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Resumo 

Este trabalho se concentra basicamente em três pontos: na análise da revolução 

copernicana kantiana, que tinha por escopo elevar a metafísica à categoria de 

ciência: na advertência de Reinhold, para quem o criticismo kantiano carecia 

de uma exposição sistemática a partir de um fundamento incondicionado; e na 

convicção de Fichte, segundo a qual ele teria efetivamente atingido a meta 

visada pelos esforços de Kant e Reinhold.  

Palavras chave: metafísica, idealismo, criticismo, idealismo alemão, princípio 

fundamental (Grundsatz).  

 

Abstract 

This paper focuses primarily on three points: in the analysis of the Kantian 

Copernican revolution, which had the purpose to raise the metaphysical 

category of science: in the warning of Reinhold, for whom the Kantian 

criticism lacked a systematic exposition from an unconditional basis; and the 

conviction of Fichte, according to which he would have effectively reached the 

target goal for the efforts of Kant and Reinhold. 

Keywords: metaphyfics, idealism, criticism, german idealism, grounding 

principle (Grundsatz).  

 

1. Kant e a revolução copernicana da metafísica 

 

 

 

A metafísica, pela qual é meu destino estar apaixonado, apesar de 

raramente poder me vangloriar de alguma demonstração de favor, 

oferece duas vantagens. A primeira é cumprir as tarefas que o ânimo 

inquiridor propõe quando espia com a razão propriedades ocultas das 

coisas. Mas aqui o resultado frustra demasiadas vezes a expectativa 

(...) A outra vantagem é mais adequada à natureza do entendimento 

humano e consiste em ver se a tarefa oriunda daquilo que se quer 

saber é de fato determinada e que relação a questão tem com os 

conceitos da experiência, nos quais sempre têm de se basear todos os 

nossos juízos. Nesta medida, a metafísica é uma ciência dos limites da 

razão humana... 
2
 

Kant 

 

                                                 
1 Bacharel e licenciado em filosofia UERJ-IFCH. Ex-bolsista CNPQ - Pesquisa: A questão do 

conhecimento em Fichte: O “eu” como princípio fundamental do saber/ Orientador: professor Ricardo 

Barbosa. Cursando letras português/latim na UFRJ 

2 Kant, I. Sonhos de um visionário, interpretado mediante os sonhos da Metafísica. In: Escritos pré-

críticos. São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 209-10. Em itálico no texto original.  



Kant e a meta de elevar a metafísica à categoria de ciência e o desenvolvimento do idealismo absoluto de 

Fichte 

 

 

Com o desenvolvimento de seu idealismo transcendental, a partir da primeira 

Crítica, Kant propõe uma completa revolução da Metafísica. Isto é, propõe a 

reestruturação de toda Metafísica feita até então, denominada dogmática e que tinha por 

característica, como já apontava desde a Dissertatio de 1770, o desprezo pelas 

condições de nosso conhecimento puro a partir de conceitos. A característica 

fundamental dessa metafísica dogmática predecessora da Crítica, era a de ultrapassar o 

campo dos fenômenos e formar conceitos sobre o incondicionado, sobre as coisas tal 

como são em si mesmas. Foi assim que desde Platão a Descartes, Leibniz e Wolff a 

Metafísica vagueou de um canto ao outro, sem nunca conseguir se estabelecer como 

conhecimento rigoroso, isto é, como ciência. Ao contrário da lógica, da matemática e da 

física matemática, a metafísica permanecia em condições precárias. 

     O sucesso da lógica, enquanto conhecimento seguro e bem construído desde 

Aristóteles, se devia à sua limitação, posto que abstrai “de todos os objetos do 

conhecimento (...) de modo a que nela o entendimento tem que lidar apenas consigo 

mesmo e com sua forma.” 
3
 Por conta dessa sua peculiaridade:  

 

[...] como propedêutica a Lógica constitui apenas uma espécie de 

vestíbulo das ciências; quando se fala de conhecimentos, pressupõe-se 

uma Lógica para julgá-los, mas se tem que procurar adquirir os 

mesmos nas próprias e objetivamente assim chamadas ciências.4 

 

A matemática, por sua vez, já havia encontrado o caminho seguro da ciência 

desde tempos remotos, mas “não se deve pensar que lhe tenha sido tão fácil como à 

Lógica, na qual a razão só se ocupa consigo mesma, encontrar esse caminho imperial 

(...).” 
5
 De acordo com Kant, é provável que, antes de ter encontrado o caminho seguro 

de uma ciência, a matemática  

 

tenha permanecido por longo tempo (sobretudo entre os egípcios) no 

simples tatear, e que essa transformação se deve atribuir a uma 

revolução realizada pelo lampejo feliz de um único homem, numa 

tentativa a partir da qual não se podia mais errar a trilha a seguir (...). 

                                                 
3 Idem, Crítica da razão pura. In Kant I: Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980. B IX. 

4 Ibidem, B IX.  

5 Ibidem, B X. 



SILVA, P. B. S. Ensaios Filosóficos, Volume V - abril/2012 

A  história desta revolução na maneira de pensar (...) bem como a 

da feliz pessoa que a levou a  efeito não chegou até nós.6 

 

A física também permaneceu durante muitos e muitos séculos como um mero 

tatear, e se desenvolveu de forma mais lenta que a matemática até que encontrasse o 

caminho seguro de uma ciência – pois, como escreveu Kant, “faz apenas um século e 

meio que a proposta do engenhoso Bacon de Verulamo em parte ensejou esta 

descoberta e em parte a ativou, uma vez que já se andava em seu encalço, e que 

igualmente só pode ser explicada por uma súbita revolução precedente na maneira de 

pensar.” 
7
 

Enquanto a lógica já havia nascido como que pronta e a matemática e a ciência 

da natureza haviam encontrado, por meio de uma súbita revolução levada a cabo de uma 

só vez, o caminho seguro da ciência, o mesmo não sucedera à metafísica. A metafísica 

carecia, portanto, de uma revolução que a fizesse trilhar tal caminho. E constituía um 

escândalo que uma empresa tão imperiosa como esta ainda permanecesse um mero 

tatear. Daí o propósito de Kant, como lemos no Prefácio aos Prolegômenos: 

 

Minha intenção é a de convencer a todos aqueles que consideram 

valer a pena ocupar-se com a metafísica: é absolutamente necessário 

abandonar por enquanto o seu trabalho, considerar tudo o que já 

aconteceu até agora como inexistente e antes de mais nada lançar a 

questão: “Será que algo como a metafísica é realmente possível?”.  

Se ela é uma ciência, como é que não obtém, como as outras ciências, 

aplauso unânime e duradouro? Se ela não é uma ciência, como 

explicar que se vanglorie incessantemente sob o brilho de uma ciência 

e iluda o entendimento humano com esperanças nunca saciadas e 

nunca realizadas? É necessário, portanto, chegar-se a uma conclusão 

segura a respeito da natureza desta pretensa ciência, quer isto 

demonstre saber ou ignorância, pois ela não pode permanecer por 

mais tempo no pé em que está. 8 

 

Qual havia sido o erro dos metafísicos de até então? Por que a metafísica ainda 

não gozava do estatuto de ciência? A metafísica dogmática, pré-crítica, consistia na 

pretensa doutrina das coisas em si. A revolução copernicana proposta por Kant 

                                                 
6 Ibidem, B XI. 

7 Ibidem, B XII. 

8 Idem, Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa vir a ser considerada como ciência. In Kant 

II: Col. Os pensadores. São Paulo: Abril cultural, 1980. Prefácio, p. 7. 
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pretendia seguir o exemplo da matemática e da ciência da natureza, que haviam 

alcançado, por meio de uma revolução em seu procedimento, o caminho seguro da 

ciência. Nessas ciências observou-se que o nosso conhecimento, ao invés de ser 

determinado pela natureza dos objetos, era determinado a priori pelo próprio sujeito 

cognoscente. Cabia, portanto, fazer o mesmo com a metafísica. Enquanto a metafísica 

permanecesse como um procedimento dogmático, como o pretenso conhecimento das 

coisas em si, jamais encontraria o caminho da ciência.  

 

Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento tinha que se 

regular pelos objetos; porém todas as tentativas de mediante conceitos 

estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que ampliaria o 

nosso conhecimento, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso 

tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da 

Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso 

conhecimento (...). 
9
 

 

Assim como Copérnico, para explicar o movimento dos corpos celestes, 

“depois das coisas não quererem andar muito bem (...) admitindo-se que todo o exército 

de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria melhor que o espectador 

se movesse em torno dos astros, deixando estes em paz”
10

, Kant adotou um 

procedimento análogo para explicar a possibilidade de um conhecimento a priori. 

 

 

 

2. A Elementarphilosophie de Reinhold e a sistematização da doutrina crítica 

 

Com Reinhold, primeiro intérprete de Kant, há, também, a primeira tentativa 

de sistematização da doutrina crítica. Desenvolvida em um primeiro momento nas 

Cartas sobre a filosofia kantiana (1786-87), sua expressão mais rigorosa encontra-se no 

Ensaio de uma nova teoria da faculdade humana de representação (1789) e 

principalmente nos escritos sobre a Elementarphilosophie reunidos nos dois volumes 

das Contribuições para a retificação dos mal-entendidos ocorridos até agora entre os 

filósofos (1790 e 1792).  

A interpretação de Reinhold toma como ponto central da crítica da razão “dois 

pares de noções: forma e matéria, por um lado, fenômeno e coisa-em-si, por outro lado.” 

                                                 
9 Idem, Crítica da Razão Pura. Loc. cit., B XVI. 

10 Ibidem, B XVI-XVII. 
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11
 Com isso, a questão da coisa-em-si torna-se o objeto central da discussão filosófica da 

época sobre a filosofia de Kant. E embora o idealismo crítico desenvolvido 

posteriormente por outros filósofos coloque uma série de outras questões em discussão, 

o idealismo ainda permanece intimamente ligado ao conflito em relação à coisa-em-si. 

O criticismo kantiano permanece repartido pelo conflito entre coisa-em-si e fenômeno 

desencadeado pela interpretação de Reinhold. Sobre isso, Hartmann comenta: 

A coisa-em-si tornou-se o objeto central da discussão filosófica nos 

anos mais próximos. As próprias formulações de Kant, que neste 

ponto não são de modo algum claras, favoreceram o crescimento do 

problema debatido. Schulze, Maimon, Jakobi e Beck vêem na coisa-

em-si o problema central e decisivo da Crítica, e tanto Fichte como 

Schelling iniciam os seus primeiros esboços de sistemas com 

investigações perfeitamente análogas. Se se abstraírem certos pontos 

especulativos culminantes da lógica hegeliana, pode afirmar-se que 

em forma potencial e multiplamente variada se conserva a mesma 

linha problemática através de toda a época do idealismo alemão; 

encontramos Schopenhauer navegando ainda nas mesmas águas, com 

a dualidade de vontade e representação. (...) E porque Kant não tinha 

desaprovado totalmente a coisa-em-si, a filosofia crítica na sua 

interpretação dual parecia, por assim dizer, partida em dois 

fragmentos que os filósofos de agora em diante competirão entre si. 
12

   

 

Reinhold não via contradição na idéia da existência das coisas-em-si. Tanto 

não via contradição que desenvolveu seu princípio ou proposição da consciência (Satz 

des Bewußtseins) partindo, de um lado, do sujeito que daria a forma da representação e, 

por outro lado, do objeto que, mesmo permanecendo incondicionado, enquanto coisa-

em-si, teria a função de fornecer a matéria da representação. Durante o período em que 

publicou suas Cartas sobre a filosofia kantiana, no jornal Der Teutscher Merkur, e os 

sete anos (1787-1794) em que lecionou em Jena, como o primeiro ocupante da cadeira 

de filosofia crítica da universidade, cadeira posteriormente ocupada por Fichte, 

Reinhold desenvolve suas interpretações do criticismo e sua filosofia elementar.  

Ao se debruçar sobre a parte teórica da doutrina crítica, Reinhold começa a se 

questionar sobre os fundamentos e a solidez da primeira Crítica. A seu ver, a primeira 

Crítica carecia de uma exposição mais coerente, mais sistemática e científica. A 

Elementarphilosophie aparece, então, como a primeira grande tentativa de revisar e 

reformular as bases teóricas da doutrina crítica a partir de princípios, supostamente, 

mais sistemáticos e científicos.  

                                                 
11 Hartmann, N. A filosofia do idealismo alemão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1960, p. 16. 

12 Idem, p. 16. 
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Com sua nova doutrina, Reinhold sistematiza o empreendimento iniciado por 

Kant na Crítica da razão pura desfazendo a cisão entre a “parte teórica” da doutrina 

crítica (que em Kant tem como ponto de partida a experiência) e a “parte prática” 

(determinada pela lei moral). A intenção de Reinhold era sistematizar a doutrina crítica 

de modo que toda ela fosse deduzida a partir de um único princípio geral, que seria a 

fonte de todas as representações. Por meio da análise da faculdade representativa 

humana, Reinhold pretende encontrar os elementos fundamentais do conhecimento, 

chegando, assim, à gênese de todas as nossas representações.  

O princípio da consciência seria capaz de desfazer essa cisão, remetendo toda 

a doutrina crítica (tanto em sua parte teórica, como em sua parte prática) a uma única 

proposição de fundamental. Por meio dessa proposição, a filosofia elementar garantiria 

a uniformidade da doutrina crítica, e toda a teoria kantiana seria revestida da forma 

rigorosa de um sistema bem fundado.  

De acordo com a proposição da consciência, a representação é formada na 

consciência por meio da relação entre o representante (sujeito) e o representado 

(objeto). A representação é concebida pela relação entre ambos, mas se distingue, na 

consciência, tanto do sujeito como do objeto. No processo de formação da 

representação, a matéria, ou o múltiplo da representação, é dada à consciência, enquanto 

a forma da representação é produzida pelo sujeito representante. Embora não seja 

inteiramente criada pela consciência, uma vez que a matéria da representação é dada à 

consciência pelo objeto representado, a representação é toda produzida na consciência.   

A influência da interpretação de Reinhold foi enorme. “Os contemporâneos 

viram a filosofia de Kant à luz da de Reinhold; assim, no primeiro momento, parecia 

que havia desaparecido a diferença entre ambas as doutrinas.” 
13

 O rumo que a filosofia 

crítica tomou após a filosofia elementar de Reinhold teve como desenvolvimento 

subsequente a Wissenschaftslehre de Fichte. A filosofia elementar ou fundamental 

também marcaria de forma decisiva todo o desenvolvimento posterior do idealismo 

alemão. Além de Fichte, ela influenciaria ainda, de forma indiscutível, Schelling e 

Hegel, os outros dois grandes expoentes do idealismo alemão. Essa influência 

apareceria principalmente no que diz respeito à necessidade de se construir um sistema 

filosófico ancorado sobre uma proposição fundamental (Grundsatz) absoluta  

                                                 
13 Idem, p. 23. 
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A partir de 1798, Reinhold aderiria publicamente à Wissenschaftslehre, a 

despeito de sua própria doutrina, que reconhecera como inadequada. No entanto, apesar 

do malogro da filosofia elementar, diversas de suas características foram muito 

importantes para a interpretação da doutrina kantiana e o desenvolvimento posterior do 

idealismo transcendental pós-kantiano.  

O diagnóstico de Reinhold, que primava pela necessidade de reconduzir a 

filosofia ao estatuto de ciência por meio de um primeiro princípio fundamental, foi 

primordial para o desenvolvimento posterior do idealismo alemão. Essas características 

da filosofia elementar muito influenciaram as primeiras exposições da doutrina da 

ciência. É no diálogo com Reinhold, mas também com o escopo de superá-lo e refutar 

as objeções dos céticos, sobretudo o Aenesidemus de Schulze, que a Wissenschaftslehre 

de Fichte se orientará na procura do primeiro princípio absoluto e incondicionado do 

saber humano.   

 

3. A Wissenschaftslehre de Fichte 

 

Toda consciência é condicionada pela consciência imediata de nós 

mesmos. 
14

 

Fichte 
 

(...) a ciência que mais indaga as causas é também a mais capaz de 

ensinar, pois os que dizem quais são as causas de cada coisa são os 

que ensinam. Ademais, o saber e o conhecer cujo fim é o próprio 

saber e o próprio conhecer encontram-se sobretudo na ciência do que 

é maximamente cognoscível (...) De fato, quem deseja a ciência por si 

mesma deseja acima de tudo a que é ciência em máximo grau (...). 

Ora, maximamente cognoscíveis são os primeiros princípios e as 

causas; de fato, por eles e a partir deles se conhecem todas as outras 

coisas (...).
15

 

Aristóteles 

 

Os apontamentos revisionistas da Elementarphilosophie de Reinhold e as 

inúmeras objeções levantadas à doutrina kantiana pelos novos céticos, principalmente as 

relacionadas à coisa em si, indicavam a necessidade de reformular a doutrina crítica. 

Essa empresa fazia-se imperiosa, uma vez que Kant não havia encontrado o caminho 

seguro da ciência para a filosofia. É nesse sentido que Fichte diz que mesmo com a 

                                                 
14 Título do primeiro capítulo, e único publicado, do Ensaio de uma nova exposição da Doutrina-da-

ciência, aparecido no Philosofishes Journal, em 1797, tomo VII, p. 1-20. 

15 Metafísica, Livro A, 982.  



Kant e a meta de elevar a metafísica à categoria de ciência e o desenvolvimento do idealismo absoluto de 

Fichte 

 

 

indicação do limite para o entendimento humano a que chegara na Crítica da faculdade 

do juízo, Kant não havia “apresentado esse limite determinadamente, nem como o 

último limite do saber finito.”
16

 A doutrina crítica carecia, portanto, de um fundamento, 

tal como Reinhold já havia apontado. 

Com Fichte, a doutrina kantiana se desenvolve em direção ao conhecimento 

absoluto. A Wissenschaftslehre (doutrina da ciência) toma o sentido de metafísica que 

Kant deu à filosofia transcendental. A saber, a filosofia seria a ciência dos primeiros 

princípios e dos fundamentos do saber humano. Enquanto as ciências particulares se 

ocupam de saberes específicos, a filosofia se ocupa do próprio saber – sendo, portanto, 

anterior às outras ciências, i. é, uma doutrina da ciência ou ciência fundamental.  

 

 

 

3.1. O primeiro princípio da doutrina da ciência: o “eu”  

 

O primeiro princípio da doutrina da ciência aparece pela primeira vez em 

Fichte na Resenha de Aenesidemus (1794). Após a leitura do Aenesidemus Fichte 

convenceu-se dos argumentos de Schulze de que o princípio da consciência de 

Reinhold não poderia ser o primeiro princípio do saber humano e da filosofia. Além de 

partir do conhecimento teórico para fundar seu princípio, Reinhold o estabelecera como 

um fato da consciência. E por conta disso não conseguiu fixar seu princípio 

incondicionadamente, o que o levou a ser refutado pelos argumentos céticos de Schulze. 

Partindo de uma base cética já delineada por David Hume, Schulze se 

concentra em demonstrar contra Reinhold que a sua primeira proposição, a chamada 

proposição da consciência, exposta e defendida ao longo do período da 

Elementarphilosophie, não era incondicionada. A linha de argumentação de Schulze 

consistia em afirmar que a primeira proposição proposta por Reinhold não conseguia 

demonstrar três coisas, 
17

 a saber: (1) que não dependia do princípio de não contradição; 

(2) que partindo dessa proposição, se pudesse distinguir o conteúdo da subjetividade do 

dado objetivo, o real; e (3) que essa proposição era válida universalmente, que não se 

                                                 
16 Fichte, J. G. Sobre o conceito da doutrina da ciência ou da assim chamada filosofia (1794). In Fichte: 

Col. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 6.  

17 Cf. Marques, António. Uma interpretação céptica do criticismo. In Gil, F. (org.), Recepção da Crítica 

da razão pura. Antologia de escritos sobre Kant (1786-1844). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1992, p. 250. 
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ligava a nenhuma experiência ou raciocínio determinado. Quer dizer, no Aenesidemus, 

Schulze argumenta que essa primeira proposição, estabelecida por Reinhold, além de 

não ser incondicionada, posto que dependia do princípio de não contradição, também 

não era válida universalmente, já que partindo dela não se poderia distinguir entre as 

disposições subjetivas, particulares, do sujeito e o dado objetivo, real. 

Fichte observa, então, a despeito de Reinhold e Schulze, que o primeiro 

princípio absoluto do conhecimento tinha de ser prático e que não era um fato da 

consciência (Tatsache), mas uma ação (Tathandlung) da mesma. 

Fichte caracteriza com clareza o ponto candente a que chegara na sua 

crítica ao Enesidemo. É inexato o primeiro suposto de Reinhold de 

que se tenha de partir de um fato. Um princípio supremo da dedução 

de um sistema nunca pode ser um fato no sentido da «Tese da 

consciência» de Reinhold. Todos os fatos são primeiramente qualquer 

coisa para a consciência. Daqui que os fatos não podem ser os 

primeiros pontos de partida incondicionados; segundo a sua essência, 

estão sujeitos às leis da consciência do objeto e, por isso, é sempre 

fácil ao céptico demonstrar que eles tenham já por suposto as mesmas 

categorias (por exemplo, a causalidade) cuja existência tem de ser 

deduzida. Há na consciência qualquer coisa de mais original do que o 

fato: a ação produtora. Pois a consciência é no fundo ativa – «a razão 

é prática» –, a sua essência particular não se esgota, portanto, no 

caráter de ser um fato. Deste modo, o centro de gravidade da filosofia 

teórica desloca-se para a prática. Só esta pode proporcionar o primeiro 

princípio supremo. 18  

 

 Fichte observa que Reinhold, em seu primeiro princípio, não parte de um ponto 

originário da consciência, mas da própria consciência já estabelecida e condicionada 

pelas leis que a regem. O primeiro princípio absoluto não poderia ser meramente 

teórico, como o concebeu Reinhold, mas primordialmente prático. Como argumenta 

Fichte, trata-se de procurar  

(...) o princípio absolutamente primeiro, pura e simplesmente 

incondicionado, de todo saber humano. (...) Ele deve exprimir aquele 

estado-de-ação (Tathandlung), que não aparece nem pode aparecer 

entre as determinações empíricas de nossa consciência, mas que, 

muito pelo contrário, está no fundamento de toda consciência e é o 

único que a torna possível. 
19

  

 

A proposição da consciência não poderia, portanto, ser um primeiro princípio. Daí 

Reinhold ter sucumbido às críticas de Schulze.  

                                                 
18 Hartmann, N. A filosofia do idealismo alemão, p. 59. Em itálico no texto original. 

19 Fichte, J. G. Fundação de toda Doutrina da ciência, p. 43. 
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 Kant também, por não ter estabelecido um princípio primeiro incondicionado, 

envolveu a doutrina crítica em problemas insolúveis, como o problema da coisa em si. 

De acordo com Kant, e também com Reinhold, a coisa em si é inacessível ao sujeito 

cognoscente. Com isso, se cria uma barreira intransponível entre a subjetividade e as 

coisas; entre o sujeito que pretende conhecer os objetos e os próprios objetos, que se 

mantêm inacessíveis ao sujeito enquanto coisa em si. O idealismo crítico kantiano, 

assim como a Elementarphilosophie de Reinhold, falha em explicar satisfatoriamente o 

modus operandi da consciência justamente por não partir de sua gênese.   

Para Fichte, a unidade sintética original da apercepção, o eu penso, que em 

Kant acompanha todas as representações, jamais poderia ser um primeiro princípio 

absoluto. Posto que embora seja necessário para algo que pensa que exista, no entanto, 

não é necessário pensar para existir. Como diz Fichte: “não se pensa necessariamente, 

se se é, mas é-se necessariamente, se se pensa. O pensar não é de modo nenhum a 

essência, mas apenas uma determinação particular do ser; e há, além dessa, muitas 

outras determinações de nosso ser.” 
20

 

Kant não mostra como se origina o sujeito, mas só as suas qualidades 

e relações. Mas estas podem compreender-se muito bem na sua gênese 

se se recuar à sua origem que, por sua vez, já não reside em leis dadas 

mas sim numa  concessão de leis. Procurar uma matéria dada é então 

supérfluo, pois o objeto não é senão a síntese original de todas as 

relações. Esta posição básica não pode deduzir-se, só pode ser 

imediatamente «verificada». Porque o último reduto de todas as 

determinações, assim como a unidade da sua síntese, reside na 

atividade da inteligência. 
21

 

 

Se não se tem o elo originário entre sujeito e objeto, se cai em sérios 

problemas, como os que Kant teve ao postular a existência das coisas em si. Para Fichte, 

a própria idéia da coisa em si é contraditória. Pois só se pode pensar um objeto em 

relação com um sujeito. Este problema é derivado do fato de Kant não ter estabelecido 

um absoluto e de ter pensado a existência das coisas em si não como subordinadas, 

condicionadas, ao eu, mas como superiores a ele.     

Fichte rejeita a coisa em si e supera a dicotomia entre sujeito e objeto. Com 

isso, busca afastar a acusação de dogmatismo que a doutrina crítica recebeu por parte de 

pensadores da época (como Jacobi, Maimon e Schulze) que se posicionaram de forma 

                                                 
20 Idem, p. 48. 

21 Hartmann, N. A filosofia do idealismo alemão, p. 61. 
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cética em relação a Kant. As faculdades do conhecimento, que em Kant funcionavam de 

forma coordenada, são submetidas por Fichte a um princípio último do qual essas 

faculdades seriam derivadas. Por meio da análise do espírito humano, Fichte tem por 

escopo chegar à gênese do conhecimento, o saber absoluto, lugar comum onde o sujeito 

e o objeto se encontram numa unidade indissolúvel, o eu. Sobre as coisas em si Fichte 

argumenta:  

(...) se a doutrina-da-ciência devesse ser indagada: como são feitas 

(bechaffen) as coisas em si? Ela não poderia responder de outro modo, 

senão: assim como nós devemos fazê-las (machen). Ora, com isso, a 

doutrina-da-ciência não se torna, de nenhum modo, transcendente; 

pois tudo o que indicaremos, também aqui, nós encontramos em nós 

mesmos, transportamos de nós mesmos para fora porque em nós se 

encontra algo que só pode ser explicado completamente por algo fora 

de nós. Sabemos que o pensamos, que o pensamos segundo as leis de 

nosso espírito, que, portanto, nunca podemos sair de nós, nunca 

podemos falar da existência (Existenz) de um objeto sem sujeito. 
22

    

 

Ao se pôr, o eu se põe sempre originariamente como sujeito-objeto juntos na 

consciência. “Será sempre em vão que se procurará por um elo entre o sujeito e o 

objeto, se ambos já originariamente não tiverem sido apreendidos em sua unificação. 

Por isso, toda filosofia que não parte do ponto em que ambos estão unificados é, 

necessariamente, fútil e incompleta (...)”. 
23

 O conteúdo da consciência é fundado e 

apreendido pela autoconsciência do eu. “Não podemos pensar nada, sem introduzir o 

pensamento de nosso eu, como consciente de si mesmo; não podemos nunca abstrair de 

nossa autoconsciência (...)”. 
24

 Logo o eu está pressuposto em toda consciência possível. 

Toda consciência acompanha a consciência do eu. Por ser a condição da consciência e 

de todas as representações, a partir do eu se deduz todo o conteúdo da consciência – 

toda filosofia tanto teórica como prática. Não há nada na consciência que não tenha sido 

posto no eu, pelo eu e para o eu – nela todo conteúdo é determinado e está contido nele.  

Fichte identifica o absoluto, o fundamento da experiência, como uma atividade 

originária da consciência, o eu. Este fundamento é anterior a toda relação entre sujeito e 

objeto, é mesmo a condição de ambos.  O absoluto é algo dinâmico, é o contínuo fazer-

se da consciência. O princípio de identidade, que de acordo com Fichte é o fundamento 

da lógica e que nessa ciência tem somente um sentido formal, abstrato, é considerado na 

                                                 
22 Fichte, J. G. Fundação de toda doutrina da ciência, p. 153. 

23 Idem, O princípio da doutrina da ciência, p. 44. 

24 Idem, Fundação de toda doutrina da ciência, p. 47. 
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doutrina da ciência também como tendo um conteúdo existencial, real. Este princípio 

representa a unidade fundamental da consciência, a identidade absoluta do eu consigo 

mesmo.   

Na Fundação de toda doutrina da ciência (Grundlage), Fichte faz a exposição 

dos três princípios que fundamentam a doutrina da ciência, os mesmo já haviam sido 

esboçados em Sobre o conceito da doutrina da ciência.  

Primeiro princípio: “O eu põe a si mesmo e é, em virtude desse mero pôr-se a 

si mesmo (...)”. 
25

 Neste primeiro princípio ou proposição fundamental (Grundsatz) o eu 

põe absolutamente o seu próprio ser. Tudo o que é, é em virtude do eu. Não há nada que 

preceda o eu. Tudo o que é, é condicionado pelo eu, o único absolutamente 

incondicionado – ou seja, condicionado apenas por si mesmo. Esta proposição expressa 

a auto-posição absoluta do eu: Eu sou (Ich bin), e a pura identidade do eu consigo 

mesmo.  

Segundo princípio: Ao se pôr, o eu põe também um não-eu. O eu e o não-eu 

são assim opostos. Da necessidade de conciliá-los surge o próximo princípio.  

Terceiro princípio: “Eu oponho, no eu, ao eu divisível, um não-eu divisível.” 
26

 

Neste princípio, a oposição entre o eu e o não-eu é resolvida pela limitação recíproca de 

ambos; do contrário, os dois se oporiam como contraditórios e se suprimiriam. Na 

Grundlage, Fichte exemplifica o modo dessa relação: 

Ponham, no espaço contínuo A, no ponto m luz e no ponto n treva; 

então, já que o espaço é contínuo e entre m e n não há nenhum hiato, 

deve necessariamente haver entre ambos os pontos, em algum lugar, 

um ponto o, que é ao mesmo tempo luz e treva, o que se contradiz. – 

Ponham entre ambos um termo médio, penumbra. Se a penumbra for 

de p a q, então deve limitar-se em p com a luz e em q com a treva. (...) 

A penumbra é a mistura de luz e treva. Ora, para que em p a luz clara 

possa limitar-se com a penumbra, é preciso que o ponto p seja ao 

mesmo tempo luz e penumbra; e – já que a penumbra só se distingue 

da luz por ser também treva – que esse ponto seja ao mesmo tempo 

luz e treva. Assim também no ponto q. – Por conseguinte, a 

contradição não pode ser resolvida de outro modo, a não ser assim: luz 

e treva não são em geral opostas, mas distinguem-se apenas segundo 

os graus. A treva é meramente uma quantidade muito exígua de luz. – 

Exatamente assim se passa entre o eu e o não-eu. 
27

 

 

                                                 
25 Idem, p. 46. 

26 Ibidem, p. 55. Em itálico no texto original. 

27 Ibidem, p. 75. Em itálico no texto original. 
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Como chama a atenção Fichte, a passagem entre eu e não-eu se dá de forma 

gradual e sem nenhum hiato, como o que há na doutrina das coisas em si. A passagem 

de um a outro se dá de modo que ambos não se aniquilem reciprocamente. Portanto, é 

completamente injustificada a acusação de contradição que Hegel fará a Fichte sobre 

este ponto. A síntese desses opostos é a resolução do momento anterior em que o não-

eu se punha como um obstáculo à atividade do eu.  Este momento é a resolução da 

tensão existente entre a pura atividade infinita do eu que se determina em relação a um 

não-eu que o limita. Essa determinação é o infinito processo em que o eu aniquila o 

não-eu e desse modo se determina e se apropria do mundo. Na medida em que o eu é 

posto como limitado pelo não-eu, temos o princípio da filosofia teórica; e na medida em 

que o eu é posto como limitando o não-eu, temos o princípio da filosofia prática. Os 

princípios de uma e outra são assim derivados do terceiro princípio fundamental da 

doutrina da ciência. 
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