] gerais, a
menos que à luz de outros princípios gerais ainda mais altos, que confiram às
observações a necessária sustentação -, esta é a noção de argumentos transcendentais
que assumem a referida condição de fundamentação “AtB; A⊢B” 25 . Assim, do ponto
de vista do vocabulário kantiano, a razão sempre dá as cartas, e quando de nossas
tentativas de distinguir o subjetivo do objetivo, ela é sempre a última palavra 26 .
Para Kant, se existe um método correto, ele deve evitar atrelar-se à maneira
[humeana] da crença, por necessária que esta possa ser em assuntos práticos: a única
condição de que dispomos, para ter qualquer esperança de avançar na direção da
verdade é estarmos sempre atrelados abdutivamente a uma “inferência para a melhor

24

Como vimos, o conflito se dá na medida em que a vontade está cindida entre as leis da natureza e da
razão, que é a tensão entre o “ser” e o “dever ser”. A tensão aparece na razão teórica (Verstand) sob a
forma da distinção entre o sensível e o inteligível e; no campo prático (Vernunft), ela aparece através de
uma tensão de caráter mais radical em função da dupla determinação da vontade humana. Mostrando que
a razão pura pode ser prática, ou seja, pode determinar a vontade, Kant assevera uma resolução para esse
impasse através da intervenção do Juízo (Urteilskraft). Com efeito, segundo Barra (2002, p.168-169), a
objetividade em Kant “deve ser construída com base na mesma duplicidade formal e material [que vimos
em “Legalidade e Causalidade”] (...) [restaurando] assim o domínio da vontade na tarefa de estabelecer
conexões necessárias entre os objetos da nossa experiência [como vimos em “Finalidade e Indução”]”.
25
Chegamos outra vez ao território dos argumentos transcendentais cartesianos, o qual fizemos alusão no
tópico 2.2. Com efeito, Descartes é insistentemente criticado pela circularidade do seu raciocínio que
defende a autoridade da razão através de um argumento em favor da existência de um Deus não impostor.
Não obstante, pondo de parte a fragilidade e o exotismo de suas provas reais da existência de Deus, o
procedimento de refutar as contestações ao raciocínio por meio de argumentos mais racionais nos parece,
neste contexto teórico, irrepreensível. Qualquer contestação armada contra o raciocínio precisaria
envolver raciocínio próprio, e isso só pode ser avaliado, mais uma vez, por métodos demonstrativos.
26
“É que a razão humana sabe dar às coisas um acordo com as suas idéias arbitrárias, para o que o
próprio homem não estava predestinado pela natureza” (CJ, §63, 282).
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explicação” [“AtB; B⊢A”] como vimos em 3.2.2. Assim, Kant, e também Hume,
orientam-nos a estarmos sempre à procura de objeções, e preparados para em qualquer
eventualidade abrir mão de nossas teorias, ou para alterá-las sempre que um contraexemplo ou alternativas mais bem fundamentadas se apresentem. A diferença entre os
dois é que Kant aborda essa temática no nível [transcendental] de segunda ordem, ou de
relações filosóficas “AtB; A⊢B”; Hume, por seu turno, o faz no nível de relações
naturais “AtB; B⊢A”, de modo que podemos assegurar, com apoditicidade, que
somente a necessidade kantiana está associada à inferência e não à conclusão e, por isso,
ela é a priori. Nesse desiderato, fica bem patente que a verdadeira resposta de Kant ao
problema de Hume; é (i) a de simplesmente fazer uma apologia da razão; e que (ii)
resgatar o interesse e o primado da razão tem como diretriz geral postular o tratamento
do problema da justificação à nível de fundamentação; e (iii) este reside precipuamente
na função defensiva [e negativa] da crítica como um argumento transcendental
originário -, o Juízo, locus onde natureza e liberdade se relacionam sem contradição.
Uma vez provado “porque” a resposta de Kant ao problema de Hume no nível
apodítico implica a existência e/ou a necessidade das leis causais empíricas e reside no
âmbito da função defensiva [e negativa] da crítica, nosso próximo passo é descrever
“como” isto se realiza no domínio apriorístico do racional. Devemos, assim, retomar os
pontos onde suspendemos a iminência de adentrar numa temática prática para continuar
na teórica, o que efetivamente ocorreu, repetimos, no ocaso dos tópicos 1.10 da primeira
parte e nos 2.2 e 2.2.2 da segunda parte. Nessa análise, nossa tarefa deverá se concentrar
exclusivamente na resposta de Kant ao problema de Hume no campo das ações
humanas, a partir de um contraponto mais pormenorizado entre, de um lado, a Crítica
da Razão Prática e, de outro, o Tratado além da primeira e da segunda Investigação,
priorizando, como adiantamos no tópico 1.10, o papel “Da liberdade e da necessidade”,
ou melhor, a questão da liberdade como causalidade prática e fato de nossa experiência
introspectiva. Entretanto, tal empreendimento será objeto de um segundo volume a ser
desenvolvido oportunamente, e que terá um caráter complementar à presente tese.
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