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Resumo 

Com o presente trabalho propomos analisar duas leituras consideradas como radicalmente 

opostas da Crítica da razão pura, de Immanuel Kant. Para tal, privilegiaremos dois livros, a 

saber: Teoria kantiana da experiência (1871), de Hermann Cohen e Kant e o problema da 

metafísica (1929), de Martin Heidegger. Nosso objetivo é mostrar de que modo a leitura de 

Heidegger construiu-se contra a de Cohen que, por sua vez, já é ela mesma um resposta ao 

psicologismo reinante no século XIX. Além disso, tentaremos esclarecer certos pontos de 

convergência entre ambos autores, como, por exemplo, a radicalização do transcendentalismo. 

Sobressai, portanto, um problema hermenêutico ligado à utilização de um texto clássico por um 

filósofo a fim de justificar suas próprias teses, problema sobre o qual Erns Cassirer se debruça 

mostrando que, por mais que a interpretação neokantiana seja orientada, a de Heidegger é 

“arbitrária” e “manipuladora”, segundo os próprios termos deste que foi o adversário de 

Heidegger durante os debates de Davos, de 1929, debate sobre o qual nos apoiaremos para 

melhor compreender a posição cassireriana em relação tanto a Cohen quanto à interpretação 

heideggeriana da Crítica. 

Palavras-chave: 1. Kantismo; 2. Neo-kantismo; 3. Heidegger; 4. Cohen; 5. Metafísica. 

Résumé 

Ce travail se propose d‟analyser deux lectures considérées comme radicalement opposées de la  

Critique de la Raison Pure de Kant, et ce notamment à partir de deux livres principaux : la 

Théorie kantienne de l’expérience de Hermann Cohen, et Kant et le probléme de la 

Métaphysique de Martin Heidegger. Notre objectif est de montrer comment la lecture de 

Heidegger s‟est construite contre celle de Cohen, laquelle elle-même est une réponse au 

psychologisme régnant à la fin du 19
ème

 siècle, tout en tentant d‟éclairer certains points de 

convergence des deux lectures, comme par exemple la radicalisation du transcendantalisme chez 

les deux auteurs. Ressort donc un probléme herméneutique lié à l‟utilisation d‟un texte classique 

par un philosophe en vue de justifier ses propres théses, probléme auquel Cassirer se consacrera 

en montrant que même si l‟interprétation néokantienne est orientée, celle de Heidegger est 

« arbitraire » et « manipulatrice » selon les termes propres de l‟adversaire de Heidegger au débat 

de Davos, débat sur lequel nous nous appuierons pour mieux comprendre la position 

cassirerienne relativement tant à Cohen qu‟à l‟interprétation heidegerienne de la Critique. 

Mots-clés : 1. Kantisme ; 2. Néo-kantisme ; 3. Heidegger ; 4. Cohen ; Métaphysique. 
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PREÂMBULO 

 As fontes primárias utilizadas, isto é, os textos de Kant, Heidegger e Cohen, às 

quais recorremos no presente trabalho são originalmente as traduções francesas das 

obras citadas. Para as citações, sempre que possível recorremos às traduções brasileiras 

mais abalizadas. Como ainda não há tradução brasileira das obras de Cohen, traduzimos 

as citações da tradução francesa cotejando com o original alemão, o que também foi 

feito com textos de Heidegger e de Cassirer, bem como de todos os comentários ainda 

não traduzidos em português. 

 Para as referências à Crítica da razão pura, especialmente no capítulo em que 

tratamos da leitura heideggeriana desta obra, utilizamos a tradução brasileira de 

Fernando Costa Mattos, publicada pela editora Vozes em 2012. 
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INTRODUÇÃO 

Ernst Cassirer, em 1931, em sua resenha do livro de Martin Heidegger, Kant e o 

problema da metafísica, publicado em 1929, destacava “o quanto é essencial 

compreender a atmosfera global que anima cada filosofia”.
2
 De fato, quando se lê o 

livro de Heidegger, sobressai que a atmosfera geral da interpretação heideggeriana é a 

de uma vontade de polêmica, uma perspectiva de recusa do neokantismo alemão.  

Com efeito, poder-se-ia pensar que esta polêmica é, no limite, uma atitude, 

clássica na história da filosofia, de colocada em perspectiva, e que a própria 

interpretação dada por Cohen da Crítica da razão pura, exposta principalmente em seu 

livro A teoria kantiana da experiência
3
, é já uma resposta ao romantismo de Schelling 

e, sobretudo, ao psicologismo dominante no final do século XIX.
4
 Sabe-se que, de fato, 

a cena filosófica na época de Cohen estava dominada pelo psicologismo e até mesmo 

por uma compreensão psicologista do kantismo, especialmente por intelectuais como 

Trendelenburg e Steinthal, com os quais, aliás, Cohen estudara. Se, segundo Cohen, não 

é possível negar certos “escorregões psicologizantes”
5
 em Kant, uma correta 

compreensão da Crítica como discurso transcendental irredutível ao empírico é que 

                                                             
2 Resenha publicada em 1931 em Kant-Studien (E. Cassirer, Kant und das Problem der Metaphysik. 

Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation, “Kant-Studien », XXXVI, 1931, p. 23-24). 

Atualmente este texto pode ser encontrado no Apêndice à publicação dos debates do Colóquio de Davos. 

Ver: Ernst Cassirer et Martin Heidegger, Débat sur le Kantisme et la Philosophie (Davos, mars 1929), et 

autres textes de 1929-1931. Paris: Beauchesne, 1972, p. 82. 
3 Como ainda não há tradução desta obra para o português, utilizaremos no presente trabalho a 3ª edição 

alemã (COHEN, H. Kants Theorie der Erfahrung. Berlin: Bruno Cassirer Ed., 1918), agora citada KTE, 
contejada com a tradução francesa de Eric Dufour (La théorie kantienne de l’expérience), publicada em 

2001 pelas edições CERF. 
4
  Cf: DUFOUR Eric, Introduction au néokantisme de Marbourg, Paris:  PUF, collection Philosophies, 

2001. 
5   A expressão “deslizes psicologizantes” é usada por Claude Piché ao falar das interpretações 

psicologizantes da Crítica contra as quais Cohen se opôs, em seu artigo “Heidegger et Cohen , lecteurs de 

Kant” (esse artigo é, de fato, o texto de uma intervenção feita no mês de março de 1996 na cidade de Pont 

de Cirou durante um colóquio sobre o tema  “Heidegger, o idealismo alemão e o neokantismo”, sob a 

direção de Denker, T. Kisiel et T. Rockmore e que podemos encontrar online no link: 

http://mapageweb.umontreal.ca/lepagef/dept/cahiers/Piche_HEIDEGGER.pdf 

Tais deslizes de interpretação se devem a uma má interpretação dos elementos de psicologia presentes no 
kantismo. Cohen reconhece a presença destes elementos, mas deixa claro que Kant não se vale da 

psicologia para resolver os problemas fundamentais. Assim, escreve Cohen: “Para quem enxerga na 

psicologia de Kant as diversas faculdades de alma como princípios necessários deve, no entanto, saltar 

aos olhos que mesmo os conceitos genéricos os mais amplos dentre „as faculdades da alma, a saber, a 

sensibilidade e o entendimento, provém talvez de uma raíz comum e por nós desconhecida‟ (KrV B 29). 

Na alma, tal raíz teria facilmente podido se tornar acessível ao conhecimento. Mas Kant funda, antes, no 

próprio conhecimento científico a conexão buscada. E análise alguma, voltada para a „gênese‟ da 

experiência mais do que para seu „conteúdo‟, será transcendental mas, ao contrário, „subjetiva‟” (La 

théorie kantienne de l’expérience, p. 445) .  
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deve prevalecer
6
. Vê-se, assim, que Cohen tem por objetivo desenvolver uma releitura 

do texto kantiano com vistas a eliminar a leitura psicologista e refundar uma leitura 

transcendental do criticismo de Kant.
7
 No entanto, mesmo se para o neokantismo 

“compreender Kant é ultrapassá-lo” – atitude radical que será uma das poucas 

valorizadas por Heidegger, que chega a afirmar sobre o neokantismo que é “a 

interpretação mais profunda e mais significativa que se deu de Kant no século XIX
8
», e 

até mesmo elogia a “violência” [Gewaltsamkeit
9
] desta corrente de interpretação –, de 

acordo com a leitura que pretendemos apresentar no presente trabalho, não se pode 

realmente identificar a démarche de Heidegger com a de Cohen e, tampouco se pode 

assimilar a posição de Cohen em relação ao psicologismo de seus antigos mestres à de 

Heidegger em relação a Cohen. 

Parece-nos que Heidegger vai muito mais longe em sua relação com o 

neokantismo, relação ambígua em que certo reconhecimento se confunde com uma 

crítica implacável
10

, o que nos leva à hipótese de que a leitura heideggeriana de Kant se 

constrói em contraposição à leitura que Cohen faz do kantismo, leitura radicalizada no 

seu grande livro Kant e o problema da metafisica, que vai trazer à luz sua própria 

filosofia. 

Cohen propõe um retorno ao texto kantiano muito mais do que uma retomada do 

próprio Kant, selecionando os elementos do texto que, segundo ele, darão lugar a 

                                                             
6 Como explica Claude Piché no artigo já citado, Cohen participou deste movimento que consistia em 

abordar todas as produções, mesmo as mais sublimes, a partir do ponto de vista da psicologia. Assim, por 

exemplo, Cohen publica na Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, um artigo cujo 

título é sugestivo: “A teoria platônica das ideias desenvolvida de maneira psicológica”, no qual sustenta 
que as produções do espírito, qualquer que seja sua grandeza e nobreza, comportam todas, uma dimensão 

psicológica, da qual a ciência positiva, através de leis rigorosas, deve fazer sobressair o mecanismo: “Die 

platonische Ideenlehre psychologisch entwickelt”, in: Zeitschrift für Völkerpsychologie und 

Sprachwissenschaft IV (1866), pp. 403-464. 
7 Neste sentido, não será descabido afirmar que é esta redescoberta de um sentido fundamentalmente 

transcendental do criticismo que funda o neokantismo. 
8 HEIDEGGER, M. Interprétation phénoménologique de la “Critique de la raison pure de Kant”. Paris : 

Gallimard, 1982, p.78-9. 
9 HEIDEGGER, M.& BIEMEL W.  Logik. Die Frage nach der Wahrheit (Wintersemester 1925/26). GA 

Abt. II, Bd 21, Frankfurt :Vittorio Klostermann, 1996, p. 271. 
10  Assim, no seu curso de 1927-28 sobre Kant, Heidegger chega a afirmar: “Por mais que a interpretação 
fenomenológica se oponha radicalmente à concepção de Marburgo do pensamento kantiano, é aqui 

necessário renunciar engajarmo-nos expressamente no debate com ela, sendo mais urgente fundar 

positivamente a interpretação fenomenológica como tal. Todavia, não nos esquivemos de destacar que 

esta unilateralidade radical da Escola de Marburgo foi mais favorável à interpretação de Kant que todas as 

tentativas medianas que se dispensam de definir, de saída, a problemática central de Crítica”. 

HEIDEGGER, M. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft. 

Gesamtausgabe, tome 25, Frankfurt,  Vittorio Klostermann, 1977, 79. A tradução citada é a de  E. 

Martineau : Interprétation phénoménologique de la «Critique de la raison pure» de Kant. (Paris: 

Gallimard, 1982, p. 90-91).  



13 
 

interpretações errôneas, como por exemplo, e principalmente, o a priori e o método 

transcendental, e tentando esclarecer estes erros de leitura a fim de reconhecer ao 

kantismo importância para entender as ciências da sua época e manter um papel para a 

filosofia num contexto onde as ciências exatas eram dominantes
11

. No entanto, 

Heidegger irá, por seu turno, desenvolver sua própria leitura a partir e contra a leitura 

neokantiana do kantismo. Este duplo movimento permitirá ao filósofo afirmar mais 

facilmente suas próprias posições ontológicas, e talvez até mesmo, como afirma Alexis 

Philonenko, escapar a “certas dificuldades” para, assim, “brilhar” face a um 

neokantismo que parece, especialmente a partir do final dos anos 1920, muito menos 

sedutor. 

De fato, por exemplo, a vontade heideggeriana de privilegiar o problema da raiz 

comum e do primado do esquematismo
12

, na verdade, liga-se principalmente a uma 

querela com o neokantismo em torno da natureza desta raiz comum que “sustenta” estas 

duas concepções do projeto kantiano. Esta posição, aliás, se fará fortemente presente em 

Davos e repetir-se-á na maior parte dos pontos destacados pela leitura dos dois autores, 

contendo, sem dúvida, a resposta à postura de Heidegger em relação à ambiguidade do 

estatuto que ele, pensador do fenômeno, acorda por vezes à estética
13

. 

Levando a sério as palavras de Cassirer citadas no início, nosso objetivo, no que 

segue, é analisar tão detidamente quanto possível este contexto para, a partir daí, ler as 

interpretações neokantiana e heideggeriana da Crítica da razão pura. Assim, num 

primeiro momento, procuraremos apresentar os aspectos mais essenciais da leitura de 

                                                             
11 Assim, Henri Dussort explica que, segundo Cohen, o sentido do a priori como condição formal 

indispensável à possibilidade da experiência foi mal entendido e que, assim, “o assunto mais importante 

de todos, até mesmo a única tarefa, a razão última, é esclarecer e justificar os princípios em que 

predominam o terceiro e último sentido do a priori. Este é o leitmotif e a novidade fundamental do 

comentário de Cohen, decorrente de seu princípio de considerar a Crítica no seu todo e no seu 

movimento. Sua exposição está misturada à crítica de todos aqueles que, por não aplicarem este princípio, 

se fixaram sobre este ou aquele ponto separadamente e, assim, trouxeram quase sempre o a priori 

kantiano à ideia de inato dos pré-kantianos: Trendelemburg, Fischer, Ueberweg, Herbart e sobretudo 

Schopenhauer” (DUSSORT, Henri. L’ école de Marbourg. Paris: PUF, 1963, p. 90). 
12 Com efeito, desde que estará em questão o estudo de fato da estética e da analítica nos cursos de 1923-

1924, cursos estes reunidos no livro intitulado Introduction phénoménologique à la Critique de la raison 
pure, Heidegger claramente priorizará a estética, chegando a afirmar que esta é que é o fundamento a 

partir do qual a lógica irá se desenvolver.   
13 Heidegger, apesar de tudo, chega a desvalorizar a estética no §28 de seu livro sobre Kant: “O caráter 

transcendental da intuição transcendental delimita-se igualmente por esta interpretação da intuição pura, 

se for verdade que a significação própria da transcendência se funda na imaginação pura. Situada como 

está no início da Crítica da razão pura, a estética transcendental, no fundo, é ininteligível. Ela tem apenas 

um caráter introdutório e só pode ser verdadeiramente lida segundo a perspectiva do esquematismo 

transcendental”. HEIDEGGER, M. Kant et le problème de la metaphysique. Paris: Gallimard, 1953, p. 

203. 
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Cohen relativamente à Crítica, seja para a compreensão do neokantismo de Marburgo 

como tal seja para a compreensão da resposta elaborada por Heidegger, notadamente em 

seu Kant e o problema da metafísica. Este primeiro momento será seguido de uma 

apresentação desta contraposição heideggeriana e da afirmação de suas próprias teses. 

Nestas duas leituras da Crítica, tentaremos destacar o estatuto específico que cada 

pensador exibirá do objeto teórico, o que permitirá logicamente esclarecer suas posições 

recíprocas. Tentaremos também apontar algumas aproximações possíveis e raramente 

apontadas entre nossos dois autores como, por exemplo, a radicalização do 

transcendatalismo que é comum aos dois pensadores. Em um terceiro momento, mais 

breve e suscinto, haja vista que o confronto real entre Cohen e Heidegger jamais 

efetivamente se deu, privilegiaremos as críticas dirigidas à interpretação de Heidegger 

tanto do kantismo quanto do neokantismo, críticas estas elaboradas por Ernst Cassirer 

quando de seu célebre debate com Heidegger no encontro de 1929, em Davos.  
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Primeiro Capítulo 

Hermann Cohen e seu Kants Theorie der Erfahrung. 

Zurück zu Kant14 

I/ Cohen e a questão do projeto crítico. 

Como já havíamos observado na introdução de nosso trabalho, se Heidegger 

assume a metáfora kantiana da raiz comum da sensibilidade e do entendimento, é 

porque, desde sua perspectiva, ela indica a direção que é preciso tomar com vistas a 

reconstituir a unidade da Crítica. Na verdade, não podemos dizer que Cohen desenvolve 

sua concepção do projeto crítico diretamente a partir desta temática. No entanto, em seu 

A teoria kantiana da experiência, Cohen a recupera a fim de assinalar, por contraste, a 

via que sua interpretação irá seguir, isto é, a do antipsicologismo e do logicismo
15

, ao 

passo que, para Heidegger, discípulo de Husserl, o psicologismo já não é mais um 

problema. Desde 1912, num artigo intitulado “Recherches récentes sur la logique”, 

escrito ainda quando era estudante em teologia e publicado no Literarische Rundschau 

für das Katholische Deutschland da Universidade de Friburgo, e depois, em 1914, na 

dissertação Die Lehre vom Urteil im Psychologismus, Heidegger, como bem observa 

Françoise Dastur, elogia Husserl “por ter rompido com o charme que exercia o 

psicologismo”
16

, numa crítica que permitia à lógica tornar-se uma ciência autônoma.
17

   

O que leva Cohen a aderir ao antipsicologismo? O que incomoda Cohen no 

psicologismo é o próprio fato de que ele atenta contra a autonomia e a autofundação da 

                                                             
14 Este é a famosa fórmula gritada por Zeller, em 1862, quando da lição inaugural que profere em 

Heidelberg depois de ter trabalhado durante treze anos em Marburg. Ver "Über Bedeutung und Aufgabe 

der Erkenntnistheorie” in:  ZELLER, E. Vorträge und Abhändlungen. Leipzig: Fuss, 1877, bd. II, p. 464. 
15 Isso naturalmente não quer dizer que Heidegger cai no psicologismo. Como bem explica Claude Piché, 

no artigo já citado, parece antes de tudo que o psicologismo já havia sido superado há muito por 

Heidegger. Assim, explica Piché: “Quando, em 1914, Heidegger deposita sua tese de doutoramento 

intitulada A teoria do juízo no psicologismo, a luta contra o psicologismo já havia sido travada em 
diversas frentes e ela não mais apresenta problemas tão significativos quanto no momento da publicação 

de A teoria kantiana da experiência. Aliás, Heidegger, que se junta a outros críticos do psicologismo, não 

perde ocasião de destacar, desde a Introdução [de sua tese], o papel desempenhado por Cohen no combate 

entre “os métodos psicológico e transcendental”. Pelo menos no que concerne à interpretação de Kant, a 

saída do debate estava, doravante, “decidida”: a “concepção logico-transcendental” de Cohen é que se 

impôs” (p. 9).  
16 DASTUR F. Heidegger, la  question du Logos. Paris: Vrin, 2007, p. 21. 
17 Neste mesmo texto, Françoise Dastur lembra que no artigo de 1912, Heidegger cita, ao lado de Husserl, 

Cohen, Natorp (Cf.: DASTUR, F. Op. cit., p. 22). 
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lógica. A lógica deve, ao contrário, ser independente de todo conteúdo exterior, ela deve 

eximir-se de pressupor qualquer dado factual ou ideal exta-lógico e conservar tão 

somente o pensar como tal entendido no sentido de uma simples atividade de 

unificação
18

. 

O psicologismo nasce da confusão entre o direito e o fato, e da crença de acordo 

com a qual uma ciência factual, neste caso, a psicologia descritiva, poderia fundar uma 

ciência nomológica, neste caso, a lógica. Cohen explica, no § 6 de A teoria kantiana da 

experiência, o erro fundamental dos filósofos que “a partir da gênese das representações 

acreditam poder extrair consequências relativamente ao valor dos conceitos e dos 

conhecimentos”
19

. 

  A respeito deste ponto preciso, para além de Kant e de sua distinção ente 

quaestio facti e quaestio juris, Cohen ainda evoca Platão que, em oposição a 

Aristóteles, está, segundo ele, na origem do psicologismo. A ideia é a de que a questão 

crítica da validade é irredutível à questão da gênese tal como ela é colocada, por 

exemplo, em psicologia. Torna-se, assim, imperativo distinguir o conceito crítico do 

conceito genético do conhecimento. Está aí o princípio do antisensualismo e o motivo 

pelo qual, por exemplo, ele rejeita incondicionalmente o empirismo clássico. Com 

efeito, é para discutir o empirismo que ele irá se dedicar à discussão da noção de raiz 

comum. Ao passo que teria sido fácil para Kant fundar na alma a raiz comum da 

sensibilidade e do entendimento, ele, de acordo com Cohen, a funda no conhecimento 

científico. De acordo com Cohen, é necessário partir do conteúdo e não da gênese do 

conhecimento. “A distinção entre sensibilidade e pensamento [deve ser] determinada 

segundo a distinção de como uma e outra contribui para a ciência e a verdade, e não, por 

exemplo, segundo a origem psicológica que encontram na alma humana”
20

. A unidade 

buscada aparece, em Cohen, como uma síntese que pode ser encontrada na matemática 

e, consequentemente, a ciência se impõe como a via que leva aos fundamentos do 

conhecimento.  

                                                             
18 É particularmente por esta razão, explica Denis Seron em seu estudo comparativo da racionalidade em 

Cohen e em Husserl, que Cohen enxerga na fenomenologia husserliana um novo avatar do psicologismo 

lógico. A “fundamentação fenomenológica da lógica” empreendida por Husserl em sua obra Logische 

Untersuchungen tem necessariamente o sentido de uma degradação da lógica. Para valermo-nos de uma 

expressão de Cohen, ela consiste em preparar a lógica atribuindo-lhe um “conteúdo prévio” (Vorinhalt) 

que, assim, adviria do exterior. Ver SERON, D. “Husserl et Cohen : Deux conceptions de la rationalité”, 

disponível em http://www.pheno.ulg.ac.be/perso/seron/textes/seron-2011-husserl-cohen-rationalite.pdf 
19 COHEN, H. Kants Theorie der Erfahrung. Berlin: Bruno Cassirer ed., 1918, p. 36.  
20 COHEN, H. Op. Cit., p. 19. 
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Esta posição de Cohen coloca novamente em questão a própria definição de 

experiência. Cohen enxerga na Crítica da razão pura uma crítica da experiência, não se 

devendo, contudo, entender a experiência (Erfahrung) em seu sentido ordinário. Trata-

se, em Kant, da experiência que designa o conhecimento físico-matemático da natureza. 

Não devemos pensar, com o termo experiência, na vulgar experientia mater studiorum; 

tampouco na história natural oposta à ciência teórica da natureza. A experiência deve valer como 

expressão comum para todos os fatos e métodos do conhecimento científico com os quais, 

excetuando-se a ética, a filosofia deve lidar.21 

 Cohen considera, assim, que Kant tomou como ponto de partida uma 

“experiência”, quer dizer, um fato científico (a ciência newtoniana da natureza) e que, 

com a Crítica da razão pura, ele intentaria expor-lhe a teoria. O objetivo de Kant, 

segundo Cohen, seria, assim, precisamente “fundar e legitimar” os conhecimentos 

físicos e matemáticos. Razão pela qual ele busca trazer às claras os conceitos 

“necessários e suficientes” para tal tarefa. Estes conceitos são os princípios sintéticos a 

priori, e cada conceito é um ponto de vista a partir do qual todos os objetos da ciência 

matemática da natureza se ordenam, se agrupam e se deixam determinar em sua 

objetividade. 

Cohen se distancia assim evidentemente da pesquisa da raiz comum tal como 

aparece no projeto do neokantismo. Com explica Claude Piché: “trata-se de dispensar 

toda abordagem que, como o psicologismo, privilegiaria a gênese concreta (Entstehung) 

do conhecimento em detrimento de seu conteúdo (Bestand), que só pode ser acessível, 

pelo menos no que concerne a seus a priori, pelo viés do discurso científico”.
22

 Cohen 

claramente afirma seu projeto de recuperar, no conteúdo da ciência, o ponto de partida 

da filosofia: “o fato da ciência é a suposição fundamental da qual parte a filosofia e sem 

a qual ela não pode sequer começar”.
23

 Este fato da ciência, este Faktum 

der  Wissenschaft, tão criticado e ironizado por Heidegger, é que procuraremos agora 

analisar. 

II/ O fato da ciência 

Se a filosofia sempre dissociou um do outro conhecimento e objeto, o primeiro 

devendo alinhar-se ao segundo, com Kant e a revolução copernicana estabelece-se que é 

                                                             
21 COHEN, H. Op. Cit., p. 83. 
22 PICHE, C. Loc cit., p. 5. 
23 COHEN, H. Op. Cit., p. 41.  
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o conhecimento que regula (a priori) o objeto. Kant, então, prosseguindo com a ideia de 

que relativamente ao conhecimento sintético a priori a revolução copernicana é o único 

meio de resolver a questão, substitui a questão de direito, e a questão passa a ser então a 

de saber, não mais se nossas representações são inatas ou adquiridas, mas antes qual é a 

legitimidade das representações. A questão da legitimidade de nossos conhecimentos 

busca determinar os elementos a priori que fundam a validade deles, 

independentemente de saber se estes mesmos elementos são inatos ou adquiridos. O 

questionamento filosófico parte do fato da ciência, isto é, da existência do 

conhecimento, colocando em evidência os elementos que lhe garantem validade. Se 

seguirmos a leitura coheniana da Crítica, esse procedimento, para Kant, seria a “lógica 

transcendental”.  

Cohen estabelece que o essencial do método transcendental consiste em que ele 

começa por um fato para se interrogar sobre a possibilidade desse fato, mas ele restringe 

esta possibilidade geral jamais reconhecendo como digna de questão qualquer outra, 

exceto a ciência matemática da natureza, pois que ele a assimila ao conceito kantiano de 

experiência.  Através da universalidade e da necessidade (as mais perfeitas expressões 

do a priori) ela deve levar o filósofo até os princípios a priori do conhecimento. Se, na 

Crítica, por causa do seu método de apresentação sintética, a démarche kantiana é 

menos clara, os Prolegômenos reafirmam que os elementos metafísicos a priori devem 

ser ultrapassados pelo método transcendental
24

. Podemos assim evocar a seguinte 

passagem dos Prolegômenos:  

Embora não se possa admitir que a metafisica seja real como ciência, felizmente podemos 

afirmar com segurança que um conhecimento sintético puro a priori é real e dado, a saber, 

matemática pura e ciência pura da natureza; ambas contêm proposições apoditicamente certas, 

seja através da simples razão, seja através do consentimento geral adquirido pela experiência, e 

apesar disso universalmente reconhecidas como independentes da experiência. Possuímos, 

portanto, ao menos algum conhecimento sintético a priori incontestado e não devemos perguntar 

se ele é possível (pois ele é real), mas apenas como ele é possível, para podermos derivar a 

possibilidade de todos os outros do princípio de possibilidade do conhecimento dado.25 

 

                                                             
24 Transcendental entendido aqui no sentido de regressivo. 
25 KANT, Prolegômenos. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p 115.  
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  Cohen dirá então que “apenas o método transcendental nos dará esta 

confirmação da qual o princípio e a norma consistem simplesmente na seguinte ideia: 

tais elementos do conhecimento são elementos da consciência cognitiva, os quais são 

necessários e suficientes para fundar e assegurar o fato da ciência”.
26

 Deve-se destacar 

aqui que, contrariamente ao que afirma Heidegger, o fato da ciência, segundo Cohen, 

não é dogmático mas, antes, um ponto de partida que deve ser justificado por meio do 

método transcendental, ou seja, um fundamento ao qual o filósofo deve, por um exame 

transcendental, conceder ou recusar validade. O fato da ciência não é dogmático, pois 

ele permanece um pressuposto (Voraussetzung) cujo fundamento se encontra no seio 

das análises às quais dá origem e que constituem seu fundamento. Como explica Eric 

Dufour nas análises desenvolvidas em seu livro Les néokantiens: Valeur et Vérité:  

Trata-se, portanto, apenas de um ponto de partida do qual nenhum espírito sensato poderia 

contestar a legitimidade e que o desenvolvimento da argumentação procura estabelecer. Cohen 

reconhece a circularidade do movimento, mas afirma que isso é inevitável. A menos que se 

queira chegar a nada, deve-se sempre começar por alguma coisa. É a razão pela qual partimos do 

“fato da ciência”, ainda que os únicos elementos a priori que aí encontramos fundem-lhe 

validade objetiva e por mais que estes elementos a priori não possam ser postos em evidência a 

não ser que, para busca-los, seja pressuposto este fato do qual partimos”.27 

A leitura heideggeriana de Cohen é, portanto, quanto a este aspecto, contestável 

e sua condenação do “fato da ciência” injusta, na medida em que, como mostra Geert 

Edel em seu comentário da crítica coheniana do conhecimento, temos aí uma 

compreensão do alcance desse fato que subestima a tarefa do método transcendental.
28

 

Heidegger encara de modo tendencioso o ponto de partida assumido por Cohen, 

interpretando o fato da ciência tal como este o compreende, isto é, às vezes como 

“validade” e outras vezes como “verdade”. Tal confusão lhe permite uma apresentação 

fácil do neokantismo como um positivismo simplista dando uma imagem de sua própria 

concepção ontológico-existencial do kantismo. No entanto, em Cohen, o fato da ciência 

é muito mais um problema que um dogma. A crítica transcendental deve confirmar o 

valor da ciência que esteve, até então, suposto. Resulta daí, como nos vamos daqui a 

pouco voltar a analisar, depois de ter avançado um pouco mais nos conceitos 

cohenianos, uma dimensão dinâmica da ciência que envolve uma dimensão histórica 

                                                             
26 COHEN, H. Op. cit., p. 108. 
27 DUFOUR, E. Les Neokantiens: Valeur et Vérité. Paris: Vrin, 2003, p 38, 39.  
28 Ver EDEL, G. Von der Vernunftkritik zur Erkenntnislogik. Berlin: Ed.Gorz, 2010, p. 121 nota 11. 

Apud, PICHÉ, C. Op. cit., p. 14. 
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(dimensão negada por Heidegger, mas que nos permitirá colocar em paralelo o factum 

da ciência e a facticidade do Dasein). Resulta daí também uma radicalização do método 

transcendental e uma generalização de seu conteúdo operatório. 

III/      A dedução transcendental e o transcendentalismo de Hermann Cohen 

A análise da dedução transcendental desenvolvida por H. Cohen é uma clara 

demonstração de seu transcendentalismo, o que, de certo modo, aproxima seu 

neokantismo da ontologia heideggeriana, apesar do silêncio de Heidegger a este 

respeito. Nessa leitura coheniana, o papel do “eu penso” é central. É por isso que 

devemos consider a sorte que é reservada ao “princípio supremo de todos os julgam 

entos sintéticos” em Cohen. De acordo com a perspectiva de Claude Piché, 

priorizaremos o problema da expressão “realidade objetiva” que, estranhamente, é 

compreendida por Cohen num sentido em que não são os conceitos puros do 

entendimento que careceriam de “realidade objetiva” mas, antes, os fenômenos, estes 

“objetos meio maduros”. São, portanto, os fenômenos enquanto objetos indeterminados 

de uma intuição empírica, que devem aceder à experiência com vistas a participar da 

necessidade e da universalidade do conhecimento objetivo. De acordo com o sentido da 

palavra “transcendental”, o princípio supremo de todos os julgamentos sintéticos é o 

princípio de apercepção transcendental. Assim, se quiserem postular valor de realidade 

ou mesmo validade objetiva, os fenômenos devem se submeter a leis. Esta é a 

significação da apercepção transcendental, da unidade da consciência enquanto 

princípio transcendental supremo. Na seguinte passagem da Kants Begründung der 

Ethik esta interpretação sobressai muito claramente: 

 

No domínio do método, não há outro meio de objetivar [objektivieren] que não seja deduzindo a 

partir das condições da experiência científica. Provar a realidade objetiva significa deduzi-la do 

conceito da possibilidade da experiência, das condições sobre as quais repousa a possibilidade da 

experiência. É a possibilidade da experiência que funda a possibilidade dos objetos da 

experiência, ela os cauciona. Tal é a letra do “princípio supremo de todos os julgamentos 

sintéticos” ou de todos os princípios sintéticos.29 

 

São, portanto, os elementos puros do conhecimento que, sintetizados na forma 

de leis, asseguram a realidade dos fenômenos. De fato, quanto a este aspecto, os 

                                                             
29 COHEN H. Kants Begründung der Ethik. Berlin: Bruno Cassirer Ed., 1910, p. 58. 
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conhecimentos a priori dão “garantias” da validade objetiva dos objetos empíricos, e 

isso a tal ponto que Cohen praticamente renuncia a colocar a questão da própria 

“realidade objetiva” deles. 

A Dedução transcendental, de acordo com Cohen, tem por finalidade fundar os 

princípios sintéticos a priori da física. O filósofo insiste no “possibilismo” e, neste 

sentido, ele se aproxima de Heidegger que, como veremos mais adiante, compreende as 

categorias como “possibilitadoras” da experiência. Heidegger retém, de fato, da 

expressão kantiana “experiência possível” apenas o aspecto possibilitador, recusando a 

possibilidade de compreender esta expressão a partir da ideia de que um objeto possa 

ser dado à experiência, opção que se vê claramente expressa por Kant na seguinte 

passagem da Crítica da razão pura: 

Se um conhecimento deve ter realidade objetiva, i. e., referir-se a um objeto e ter significado e 

sentido no mesmo, então o objeto tem de ser dado de algum modo. Sem isso, os conceitos são 

vazios e, por mais que se tenha pensado algo com eles, na verdade não se conheceu nada através 

desse pensamento, mas apenas se jogou com representações. Caso o objeto não signifique algo 

apenas mediatamente, mas seja representado imediatamente na intuição, dar um objeto não é 

outra coisa senão relacionar sua representação à experiência (seja esta real ou possível).30   

Esta leitura, que Heidegger não aceita, compreende, portanto, o conhecimento 

puro como estando subordinado ao dado empírico do objeto. Não é absolutamente esta a 

posição de Cohen, que defende uma leitura possibilizante, distanciada da ideia segundo 

a qual provar a realidade de um objeto a priori equivale reportá-la a um objeto 

existente. Ao contrário, como Heidegger, Cohen radicaliza o “possibilismo” kantiano e, 

por isso mesmo, o transcendentalismo. Mas Cohen propõe um transcendentalismo 

diferente do de Heidegger. 

A interpretação da Crítica proposta por Cohen está fundada na Analítica dos 

princípios e, em particular, no princípio de grandezas intensivas, que é tomado como 

princípio de produção da realidade. Heidegger, por sua vez, e em especial em seu Kant e 

o problema da metafísica, concebe o esquematismo transcendental como o centro de 

gravidade da Crítica, tomado agora como centro de engendramento do conhecimento 

ontológico. 

                                                             
30 KANT, I. Crítica da razão pura [B 194-195, A 155-156], p. 185. 
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Acompanhando a tese que Claude Piché desenvolve em sua leitura comparativa 

de Cohen e Heidegger, podemos dizer que tanto este como aquele suprimem o caráter 

subjetivo do a priori kantiano sustentando, ambos, uma concepção comum do caráter 

possibilizante do a priori. Mas, ainda de acordo com Piché, Heidegger se detém apenas 

em indicar sua oposição radical à interpretação de Cohen e em sublinhar a 

“incompatibilidade entre seus projetos respectivos”. Como explica o intérprete, “é como 

se Heidegger tivesse querido minimizar o que há de tipicamente „transcendental‟ no 

método de Cohen com vistas a chamar atenção para o seu próprio conceito de 

transcendência”.
31

 Para além de diferenças fundamentais, portanto, Heidegger recusa 

que sua tentativa de superar a distância que separa a sensibilidade e o entendimento a 

partir de uma radicalização do transcendentalismo kantiano seja comum à de Cohen. Tal 

transcendentalismo se exprime plenamente, para este, na analítica dos princípios 

transcendentais, ao passo que, para Heidegger, é no esquematismo transcendental que 

ele deve ser encontrado. 

Isto implica que se compreendemos bem que, em Kant, “transcendental” se 

opõe, por definição, a “empírico”, a radicalização do transcendentalismo conduz à 

desvalorização do empírico. Este aspecto empírico será reinterpretado e, aliás, 

radicalmente por Cohen, como nos mostra sua leitura das “Antecipações”. Cohen vai, 

aí, superar a dicotomia kantiana entre a intuição e o pensamento, absorvendo a 

dimensão intuitiva do conhecimento ao pensamento. Esta absorção se constitui, antes de 

tudo, reabsorvendo a estética à lógica via fixação do espaço e do tempo como condição 

de possibilidade da geometria e da aritmética na tábua de princípios, em seguida, como 

imediatamente veremos, redefinindo o papel da sensação por intermédio das 

antecipações da percepção. 

É conhecida a importância que o princípio de grandezas intensivas assume em 

Cohen. É graças a este princípio que não é mais simplesmente o engendramento da 

grandeza da sensação que é demonstrado, mas antes o engendramento da realidade 

como tal. Na mesma ordem de ideias, o postulado da existência não se decide, como em 

Kant, na sensação, mas na relação que deve se estabelecer entre um objeto e o conjunto 

da experiência tendo por base leis universais.  Nestas condições, a sensação, a título de 

momento psicológico, é afastada da experiência; quando muito, ela representa a 

                                                             
31 PICHÉ, Cl. Op. cit., p. 31. 
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“ocasião” para a ativação do processo de engendramento da objetividade do objeto na 

ciência. É por isso que, como vimos, o fenômeno, para Cohen, é o que deve em 

primeiro lugar aceder à realidade objetiva. 

Estas duas noções, que acabamos de destacar como sendo essenciais em Cohen 

(sensação e grandezas intensivas), merecerão ser consideradas mais demoradamente a 

fim de compreendermos melhor o procedimento do filósofo, bem como sua leitura 

radicalizada do kantismo. Para tanto, analisaremos o texto fundamental de Cohen no 

que diz respeito a tais questões, a saber, Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine 

Geschichte: ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik, de 1883. 

IV/ A sensação compreendida a partir do problema do método infinitesimal e 

sua história. 

Cohen interpreta o diferencial (dx) do cálculo infinitesimal como um 

instrumento de pensamento que produz a realidade. Assim, ele escapa à necessidade 

kantiana de recorrer a uma coisa em si (ou à dicotomia das capacidades de conhecer)
32

 

para justificar a objetividade das ciências matemáticas da natureza. É por isso que o 

critério de validade de um objeto, sua acessibilidade à objetividade, equivale a sua 

calculabilidade. O problema da sensação, para Cohen, remete unicamente a ser ou não 

possível submetê-la ao cálculo. Ora, a resposta de Cohen, naturalmente, é negativa. A 

sensação, na medida em que releva da subjetividade, escapa à calculabilidade e, 

contrariamente ao que a psicofísica
33

 defende, precede a estimulação. Nisso ela não é 

mensurável, nem calculável e escapa aos domínios das ciências exatas. Para explicitar 

essa ideia Cohen se refere, portanto, aos conceitos de grandezas intensivas e extensivas. 

A sensação, entendida aqui não mais relativamente à calculabilidade, mas no sentido de 

                                                             
32 De fato, a crítica do conhecimento pretende desmontar a hipótese kantiana segundo a qual o 

conhecimento alimenta-se de duas fontes, a saber: a intuição e o entendimento. Cada conhecimento se 

elaboraria pela reunião destas duas faculdades de dos seus dados. Cohen, por seu turno, não compreende 

o entendimento com uma fonte, mas unicamente como uma oposição, e define a intuição como uma pura 

relação, como o ato pelo qual “a consciência se reporta ao que lhe é dado” (p. 61 e § 25 de Le príncipe de 
la méthode  infinitesimale et son histoire). A diferença entre intuição e entendimento não mais resulta, 

portanto, da origem diferente de seus dados, mas unicamente da referência distinta a estes dados. Como 

escreve Cohen em seu Das Prinzip der Infinitesimalmethode...: “a intuição não deve mais ser pensamda 

como uma capacidade, mas como o ato de intuição”. Como tal, ela “é tão somente um meio de 

conhecimento” e, por conseguinte, “o elemento de um método”, que Cohen denomina “método 

transcendental”. 
33 Atribui-se geralmente a paternidade da psicofísica, ou pelo menos deste termo, a Gustav Theodor 

Fechner. A partir de Fechner (1801-1887), passou-se a considerar a psicofísica como a ciência que se 

interessa pelas relações quantitativas entre eventos físicos e eventos psicológicos. 
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recepção pelos sentidos, pertence à grandeza intensiva. Como o explica Astrid Deuber-

Mankowsky, 

a sensação (...) – e é precisamente todo seu alcance na concepção da ciência que as disciplinas 

empíricas possuem – (...) simboliza o infinitamente pequeno como ponto. A sensação simboliza, 

assim, esta unidade que, como escreve Cohen, apoiando-se na definição kantiana de grandeza 

intensiva, „excluindo toda repartição, discriminação e toda medida, só pode ser pensada como 

unidade, unidade nascente ou evanescente, de tal modo que ela só se relaciona a zero, e não a 

uma outra unidade discreta.34  

A sensação só pode ser representada, portanto, de acordo com as representações 

inerentes às ciências matemáticas, isto é, o cálculo. 

Cohen irá aplicar-se em estabelecer a distinção entre sensação e estímulo que, ao 

contrário da sensação, que é subjetiva, é uma sensação objetivada, científica. O que é 

medido, em particular no nível da física, que interessa especialmente a Cohen, são 

estímulos e não sensações. Assim, pensar poder dar conta das sensações a partir de 

estímulos é, basicamente, confundir grandeza intensiva e grandeza extensiva e, deste 

modo, sair do conceito de realidade definido pela crítica do conhecimento. A própria 

categoria de realidade é compreendida como um “meio de pensamento”, a realidade 

(Realität) não podendo ser confundida com o que chamamos “real” (Wirklichkeit). Pois 

pensar um objeto como real, no sentido científico do termo, nada mais significa que 

pensa-lo como um objeto definido por leis. Cohen oferece um exemplo provocativo, 

uma vez que ele toca nossa mais “espontânea” e simples relação com o mundo: 

elevemos nosso olhar ao céu e observemos as estrelas neste céu noturno. Para o 

filósofo, no entanto,  

...não é no céu que as estrelas estão dadas, mas na ciência astronômica que nos permite 

caracterizar como dados estes objetos que distinguimos como produções e elaborações do 

pensamento, por mais sérias que sejam suas intenções, pelo fato de que eles são fundados pela 

sensorialidade. Não é no olho que reside a sensorialidade, mas nas razões da astronomia.35 

 

                                                             
34 DEUBER-MANKOWSKY, A: “„Réussir à entendre comment l‟herbe pousse...‟. Sur le problème de la 

sensation dans Le principe de la méthode infinitésimale et son histoire. Un chapitre sur la fondation de la 

critique de la connaissance”. Disponível em: https://rgi.revues.org/1091#ftn1 
35 COHEN, H. Le principe de la méthode infinitésimale et son histoire. Paris: Vrin, 1999, p154. 



25 
 

V/ O a priori e o caso das grandezas intensivas
36

. 

Cohen, portanto, se aplica em evidenciar os conceitos “necessários e 

suficientes” que fundam o conhecimento científico. Estes conceitos são os princípios 

sintéticos a priori que permitem aos objetos da ciência matemática da natureza 

ordenarem-se e agruparem-se e, acima de tudo, deixarem-se determinar em sua 

objetividade. Mas de que modo as matemáticas, por seu turno, se aplicam à natureza?  

Kant destaca, na seção da Crítica da razão pura intitulada “Axiomas da 

intuição”
37

, que o real, isto é, qualquer objeto, possui uma grandeza extensiva. Em 

seguida, ao tratar das “Antecipações da Percepção”, afirma que todos os objetos são 

grandezas intensivas
38

. Cohen, como desenvolvido em seu livro Le principe de la 

méthode infinitésimale et son histoire, privilegiará as Antecipações da percepção, 

destituindo os Axiomas da intuição. Para isso, como vimos, ele refere-se a Leibniz e à 

descoberta de um princípio explicativo em física, princípio que não é mais geométrico. 

Este princípio, resultado da recusa leibniziana da assimilação cartesiana da matéria à 

extensão, é o inextensível, ou seja, a grandeza intensiva. Leibniz privilegia a razão em 

detrimento da intuição sensível e propõe o intensivo, isto é, algo que não é acessível à 

intuição sensível e que pertence, como escreve Cohen, inteiramente “ao pensamento”.
39

 

Bem se vê então aqui que Cohen, opera uma releitura do kantismo eliminando ao 

máximo a participação da sensibilidade e ressaltando ao máximo a intervenção da razão, 

em particular no que diz respeito à aplicabilidade das matemáticas. Aliás, no estudo 

intitulado A teoria das ideias de Platão e a matemática, escrito seis anos depois de A 

teoria kantiana da experiência, Cohen busca novamente dar primazia à tese da não 

empiricidade das matemáticas (neste caso, em Platão), a fim de fundar uma filosofia 

liberta de toda experiência. 
40

 

                                                             
36 Decidimos optar pela tradução “grandeza intensiva”, ainda que a versão brasileira dê quantidade 

intensiva, na Crítica. Encontramos também a possibilidade de magnitude intensiva. Essa questão das 

grandezas intensivas é estudada por Cohen no livro “O principio do método infinitesimal e sua historia”, 

mas também no capitulo 12 do Kants Theorie der Erfahrung, mas nossa leitura privilegiara as referências 
ao livro “O princípio do método infinitesimal e sua historia”. Cf.:  COHEN, H. Le principe de la méthode 

infinitésimale et son histoire. Paris: Vrin, 1999. 
37 KANT, I. Crítica da razão pura. Petrópolis: Vozes (trad. Fernando Costa Mattos), 2015, [B(203)], p. 

189. 
38 Ibid, [B (208)],p. 191. 
39 Bem como o cálculo infinitesimal. Cf.: COHEN, H. Op. cit., p. 53-55 e 57. 
40 Denis Seron, no seu artigo “Husserl et Cohen : Deux conceptions opposées de la rationalité ?”explica 

assim que em Cohen existe uma crítica da ideia platônica da percepção sensível como impulso em direção 

ao conhecimento matemático: “(...) Cohen alfineta o fato de que, na República e no no Fédon (75b) a 
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Eis, portanto, a razão pela qual, para Cohen, a questão da aplicabilidade das 

matemáticas
41

 se situa no nível do princípio, e mais precisamente no do princípio de 

grandeza intensiva, que corresponde à categoria da realidade na medida em que não 

somente permite colocar o objeto de uma experiência possível, mas, além disso, 

mostrar-lhe a gênese. É no momento em que a categoria de realidade se esquematiza em 

princípio de grandeza intensiva na continuidade do tempo que o objeto matemático pode 

se tornar objeto físico. 

 Os estímulos, independentemente das intuições puras que lhes confere uma 

grandeza extensiva, possuem um grau e podem crescer ou decrescer de maneira 

contínua entre o grau zero e um grau qualquer de realidade passando por uma infinidade 

de graus intermediários. Mas o espaço e o tempo como tais não podem ser tomados por 

grandezas contínuas (quanta continua) exceto quando referidos a este princípio: para 

pensar a unidade de uma pluralidade, é necessário pensar primeiro a unidade. Portanto, 

é o princípio de grandeza intensiva que, em última instância, os determina. Assim, há 

um primado absoluto do pensamento sobre a intuição que explica por que as 

matemáticas são aplicáveis à natureza: a natureza não é um dado “pronto e acabado”, é 

antes o pensamento que, através do mesmo processo, estabelece o objeto como real e as 

condições de seu conhecimento (as intuições puras). Conhecer é então produzir o real, 

do que a utilização do cálculo infinitesimal em física constitui a prova: é produzindo o 

movimento por uma aceleração contínua a partir da imobilidade que a física o determina 

e, através deste movimento produzido, também a natureza
42

. Sobre isso, Cohen fala de 

                                                                                                                                                                                   
percepção sensível desempenhe papel de “impulso” (Antrieb) para o conhecimento matemático, que ela 
“desperte” (weckt) ou “sucite” (veranlaßt) os conceito aritméticos e geométricos. Por um lado, Platão 

reconheceu plenamente, escreve Cohen, „a miopia do empirismo não-crítico‟ mas, por outro lado, ele 

persiste em ver na percepção sensível „a origem, o que suscita‟ (der Ursprung,der Veranlassung nach) o 

conhecimento matemático. Isso conduz Platão a caracterizar todo conhecimento matemático em termos 

de “intuição” (Schau). O texto de Cohen não avalia claramente esta ideia, portanto, é difícil enxerga se ele 

via aí uma fraqueza da concepção platônica. Ele escreve, por exemplo, que é preciso enxergar nesta 

concepção „o vestígio desta ideia que, segundo a expressão de Kant, distingue o idealismo crítico de todo 

idealismo dogmático‟. Isso significa que Platão está na origem do idealismo crítico ou, ao contrário, que 

ele ainda é um idealista dogmático? Penso que o texto de Cohen deve ser interpretado no segundo sentido 

e que ele guarda em si uma crítica, em laga medida implícita, da concepção platônica. A ideia subjecente 

é a de que, na medida em que a matemática prepara e motiva a dialética, a concepção platônica tende 
igualmente para o intuicionismo dialético”. Ver O. Feron (éd.), Figuras da Racionalidade : Neokantismo 

e Fenomenologia, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa : 2011, p. 125-140, disponível 

in http://www.pheno.ulg.ac.be/perso/seron/textes/seron-2011-husserl-cohen-rationalite.pdf 
41   Cohen, portanto, faz passar a questão que se coloca com a aplicação possível das matemáticas à 

solução de questões para a questão da fundação do cálculo infinitesimal e do infinitamente pequeno no 

pensamento, encontrando a resposta a esta questão no princípio de realidade.   
42 Cohen define o cálculo infinitesimal como “um instrumento do conhecimento no sentido de um 

órganon que produz e forma as coisas da natureza. Não é um elemento exterior, mobilizado de maneira 

mecânica, mas um membro profundamente articulado, graças ao qual um todo homogêneo pode ser 

http://www.pheno.ulg.ac.be/perso/seron/textes/seron-2011-husserl-cohen-rationalite.pdf
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um “triunfo do pensamento”, até de um triunfo do pensamento puro (Triumph des 

reinen Denkens
43

) afastando-se, assim, de Kant, para quem a intuição pura permanece 

para sempre o ponto de partida irredutível da filosofia transcendental.  

Parece, assim, que Cohen se apoia sobre as consequências da grandeza intensiva 

para afirmar, em sua Lógica do conhecimento puro, seu projeto de uma recusa da 

estética transcendental como começo exterior ao pensamento. O pensamento não deve 

ser precedido de uma teoria da sensibilidade.  “É nele mesmo e apenas nele que o 

pensamento puro deve produzir de maneira exclusiva os conhecimentos puros. Portanto, 

a doutrina do pensamento deve se tornar a doutrina do conhecimento”. “Buscamos 

aqui”, continua Cohen, “elaborar a lógica para constituir esta doutrina do pensamento, 

doutrina que é, em si, teoria do conhecimento”.
44

   

          A partir deste “triunfo do pensamento”, Cohen desenvolve um conceito poderoso 

de logica
45

, do qual ele busca o ponto de origem (Ursprung). O conceito de origem é, 

por assim dizer, o termo supremo da teoria do conhecimento de Cohen.
46

 Cassirer chega 

a afirmar que, segundo Cohen, “toda filosofia autêntica deve fundar-se num puro 

pensamento da origem”.
47

 Esse Ursprung designa a possibilidade de reunir 

conceitualmente os fundamentos puros do conhecimento, mas de maneira a deixar lugar 

a progresso infinito, quer dizer, ele não é fixado, mas situa seu ponto de unidade no 

infinito. O pensamento não deve ter sua origem a não ser nele mesmo, e o conceito de 

                                                                                                                                                                                   
produzido e garantido. É no inifitesimal, considerado como seu elemento natural e sua origem, que se 

funda o finito que pode – e na medida em que ele é suscetível – ser cientificamente tanto objetificado 

como determinado. A objetificação e a determinação requerem o cálculo. Assim, a unidade de realidade 

ou a unidade de criação, não menos que as grandezas empíricas ordinárias, mas bem mais que elas, o 
meio de determinar a objetividade, pois elas apenas são capazes de realizar o finito. Este papel de 

instrumento natural servindo a determinar a natureza também acaba caindo na crítica de uma das mais 

importantes concepções da natureza” (COHEN. H. Op. cit., p. 154). Cohen mostra a própria estrutura 

matemática como um objeto da natureza e, reinterpretando o cálculo infinitesimal como sendo a 

expressão das gradezas intensivas, faz dele a encarnação da realidade pois que constitui o real. 
43 COHEN, H. Logik der reinen Erkenntnis. Berlin: B. Cassirer ed., 1922, pp. 40, 41, 108. 
44 COHEN, H. Néokantismes et théorie de la connaissance   Cohen  Natorp  Cassirer   indelband  

Rickert, Lask, Cohen. Paris: Vrin, 2000, p. 58.  
45 Seu livro principal, no qual ele entende ultrapassar e terminar o desenvolvimento do kantismo é o Logik 

der reinen Erkenntnis (1922). 
46 “Die Logik muß demnach Logik des Ursprungs werden.  Denn der Ursprung ist nicht nur der 
notwendige Anfang des Denkens, sondern in allem Fortgang muß er sich als das treibende Prinzip 

betätigen.  Alle reinen Erkenntnisse müssen Abwandlungen des Prinzips des Ursprungs sein.  Andernfalls 

hätten sie keinen selbständigen, sondern nur einen abgeleiteten Wert. Die Logik des Ursprungs muß sich 

daher in ihrem ganzen Aufbau als solche vollziehen.  In allen reinen Erkenntnissen, die sie als Prinzipien 

beglaubigt, muß das Prinzip des Ursprungs durchwalten.  So wird die Logik des Ursprungs zur Logik der 

reinen Erkenntnis”. COHEN, H : Logik der reinen Erkenntnis (3/5), 12. “Die Arten des Urteils und die 

Einheit der Erkenntnis ». Texto disponível em http://www.gleichsatz.de/b-u-t/begin/coh1b.html 
47 CASSIRER E,  La philosophie de Hermann Cohen et sa relation au judaïsme. Trad. Christian Berner, 

Paris: Le genre humain, 1992. 
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origem exprime sua soberania criadora. Cohen amplia o alcance do termo “pureza” 

(Reinheit) que não significa mais apenas independência do conhecimento em relação à 

experiência sensível, mas também, e acima de tudo, a independência do pensamento em 

relação ao dado exterior a si mesmo. O pensamento puro deve ser concebido como 

pensamento originário. E Cohen concentra sua análise na démarche primeira deste 

pensamento puro, que consiste sempre em produzir seu próprio fundamento 

abandonando o que lhe é dado do exterior – a experiência – para elevar-se às suas 

condições últimas de possibilidade. De acordo com sua interpretação, Platão é o 

primeiro que, com sua teoria das ideias, colocou em evidência este método fundamental 

do pensamento, o que lhe valeu o título de fundador do idealismo crítico: a ideia não é a 

essência que existiria independentemente do pensamento, mas a hipótese, o pressuposto 

necessário do pensamento, único capaz de fundar a realidade do ser sensível, ou seja, do 

fenômeno. E é a partir desta soberania do pensamento que se poderá afirmar sua 

identidade com o ser e alçar a lógica ao nível de uma ontologia. 

Vejamos mais detalhadamente estes aspectos da estética, estas ambiguidades 

sobre as quais Cohen se apoia para diminuir o papel da sensibilidade e, portanto, 

desvalorizar o estatuto do fenômeno. 

VI/ Os equívocos da teoria do espaço e tempo segundo Cohen 

Cohen explorará diferentes equívocos que sua leitura destaca na “Estética” da 

Crítica da razão pura. São três estes equívocos que apresentaremos no que segue. 

 a/ A equivocidade do espaço e do tempo concebidos como formas  

Kant distingue, na “Estética transcendental”, forma e matéria. Para o filósofo, a 

matéria corresponde à sensação que seria informada pelo espaço e pelo tempo. Esta 

informação é, aliás, a condição de possibilidade de sua manifestação. 

Esta tese do espaço e do tempo como forma pode ser compreendida em dois 

sentidos: pode-se (1) considerar o espaço e o tempo como condições de manifestação do 

diverso sensível, o que implica que a espaço-temporalidade pertence ao domínio do 

sensível. Mas há também a alternativa de (2) optar pela distinção forma / matéria como 

distinção entre o sujeito e o em si. Evidentemente, é a segunda opção a que Cohen toma. 

Assim, ele compreende a forma como pertencendo ao sujeito e, portanto, “a informação 

da matéria” – isto é a condição de possibilidade de sua manifestação – como sendo 
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relativa ao sujeito. O tempo e o espaço não são, para Cohen, mais que as formas 

intelectuais da mudança, a diferença ente o sensível e o inteligível, uma diferença de 

grau. Vê-se aqui que Cohen lê Kant através das lentes de Leibniz, pois é precisamente a 

ideia de intensivo que permite a Cohen tentar eliminar a intuição sensível. Como já 

explicamos anteriormente, Cohen tende a eliminar a sensação, espaço e tempo 

permanecendo como condições da dinâmica do pensamento. Com efeito, Cohen define 

o princípio do infinitesimal de tal maneira que a função da intuição, isto é, a 

sensibilidade, é pensada como doação, assim como a do pensamento como realidade, o 

que determina as relações do pensamento com a intuição como “realização do que é 

dado”.
48

 De acordo com Cohen, como bem explica De Launay, “o conceito de sensação 

nada mais é que a vertente subjetiva do problema posto pelo conceito de realidade em 

sua vertente objetiva”.
49

 E, continua Marc De Launay citando o parágrafo 32 de O 

princípio do método infinitesimal e sua história:  

Quem enxerga na percepção o direito natural, a certeza imediata, a fonte absoluta da realidade 

objetiva, situa-se ainda fora do ensinamento próprio à crítica do conhecimento. Se a percepção 

recebesse o princípio suficiente da objetividade, este não necessitaria de nenhum apoio critico: 

saberíamos, neste caso, onde apreender a natureza sensível.50  

Se, como sabemos, a sensação é o que assegura a realidade para Kant, para 

Cohen, em contrapartida, ela deve ser, enquanto momento subjetivo, neutralizada.  

Cohen irá propor uma conceptualização da ideia de realidade a fim de dela 

extrair o fundamento em algo que não seja a sensação: “a realidade não se situa no 

caráter bruto da sensação nem no que há de puro na intuição sensível, sua validade deve 

ser a de uma pressuposição particular do pensamento”.
51

 A realidade aparece, portanto, 

como uma pressuposição do pensamento que, podemos mesmo dizer, é sua fonte. 

Assim, é efetivamente o sujeito que funda o dado, e o material sensível se limita a uma 

dinâmica sem realidade própria que o sujeito irá tornar real. Cohen denomina o par 

opositivo pensamento-sensação “nova oposição”
52

 e, como veremos em seguida, 

                                                             
48 COHEN, H. Le principe de la méthode infinitésimale et son histoire, § 33. Apud DE LAUNAY, M. 

“Introduction ». Paris : Vrin, 1999, p. 33. 
49 Ibid., p. 20. 
50 Ibid. ibid. 
51 Ibid.,§ 18, in fine. 
52  COHEN, H. Der Logik der reinen Erkenntnis, apud Marc de Launay, introduçao à traduçao francesa 

do livro de Cohen Le principe de la méthode infinitésimale  et son histoire. Paris :Vrin , p. 31. 
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quando estivermos analisando a noção de percepção, submete a integração da sensação 

às estruturas do pensamento, sem as quais ele sequer atinge a realidade. 

b/ A equivocidade do espaço e do tempo concebidos como contínuos 

A continuidade do espaço e do tempo é uma problemática que aparece desde o 

momento em que Kant precisa mostrar que eles não são simples conceitos. Espaço e 

tempo são, então, apresentados como uma continuidade que tornaria possível pensar 

partes de espaço e partes de tempo. De tal concepção nasce a ideia de uma construção 

da unidade da coisa (tendo em vista sua limitação no espaço e no tempo contínuos) pelo 

entendimento, o sensível permanecendo uma diversidade percebida na continuidade. O 

que implica, em Kant, uma distinção entre a unidade do mundo e a unidade da coisa. 

“Para o mundo”, explica Jacques Rivelaygue, “uma totalidade preexiste aos seus 

elementos, ao passo que, por outro lado, a unidade da coisa será a unidade de um 

conceito reunindo diversas propriedades e, consequentemente, uma unidade posterior 

aos elementos”.
53

 

Esta tese da construção da coisa pelo entendimento irá engendrar a ideia de um 

mundo concebido como conjunto de coisas construídas pelo entendimento. O mundo, se 

o considerarmos assim, não poderá mais ser o horizonte da coisa, isto é, sua condição de 

manifestação. Ele se torna o mundo da ciência, elaborado pelo entendimento. Com 

efeito, o mundo – podemos mesmo dizer, a natureza – é entendido como uma 

elaboração da razão e não como um simples existente. Pensar a natureza é pensar um 

conjunto de objetos determináveis por leis. O que implica que até a questão da 

existência da natureza depende de uma determinação categorial. Podemos falar aqui de 

um idealismo que, ainda que possua uma dimensão ontológica enquanto maneira de 

considerar a natureza, é, sobretudo, fundado gnosiológica e metodologicamente
54

.   

                                                             
53 RIVELAYGUE, J. Leçons de métaphysique allemande, tomo II, Paris : Grasset (Le collège de 

philosophie), 1992,  p. 85. 
54 Essa tese é presente implicitamente em quase a obra toda de Cohen, mas ela se revela mais fortemente 

na crítica coheniana do materialismo, notadamente em “Histoire du matérialisme et de son importance à 
notre époque”, Paris: Reinwald et compagnie, 1877-1879 e na sua correspondência com Lange ( H. 

Cohen. Briefe. Choisies et éditées par Bertha et Bruno Strauss. Berlin : 1939.)  Como o explica de 

maneira detalhada H. Holzhey, em seu artigo “Idealisme et Matérialisme, Hermann Cohen sur Friederich 

Albert Lange”, a perspectiva metodológica da natureza de Cohen se apresenta na seguinte maneira de 

considerar a natureza, incluindo os seguintes elementos: 1) Dedução a partir da constituição do objeto 

científico segundo leis da realidade. Pensar um objeto como real, quer dizer, como resultado da 

experiência científica, quer dizer pensar como um objeto determinável por leis e não simplesmente como 

objeto existente; 2) A questão de saber se um objeto científico é efetivamente dado na realidade ou, em 

outros termos, se ele existe, não pode ser decidida pela experiência sensível, mas depende de uma 
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c/ O problema do espaço e do tempo concebidos como infinitos. 

Na estética, Kant afirma a infinidade do espaço e do tempo. E de fato, basta 

lembrarmo-nos do argumento quatro do parágrafo 2 da primeira seção da Estética 

transcendental, em que Kant nos explica que “o espaço é representado como uma 

grandeza infinita dada”
55

, ou ainda do argumento 5 do parágrafo 4 concernente à 

exposição metafísica do conceito de tempo, que conclui pela “infinitude” 

(Unendlichkeit) do tempo
56

. Kant nos explica que, dado que um tempo particular não 

pode ser representado a não ser por uma limitação (ideal) no interior do tempo único, 

daí resulta que a forma a priori da intuição sensível (a representação originária do 

tempo) é a representação de um tempo ilimitado (Uneingeschränkt). Supor o tempo 

finito comportaria a delimitação do tempo no interior do tempo. Tal delimitação pode 

ser operada no tempo por conceitos (por exemplo, a noção „tempo de um relógio‟). É 

até mesmo necessário dizer que os conceitos, enquanto representações determinadas, 

de-finidas, exigem a mesma delimitação, razão pela qual o tempo, que é lá onde esta 

operação se dá, não pode ser conceitualmente delimitado, e deve ter em seu fundamento 

uma intuição imediata. Assim, não há a priori nenhum limite à capacidade humana de 

se representar no tempo um objeto qualquer da intuição, e esta ausência de limites é, ela 

própria, conhecida intuitivamente. Deste modo, Kant escreve: 

A infinitude do tempo não significa nada, senão que todas as grandezas determinadas do tempo 

são só possíveis por meio de limitações de um único tempo que lhes serve de fundamento. Por 

isso, a representação originaria do tempo tem de ser dada como ilimitada. Quando as partes 

mesmas, contudo, e qualquer grandeza de um objeto, só podem ser determinadamente 

representadas por meio de uma limitação, a representação completa não pode ser dada por meio 

de conceitos (pois esses contém apenas representações parciais), mas uma intuição imediata tem 

antes de lhes servir de fundamento.57 

                                                                                                                                                                                   
determinação categorial; 3) A verdade não pode ser definida como adequação entre enunciado e fato, nem 
a verificação como o que consistiria em testar uma adequação que se teria suposto. É, antes, pela 

subsumção  de observações ou de dados recolhidos experimentalmente sob hipóteses relativas a leis que 

se obtém enunciados verdadeiros, com um conteúdo. Neste sentido, a verdade é “produzida” e não 

encontrada; 4) O dado não é um factum brutum, mas o que é dado conhecer ou, em outras palavras, ao 

que se procura. 

Ver: https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2011-1-page-7.htm 
55KANT, I. Crítica da Razão pura [B (40)], p. 75. 
56 Ibid: [B (48)], p. 80. 
57 KANT, I. Crítica da razão pura, [B (48)], p.80. 
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Esta infinidade coloca o mesmo problema que a continuidade: deve-se 

compreendê-la como “horizonte de posições” ou, antes, como uma infinidade resultante 

da soma de “finitos” que são os objetos constituídos pelo conhecimento científico? A 

posição neokantiana é, naturalmente, esta segunda. Para Cohen, o infinito não é um 

caráter ontológico da coisa. Ele se funda, ao contrário, na subjetividade que conhece: o 

sujeito pode conhecer objetos indefinidamente, o que permite o progresso indefinido do 

conhecimento. O mundo da ciência é, assim, um mundo constituído de uma construção 

indefinida de objetos de conhecimento, a partir de uma experiência que exige, ela 

própria, uma validação. A ciência jamais determina verdadeiramente o objeto e, sendo a 

perspectiva de Cohen antes de tudo essencialista, a determinação é constantemente 

suscetível de ser modificada e estendida; a determinação dos objetos nunca será, 

portanto, completamente determinada. Para Cohen, a ciência possui um perpétuo 

estatuto de hipótese – por ser validada – que impossibilita a integração do campo de 

todos os objetos. A ciência, portanto, surge sempre como um fato provisório, indefinido, 

modificável e extensível:  

É preciso manter aberta a discussão acerca do modo de formular e de ordenar os conceitos 

fundamentais (...); o que quer dizer que é preciso evitar estabelecer princípios de tal maneira que 

constituiriam as bases imutáveis da ciência, e esta, progredindo, busca e encontra, de acordo com 

seus avanços concretos, bases cada vez mais precisas e mais profundas, ela se vê, portanto, na 

necessidade de reformular incessantemente seus princípios e, assim, seus conceitos fundamentais 

em função de sua história.58 

Ademais, o mundo da ciência é como tentamos mostrar, o mundo da 

experiência. A experiência, a única capaz de dar um sentido à ideia de mundo, integra a 

categoria de infinito como uma de suas modalidades para o conhecimento da natureza, e 

o método crítico não poderia determinar de outro modo o objeto a não ser por meio do 

modo do conhecimento. 

Recuperamos novamente aqui o problema da compreensão do conceito de 

experiência em Cohen. Esta concepção do objeto como produto da experiência implica 

que a experiência não deve ser entendida em sentido ordinário, mas antes como a 

experiência do conhecimento físico-matemático da natureza. Aqui a experiência deve 

valer como expressão comum a todos os fatos e métodos do conhecimento científico 

com os quais a filosofia deve lidar. 

                                                             
58 COHEN, H. Loc. cit., p. 14. 
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VII/ O princípio supremo 

No livro de 1877, Kants Begründung der Ethik, Hermann Cohen escreve: 

No domínio do método, não há outro meio de objetivar [objektivieren] que não seja deduzindo, a 

partir das condições da experiência científica. Provar a realidade objetiva significa deduzi-la do 

conceito da possibilidade da experiência, das condições sobre as quais repousa a possibilidade da 

experiência. É a possibilidade da experiência que funda a possibilidade dos objetos da 

experiência, e ela os cauciona. Tal é a letra do princípio supremo de todos os julgamentos 

sintéticos ou de todos os princípios sintéticos.59  

Os diversos princípios sintéticos a priori, na realidade, nada mais são que 

“modos” pertencentes, todos, à unidade do eu penso. Este não deve, em nenhum caso, 

ser compreendido de modo psicológico, mas unicamente como a unidade da consciência 

de si, isto é, como unidade ideal da lei e como condição suprema da ciência. Este eu 

penso é condição de possibilidade de todo conhecimento e de toda produção do 

pensamento. Se, de fato, pudemos falar de um subjetivismo neokantiano, é precisamente 

porque o dado como tal é concebido como uma produção do pensamento e não como 

um pressuposto da intuição pura.  

De fato, e como já destacamos, servindo-se dos conceitos de intensivo e de 

infinitesimal, Cohen irá desenvolver uma concepção da identidade entre produto e 

produção. Ele não pode aceitar a possibilidade de um dado exterior e, como explica 

ainda Marc De Launay em sua esclarecedora introdução à sua tradução do livro de 

Cohen, ele irá sistematicamente buscar rever, no que concerne a este aspecto, a posição 

kantiana: “Uma intuição precede o pensamento. Esta intuição, também ela, é pura e, 

portanto, aparentada ao pensamento. Ora, o pensamento teria seu começo em algo que 

estaria fora dele mesmo. Eis a fraqueza da posição kantiana”.
60

 Para Cohen, é 

indispensável identificar assim pensamento puro e conhecimento puro a fim de escapar 

à necessidade de um dado. Para tanto ele irá elaborar ainda, no final do Cálculo 

infinitesimal, a noção de sensação. Na sensação, a grandeza extensiva será suplantada 

                                                             
59 COHEN, H. Kants Begründung der Ethik. Berlin: Bruno Cassirer ed., 1910, p. 29; Cf. Kants Theorie de 
Erfarhun, 386. Podemos destacar aqui que, pelo menos num ponto, Heidegger concorda com Cohen: a 

razão pela qual as formas lógicas do juízo podem ser indícios para uma tábua de categorias (sem, 

contudo, dela ser a origem) é que formas lógicas e categorias tem uma mesma e única origem, a saber, a 

unidade transcendental da consciência, ou apercepção transcendental. Mas a diferença entre os dois 

autores reside no fato de que Cohen compreende esta unidade como unidade do pensamento expressa nos 

princípios da ciência da natureza, enquanto Heidegger, por sua vez, a compreende como a unidade da 

existência humana projetando as estruturas de sua própria temporalidade. 
60 DE LAUNAY, M.  “Introdução”. In COHEN, H. Le príncipe de la métode infinitésimale et son 

histoire”. Trad. Marc De Launay. Paris: Vrin , 1999, p.27. 
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pela grandeza intensiva, a qual se torna condição de possibilidade da experiência dos 

objetos, e a sensação se tornará uma espécie de dinâmica do pensamento puro. Cohen 

consegue, por meio desta leitura referir a sensação à potência de integração do 

pensamento. A relação pensamento-sensação, a “oposição nova”, explica que, 

formalmente, “a integração do material da sensação pode ser garantida pelas 

possibilidades que somente sobressaem às estruturas do pensamento, por outro lado, do 

ponto de vista do conteúdo, este material é independente, mesmo se ele só pode ser 

articulado a título de tarefa de uma integração conceitual”.
61

 Vê-se, portanto, que o que 

releva da sensação não é sequer, em Cohen, um dado, e ele chega a afirmar que “o único 

sentido das categorias é assumir, elas próprias, o que a sensação reivindica”.
62

 A 

unidade da apercepção, núcleo supremo do entendimento, se tornará, com Cohen, 

produção e produto, e o filósofo não fará mais a elaboração a partir da realidade do 

objeto da sensação, mas como o mostra a supervalorização das antecipações da 

percepção, do objeto científico tal como ele é constituído pelas matemáticas, e pelas 

relações das matemáticas com a física.
63

  

VIII/ Um excurso a propósito do problema da historicidade 

Ressaltamos acima o caráter dinâmico do pensamento. O pensamento 

matemático, com efeito, não pode se subtrair à história e, se ele não elabora 

arbitrariamente novas hipóteses, ele tampouco as retira exclusivamente da experiência. 

Como explica Marc de Launay, “aqui o pensamento faz as vezes de origem para a 

lógica. O aspecto processual e histórico percorre de ponta a ponta a concepção 

coheniana do conhecimento e, portanto, do factum do conhecimento científico”. E de 

Launay continua, citando Cohen: 

Se considero o conhecimento, não como uma modalidade da consciência, mas como um factum 

que deverá realizar-se na ciência e que não cessa de se realizar sobre fundamentos dados, a 

pesquisa não mais dirá respeito a uma ordem dada que, a pesar de tudo, é subjetiva, mas a um 

estado de coisas que, qualquer que seja a amplitude de seu crescimento, não está dada 

                                                             
61 Idem, p. 31 
62 Id. ibid. 
63 Ver, a este respeito, o que dissemos acima da supervalorização das antecipações em detrimento dos 

axiomas da intuição. 
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objetivamente, nem está fundada sobre princípios ou repousa não sobre a empresa e o aparelho 

cognitivos, mas que repousa antes sobre o resultado do conhecimento, a saber: a ciência.64 

O factum só está dado sob o modo histórico e, se ele não se modifica enquanto 

factum, modifica-se o conteúdo provisório do conhecimento científico com a crítica das 

hipóteses que relançam a pesquisa para outras problemáticas. É claro que Cohen, 

idealista crítico, enxerga o limite das análises históricas que explicam a formação e a 

utilização dos conceitos científicos. Mas ele admite elementos a priori da consciência 

“dos quais a ciência retira seu primeiro impulso e na elaboração dos quais ele prossegue 

em sua história”.
 65

 E a filosofia tem o papel de mostrar em que tais elementos são 

bastantes para fundar e assegurar o factum da ciência
66

. A partir disso, podemos notar, 

primeiramente, que, contrariamente à crítica heideggeriana, reafirma-se que o factum 

não é um dado, mas um dever ser e, em segundo lugar, reafirma-se também a dimensão 

histórico-temporal do fato da ciência. 

Esta dimensão revela, portanto, um ponto de aproximação entre Cohen e 

Heidegger. De modo algum pretendemos, com isto, aproximar a historialidade do 

Dasein heideggeriano da tentativa de historicizar os a priori em Cohen que, aliás, 

continuará como tentativa, pois Cohen não mais retorna ao valor essencial acordado ao 

cálculo infinitesimal em 1883. Ademais, seu potente pensamento da origem impede que 

novas hipóteses questionem o fundamento, deixando a elas tão somente a possibilidade 

de ligeiramente retificá-lo. No entanto, a partir do momento em que se admite a 

historicidade das ciências e a ideia da ciência como problema que se reelabora na 

história, decorre daí certa concepção do tempo que é percebido sob o modo da 

antecipação. Com isto, poderíamos até dizer, parafraseando Heidegger, que a 

temporalidade do tempo é o futuro.
67

 Como escreve Marc de Launay, “ao longo de seu 

sistema, em sua „Lógica‟ e em sua „Estética‟, Cohen sempre manteve esta mesma ideia 

segundo a qual o tempo é antecipação (...). O estatuto da hipótese, na „Lógica‟, apoia-se 

nesta concepção do tempo e a requer, ainda que seja pelo fato de Cohen admitir de 

chofre a evolução da física e das matemáticas”.
68

 

                                                             
64 COHEN, H. Le principe de la méthode infinitésimale et son histoire, p. 42. Apud DE LAUNAY, M. 

Loc. cit, p. 97. 
65 Id. ibid. 
66 ibid 
67 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, § 65. 
68 DE LAUNAY ,M. “Négation ontologique ou négativité réflexive”. In JOLLIVET, S. e ROMANO, C. 

Heidegger en dialogue, 1912-1930,  Rencontres, Affinités, Controverses. Paris: Vrin, 2009, p. 107-08. 
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Em Heidegger, como desenvolveremos em nossa análise do Dasein, a 

temporalidade autêntica é o a-vir. Em Cohen, o tempo da ciência é o tempo da 

antecipação. Entendimentos comuns do tempo apesar de aproximaçoes e hipóteses 

diferentes. 

IX/ A interpretação neokantiana da coisa em si.  

De que modo, na doutrina neokantiana, explicar a coisa em si? Ela não pode 

mais ser compreendida como causa dos fenômenos, causa esta desconhecida, pois que, 

como vimos na análise do espaço e do tempo, o próprio dado é uma produção do 

pensamento. Que se deve, então, entender por coisa em si? 

A coisa em si é assimilada ao conceito de númeno, é um conceito-limite que 

designa a totalidade do conhecimento científico, um princípio regulador da pesquisa, 

um princípio pelo qual o cientista se vê como que forçado a introduzir necessidades ou  

novas regularidades na experiência. Vê-se, com isto, que assimilando pensamento e 

conhecimento, o exame da possibilidade do conhecimento será exclusivamente um 

exame das estruturas do pensamento. Como escreve Cohen:  

o pensamento não pode ter nenhuma origem exterior a ele próprio. (...) O pensamento puro em si 

mesmo e apenas ele deve produzir conhecimentos puros. Esta é a razão pela qual a doutrina do 

conhecimento deve se tornar uma doutrina do pensamento. É sob esta forma de uma lógica do 

pensamento, que em si é uma lógica do conhecimento, que buscamos construir a lógica.69 

É evidente que Heidegger não poderia aceitar tal interpretação da Crítica que, 

por mais que possamos – e até devamos – considerar questionável a legitimidade de 

certas leituras heideggerianas (pensemos, por exemplo, sua leitura do conceito de “fato 

da ciência”), reduz o problema da raiz comum do lado do entendimento, desvaloriza o 

estatuto da estética e assimila o projeto kantiano a uma teoria do conhecimento.
70

 Para 

Heidegger, reduzir a Crítica a uma epistemologia, como o quer o neokantismo, 

significaria trair radicalmente a intenção kantiana na medida em que este buscaria 

                                                             
69 Idem, p. 36. 
70 Ainda que os neokantianos queiram estender a sua análise a toda a cultura, na primeira edição do Jornal 

de Marburgo, onde eles vão afirmar seu programa, Cohen e Natorp afirmam: “Quem quer que se ligue a 

nós deve ater-se à fundação do método transcendental. A filosofia está ligada, de acordo com nossa 

posição, ao fato da ciência, segundo a maneira pela qual ela se elabora como tal. Por conseguinte, a 

filosofia é a teoria dos princípios da ciência e, de modo mais geral, de toda cultura”. La théorie 

philosophique de la connaissance scientifique. Apud BOUTOT, A. Science et Philosophie. In : 

Encyclopaedia Universalis : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sciences-science-et-philosophie/3-la-

philosophie-a-l-age-de-la-science/ 
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fornecer as condições de possibilidade do fundamento da metafísica e não simplesmente 

das ciências positivas. Ademais, Heidegger critica o primado do pensamento em favor 

da facticidade do homem. De acordo com o autor de Ser e tempo, se se deve levar a 

sério a existência concreta e temporal do homem, é necessário, assim, privilegiar a 

intuição. 
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 Capítulo II 

Heidegger e o kantismo 

 

...a metafísica pertence à natureza do homem. Ela não é uma 

disciplina da filosofia “acadêmica”  nem um campo de ideias 

arbitrariamente excogitadas. A metafísica é o acontecimento 

essencial no âmbito do Dasein. Ela é o próprio Dasein. 
(M. Heidegger71) 

 

Se, como dissemos, Heidegger desenvolve seu pensamento contra o 

neokantismo, ele também o faz com vistas a fundar sua ontologia apoiando-se sobre a 

crítica kantiana, como se vê em sua obra posterior a Ser e tempo. Assim, a leitura 

heideggeriana da Crítica se dará com vistas a uma contraposição à interpretação de 

Cohen e, ao mesmo tempo, para a fundamentação de sua própria filosofia. Antes de 

apresentarmos este duplo movimento e, aliás, para podermos melhor compreendê-lo, 

propomo-nos no que segue acompanhar a leitura que Heidegger faz de Kant, o que nos 

permitirá mostrar com mais clareza de que modo Heidegger situa a crítica kantiana 

como uma prefiguração da questão do sentido do ser do Dasein. 

I/Heidegger e a intenção crítica 

Segundo Heidegger, a intenção de Kant na Crítica da razão pura não é 

prioritariamente epistemológica, como afirmam os neokantianos. De acordo com o 

filósofo, a interpretação de Cohen e do neokantismo de Marburgo tem por origem o 

positivismo, uma concepção da filosofia como reflexão sobre as ciências, uma 

concepção que permanece à sombra do total esquecimento da questão do ser do ente.  

Heidegger propõe uma interpretação diferente da intenção crítica: ele enxerga 

nela uma ontologia; uma formulação, por meio da razão do homem, da questão 

metafísica acerca do ser do ente. É por isso que ele se lança na polêmica com o 

neokantismo: ele intenta com isto revelar a real intenção kantiana na crítica. Quando das 

Conferências de Davos, Heidegger se expressará muito claramente a este respeito: 

“trata-se, para mim, de mostrar que o que se pretende depreender aqui como 

                                                             
71 HEIDEGGER, M. O que é metafísica?. Trad. Ernildo Stein, p. 242. 
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epistemologia era, para Kant, inessencial: Kant jamais quis dar-nos uma teoria da 

ciência, mas pretendeu, antes, tornar manifesta a problemática mesma da metafísica, 

mais exatamente, da ontologia”.
72

 

Heidegger intenta, portanto, diferentemente de Cohen, ler a Crítica da razão 

pura como uma ontologia fundamental que permite a recolocação da questão o que é o 

ser do ente. Se falamos de “recolocação”, é porque, na metafísica clássica, a questão do 

ser do ente é elucidada na medida em que o ente é remetido a um ente superior, ens 

realissimum de acordo com a terminologia escolástica retomada, aliás, por Kant
73

, e que 

seria Deus. Uma vez que Kant afirma não podermos nos contentar de uma resposta a 

isto, pois “tem a desvantagem de incentivar todo desvario ou quimera piedosa ou 

especulativa”
74

, segundo seus próprios termos numa carta a Marcus Herz, isto é, Deus, 

ele firma, pelo mesmo movimento, que colocando a questão da causa da manifestação 

do ente, evacuando a resposta teológica, encontramo-nos diante da obrigação de buscar 

resposta na análise da razão finita do homem, da razão do homem como ser que se 

coloca a questão da metafísica: o que aparece para mim?  Trata-se, portanto, da questão 

do estatuto ontológico do que Kant denomina razão, e que Heidegger denomina Dasein. 

Aos olhos de Heidegger, Kant teria, de certo modo, antecipado, a renovação da 

ontologia, projeto que ele próprio pretende levar a cabo
75

.  

Para empregar os temos heideggerianos, poderíamos dizer que a metaphysica 

generalis não tem mais por objeto fundamental os traços gerais do ente pressuposto em 

sua substância (isto é, as categorias, tal como apresentadas por Aristóteles e na medida 

em que são fundamentalmente ordenadas em relação à ousia), mas antes o objeto 

transcendental = X (cujas categorias nada mais são que determinações), como essa 

dimensão não ôntica e abissal a partir de onde o ente em sua totalidade se desdobra 

originalmente como ente. A metaphysica generalis perde seu estatuto vago de 

                                                             
72 HEIDEGGER, M. Débat sur le kantisme et la philosophie. Trad. P. Aubenque. Paris : Beauchesne, 

1972, p. 29 
73 Cf.: KANT, I. Crítica da razão pura, [B(604)], p.292. 
74 KANT, I: Carta de I. Kant a Marcus Herz, trad, Paulo R. Licht dos Santos, Cadernos do departamento 
de Filosofia da PUC-RIO, revista “O que nos faz pensar” Dezembro 2012, p. 39. 
75 Contudo, o sentido último de tal renovação da metaphysica generalis, que é prefigurada apenas de 

modo subreptício por Kant e que, podemos dizer, Heidegger leva ao seu mais alto desenvolvimento, se 

revelará em toda sua amplitude apenas a partir de meados dos anos 1930. Com efeito, é apenas em 1936, 

na conferência sobre A origem da obra de arte, que Heidegger apresentará, pela primeira vez, a resposta à 

questão do ser. É nesta conferência que pela primeira vez é tratado este “Nada” [Néant, Nichtseiendes], 

esta enigmática dimensão abissal, que não é “nada” [rien, nichts], mas antes o ser do ente em sentido 

original. Ora, nesta evolução de seu pensamento, Heidegger será conduzido, em “O que é uma coisa?”, a 

aprofundar e a tornar mais precisa sua leitura da Crítica da razão pura. 
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questionamento sobre os traços os mais gerais do ente, para se tornar um 

questionamento acerca da essência original do ser do ente, compreendida como esta 

dimensão abissal a partir da qual se desdobra originalmente o ente em sua totalidade 

como mundo fenomenal. 

II/ A revolução copernicana segundo Heidegger 

Sobressai do que acabamos de expor que, de acordo com Heidegger, a revolução 

copernicana operada por Kant deve ser entendida como um ultrapassamento da 

metafísica clássica e não como uma revolução metodológica na teoria do conhecimento. 

Com efeito, ao passo que a metafísica clássica (Leibniz, por exemplo) pensa o sujeito 

como dado, Kant se coloca a questão deste ente em particular. Ele considera, assim, que 

é necessário, previamente a toda questão em torno do ente, uma análise da estrutura 

ontológica do ente e, por consequência, das estruturas a priori da razão humana. O a 

priori kantiano é pensado por Heidegger como resposta a esta questão do ser do ente, 

que é prévia a todo questionamento ôntico. Com efeito, a razão só compreenderá o ser 

do ente se ela o constitui a priori, uma vez que o único comportamento que permite à 

razão compreender algo é a constituição disso que ela compreende
76

. Portando, é pela 

análise do a priori que compreendemos o ser do ente, isto é, o que torna possível sua 

manifestação e é sobre as condições desta manifestação do ente que se deve interrogar 

antes de qualquer questão acerca do ente como tal. É o que Kant, segundo a leitura 

heideggeriana, expressa quando escreve: “Eu denomino transcendental todo 

conhecimento que se ocupa não tanto com objetos, mas com o nosso modo de 

conhecimento de objetos, na medida em que estes devam ser possíveis a priori”.
77

 

Heidegger, assim, enxerga na revolução copernicana a ideia segundo a qual um 

conhecimento ontológico deve necessariamente preceder um conhecimento ôntico, 

razão pela qual ele interpreta o conhecimento a priori da seguinte maneira: “Kant quer 

dizer, aqui, que „o conhecimento em geral‟ não é ôntico, e que no caso de tal 

conhecimento [ôntico], este só é possível por um conhecimento ontológico”.
78

 O 

                                                             
76 KANT, I. Crítica da razão pura, [B(XVIII)], p. 30: “No que diz respeito apenas aos objetos que são 

pensados apenas pela razão, e de fato necessariamente, mas que não podem ser dados em experiência 

alguma (não pelo menos como a razão os pensa), tentativas de pensa-los (pois eles tem ao menos de 

deixar-se pensar) fornecerão a partir de agora uma excelente pedra de toque para isso que assumimos 

como o método modificado do modo de pensar, a saber, que nos só podemos conhecer a priori das coisas 

aquilo que nos mesmos nelas colocamos” . 
77 KANT, I. Crítica da razão pura, [B(26)], p. 60.  
78 HEIDEGGER, M. Kant et le problème de la métaphysique, p. 73. 
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conhecimento do ente tem por condição de possibilidade o conhecimento do ser do ente: 

aí está toda a revolução operada por Kant, e este ser do ente é o que Kant denomina a 

priori. 

III/ A compreensão heideggeriana da noção kantiana de a priori, os juízos sintéticos a 

priori e o transcendantal.  

Segundo Heidegger, o a priori corresponde ao ser do ente, assim como o a 

posteriori corresponde ao ente ele mesmo. Ora, o ser do ente é o que torna possível sua 

manifestação. Assim, o a priori aparece como aquilo que torna possível nosso encontro 

com o ente. Ele é o que Heidegger denomina uma pré-compreensão do ser. Por isso ele 

aponta para a essência da razão humana, para sua finitude. É, com efeito, pelo fato de 

ser finita, que a razão humana não cria o ente, mas o encontra. No § 5 de Kant e o 

problema da metafísica, para explicitar “a essência da finitude do conhecimento”, 

Heidegger analisa a distinção kantiana entre intuição infinita (intuitus originarius) e a 

intuição finita (intuitus derivativus), não criadora.
79

 Podemos conceber, com Kant, uma 

intuição infinita que, pensando o objeto, cria e conhece este objeto. Não haveria, neste 

caso, nenhuma distinção entre pensar e conhecer. Kant apresenta a intuição como sendo 

derivada, como sendo dependente da sensibilidade. O conhecimento como tal só é 

possível se referir-se ao que, ao homem, é dado pela sensibilidade. Aqui aparece a 

distinção entre pensar e conhecer. Se o pensamento concernente a todo objeto é 

possível, o conhecimento necessita de uma doação de objeto na intuição. Para conhecer 

um objeto, diz-nos Kant, é preciso que o conhecimento pense por meio de categorias, 

que ele se dê no espaço e no tempo, isto é, dentro dos quadros da sensibilidade. 

Heidegger propõe, aqui, uma leitura um pouco diferente, mas que lhe permite centrar 

suas análises na finitude: é pelo fato de o homem ser finito que sua intuição é derivada, 

é a finitude do homem que presta-lhe contas da sensibilidade e, portanto, da doação de 

objeto na intuição. “A intuição finita do ente não é capaz de dar-se a si mesma um 

objeto. Ela deve consentir que ele lhe seja fornecido. Não é toda intuição como tal, mas 

antes a intuição finita que é receptiva. O traço característico da finitude da intuição 

reside, portanto, em sua receptividade”.
80

 

                                                             
79 Idem, p. 85. 
80 Idem, p. 86. 
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A leitura feita por Heidegger, principalmente da primeira edição, que enxerga na 

finitude do homem o tema central da Crítica, apoia-se nesta delimitação do 

conhecimento humano estabelecida por Kant. Se, para Kant, a dependência da 

sensibilidade induz a finitude do homem, para Heidegger é esta finitude que oferece ao 

ente a possibilidade de anunciar-se. Mas retornaremos a isso mais demoradamente 

quando estivermos nos dedicando à imaginação transcendental e à prefiguração do 

Dasein na Crítica. Retomemos, por ora, o problema do a priori e, agora, dos juízos 

sintéticos a priori. 

Segundo Heidegger, a questão da possibilidade dos juízos sintéticos a priori 

corresponde à formulação kantiana da questão ontológica. No § 3 da primeira seção de 

Kant e o problema da metafísica, Heidegger explica o porquê de tal formulação. Para 

tanto, ele distingue o Was-sein (o ser isto) do Dass-Sein (o que faz com que seja). Para 

aceder a um conhecimento do Dass-Sein é necessário antes aceder a um conhecimento 

do Was-sein (é a ideia que procuramos explorar anteriormente através da revolução 

copernicana, segundo a qual o conhecimento ôntico supõe o conhecimento ontológico). 

A compreensão do Was-sein resulta de uma síntese. Com efeito, deve-se aportar ao ente 

algo que não está contido nele: seu ser. A compreensão deste ser do ente precede o ente 

como tal. Para se apreender o ente, deve-se, ao mesmo tempo, apreender o ser do ente, 

razão pela qual podemos dizer que há síntese. Mas o que faz desta síntese uma síntese a 

priori? 

Compreender-se-á facilmente o caráter apriorístico desta síntese se lembrarmo-

nos da apresentação do ser do ente como exterior ao ente ele mesmo. Não encontramos 

o ser do ente no ente como tal, ele não se situa na dimensão do dado. Devemos, antes, 

buscá-lo nas estruturas apriorísticas da sensibilidade e do entendimento. Donde o caráter 

apriorístico da síntese que torna possível a apreensão do ente. Donde, também, a 

formulação da questão ontológica da forma de uma questão sobre a possibilidade dos 

juízos sintéticos a priori. Heidegger escreve:  

Que tipo de conhecimento encontramos na compreensão ontológica? O ente, nela, é conhecido. 

Mas o que é conhecido pertence ao ente, qualquer que seja o modo como é experimentado e 

determinado. O Was-sein conhecido do ente é aportado a priori pelo conhecimento ontológico 

previamente a toda experiência ôntica, ainda que este Was-sein deva precisamente servir a essa 

experiência. Kant denomina “sintético” um conhecimento que aporta o Wasgehalt do ente, quer 
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dizer, que desvela o ente como tal. Eis de que modo a questão da possibilidade do conhecimento 

ontológico se torna o problema da essência dos juízos sintéticos a priori.
81

 

Compreendidos deste modo, ou seja, como constitutivos do ser do ente, os juízos 

sintéticos vão poder ser assimilados por Heidegger ao que Kant denomina 

transcendental e ao que Heidegger entende por ontológico. 

A interpretação heideggeriana do transcendental se opõe frontalmente à suposta 

concepção neokantiana segundo Heidegger do mesmo conceito. De modo algum o 

transcendental aparecerá agora como um método de constituição de um objeto 

científico. Ele é agora “abertura ao ente”, abertura que se efetua por um 

ultrapassamento do ente rumo a seu ser. Esta abertura é possibilitada pelas estruturas a 

priori do sujeito.  

O neokantismo, lido por Heidegger, interpretando o transcendental como um 

método de constituição do objeto científico pelo sujeito que conhece, praticamente cede 

à tentação de um “subjetivismo absoluto” e reduz consideravelmente o papel do 

fenômeno. Heidegger, com esta leitura do transcendental como “abertura para o ser” 

irá, ao contrário, atribuir ao fenômeno um estatuto primordial. Porém, como já 

destacamos na análise do transcendental em Cohen, ao determo-nos mais 

especificamente sobre a dedução transcendental percebemos que a démarche 

heideggeriana baseada numa análise do conceito de realidade e numa ênfase na 

possibilização se aproxima da démarche de Cohen tal como ela nos é apresentada nos 

textos e não como Heidegger a apresenta.  

IV/ A dedução transcendental segundo Heidgeger 

A fim de aprofundar esta comparação e sem perder de vista o que já foi 

apresentado acerca da dedução transcendental em Cohen, consideraremos mais 

detidamente a compreensão heideggeriana deste argumento. 

Assim como Cohen
82

, Heidegger, que como bem sabemos, privilegia o 

esquematismo, recusa a formulação da questão da dedução transcendental de Kant. De 

acordo com o filósofo, há um nonsense em querer estabelecer, por um lado, uma ligação 

entre os conceitos a priori metafísicos subjetivos e um objeto que lhes confira realidade 

                                                             
81 Idem, p. 74. 
82 Vale lembrar que Cohen é quem reformula a questão da aplicabilidade dos a priori. Cf nota 40, supra. 
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e, por outro lado, provar que todo objeto só é em si mesmo possível graças à 

intervenção destes mesmos a priori. 

E isto significa que é absurdo começar por colocar categorias para inquerir-se, em seguida, sobre 

sua aplicação válida a objetos. Pois esta aplicação “a objetos”, esta própria relação objetiva é 

justamente constituída por elas. A realidade objetiva que lhes é própria consiste justamente em 

constituir, em geral, a objetividade que é a pressuposição requerida para que determinações 

empíricas possam se reportar a um objeto. As categorias não são conceitos sobre a essência dos 

quais apenas posteriormente decidiremos, estabelecendo o que pertence aos fundamentos da 

possibilização de uma experiência em geral.
83

 

Heidegger se debruçará sobre os conceitos de realidade objetiva e de experiência 

possível, e definirá este último como o que possibilita a experiência, o que implica que 

os conhecimentos a priori só teriam realidade objetiva pelo fato de tornarem possível a 

experiência. Para tanto, no interior de sua análise da dedução ele evoca a seção ulterior 

à dedução, inserida na Analítica dos princípios e intitulada “Do princípio supremo de 

todos os juízos sintéticos”
84

, que estabelece a ligação entre “possibilidade da 

experiência” e “realidade objetiva”. 

E lemos em Kant que “a possibilidade da experiência, portanto, que fornece 

realidade objetiva a todos nossos conhecimentos a priori”.
85

 Aqui, Heidegger 

compreende a “possibilidade da experiência” como “tornar possível” esta última. O que 

significa dizer que a realidade objetiva dos conceitos a priori depende de sua 

capacidade de contribuir para possibilizar (ermöglichen) a experiência. Segundo 

Piché
86

, Heidegger escolhe deliberadamente passar ao largo do sentido que a expressão 

adquire quando se aplica ao fenômeno empírico e não destaca tão somente o sentido que 

ela assume quando se aplica aos conhecimentos a priori, isto a fim de insistir no caráter 

de possibilização. Ademais, mesmo neste último caso, ele não diz uma palavra sobre a 

necessidade de um encontro com o fenômeno, a fim de eliminar o risco de ver a 

metafísica novamente cair na fantasia, risco que o contato com a sensação lhe pouparia 

de correr. De fato, como explica Piché, ainda que seja a capacidade dos conceitos puros 

de tornar possível a experiência o que confere a eles realidade objetiva, o conceito 

                                                             
83 HEIDEGGER, M.  Phänomenologische Interpretation..., 400; trad. fr., 348  
84 KANT, Crítica da razão pura, A 156/B 195; p 185 
85 KANT, ibid. 
86 No artigo já citado, Cohen et Heidegger, lecteurs de Kant. 
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kantiano de realidade objetiva, aplicado ao conhecimento a priori, tem também este 

objetivo de evitar o dogmatismo: 

Para evitar a recaída num discurso dogmático, a Crítica deve assegurar-se de que seus conceitos 

puros relacionam-se a conceitos bem reais, acessíveis – pelo menos potencialmente – em uma 

experiência possível. Em uma palavra, é preciso que ao conceito puro possa ser dado um objeto 

empírico, único apto a garantir sua realidade objetiva. Neste caso, experiência possível significa 

outra coisa que “possibilização”, ela refere-se ao fato de um objeto poder ser dado, se não 

atualmente, pelo menos virtualmente. O conceito puro deve poder eventualmente entrar em 

contato com um “fenômeno”, o qual lhe fornece uma matéria (Stoff) empírica e assegura, assim, 

sua realidade, sem o que a metafísica fica condenada a relacionar-se apenas a “uma simples 

quimera (Hirngespinst)”.87 

Porém, como se vê, Heidegger opta por uma compreensão extremamente 

limitada da expressão “experiência possível”, retendo exclusivamente a contribuição do 

a priori à constituição da “objetividade” e eliminando voluntariamente o sentido que ele 

considera servil, isto é, o sentido de exigência de realidade necessária para todo 

conhecimento a priori. Este último sentido é o que ele atribui ao neokantismo e, 

portanto, a Hermann Cohen, ao passo que o próprio Cohen, como mostramos em nossa 

análise da dedução transcendental no neokantismo, recusa radicalmente a confrontação 

dos conceitos a priori do conhecimento com os dados empíricos, visando com isto 

validar sua “realidade objetiva”.  

Heidegger e Cohen são, portanto, ao contrário do que afirma o primeiro, muito 

próximos em suas respectivas compreensões da noção de “realidade objetiva” e de 

“experiência possível”. Em ambos, o a priori é possibilizante e, para ambos, o a priori 

não precisa comensurar-se ao dado empírico. Vê-se, aqui, de que modo os dois autores 

se afastam de Kant e como, ainda que com pressupostos e intensões radicalmente 

distintas, eles desenvolvem um mesmo espírito do transcendental. 

Contudo, a radicalização do caráter de possibilização da experiência pelos 

conceitos a priori, quer dizer, a radicalização do transcendentalismo, desvela-se tanto 

em Heidegger bem como em Cohen, não na dedução transcendental, mas, para este, 

como vimos, na análise dos princípios e, para aquele, no esquematismo transcendental. 

 

                                                             
87 PICHE, Cl. Op cit, p.18. 
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V/ O transcendentalismo de Heidegger 

Assim como em Cohen, em Heidegger a tentativa de superar o abismo entre 

sensibilidade e entendimento passa por uma radicalização do transcendentalismo. Mas, 

para ambos, esta radicalização, que faz dos conceitos a priori os elementos constitutivos 

da experiência, não se efetua nos mesmos momentos da Crítica. Enquanto Cohen, fiel a 

sua concepção epistemológica da Crítica, destaca o sistema dos princípios, para 

Heidegger, o a priori, como condição de possibilidade do encontro com o ente está 

essencialmente ligado ao esquematismo transcendental, momento que Heidegger vai 

escolher destacar. A análise de Cohen e seu desejo de ultrapassar a dicotomia kantiana 

entre sensibilidade e entendimento, levam-no a deixar de lado o papel da sensação, a 

assimilar a estética à lógica e, globalmente, a relegar o fenômeno à ordem do 

“objetivável”. Heidegger, ao contrário, eleva exponencialmente o papel da intuição, 

reduzindo o conhecimento ao ato de intuir, ao mesmo tempo em que descobre no 

esquematismo da imaginação transcendental a raiz comum da sensibilidade e do 

entendimento. 

Se, portanto, assistimos em ambos filósofos, a uma superação do dualismo por 

intermédio de uma radicalização do caráter de produção do transcendentalismo, em 

Cohen a questão da raiz comum é evacuada ao passo que Heidegger responde a ela. 

Caberá a Cohen encontrar, nas grandezas intensivas tomadas como produtoras da 

objetividade, a demonstração do triunfo do pensamento, enquanto Heidegger destaca o 

caráter temporal e, portanto, essencialmente finito de nossa subjetividade.  

No que segue, voltaremos nossa atenção para este último aspecto que 

consideraremos através de uma análise do fenômeno em Heidegger. 

VI/ O fenômeno na interpretação heideggeriana da Crítica: o primado da intuição 

Do caráter finito da razão humana que define nossa relação “transcendental” ao 

ente, Heidegger deduz a sensibilidade finita e o entendimento finito, ressaltando a 

superioridade da primeira sobre o segundo:  

O conhecimento é primeiramente intuição, isto é, um ato de representação que apresenta o ente a 

si mesmo. Se, agora, a intuição finita quer ser um conhecimento, será necessário que ela possa 

tornar o próprio ente, enquanto manifesto, acessível sempre e a todos, no que ele é e como ele é. 

Os seres finitos capazes de intuição devem poder concordar na intuição do ente. Mas a intuição 

finita permanece sempre primitivamente ligada, enquanto intuição, ao individual particular que 
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ele intui. O objeto da intuição só é um ente reconhecido na medida em que cada um pode torná-

lo compreensível para si mesmo e para os outros, e assim, comunicar. É necessário, assim, que 

este particular intuído – por exemplo, este pedaço de giz que aqui está – deixe-se determinar 

como giz ou como corpo, a fim de que possamos, juntos, reconhecer este ente ele mesmo como o 

que é idêntico para cada um de nós. “A intuição finita, por ser um conhecimento, precisa 

constantemente determinar, como tal e tal, o objeto da intuição”. 88 

O fenômeno, ou seja, no vocabulário heideggeriano, o ente, sempre será 

compreendido por ele como uma síntese da sensibilidade e do entendimento. Todavia, a 

interpretação do estatuto destas duas faculdades o levará a conceber o primado da 

intuição sobre o entendimento. Heidegger considera, de fato, que “todo pensamento, 

segundo Kant, estaria pura e simplesmente a serviço da intuição”.
89

 

O fenômeno, antes de ser um objeto para o conhecimento, antes de ser 

“objetivado” pelas categorias do entendimento, deve antes dar como presença e ser 

concebido deste modo. Apenas as intuições a priori, enquanto pré-compreensão do ser, 

permitem a presença do ente. Esta é a razão pela qual Heidegger fala de uma 

supremacia da intuição no ato de apreensão do fenômeno. Este fenômeno é concebido 

por Kant, antes de tudo, como uma presença. Mas ele também é definido com objeto 

transcendental = x, quer dizer, como “objetividade”, pelas categorias, objetivações que 

permitem “determiná-lo como tal”.
90

 Contudo, não devemos compreender, a partir daí, 

que o fenômeno pode ser compreendido seja como presença, seja como objeto 

transcendental = x.  Ele é a um só tempo presença e objetividade. E é sobre a 

imaginação transcendental que Kant funda esta unidade. 

VII/ A imaginação transcendental como faculdade radical, o esquematismo e a questão 

do recuo de Kant na segunda edição da Crítica da razão pura. 

A faculdade humana de conhecer, sendo, sob sua forma original, uma 

“espontaneidade receptiva”, resulta simultaneamente, em suas condições de 

possibilidade a priori, da espontaneidade criativa de um pensamento, de um intelecto e 

da receptividade de uma sensibilidade. É por isso que o conhecimento humano deve ser 

                                                             
88 Idem, p. 88 
89  CASSIRER, E. Débat sur le kantisme et la philosophie, et autres textes de 1929-31, Paris : 

Beauschêne, 1972, p. 65. Citando Heidegger que afirma que “todo pensamento é sempre puramente e 

simplesmente a serviço da intuição”, Cassirer irá mesmo acrescentar, que, segundo Heidegger: “qualquer 

que seja a reciprocidade da relação entre intuição e pensamento, a intuição constituirá sempre a essência 

autêntica do conhecimento e dele carregará o peso específico”.  
90 HEIDEGGER, M. Op. Cit., p. 88 
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entendido a partir dessa faculdade fundamental, ao mesmo tempo sensível e 

“intelectual”, que Kant denomina imaginação transcendental
91

.No entanto, Kant, na 

Crítica da razão pura, separa abstratamente sensibilidade e entendimento para reuni-los 

apenas exteriormente na imaginação transcendental. Em Kant e o problema da 

metafísica, Heidegger busca mostrar que há um impensado na obra maior de Kant 

sustentando, e esta é a tese central de seu livro, que a imaginação transcendental, na 

verdade, é a raiz comum destes dois extratos de nosso conhecimento. O conhecimento 

humano, sob sua forma original e enquanto conhecimento ontológico, é obra da 

imaginação transcendental abrindo a priori, no e pelo tempo, um puro horizonte de 

objetividade (uma abertura a um objeto transcendental=X) próprio a liberar 

originalmente o ente como ente, ou ainda, como ob-jeto, através da percepção. A 

imaginação transcendental, assim, abre a priori um puro horizonte de unificação (de 

síntese) que permite antecipar o ente em sua identidade. Tal é, para Heidegger, como já 

pudemos mostrar, o sentido fundamental do esquematismo transcendental, de sorte que 

o capítulo dedicado a este tema é apresentado como o verdadeiro centro da primeira 

Crítica. O esquematismo deve, assim, primeiramente ser compreendido como abertura 

imaginativa ao objeto transcendental=X, as categorias não sendo, em Kant, mais que 

determinações deste. 

Heidegger afirma, de fato, em seu Kant e o problema da metafísica, que o 

capítulo em que é tratado o esquematismo dos conceitos puros do entendimento ocupa 

um lugar central na Crítica e constitui, até mesmo, “o núcleo de toda obra”.  De fato, o 

esquematismo, explicando de que maneira se efetua o processo de união entre as 

categorias e a intuição, coloca em evidência o problema de saber o que podemos nos 

representar “objetivamente” no tempo, sem relação com o objeto, isto é, antes de toda 

experiência do objeto. É o que ele denomina o problema da “transcendência” e da pré-

compreensão do ser. O esquema heideggeriano é a representação do ser do ente antes 

que se tenha a experiência do ente. Para tal, ele deve ser compreendido como o lugar da 

pré-compreensão do ser, o centro do homem. Pois o esquema, na medida em que 

                                                             
91 A ligação entre imaginação e sensação não conduz à filosofia empirista, que considera que todo 

pensamento tem sua origem na sensação, a fazer da imaginação uma temática primordial. Para os 

empiristas, por mais que se pudesse dizer que todo entendimento depende da faculdade das imagens, a 

imaginação, no sentido próprio do termo, permanece a capacidade de ligar representações 

independentemente da ordem intrínseca aos seus objetos, quiçá ao acaso. Ela recebe, portanto, em relação 

à faculdade de conhecer, uma avaliação negativa. À filosofia crítica é que coube ter definitivamente 

mudado esta avaliação, concebendo a imaginação transcendental como a condição para que um dado 

sensível possa se ligar a uma representação intelectual. 
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fornece a objetividade do objeto antes da experiência deste objeto, é que permite a 

abertura ao objeto, abertura que, vale lembrar, permite ao homem (ser finito) o encontro 

com os entes. 

Mas, se na edição de 1781, Kant descobre na imaginação o fundamento, a “fonte 

comum” da intuição e do entendimento, e, portanto, o caráter temporal – finito – do 

entendimento, revolucionando com isto a concepção da finitude da razão pensada agora 

como positiva e não mais como obstáculo à racionalidade
92

, o remanejamento que ele 

efetua na segunda edição, seis anos mais tarde, reflete seu “recuo” diante daquela sua 

descoberta e a recusa de pensar o entendimento como estando ancorado à temporalidade 

e, portanto, à finitude. Heidegger considera este tema da finitude tão central que não 

abre mão de encontrar a raiz comum na intuição e, como já vimos, se lança num 

confronto aberto com o neokantismo a fim de se posicionar claramente sobre este tema.  

Ora, se este tema é assim tão central, não é porque este conceito de finitude está 

no fundamento do Dasein heideggeriano? Com efeito, assim como Cohen desloca a 

questão do lugar da raiz comum para o entendimento, visando com isto elaborar uma 

epistemologia que permitisse escapar ao psicologismo, mas também para que pudesse 

propor à filosofia uma função que seria a única possível neste momento do 

desenvolvimento das ciências positivas que representa o contexto da publicação de sua 

obra Teoria kantiana da experiência, também Heidegger busca fundar sua metafísica na 

filosofia kantiana, ainda que para isso tenha que, nos dizeres de Cassirer, “penetrar à 

mão armada no sistema kantiano para submetê-lo aos fins de sua própria 

problemática”.
93

 

Se a sentença de Cassirer pode parecer excessiva, ela dá muito bem conta da 

compreensão particular de Heidegger relativamente a uma certa lógica da história da 

filosofia, lógica que decorre da filosofia como tal, lógica que se depreende da própria 

filosofia: um tema é desvelado e, pelo mesmo movimento, é encoberto, e é desvelado 

                                                             
92 A finitude é, ao contrário, a condição de possibilidade do pensamento. Segundo Heidegger, tal como o 

resume Cassirer em Davos, “a razão humana é finita, não somente de um modo intrínseco mas, de algum 

modo, também extrínseco: a finitude não a encerra como um limite que teria sido imposto de maneira 

fortuita a sua atividade e como a qual esta viria de encontro, mas ela é precisamente inerente a esta 

atividade mesma. Todas suas pesquisas e todas as suas questões enraízam-se nela: ela coloca suas 

questões porque ela é finita e até mesmo finita de tal modo que, em sua racionalidade, trata-se desta 

mesma finitude”. Ver: Débat sur le kantisme et la philosophie. Trad. P. Aubenque. Paris: Beauchesne, 

1972, p 62.  
93 CASSIRER, E. Op. Cit., p. 74. 
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pelo próprio fato de ser encoberto. De acordo com esta lógica, a Crítica deve ser lida 

como a repetição da problemática filosófica, isto é, a questão do ser. 

Vê-se, assim, que Heidegger encontra na Crítica a repetição da questão e da 

compreensão pelo Dasein do sentido do ser. Este aspecto merece uma consideração 

mais detida neste momento conclusivo, antes de darmos a palavra a Cassirer que, em 

Davos, se não fala em nome de Cohen, pelo menos toma partido e se posiciona num 

debate que Heidegger sempre fez questão de evitar. 

VIII/ A finitude do Dasein e o fundamento da metafísica na leitura heideggerian da 

Crítica da razão pura 

A Crítica é um momento metafísico da história do ser; é uma repetição do 

discurso filosófico, uma formulação, num momento preciso, da história da questão do 

ser. Podemos também dizer, com Jean-Pierre Cotten, que, para Heidegger, “ler Kant 

não é se transportar para um Outro absoluto, mas tão somente decifrar um texto clássico 

do ponto de vista da única problemática que Ser e tempo circunscreveu, se não  

esgotou”
94

 

a/ Leitura da  imaginação transcendental: a perspectiva kantiana do modo de ser 

autêntico do Dasein.  

O esquema, diz-nos Kant, é o terceiro termo que permite relacionar o 

entendimento e a sensibilidade. A imaginação, então, aparece como sendo a mediadora, 

papel que, segundo Heidegger, perderá importância na segunda edição. Tal concepção 

de imaginação e do que ela implica (como a relação sujeito-objeto, a clivagem 

sensibilidade-entendimento, o desconhecimento da natureza transcendental da 

temporalidade que, somente ela, permite delimitar o homem, o Dasein no homem) 

mantém-nos numa analítica inautêntica do Dasein. A subjetividade que continua 

presente em Kant, mascara a existencialidade do Dasein. Para que se possa apreender a 

estrutura autêntica do Dasein, não se deve, portanto, ver na imaginação uma faculdade 

mediadora, mas uma faculdade radical, que se situa no “centro” da análise
95

. Esta 

                                                             
94 COTTEN, J-P. Heidegger. Paris: Le Seuil, 1974. p 65 
95 A imaginação transcendental não é somente e antes de tudo uma faculdade intermediária entre a 

intuição e o pensamento puro, mas é, como eles, uma faculdade fundamental na medida em que torna 

possível a unidade de uma e outra e, por esta via, a unidade essencial da transcendência e sua totalidade. 

A imaginação é como a raiz de dois troncos. Para Heidegger, é preciso mostrar que a origem da intuição 

pura e do pensamento puro reside na imaginação transcendental enquanto faculdade. Isso não quer dizer 
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faculdade desvela a estrutura autêntica do Dasein e torna precisa sua relação com a 

temporalidade. 

 A imaginação pura, assim denominada porque ela forma espontaneamente seu 

correlato, deve, dado que é ela mesma relativa ao tempo, constituir o tempo. No 

parágrafo 32
96

 de seu Kant e o problema da metafísica, Heidegger afirma: “em 

princípio provamos que o tempo surge, como intuição pura, da imaginação 

transcendental. É, contudo, necessário explicar, por meio de uma análise particular, a 

maneira como o tempo se funda na imaginação transcendental”. A imaginação pura, 

assim denominada porque ela forma espontaneamente seu correlato, deve, dado que é 

ela mesma relativa ao tempo, constituir o tempo. O tempo “passa constantemente” como 

pura sucessão da série de agoras
97

. A intuição pura intuiciona esta sucessão sem 

objetiva-la. Segundo a interpretação elaborada por Heidegger da tripla função que, 

segundo Kant, a imaginação exerce, o que liga a imaginação transcendental ao tempo 

pode ser compreendido de três maneiras: (1) em primeiro lugar, a faculdade de 

imaginação compreende a faculdade de formar imagens que engendram representações 

do presente; em segundo lugar, (2) a faculdade de reproduzir imagens que engendram 

representações do passado e, finalmente, (3) esta mesma faculdade que engendra 

representações do porvir. Segundo Heidegger, ainda que sobre este ponto Kant não fale 

de imaginação transcendental, é, contudo, muito claro que a formação de imagens pela 

imaginação é, nela mesma, relativa ao tempo. A imaginação pura, assim, pelo fato de 

que ela formar espontaneamente seu correlato, deve, dado que é ela mesma relativa ao 

tempo, constituir o tempo.
98

 O tempo, como intuição pura, nem é unicamente o que é 

intuído no ato puro de intuição, nem unicamente o ato de intuir privado de seu objeto. O 

tempo como intuição pura forma espontaneamente o que ele intui. Tal é o conceito 

                                                                                                                                                                                   
que a intuição e o pensamento puros sejam um simples produto da imaginação, uma simples ficção, mas 

que a estrutura de ambas se enraíza na estrutura da imaginação transcendental. Dito de outro modo, a 

imaginação transcendental só pode imaginar algo por sua unidade estrutural como as outras faculdades. A 

imaginação que está em questão aqui não pode ser confundida com o “puro imaginar” (a aparência 

ôntica). Ela abre as clareiras da verdade ôntica, da compreensão do ser, do conhecimento ontológico. Vê-

se que Heidegger quer assegurar-se de garantir a subordinação do entendimento e da sensibilidade à 

imaginação que se encontra nomeada fonte originária de todo conhecimento, pois “é por ela que o espaço 
e o tempo são antes de tudo dados como intuição”. Mas nosso autor, para alcançar seu objetivo, 

abandonará o dado “espaço” em favor do “tempo”. Donde a relação que ele estabelece entre imaginação e 

tempo. 
96 Ver HEIDEGGER, M. Kant et le probléme de la métaphysique, § 32 : “A instauração do fundamento 

da metafísica em sua autenticidade” e, em particular, no item C, onde trata da imaginação transcendental 

e do problema da razão humana. 
97 Ver a explicação límpida de Jean Milet em seu livro Ontologie de la différence: une exploration du 

champ epistemologique. Ed. Beauschêne, Paris, 2011, p 230 e seguintes. 
98 HEIDEGGER, M. Op. cit., p. 230. 



52 
 

integral de tempo. A intuição pura não chega a formar a pura sucessão de agoras a não 

ser que ela seja imaginação que forma, reproduz e antecipa. Segue-se daí que o tempo 

não deve ser pensado, e em Kant menos do que em qualquer outro filósofo, como um 

campo no qual a imaginação adentra pelas necessidades de sua atividade. E, ainda que 

seja no plano ordinário da experiência em que “temos em conta o tempo”, este deve ser 

visto como pura sucessão de agoras, sucessão que não é de nenhuma maneira o tempo 

original. Dá-se, antes, o contrário: a imaginação transcendental faz surgir o tempo como 

sucessão de agoras e, portanto, como origem destes, o tempo original. O problema de 

Heidegger, aqui, é saber se a unificação original da unidade essencial do conhecimento 

se perfaz pelo tempo. Heidegger vai mostrar então que a intuição transcendental é o 

tempo original e, para tanto, recorre aos três modos de síntese – a síntese pura como 

apreensão pura, a síntese como reprodução pura e, por fim, a síntese como recognição 

pura.
99

 Estes três modos de síntese estão imediatamente relacionados ao tempo. 

É necessário dispormos também de uma síntese apreensiva pura, pois que, sem ela, não seria 

possível termos a representação do tempo, isto é, a intuição pura como tal. A síntese apreensível 

não se completa no horizonte do tempo: é ela que forma o agora e a sucessão de agoras. A 

síntese pura, como apreensão, enquanto apresentativa do “presente em geral”, forma o tempo. É 

por isso que a síntese pura da apreensão tem, em si, um caráter temporal.
 100

 

  

A síntese da apreensão está inseparavelmente ligada à síntese da reprodução. 

Para que haja apreensão, é necessário que haja reprodução. Kant irá mostrar que a 

primeira supõe a segunda. O espírito retém o que ele percebeu anteriormente e associa 

as representações passadas às representações presentes. Reproduzir é manter presente 

aquilo que não já não o é. É necessário que haja repetição para a constituição da série. A 

diversidade não pode ser préconcebida como tal apenas por que as representações 

passadas não caem no esquecimento. A conservação do que é passado é a condição da 

constituição da série sucessiva. Mas a síntese recognitiva também é necessária, pois ela, 

por sua vez, forma o porvir; ela prospecta o que deverá ser pro-posto como idêntico a 

fim de que as sínteses apreensiva e produtiva possam descobrir um domínio circunscrito 

de entes no interior do qual elas poderão, de algum modo, fixar e receber como ente o 

que elas aportam e reencontram. Sua prospecção é, na medida em que é pura, a 

                                                             
99 Para este desenvolvimento, tomamos por base as análises de Françoise Dastur em seu livro Heidegger 

et la question du temps, p. 65 e seguintes. 
100 HEIDEGGER, M. Kant et le probléme de la métaphysique, p 235. 
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formação original do que torna possível todo o pro-jeto, ou seja, o porvir. Heidegger, 

assim, ultrapassa inúmeros sistemas que propõem o tempo e o espaço como o que 

permite que nossos sentidos sejam afetados, e estima que é o próprio tempo que afeta, 

ou melhor, que o tempo é afecção.  Heidegger concede, igualmente, um primado ao 

porvir, primado que, evidentemente, estende-se a esta ligação entre Dasein e Finitude. 

Como explica Christophe Bouton, no artigo intitulado “À la source du temps”, há em 

Heidegger uma preeminência do porvir. 

 Em virtude de sua temporalidade ek-statica, o Dasein está longe de viver no presente, ele se 

lança além de si mesmo e só acede ao presente do mundo através da meditação do provir  

retomando o passado. A constante expulsão para fora de todo presente familiar é ao que está 

fadada sua existência temporal, sendo o próprio da temporalidade desapropriar permanentemente 

o Dasein, lança-lo para adiante de si mesmo numa perpétua fuga de si, que também pode se 

tornar, com a resolução antecipadora, uma autêntica vinda a si. O curso de 1928 confirma que a 

noção de ek-stase está intimamente ligada à do primado do porvir, que ele se manifesta nas 

figuras do projeto ou da expectativa, das quais ele funda, a cada vez, a possibilidade.
101

 

 A mais autêntica temporalidade do Dasein é, portanto, o porvir, salto para o 

desconhecido cuja única certeza é a morte, a finitude. 

Esta ligação entre ser e tempo que Kant reitera na Crítica e da qual Heidegger 

afirma ser a tese central, impõe a definição de homem como ser finito. Esta finitude é 

radical, diz-nos Heidegger. Mas, no plano prático, pode-se falar de uma finitude radical 

do homem? Não podemos, seguindo Cassirer, pensar que “a moral como tal conduz 

para além do mundo dos fenômenos”? Cassirer continua: “Trata-se de um penetrar no 

mundus intelligibus. No elemento ético atinge-se um ponto que não é mais relativo à 

finitude do ser que conhece”.
102

  A crítica de Cassirer diz respeito essencialmente a este 

problema da finitude. Mas, como veremos ao final de nosso trabalho, suas observações 

interessam-se por outros aspectos. 

Antes de determo-nos sobre a questão da finitude, evidenciada por uma 

metafísica do Dasein, voltemos brevemente a uma comparação que permitimo-nos 

estabelecer à página 17 de nosso trabalho, quando contestamos a oposição radical entre 

o neokantismo de Cohen e a ontologia heideggeriana, destacando notadamente uma 

dimensão temporal e histórica presente no pensamento coheniano do fato da ciência. 

                                                             
101 BOUTON, C. “À la source du temps”, Les Études philosophiques 2/2003 (n° 65) , p. 261-282  

URL : www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2003-2-page-261.htm. 
102 CASSIRER, E. Entretiens de Davos, p. 526. 
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Parece-nos interessante demorarmo-nos nestes conceitos antes de analisar mais 

profundamente a finitude radical do Dasein e sua ligação original com o tempo. 

b/ Fato da ciência, facticidade do Dasein e metafísica. 

“Nada pode ser pressuposto se quisermos formular o problema da possibilidade 

da verdade ontológica original e, menos ainda, o „fato‟ da verdade das ciências 

positivas. A instauração do fundamento deve, ao contrário, buscar a síntese a priori 

exclusivamente nela mesma.”
 103

, escreve Heidegger no início do Kantbuch. 

Bem se vê que, aqui, Heidegger responde ao neokantismo e tenta se demarcar 

absolutamente em relação a ele. Ele estabelece o próprio Dasein como único fato sobre 

qual se pode fundar a empresa filosófica, o qual é um “fato no sentido do fundo 

ontológico essencial do Dasein, da constituição transcendental do sujeito”.
104

 A 

facticidade do Dasein, ao contrário do fato da ciência na compreensão equívoca de 

Heidegger
105

, releva da mais radical contingência. E esta contingência é absoluta. 

Heidegger, aliás, escreve em Ser e tempo: “A facticidade [facticité, Faktizität] não é a 

fatualidade [Tatsächlichkeit] do factum brutum de um subsistente [Vorhandenen], mas 

um caráter-de-ser do Dasein...”.
106

 Como bem explica Claude Piché, “nada há de 

absoluto no Dasein, a não ser o caráter “absoluto” [unbezüglich] da morte como marca 

ontológica da finitude. Eis o único fato que pode ser admitido como ponto de partida do 

discurso filosófico”.
107

 

O fato da ciência, em Cohen, tampouco é um fato bruto. Como já assinalamos 

anteriormente, a confusão entre validade e verdade da ciência é o que lhe explica a 

leitura simplista que Heidegger faz de Cohen. Mas, para além de simplificações e de 

incompreensões, o ponto em que ambos os filósofos estão em total oposição diz respeito 

à relação entre o discurso filosófico e a fatualidade [Faktizität] do Dasein, para 

Heidegger, fato da ciência, em Cohen. Cohen propõe uma relação reflexiva, que valida 

uma série de hipóteses por referência a elementos “necessários e suficientes para fundar 

                                                             
103 HEIDEGGER, M. Kant et le probléme de la métaphysique. Trad. fr. A. De Waelhens e W. Biemel. 

Paris: Gallimard, 1953. p 77. 
104 HEIDEGGER, M. Phänomenologische Interpretation der Kritk der reinen Vernunft, 330-2. Trad. fr. 

294-3. Apud PICHÉ, Cl. Op. cit. 
105 Cf. supra p. 16 e a análise de Geert Edel. 
106 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, § 29, p. 387. Fausto Castilho, em sua tradução de Ser e tempo, propõe 

traduzir o termo Faktizität  por “fatualidade”. No entanto, para maior conforto e para manter a coerência 

com a maioria das referências a que recorremos, optamos pela tradução por “facticidade”. 
107 PICHE, Cl. Cohen et Heidegger, lecteurs de Kant, p. 13-14. 
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e assegurar o factum da ciência”.
108

 Heidegger, por seu lado, irá propor uma 

hermenêutica do Dasein através da qual ele explora as determinações existenciais cuja 

totalidade se caracteriza como cuidado [souci, Sorge]. 

O próprio fato da ciência coheniano, assim, tem por origem um movimento de 

reflexividade e de autoreferência dinâmica próprio ao princípio supremo de todos os 

julgamentos sintéticos a priori. Em A teoria kantiana da experiência, Cohen explica: 

...não há instância alguma que seja superior ao princípio supremo; não há necessidade alguma 

que seja superior à ideia de que queremos admitir uma necessidade neste domínio de nossa 

consciência circunscrito como ciência, ciência matemática da natureza. De onde viria uma 

necessidade, se não do que assim estabelecemos por conteúdo da consciência circunscrita deste 

modo, senão do próprio factum ao qual nossa interrogação se endereça?109 

Isso, Marc de Launay explicita nos seguintes termos: “nada legitima o factum, 

afora o próprio factum. Tal pressuposto pressupõe o pensamento tanto quanto ele é o 

que o pensamento pressupõe, e esta pressuposição é origem do conhecimento”.
110

  

A origem do Dasein como facticidade é o nada. O Dasein é um ser jogado, 

encantoado entre sua origem – o Nada – e seu horizonte – a morte. O que implica que o 

discurso filosófico, além de ser reflexivo, deve ser uma metafísica do Dasein, metafísica 

que desperta para ele suas possibilidades de existência. A facticidade do Dasein evoca 

um pensamento resolutamente distinto e quase oposto ao fato da ciência. 

Não nos é possível adentrar mais longe no desenvolvimento deste discurso. No 

entanto, estas duas perspectivas – reflexiva e hermenêutico-metafísica – tem em comum 

certa relação com a negatividade e com a finitude. Em Cohen, que, aliás, em A lógica do 

conhecimento puro, dedica uma análise à diferença entre negação privativa e negação 

absoluta em Demócrito, Platão e Aristóteles, o Nada é aquilo do que o pensamento se 

desvia para interrogar-se acerca de algo. O pensamento, como ação de determinar, 

colocar, conhecer, passa pela negatividade, desvia-se do nada neste ato mesmo de 

interrogação que se faz sobre um algo. Como explica ainda Marc de Launay, “o 

pensamento tem sempre um conteúdo, e esta referência a um conteúdo, o fato de ser 

pensamento de algo, é o que é estabelecido na atividade originária do pensamento no 

                                                             
108 COHEN, H. Le problème du calcul infinitésimal et son histoire, p. 108. 
109 COHEN, H. La théorie kantienne de l’expérience  p. 185 
110 DE LAUNAY, M. “Cohen-Heidegger. Négation ontologique ou négativité réflexive”. In JOLLIVET, 

S. e ROMANO, C. (orgs.). Heidegger en dialogue 1912-1930. Rencontres, affinités et confrontations. 

Paris: Vrin, 2009, p. 100. 
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seio da qual „o nada (...) é a verdadeira passagem‟ em que se perfaz a produção que o 

pensamento originário se efetua”.
111

 

Em Heidegger, a relação ao Nada é bem mais que um desvio. E a questão 

metafísica por excelência – “por que existe afinal ente e não antes Nada?” – longe de ser 

imediatamente, como no neokantismo de Cohen, um momento da determinação do 

julgamento, uma ocasião de transformação do nada em seu contrário pelo próprio ato de 

questionar, é uma experiência da angústia que permite a abertura originária do ente. O 

Dasein, diz-nos Heidegger em seus cursos sobre Leibniz de 1928
112

, em sua essência 

metafísica é aquele que pergunta “por quê?”. Por sua facticidade, o Dasein, entre entes, 

os interroga desde sua estrutura de ser em projeto. Como formula François Jaran em seu 

artigo “O pensamento metafísico de Heidegger: a transcendência do Dasein como fonte 

de uma metafisica naturalis”, “a questão „por quê?‟ surge antes de tudo da relação entre 

a relação possível e a relação efetiva com um ente”. E Jaran continua, agora citando 

Heidegger: “no projeto do mundo é dado um ponto de fuga possível; é por este possível 

e no ser-investido (Durchwaltetsein) pelo ente (o efetivo) cuja pressão se faz sentir de 

todos os lados na situação efetiva, que surge o „porquê‟”.
 113

 É pelo fato de o Dasein 

projetar, sendo ele mesmo lançado que surge a “necessidade transcendental”
 114

 de 

construir questões (perguntas, Fragen): por que assim e não de outro modo?, ou ainda, e 

sobretudo, por que algo e não antes nada? 

                                                             
111 Ibid, p. 102. 
112 HEIDEGGER, M. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im  Ausgang von Leibniz, aulas do 

semestre de verão de 1928 (GA 26), ed. K. Held, 1978. 
113

 HEIDEGGER, M. “Das Dasein ist seinem metaphysischen Wesen nach der nach dem Warum 

Fragende » (GA 26, 280). In Jaran François, “La pensée métaphysique de Heidegger.  La transcendance 

du Dasein comme source d'une metaphysica naturalis”, Les Études philosophiques 1/2006 (n° 76) , p. 47-

61 URL : www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2006-1-page-47.htm. 
114 A metafísica, portanto, não é somente pensada como algo de conforme ou de não contraditório à 

natureza humana. É antes como “necessidade transcendental” que é concebido o surgimento da questão 

“por quê?”. O ser do Dasein se compreende como transcendência e a transcendência se compreende 

como “condição suficiente” para o surgimento da metafísica. Ainda que até o momento nada tenhamos 

dito acerca do que consistirá o desenvolvimento de tal metafísica pensada a partir da transcendência do 
Dasein, uma coisa foi estabelecida: a transcendência do Dasein constitui a fonte de uma metafisica 

naturalis contida no Dasein que manifesta a necessidade de questões metafísicas. 

Esta tese da metafisca naturalis não permanecerá indêntica ao longo das modificações pelas quais o 

pensamento de Heidegger passará em meados dos anos 1930. A metafísica, então, se apresentará cada vez 

mais como o que o pensamento deve tentar superar e não mais como sua essência mesma. A metafísica, 

não representando mais que o principal obstáculo ao problema do ser, tese defendida no final dos anos 

1920, perderá então toda sua força. Por ora, e especialmente em Kant e o problema da metafísica e em 

sua oposição ao neokantismo, é precisamente a ideia de uma refundação da metafísica, e em especial de 

um Dasein “naturalmente metafísico” evidenciado pela Crítica o que Heidegger defende. 
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Esta última observação nos leva a acompanhar Heidegger em seu 

questionamento da ligação entre a finitude do Dasein e a instauração do fundamento da 

metafísica. 

c/ Finitude e metafísica na Crítica segundo Heidegger 

A leitura heideggeriana da Crítica da razão pura visa “trazer à luz a necessidade 

de colocar o problema da finitude no homem a fim de instaurar o fundamento da 

metafísica”.
115

 Por certo que o conceito de finitude não é um tema absolutamente novo 

ou surpreendente no domínio da ontologia fundamental, no qual a temporalidade do 

Dasein e sua mortalidade sempre foram temas decisivos. Contudo, deve-se notar que a 

finitude nunca é nomeada como tal na introdução de Ser e tempo. O termo é pouco 

citado também nos cursos anteriores a 1927, mas o tema, assim como o termo, se 

impõem radicalmente no Kantbuch
116

. 

Heidegger se interroga a respeito da maneira de colocar o problema da finitude e 

de sua evidência. De fato, pode-se considerar a finitude humana evidente quando nos 

arraigamos em enumerar e somar nossas imperfeições, ou quando nos definimos 

racionalmente como um ser criado, portanto, limitado e finito. Contudo, para 

Heidegger, “não há uma evidência sequer no tocante à maneira como deve ser abordada 

a questão da finitude do homem. O único resultado obtido por nossa pesquisa é, assim, 

que a questão da finitude não é uma busca arbitrária das propriedades deste ser”.
117

 A 

questão surge e se impõe como uma questão fundamental desde que se nos propomos a 

instaurar o fundamento da metafísica. A problemática da instauração do fundamento da 

metafísica oferece diretivas para tratar esta questão. Do mesmo modo, a instauração do 

fundamento da metafísica, na medida em que ela permite uma re-petição autêntica, traz 

à luz a ligação essencial entre o problema da instauração do fundamento da metafísica e 

a questão da finitude. Heidegger lembra que, em Kant, a instauração do fundamento da 

metafísica começa pela justificação da metafisica generalis, como base da metafísica 

propriamente dita. A metafisica generalis, idêntica à filosofia primeira de Aristóteles
118

, 

tornou-se uma ontologia que, interrogando-se sobre o ente enquanto ente embaraça, 

                                                             
115 HEIDEGGER, M. Kant et le probleme de la métaphysique, p. 275. 
116 Ver as análises de Françoise Dastur em seu livro Heidegger et la question anthropologique, Ed. de 

L‟Institut Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve/Ed. Peeters: Louvain-Paris, 2003,  p. 35 e 

seguintes  
117 HEIDEGGER, M. Kant et le probléme de la métaphysique, p 275. 
118 Ver a brilhante análise de Françoise Dastur no livro já citado, Heidegger et la question 

anthropologique. 
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numa total confusão, duas questões: a questão do ente como tal e a questão do ente em 

sua totalidade. Mas, na medida em que a questão da finitude se determina a partir de 

uma repetição original da instauração do fundamento da metafísica, a questão kantiana 

se afasta da metafísica clássica e da metafísica aristotélica. Com efeito, a metafísica 

coloca a questão do ente, mas sem dela elaborar a problemática dominante. Assim, a 

repetição do problema da instauração do fundamento da metafísica não equivaleria a 

uma simples questão, a saber, o que é o ente como tal? Esta repetição é um retorno a 

uma questão mais originária que funda a primeira: a questão do ser, cujo objetivo é 

trazer à luz a imbricação essencial entre o ser (não o ente) e a finitude do homem.
 
 

d/ Finitude e ontologia na Crítica segundo Heidegger. 

A questão ontológica em Heidegger é desenvolvida na opacidade. Nesta 

opacidade, ela deve ser posta como uma questão sobre a possibilidade de compreender o 

ser. Esta questão jorra da compreensão pré-conceitual de que o homem tem ser. Assim, 

a questão do ser como tal recua um nível e se coloca como a questão sobre a essência da 

compreensão em geral. A partir daí, o problema da instauração do fundamento da 

metafísica se coloca como uma explicação da possibilidade intrínseca da compreensão. 

Sua elaboração permite elucidar o problema da finitude: “...sequer precisamos nos 

interrogar acerca da relação da compreensão do ser com a finitude no homem; esta 

compreensão é, nela mesma, a mais íntima essência da finitude”
119

 

 Para o homem, o conhecimento do ente é evidente, mas não o conhecimento do 

ser. O homem mantém uma relação com o ente, mas não com o ser, pois este é 

aparentado ao Nada. Porém, existe uma compreensão do ser em toda parte onde o ente 

aparece e onde o homen se interroga sobre a essência deste ente do qual, de fato, ele 

constata que ele é. O ser então esta presente para nós, ainda que não conceitualizado.  

“Compreendemos o ser ainda que nos falte seu conceito”
120

, explica Heidegger. Temos 

uma compreensão pré-conceitual do ser apesar dessa compreensão estar indeterminada, 

pois que ela escapa a toda recolocação em questão. Contudo, esta compreensão é 

evidente, pois ela funda o caráter privilegiado do ente que o homem é. 

Pela ek-sistencia, o ente humano irrompe entre os demais entes intramundanos e 

esta irrupção os torna manifestos. Este privilégio do homem implica a necessidade da 

                                                             
119 HEIDEGGER, Kant et le probléme de la métaphysique, p. 285 
120 Ibid. p. 283. 
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compreensão do ser.
121

 Para Heidegger, a ek-sistencia como modo de ser é, em si, 

finitude e, como tal, ela só é possível a partir do momento em que é fundada sobre a 

compreensão do ser. A compreensão do ser domina toda essência do homem e, neste 

sentido, ela é o fundamento original da finitude do Dasein. A finitude do Dasein 

aparece, então, como o próprio fundamento da metafísica, sublinha Heidegger. Pois “é 

somente porque a compreensão do ser é o que há de mais finito no finito que ela está 

apta a tornar possível até mesmo as faculdades ditas „criadoras‟ do ser humano finito. É 

também unicamente porque ela se perfaz no próprio seio da finitude que a compreensão 

do ser tem a amplitude, a constância, mas ainda a obscuridade que já lhe 

reconhecemos”.
 122

 

A noção de opacidade e a radicalidade da finitude do Dasein na leitura 

heideggeriana da Crítica mostra-nos claramente a que ponto sua leitura e a de Cohen se 

constituem, a pesar da convergência que já analisamos anteriormente, a partir de teses 

opostas. Enquanto Cohen vê na Crítica antes de tudo uma epistemologia aberta a um 

progresso, se não infinito pelo menos indefinido do conhecimento científico, Heidegger 

insiste no caráter radicalmente finito, temporal e, por isso mesmo, metafísico do Dasein 

prefigurado no texto kantiano. 

A ligação entre ser e tempo, que Kant reitera na Crítica e da qual Heidegger 

afirma ser a tese central, impõe a definição de homem como ser finito. Esta finitude é 

radical, diz-nos Heidegger. Mas, no plano prático, pode-se falar de uma finitude radical 

do homem? Não podemos, em concordância com Cassirer, pensar que “a moral como 

tal conduz para além do mundo dos fenômenos”? E, como prossegue Cassirer: “Trata-se 

de um penetrar no mundus intelligibus. No elemento ético atinge-se um ponto que não é 

mais relativo à finitude do ser que conhece”.
123

 A crítica de Cassirer diz respeito 

essencialmente a este problema da finitude. Mas, como veremos a seguir suas 

observações também tocam outros aspectos. 

  

                                                             
121 Como explica Robert Brisart, “para Heidegger é precisame isso que, à sua maneira, Kant quer mostrar 

ao indicar que nosso comportamento imediato e intuitivo para com tudo o que nós não somos a origem 

não pode ser um comportamento que resulte em conhecimento, a não ser em virtude de um projeto 

previamente suscetível de esclarecer antecipadamente os princípios ontológicos segundo os quais ordena-

se a aparição do ente em geral”. (La Phénoménologie de Marbourg, ou la résurgence métaphysique  chez 

Heidegger à l’époque de Sein und Zeit. Bruxelles: Presse Universitaire de Saint Louis, 1991,p. 73.) 
122 HEIDEGGER M. Kant et le probléme de la métaphysique. Trad. fr. A. De Waelhens e W. Biemel. 

Paris: Gallimard, 1953, p. 285. 
123CASSIRER, E. Débat sur le kantisme et la philosophie, p. 31. 
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Capítulo III 

Davos: o debate 

Acredito que o que eu denomino Dasein não se deixa 

traduzir por nenhum conceito de Cassirer.
124

 

  

O debate
125

 entre Heidegger e Cohen, como já dissemos anteriormente, nunca 

aconteceu de fato, tendo sido sempre adiado pelo autor de Ser e tempo.
126

 Até mesmo a 

análise sistemática e detalhada dos conceitos neokantianos, como também já vimos, 

especialmente quando considerávamos a noção de fato da ciência, foram “evacuados” 

por Heidegger. Por outro lado, mesmo Cassirer não sendo um neokantiano ortodoxo 

(para ele, por exemplo, a ciência matemática, se puder ser tomada como paradigma não 

é, no entanto, a totalidade do problema), é essencial debruçarmo-nos sobre sua análise 

dos conceitos heideggerianos e da crítica heideggeriana do neokantismo de Marburgo, 

expostas na ocasião dos encontros de Davos e aos quais se seguirá a publicação, por 

Heidegger, de Kant e o problema da metafísica e da conferência O que é metafísica? 

Com efeito, não é apenas de Cohen que está questão em Marburgo: é todo o 

neokantismo compreendido como epistemologia que é proscrito por Heidegger.
127

 

Cassirer recusa principalmente a utilização por Heidegger do texto kantiano com 

vistas não apenas a uma liquidação do neokantismo, mas também com vistas a uma 

justificação de suas próprias teses através da história da filosofia da qual Kant seria um 

dos momentos. Dois pontos essenciais do debate em Davos nos interessam 

principalmente aqui: o problema da imaginação transcendental e o problema da finitude. 

                                                             
124 DE LAUNAY, M. Loc. cit. In: JOLLIVET, S e ROMANO C. (orgs.). Heidegger en dialogue 1912-

1930, Rencontres, affinités et confrontations. Paris: Vrin, 2009. p 170. 
125  A editora Beauschêne publicou este debate em francês sob o título Ernst Cassirer et Martin 

Heidegger, Débat sur le kantisme et la philosophie, et autres textes, com uma tradução de P. Aubenque, 

Fataud e Quillet, em 1972. 
126 “Por mais que a interpretação fenomenológica se oponha radicalmente à concepção de Marburgo do 
pensamento kantiano, impõe-se-nos aqui renunciar a empreender expressamente o debate com ela. O mais 

urgente é fundar, positivamente e por ela mesma, a interpretação fenomenológica. Todavia, não nos 

furtaremos em sublinhar que esta unilateralidade radical da Escolca de Marburgo foi mais favorável à 

interpretação de Kant que todas as tentativas medianas, que se dispensam de definir, já de saída, a 

problemática central de Crítica”. HEIDEGGER, M. Interpretation phénoménologique de la Critique de la 

raison pure de Kant (Cours de 1927-28). Trad. E. Martineau. Paris: Gallimard, 1982, p.90-91. 
127 “O texto do debate de Davos, entre Heidegger e Cassirer, para além do fato de relatar-nos, sob a forma 

de processo verbal, uma discussão livre, de fato, toca Cohen apenas indiretamente. Ele irá sentar-se no 

banco dos réus ao lado de Windelbrand, Rickert, Erdmann e Riehl”. PICHÉ, C. Op. Cit., p. 1. 
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Procuraremos desenvolver aqui a leitura que Cassirer faz destes dois aspectos, uma vez 

que já foram anteriormente apresentados segundo a perspectiva neokantiana e 

heideggeriana.
128

 Esses dois pontos levaram Cassirer a interrogar a leitura heideggeriana 

do kantismo relativamente ao terceiro ponto que estudaremos, isto é, a compreensão do 

sistema kantiano. 

Mas, antes disso, e para melhor entender o que estava em jogo em Davos, que 

vai bem além de uma simples polêmica filosófica, achamos importante debruçarmo-nos, 

ainda que brevemente, sobre uma apresentação histórico-intelectual tanto dos 

pensadores quanto de suas respectivas filosofias. 

I/ Heidegger e Cassirer em Davos: duas concepções da filosofia. 

 Em um artigo dedicado a analisar o debate de Davos, intitulado “Cassirer und 

Heidegger in Davos”,
 
 K. Grunder escreve: “o humanismo clássico que Cassirer 

defendia (...) não estava à altura do choque que então o „pensamento existencial‟ 

representava”.
129

 

 De que choque se está falando aqui? Como entender este encontro entre 

Heidegger e Cassirer? Haverá verdadeiramente uma derrota de Cassirer (Cavaillès, mas 

também Lévinas e inúmeros outros, então estudantes, que assistiram a estes encontros, 

testemunham do parti pris entusiasta dos estudantes a favor de Heidegger)? Se sim, em 

que exatamente consiste tal derrota? A fim de melhor compreender os meandros de 

Davos, conscientes de que este debate nada mais foi que o auge de uma “guerra” mais 

antiga e mais complexa, mas procurando escapar à tentação de “cristalizar” este 

momento de março de 1929, tentaremos aqui apresentar um pouco melhor o clima e os 

personagens então em cena.
130

 Para muitos, Davos marcaria o fim de uma época e o 

início triunfal de outra. De que épocas falam-se aqui? Para tentar responder a esta 

pergunta é preciso apresentar brevemente o que representam intelectualmente, mas 

também simbolicamente, nossos dois autores.  

                                                             
128 Quando das conferências de Davos, em março de 1929, Cassirer já havia publicado os dois primeiros 

volumes de Philosophie der symbolischen Formen (1923/1925), obra da qual o terceiro volume será 

publicado neste mesmo ano de 1929. 
129 GRÜNDER, K. Über Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen. Frankfurt: Suhrkamp, 1988, p. 

30. 
130 Tais personagens são Heidegger e Cassirer, mas também, e sobretudo, o pensamento deles. 
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Em 1929, Cassirer é menos o representante do neokantismo, movimento do qual 

seu trabalho acerca das formas simbólicas de algum modo o afastou, e muito mais 

geralmente de certa concepção da filosofia proveniente da Aufkärung e ancorada no 

humanismo “europeu”. Sintoma disso são suas reiteradas referências a Rousseau, 

Schiller, Goethe, entre outros. Neste sentido, num texto esclarecedor sobre o debate de 

Davos, principalmente baseado nas leituras feitas por Jacques Rivelaygue e Alexis 

Philonenko, Manuel Peixe Dias enfatiza esta concepção iluminista da filosofia de 

Cassirer e lembra que, particularmente no século XVIII, “a filosofia não estava 

encerrada nas escolas: tinha uma expressão popular, combatia a violência, a opressão, o 

obscurantismo. Depois, com Kant, atinge a expressão mais pura como „noção cósmica‟, 

„doutrina da sabedoria‟”.
131

 Cassirer considera que com o “método transcendental 

alarga-se assim todo o universo da cultura: o que lhe interessa não é apenas o 

conhecimento científico, mas a atividade do espírito em todas as suas dimensões, isto é, 

a criação das formas simbólicas: mito, linguagem, arte, ciência e história.”
132

 Então, 

talvez ele seja, no final das contas, ainda mais adversário de Heidegger que o 

neokantismo mais tradicional, à Cohen ou Rickert. Com efeito, o que está em jogo em 

Davos, muito mais que uma simples polêmica entre dois pensamentos, entre dois 

sistemas, é antes o fim de um tipo de filosofar, precisamente o de Cassirer, do qual 

Heidegger prega, de certo modo, a “destruição”. 

Heidegger fora um leitor de Cassirer antes de Davos
133

, ainda que ele tenha 

mostrado menos interesse por ele que por Rickert ou Nartorp. Numa resenha 

relativamente elogiosa do segundo volume de A filosofia das formas simbólicas, 

publicado 1928, Heidegger, no entanto, já aponta em Cassirer a ausência de uma 

ontologia fundamental que, segundo o autor de Ser e tempo, é indispensável a toda e 

qualquer compreensão do homem. Mas, de fato, a pesar dos comentários de Heidegger 

recorrentes antes de 1929, é com o encontro em Davos e com o Kantbuch, e apoiando-

se ainda na reconfiguração da figura mítica de Kant, que aparece violentamente a 

exigência heideggeriana de uma definição da filosofia exclusivamente compreendida 

como ontologia. Kant, insiste Heidegger, fora o primeiro grande pensador ocidental a 

                                                             
131 PEIXE DIAS, M. Cassirer/Heidegger. O encontro de Davos ou o debate sobre Kant e a modernidade, 

in Revista Philosophica, Lisboa, 1997, p 137 
132 Ibid. p 129  
133 Sobre este ponto, é extremamente rico e interessante o artigo de Servane Jolivet, intitulado “A rebours 

de Davos, Cassirer et Heidegger », in JOLLIVET, S e ROMANO, C. Heidegger en dialogues,1912-1930, 

rencontres, affinités et confrontations. Paris : Vrin, 2009. 
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colocar com radicalidade a questão ontológica, retornando assim a um diálogo com 

Platão e Aristóteles, recolocando em questão a metafísica tradicional em seus 

fundamentos. Por certo, já em Ser e tempo, ou seja, em 1927, Heidegger apresenta a tese 

de uma necessidade de purgar a filosofia do que a afasta de sua real e originária 

vocação: o questionamento ontológico. Ele já se opõe nesta época à ideia da filosofia da 

cultura, de um modo por vezes veemente. Peixe Dias cita, assim, em seu estudo, uma 

correspondência em que, apontando com certa ironia a rejeição de Heidegger, Lowith 

escreve sobre este: 

Para ele, cada filosofia da 'cultura' era uma abominação, tal como as conferências filosóficas; a 

profusão de jornais que apareceram, depois da guerra ascendiam-lhe um ódio patético e mesmo a 

Antike de Werner Jaeger parecia-lhe carente de objetivo ou utilidade.
134

 

Esta reflexão de Löwith é muito importante e a referência a revista Die Antike
135

 

de Jaeger, decisiva. De fato, não se pode duvidar que o rigor filosófico de um Cassirer 

tenha sido igualmente irritado por certa vulgarização demagógica e niveladora da 

filosofia. Mas se vê bem aqui (como o revela a referência à Antike) que, em Heidegger, 

o problema é outro. Com Heidegger, assiste-se a uma recusa da filosofia como fato de 

cultura em favor de uma compreensão ontológica que determina, sub-repticiamente, o 

conjunto das produções humanas e de seu mundo significante. O objetivo de Heidegger 

em Davos, e de modo mais geral a partir de 1927, é erradicar uma tradição metafísica 

que não é exclusivamente ontológica. O que está em questão na ocasião deste encontro 

é, portanto, bem mais que uma simples polêmica entre dois pensamentos, entre dois 

sistemas mas, antes, o fim de um tipo mesmo de filosofar, precisamente o de Cassirer, 

do qual Heidegger prega a “destruição”. Heidegger pensa a atividade filosófica 

exclusiva e radicalmente como clarificação da questão do ser. Davos representa a 

oposição absoluta, por parte de Heidegger, a toda concepção da filosofia que não esta, o 

que nos mostra, aqui, a que ponto a compreensão da filosofia é uma questão filosófica 

fundamental. Cassirer, por seu lado, admite a posição de Heidegger, mas a engloba 

numa visão mais universalista do pensamento. Em seu excelente livro sobre o 

neokantismo, que já citamos aqui, Philonenko nos lembra que: 

                                                             
134LÖWITH K. “The Political Horizon of Heideggers Existential Ontology”. In Martin Heidegger 

European Nihilism. New York: Columbia Univ. Press, 1995, p. 213.  Apud PEIXE DIAS, M. Op. cit., p. 

139. 
135 Durante os anos 1920 e o início dos anos 1930, Werner Jaeger dirige uma associação voltada à cultura 

antiga, da qual a revista Die Antike publicava textos destinados a um público culto mais amplo a fim de 

divulgar as grandes criações culturais e artísticas dos Gregos e dos Romanos. 
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Cassirer pensava, por um lado, que o desenvolvimento da cultura servia à ética, que, por 

exemplo, a leitura de Goethe, de Schiller e de muitos outros implicava em si um respeito para 

com a humanidade. Por outro lado, ele estava convencido de que a ciência enquanto ciência 

preenchia esta tarefa cultural e que não se podia, ao mesmo tempo, trazer em uma mão a luneta 

de astronomia e na outra um fuzil.
136

 

No mesmo movimento de pensamento, Cassirer, de tal maneira próximo de Kant 

e Schiller sob este aspecto, um dos últimos representantes de uma filosofia herdeira do 

Iluminismo, enxerga na filosofia e no saber em geral a possibilidade de um 

“amadurecimento ético, político e social do homem”.
137

 Numa fórmula lapidar e 

profundamente bela, Philonenko conclui, evocando Cassirer: “tornamo-nos honestos 

lendo Individuum und Kosmos”.
138

 

A ontologia de Heidegger e, como em breve analisaremos, seu desinteresse pela 

ética, só podem se firmar em ruptura com Cassirer. Talvez (e, repitamo-lo: talvez!), 

possamos compreender esta ruptura como a passagem da modernidade para a pós-

modernidade... Aqui não é o lugar de responder a esta questão e, possivelmente, 

tampouco o lugar de coloca-la. Mas a história da recepção de Heidegger, especialmente 

na França, e seus desdobramentos existencialistas ligados à chamada french theory, sem 

dúvida deveriam ser interrogados. 

De qualquer maneira, a pesar da tese de Christian Krijnen em seu artigo sobre 

Heidegger e Rickert, no qual é brilhantemente refutada a ideia de um golpe de 

misericórdia desferido por Heidegger na teoria do conhecimento
139

, a pesar ainda da 

afirmação de Philonenko em seu livro sobre Kant e Fichte de que, em Davos, Cassirer 

mostrara-se seguro da renovação que sua interpretação de Kant representava em relação 

a Cohen, em especial no tocante ao papel e ao estatuto do esquematismo e da 

imaginação transcendental, ao passo que Heidegger era “muito inseguro em sua relação 

com o filosofia transcendental”
140

, a filosofia de tradição iluminista foi bastante abalada. 

                                                             
136PHILONENKO A. L’école de Marbourg   Cohen-Natorp-Cassirer. Paris: Vrin, 1989  p 132 
137 Ibid. p 185. 
138 Idem. 
139 “Penso que esta avaliação não faz jus à causa da filosofia. A definição do sentido dada por Heidegger 

é fundamentalmente deficiente. Esta deficiência provém em particular do fato de que Heidegger não 

„descobre‟ a proveniência do sentido, bem como o caráter estruturado do sentido, em termos de validade 

no fenômeno da validade. O „ser‟ da ontologia fundamental não possui, portanto, a capacidade funcional, 

em princípio teórica, de uma instância fundadora e fundada”. In KRIJNEN, Christian. “Le sens de l‟être. 

Heidegger et le néokantisme”. Revue Methodos. Disponível em https://methodos.revues.org/116#ftn22 
140 PHILONENKO, A. “Cassirer, lecteur de Kant”, in :__ Métaphysique et politique chez Kant et Fichte. 

Paris, Vrin,1997, p 165. 
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Mesmo a tese convincente da derrota de Heidegger em seu desejo de liquidar o 

neokantismo, o qual, com Cassirer, “abria caminhos desconhecidos nos quais, 

infelizmente, Heidegger e os seus não hesitaram em se lançar”
 141

, não pode nos impedir 

de constatar que, se a epistemologia neokantiana ainda tem algum valor ou merece 

alguma atenção hoje em dia, o universalismo humanista à Cassirer sofreu 

profundamente da enorme influência que o pensamento heideggeriano teve depois de 

Davos, influência que se aprofundou e se estendeu depois da guerra, como a recepção 

entusiasta de Heidegger e os inúmeros estudos heideggerianos na França demonstram 

bem. 

Uma vez apresentados, ainda que brevemente e de modo um tanto superficial, os 

perfis intelectuais de Cassirer e de Heidegger, e as implicações do encontro de Davos, 

bem como o conflito filosófico-ideológico que aí desenrolou, nos deteremos, a seguir, 

às tomadas de posição de Cassirer em relação à leitura heideggeriana do criticismo a 

partir de três pontos essenciais: a imaginação transcendental, a questão da finitude, 

retomando, por fim, a questão do sistema kantiano. 

II/ A imaginação transcendental 

Cassirer concorda com Heidegger quanto ao problema da imaginação 

transcendental. Como dissemos, ele não é um neokantiano ortodoxo e seu interesse pela 

teoria das formas e dos símbolos o levam a compreender, também ele, a imaginação 

como central na Crítica. Mas ele recusa a ideia do esquematismo como essência do 

homem. Esta tese faz, conforme as palavras de Rivelaygue, “da relação do homem para 

com o fenômeno sua essência”. O que Cassirer critica fundamentalmente em Heidegger 

é a interpretação do esquematismo a partir do Dasein e não a partir do homem kantiano 

que é, de fato, finito, mas não é menos livre e que, aliás, é até mesmo esta tensão entre 

finitude e liberdade. Ademais, segundo Cassirer, o esquematismo faz parte da dedução 

objetiva e se completa na constituição empírica. Heidegger, ao contrário, o liga à 

dedução subjetiva, o que implica que, como isto, o esquematismo é pensado como uma 

estrutura da transcendência do sujeito. Ora, para interpretar a dedução objetiva como 

dedução subjetiva é necessário “negligenciar inteiramente a analítica dos princípios da 

qual, aliás, não encontramos sinais em Kant e o problema da metafísica”.
142

 No entanto, 

                                                             
141 Ibid. 
142 RIVELAYGUE, J. Op. Cit., p. 409. 
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na Analítica dos princípios vê-se que os esquemas têm também por função 

completarem-se na constituição do objeto empírico, o que justifica a posição de 

Cassirer, por mais que esta posição seja frágil, por mais que seja este o ponto mais 

contestável da crítica de Cassirer, pois, com efeito, o esquematismo faz parte de duas 

deduções, a saber: da dedução subjetiva (sobre o que se funda a possibilidade de pensar) 

e da dedução objetiva (sobre o que se funda a possibilidade do objeto). Ainda que 

contestável quanto a este aspecto do esquematismo, a crítica que Cassirer desenvolve do 

comentário de Heidegger não é menos pertinente, em particular no que toca ao 

problema já destacado repetidas vezes da finitude.  

III/ A crítica de Cassirer da interpretação heideggeriana do conceito de finitude 

em Kant. 

Cassirer também concorda com Heidegger a respeito da questão da finitude. Esta 

se manifesta pelo caráter derivado do conhecimento humano. O homem, desprovido de 

intuição intelectual, está submetido à receptividade do dado. A espontaneidade do 

entendimento seria “sem utilidade”
143

, não houvesse a receptividade da intuição. As 

divergências entre os dois pensadores surgem a partir do momento em que Heidegger 

afirma ser esta finitude “insuperável”. Todo esforço por escapar à finitude continua a 

carregar esta marca. Heidegger estima, inclusive, que a insistência de Kant sobre a 

espontaneidade...:  

...não deve ser compreendida ou infletida num sentido tal que ela contradiga o ponto de partida 

do problema de Kant. É preciso sempre que ela caracterize a finitude do conhecimento e não que 

ela a negue ou que a suprima. A ligação original com a intuição jamais pode ser rompida, a 

dependência que ela acarreta jamais pode ser afastada. Não se quebra a cadeia da finitude. Todo 

pensamento como tal, tudo uso, ainda que “puramente lógico”, do entendimento já carrega a 

marca da finitude
144

.  

Se Cassirer concede a Heidegger que a finitude é o que ele próprio denomina, 

em Davos, o terminus a quo do conhecimento e da existência humana, ele não pode 

concordar que ela seja também, como afirma o autor de Ser e tempo, o terminus ad 

quem. Sua objeção, quando dos encontros, é principalmente baseada sobre o estatuto 

kantiano do entendimento. Ele explica que mesmo que a espontaneidade do 

                                                             
143 SEIDENGART, J. “Ernst Cassirer - de Marbourg à New-York ». In: Colloque de Nanterre, octobre 

1988. Paris : Ed. Du CERF, p. 85. 
144 HEIDEGGER in Débat sur le kantisme et la philosophie, Davos,mars 1929 et autres textes, ( trad. 

Aubenque, Fataud, Quillet), Paris : ed BAP , 1972, p. 61.  
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entendimento seja provocada pela intuição, ela nem por isso é anulada. Numa tese 

certamente forte em relação ao papel do entendimento, mas com o objetivo de se 

contrapor à posição heideggeriana, Cassirer também distingue o serviço da servidão:  

O ofício ocupado pelo entendimento a serviço da intuição nada lhe retira de sua liberdade nem 

de sua autonomia. Ele serve à intuição e não está submetido a ela. Ela é o objetivo sem que ele a 

ela se sujeite nem se dobre a suas ordens. Tanto e tão bem que o ser da intuição como intuição 

determinada – e o que seria de um ser privado de toda determinação? – depende da função do 

entendimento.145 

Na mesma óptica polêmica, contra a tese defendida por Heidegger em Kant et le 

problème de la métaphysique, em especial em seu § 29, tese segundo a qual em Kant se 

pode identificar uma “razão pura sensível”, não somente no sentido em que a 

sensibilidade condiciona a razão discursiva mas, acima de tudo, no sentido 

extremamente forte de uma sensibilidade que faz parte da razão humana, Manuel Peixe 

Dias lembra que a própria ideia de uma razão como atividade submetida à intuição, isto 

é, de uma razão sensível é, em Kant, impensável. Manuel Peixe Dias, retomando 

novamente, e quase literalmente, as análises que Philonenko desenvolve da 

interpretação cassireriana de Kant em seu livro Métaphysique et politique chez Kant e 

Fichte, explica:  

Kant nunca poderia pensar, pelo menos no sentido que lhe dá Heidegger, numa razão sensível, 

simultaneamente espontânea e receptiva. Este conceito só é compreensível no contexto 

heideggeriano: “na doutrina de Kant é um corpo estranho, um intruso. Para Kant, uma „razão 

sensível‟ é um círculo quadrado: a razão é justamente para ele a „faculdade‟ do suprasensível e 

do supratemporal”.
146

 

A finitude não seria, portanto, para Cassirer, radical. O entendimento não é 

submisso, mas livre. Ele participa do inteligível e, precisamente por isso, constitui a 

dignidade do homem. 

A segunda objeção de Cassirer quanto ao problema da finitude radical se situa 

no nível prático. Ele, de fato, não admite o movimento heideggeriano que remete a 

definição do homem à temporalidade e à finitude, fazendo assim abstração do que 

define o homem kantiano, ou seja, a prática. Se a totalidade do ente aparece sob duas 

formas, ou seja, como mundo fenomenal e como reino dos fins, o segundo ponto de 

vistas está excluído da interpretação heideggeriana. Heidegger ignora a tensão entre 

                                                             
145 CASSIRER E. Ibid. p. 65. 
146 PEIXE DIAS, M. Op. cit., p. 134. 
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conhecimento finito e liberdade, tensão que define o homem kantiano de acordo com 

Cassirer. O homem kantiano é, segundo ele, uma tensão entre ser e dever ser, o que 

Heidegger, em sua vontade de aí prefigurar o Dasein enxerga apenas uma tensão entre 

ser e tempo, para o que ele deve, por assim dizer, “finitizar” a razão prática. 

Cassirer reconhece a Heidegger o direito à polêmica. O próprio Cohen não se 

havia disposto a compreender Kant melhor que o próprio Kant? O que ele 

fundamentalmente recusa em Heidegger, é antes sua atitude em relação ao texto 

kantiano.  Heidegger se apoiaria, para recuperar a expressão de Pierre Aubenque, em 

“filosofemas isolados de seu contexto como o esquematismo, o imperativo, a 

finitude”.
147

 Em Davos, Cassirer insiste ,ao contrário, na coerência do sistema kantiano, 

sua “finalidade racionalizante e emancipadora, sua inscrição no movimento geral da 

Aufklärung”.
148

  

 IV/ O deslocamento do centro do sistema e a marginalização da filosofia prática 

Cassire reconhece, portanto, o papel primordial da imaginação na Crítica da 

razão pura, mas se recusa a fazer dela o centro de todo sistema kantiano. Se já é, sem 

dúvida, excessivo ler a Crítica unicamente a partir da estética e da analítica, é 

desmedido e “manipulador”, segundo Cassirer, ler todo o kantismo exclusivamente a 

partir destes dois momentos. De acordo com Cassirer, o kantismo acaba sendo 

desfigurado depois da interpretação heideggeriana, que “rejeita” a dialética, mas 

também a segunda e a terceira Crítica. É, contudo, nestes textos que se pode descobrir a 

verdadeira ontologia kantiana.  

Com efeito, não é nosso objetivo querer descobrir na Estética e na Analítica da 

Crítica da razão pura uma ontologia entendida no sentido escolástico de conhecimento 

dos entes, quando a própria ideia da filosofia transcendental é de que não temos acesso 

às coisas, mas unicamente aos objetos que elaboramos. Mede-se assim a distância que 

separa os conceitos Ding e Gegenstand. Como explica Jocelyn Benoist, num texto 

apresentado no colóquio que teve por tema “Kant e o pensamento moderno”, texto 

intitulado “Sur une prétendue ontologie kantienne : Kant et la néo-scolastique”: 

Não temos acesso à própria coisa ou, mais precisamente, a própria coisa não pode ser uma 

“coisa” a não ser sobre o fundo de objeto, ou seja, sob a condição de sua Gegenständlichkeit, que 
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é precisamente o que é medido pela filosofia transcendental enquanto reflexão sobre o 

conhecimento como condição do objeto. Do contrário, trata-se da coisa em si (Ding an sich), 

impossível de ser conhecida como tal e, portanto, retirada de toda especulação ontológica. Aí 

seria o ser do objeto (que “pode bem ser com ele quer...”), mas este é, nele mesmo, inacessível. 

Precisamente por isso, é a transparência do conhecimento ao ser que é rompida (e, neste caso, é o 

projeto das “noéticas” clássicas que é posto em perigo), mas igualmente o sentido e o interesse 

da interrogação do ser que desaparece ou é, pelo menos, relativizado. Falar do conhecimento e 

não do ser (é assim que Kant apresenta aqui seu projeto), é seguramente outra coisa que falar do 

ser, portanto do conhecimento, dado que ele constitui o acesso natural a ele (o que é o projeto 

das “noéticas” clássicas, como “ontologias”).149 

Substituir o objeto à coisa é revirar completamente a própria ideia de uma 

ontologia clássica, dado que a filosofia transcendental, ao final das contas, é, antes de 

tudo, um debate da razão consigo mesma, uma análise das condições de possibilidade 

do acesso aos objetos. Ora, como resume Jocelyn Benoist, “a razão não é um objeto”
150

. 

Contudo, Para Kant existe, inegavelmente, um além do fenômeno, e somente 

isto merece ser caracterizado como ser, e não como fenômeno. Isto implica uma outra 

ontologia compreendida como um “voluntarismo ético e espiritualista”.
151

 De fato, para 

Heidegger, que lê o kantismo pelas lentes de sua própria ontologia, a qual afirma uma 

equivalência do ser e da verdade, a filosofia prática de Kant é mais que embaraçosa. 

Como compreender, na leitura de Heidegger, o impacto metafísico do “sumo bem”? 

Aprisionando o Dasein no tempo e, portanto, na morte, Heidegger lhe recusa o 

que o kantismo lhe oferece: o salto que a ética, a experiência do Belo, ou a religião dá a 

ele, salto para uma dimensão outra que a aquela do tempo, dimensão supratemporal, que 

abre as portas da Liberdade e do inteligível. Para Cassirer é aqui, nesta tensão decisiva 

entre finitude e infinito ético, entre morte e liberdade, que se situa o centro do 

criticismo. Deslocá-lo para a imaginação e para o esquematismo é amputar o kantismo, 

é impor-lhe “uma violência arbitrária” que ultrapassa em muito a violência 

interpretativa que todo grande leitor de Kant é quase obrigado a exercer. Para terminar, 

parece-nos interessante deixar a palavra a Josef van de Wiele, que se ergue, em seu 
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artigo sobre Kant et Heidegger, já citado anteriormente, contra esta divisa 

fenomenológica de um Kant “fenomenólogo avant la lettre”: 

A divisa de certa interpretação fenomenológica de Kant – “Kant, fenomenólogo avant la lettre” 

– revela-se inaceitável e inteiramente contrária à verdade histórica. É bem verdade que a filosofia 

de Kant não pode ser reduzida a uma crítica das ciências no sentido do neokantismo. Também é 

verdade que Kant inaugura uma nova metafísica da natureza entendida como ordem fenomenal. 

Mas é impossível reduzir a ontologia de Kant, no que ela tem de mais próprio e mais essencial, a 

uma ontologia de inspiração fenomenológica. Sua verdade ontológica ou metafísica deve ser 

caracterizada como um voluntarismo ético e espiritualista.
152
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Conclusão 

 

Procuramos apresentar, no presente trabalho, duas leituras da filosofia kantiana, 

mais especificamente acerca de sua obra de 1781, Crítica da razão pura. Num primeiro 

momento, tentamos mostrar que a leitura que Hermann Cohen faz desta obra, embora 

rica e sob mais de um aspecto particularmente instigante, está baseada numa profunda 

rejeição do psicologismo e, desenvolvida à luz de Leibniz, conduz o autor de A teoria 

kantiana da experiência a defender a tese da supremacia do entendimento sobre a 

sensibilidade. Esta, quase desaparece em favor de um entendimento “produtor” do dado. 

Por isso, aliás, o neokantismo optou por privilegiar apenas a analítica, relegando a um 

segundo plano a estética, uma vez que a sensibilidade já não é tomada por eles como 

uma das fontes do conhecimento. Toda a constituição do objeto teórico funda-se, assim, 

sobre as regras de síntese do entendimento, portanto, em última instância, no “eu 

penso”. Daí o neokantismo, anulando o espaço da sensibilidade, assimilando-a ao 

pensamento, ter sido tomado por um “idealismo subjetivo”. Disso resulta que o exame 

da possibilidade do conhecimento resume-se a um exame das estruturas do pensamento. 

Para Cohen, portanto, o pensamento não pode ter origem fora de si mesmo, ou seja, toda 

doutrina do conhecimento deve ser uma doutrina do pensamento. 

Ora, assimilar a lógica do conhecimento e lógica do pensamento implica fazer 

repousar toda possibilidade do saber sobre o sujeito que conhece e, por esta via, elaborar 

uma nova problemática da finitude, da finitude do conhecimento. Limitando a finitude à 

recepção de um dado, a elaboração deste dado como objeto do conhecimento repousa 

tão somente sobre a atividade de síntese do sujeito, o que pode levar à concepção de um 

progresso “indefinido” da ciência. De fato, em Cohen, a Crítica está reduzida ao seu 

estatuto epistemológico e, como tentamos destacar, se, contrariamente a Heidegger, ele 

se interessou também pelas outras duas Críticas – ainda que, entre outros aspectos, sua 

interpretação das grandezas intensivas seja extremamente potente –, devemos notar que 

ele destaca, em particular na Crítica da razão pura, a teoria das condições de 

possibilidade e de produção do saber. Por certo, a obra comporta tal teoria, mas reduzir 

a Crítica a ela revela uma interpretação orientada e que de modo algum é exaustiva. 

Assim, Cohen eclipsou deliberadamente a análise psicológica do “eu penso” elaborada 

por Kant, bem como tomou o partido de basear sua leitura unicamente sobre a Analítica, 
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como já mencionamos. E, se ainda assim ele se dedicou a comentar a estética, como se 

poderia de fato apontar, ele deixou sob silêncio a dialética, como destaca Philonenko 

num artigo de 1993: “é significativo que no grande livro de Cohen, Kants Theorie der 

Erfahrung, não encontremos uma linha sequer dedicada à dialética transcendental”.
153

 O 

que Cohen retém principalmente da filosofia crítica de Kant é a descoberta do método 

transcendental posto a serviço da elaboração de uma teoria acerca das condições de 

possibilidade da ciência. 

Tal ênfase no transcendentalismo é, aliás, em sua radicalidade, o que aproxima 

Cohen do tema ao qual dedicamos o segundo momento do nosso trabalho: a 

interpretação heideggeriana da Crítica. Esta outra leitura da obra, e esta pode ser 

considerada uma das hipóteses com a qual buscamos trabalhar, surge como uma 

resposta ao neokantismo, uma resposta extremamente utilitarista, no sentido que ela 

simplifica e às vezes, como no caso da análise do “fato da ciência”, caricatura o 

pensamento neokantiano a fim de permitir que Heidegger apresente suas próprias teses 

circunscrevendo Kant e a Crítica razão pura à história entendida como um dos 

momentos do pensamento do Dasein. Heidegger, com efeito, esmerou-se (e buscamos 

acompanhar suas análises tentando real e sinceramente lê-lo e apresenta-lo em sua 

própria linguagem, pois, parece-nos, sobressai desta linguagem o filosofar 

heideggeriano como tal) em reencontrar na Crítica as premissas de uma filosofia do 

Dasein e os elementos de uma “fenomenologia avant la lettre”.  

É certo que a leitura de Heidegger, e em especial o lugar que nela a 

sensibilidade, a imaginação transcendental e o esquematismo voltam a ocupar, 

apresentam uma perspectiva extremamente interessante da Crítica da razão pura. Mas, 

segundo nossa leitura, esta vontade de ler a obra de Kant como uma pré-ontologia 

heideggeriana é excessiva e o conduziu a violências “hermenêuticas” do tipo daquele 

rechaço das questões estéticas e éticas do filósofo de Königsberg, ou ainda, em sua 

leitura do neokantismo, a assimilação entre validade e verdade da ciência a fim de poder 

rejeitar a leitura neokantiana sem realmente deter-se sobre os textos. 

Foi a razão pela qual dedicamos a última parte de nosso estudo ao debate de 

Davos e às críticas a esta posição heideggeriana, feitas por Cassirer. Ernst Cassirer, 

neokantiano não-ortodoxo pode, com efeito, ser considerado como o que chamaríamos 
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“leitor ideal” do neokantismo de Cohen e da interpretação de Kant defendida por 

Heidegger. Ele consegue recusar a obsessão físico-matemática do primeiro que, ao falar 

da experiência a entende unicamente no sentido das experiências físico-matemáticas da 

natureza, restabelecendo a importância da imaginação no sistema kantiano, mas 

denunciando, ao mesmo tempo, os excessos interpretativos a respeito do lugar central 

da finitude que Heidegger identifica no pensamento do autor da Crítica. O debate de 

Davos e as posições de Cassirer permitem-nos enxergar de que modo Heidegger quis 

“liquidar” o neokantismo em nome de uma concepção da filosofia como ontologia e de 

uma recusa da filosofia como “cultura”. Heidegger, com isto, abre caminho à pós-

metafísica e, especialmente, à ideia segundo a qual a ética nasce quando o pensamento 

está em declínio. Por certo, o filósofo da Floresta Negra pôs fim às preocupações éticas, 

como as filosofias de Habermas e Hans Jonas bem demonstraram, mas ele também 

participou, como na bela expressão de Didier Moreau concernente à questão ética, da 

“construção de um interdito”.
154

 

 

Transparecem, do trabalho que ora apresentamos, duas concepções da 

subjetividade kantiana: a de Cohen, que será completada em seus outros trabalhos sobre 

Kant, e em especial acerca da fundação kantiana da ética mas, no entanto, limitada a um 

estatuto quase operatório na Teoria Kantiana da Experiência; a de Heidegger faz 

violência ao sujeito kantiano, mantendo-o encerrado numa finitude intransponível. 

Contudo, assim nos parece, o que caracteriza a subjetividade kantiana é a teoria da 

finitude radical pensada como positiva. A finitude do sujeito é exposta na primeira 

crítica, na estética, mas também, e sobretudo, no capítulo dedicado ao esquematismo. 

Ela é caracterizada pelo fato de que a atividade do entendimento só tem real emprego 

relativamente a uma sensibilidade concebida como receptiva. O sujeito, portanto, está 

necessariamente ancorado na finitude, mas esta não é concebida como um obstáculo, 

como uma falta, mas é pensada como positiva, como condição de possibilidade da 

atividade racional. Assim, como explica A. Renaut em seu capítulo sobre Kant em L’ère 

de l’individu, a finitude do sujeito não é mais relativizada em relação ao Absoluto, mas 
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se torna, ao contrário, “aquilo pelo que o Absoluto é relativizado”.
155

 O Absoluto até 

mesmo revela-se como sendo tão somente “uma exigência pensável a partir da finitude 

como seu horizonte por definição inacessível”.
156

 Kant desenvolve esta tese na parte 

sobre as antinomias da Razão pura da Dialética transcendental. Neste mesmo capítulo e, 

mais precisamente, em sua análise dos paralogismos, Kant desconstrói as ilusões 

metafísicas sobre o sujeito, ilusões da metafísica leibniziana ou cartesiana. Assim, por 

exemplo, ele mostra que a dedução que Descartes opera do sum a partir do cogito é 

ilegítima
157

. 

Contudo, estaríamos autorizados a concluir que o sujeito kantiano 

“desubstancializado”, “despsicologizado”, resume-se apenas a um sujeito 

transcendental? O sujeito transcendental, com efeito, corresponde apenas a uma 

estrutura formal que tem por correlato um “método”: o objeto transcendental. Este 

sujeito que perdeu “as duas principais características da subjetividade”
 158

  estaria, 

então, muito mais próximo do Dasein heideggeriano, entendido como compreensão do 

ser, que de uma real subjetividade. Porém, a teoria kantiana do sujeito, que o define não 

mais como uma substância, nem como uma estrutura formal (sujeito transcendental), 

mas como um “autor”, irá explicitar-se na Crítica da razão prática. O sujeito prático, 

nesta obra de 1788, será igualmente designado como autor: o autor da lei moral à qual 

ele obedece. Agir moralmente é “colocar no ser um ato cuja máxima está de acordo com 

a razão enquanto prática”.
159

 O sujeito prático é definido como “autoposição” e parece, 

assim, que a teoria kantiana do sujeito prático ultrapassa a finitude que havia 

caracterizado o sujeito teórico na Crítica da razão pura. Aí reside toda a complexidade 

do pensamento kantiano que só pode ser realmente lido tendo em mente a integralidade 

de sua obra. 
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