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RESUMO 
 
 

O presente trabalho estudará duas possíveis perspectivas do sujeito 
kantiano. Analisaremos a possível aproximação entre o sujeito kantiano 
humanista e o individualismo relativista presente em nossa sociedade. Depois 
analisaremos a apropriação realizada por Hannah Arendt do juízo estético 
kantiano, tendo em vista um julgamento do ponto de vista de toda a 
humanidade. Trata-se de uma perspectiva humanista do sujeito kantiano, que 
entende possível o seu resgate para a pós-modernidade. Estudaremos a 
introdução e a primeira metade da “Crítica da Faculdade do Juízo” de 
Immanuel Kant. Depois analisaremos a apropriação realizada por Hannah 
Arendt do juízo reflexivo, a partir de um estudo de suas “Lições sobre a 
Filosofia Política de Kant”. Nesta obra, Arendt aproveitará do juízo reflexivo 
para lançar bases a um julgamento que tenha como ponto central a 
observação de um acontecimento particular do ponto de vista de toda a 
humanidade. Tal julgamento é possível apenas a partir do pensamento 
alargado.    
 
Palavras Chaves: Kant, Arendt, juízo estético, juízo reflexivo, pensamento 
alargado, humanidade, humanismo, individualismo, relativismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The present work will study two possible perspectives regarding the Kantian 
view. We will analyze the possible approximation of the humanist Kantian 
view and the relativist individualism present in this society. Then we will 
analyze the appropriation made by Hannah Arendt of the Kantian aesthetic 
judgment, considering such judgment from the point of view of the whole 
mankind. We shall study the Introduction and the first half of Immanuel Kant’s 
“Critique of Judgment”. Then, we will analyze the appropriation by Hannah 
Arendt of said judgment by studying her “Lectures on Kant's Political 
Philosophy”; in this book, Arendt uses the reflective judgment to lay the basis 
for a judgment in which the corner stone is the observation of a particular 
event from the point of view of the whole of humanity. Such judgment is only 
possible when employed the broaden thought. 
 
Keywords: Kant, Arendt, aesthetic judgment, reflective judgment, broaden 
thought, humanity, humanism, individualism, relativism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação versará sobre duas possíveis perspectivas do sujeito 

kantiano. A primeira perspectiva está assentada na ponte entre o sujeito kantiano 

(humanista) e o individualismo relativista. Após uma análise da razão prática, tendo 

em vista a sua relação com o direito e com o sujeito, nos aprofundaremos na 

questão relativa ao sujeito kantiano, tendo em vista a possibilidade, a partir da teoria 

de Kant, de compreendermos a concepção de sujeito (ou melhor, de indivíduo) que 

possuímos atualmente. Neste ponto, a teoria se distingue da prática, não sendo 

efetivamente avaliadas as intenções de Kant quando esquematizou o seu sujeito, 

mas como sua teoria pôde ser utilizada como base para o crescimento de uma 

posição individualista.       

 

A análise da segunda perspectiva, que tem por base a possibilidade de ser 

aproveitado o sujeito estabelecido por Kant para o resgate do humanismo e do 

espaço público, terá por base um assunto que a princípio parece não possuir a 

menor relação com um estudo da filosofia do direito de um modo geral. Debruçar-

nos-emos em uma análise da Crítica da Faculdade do Juízo, de Immanuel Kant. 

Afirmamos que parece estranho tal estudo, pois tal obra kantiana se refere a um 

juízo estético; a um julgamento sobre a beleza, a um sentimento quanto àquilo que 

nos causa prazer quando presenciamos “algo belo”. A análise do belo nos permitirá 

esquematizar as bases fundamentais para o resgate do sujeito a partir da teoria 

kantiana, pois, como veremos, a inter-subjetividade pode ser defendida a partir do 

estabelecimento da objetividade a partir da subjetividade. Tal característica está 

presente no juízo do belo kantiano.  

 

 Continuaremos nossa investigação passando de Kant para Hannah Arendt. 

Nossa autora percebeu na Crítica da Faculdade do Juízo, e em outros textos 

kantianos voltados à política, a possibilidade de vislumbrarmos uma teoria sobre o 

julgamento. Sobre o julgamento propriamente dito, Kant foi um dos poucos a se 

preocupar, a pensar a respeito. Vale dizer, o próprio Kant, antes da análise de 

Arendt, percebeu após escrever a Crítica da Faculdade do Juízo que as suas 

descobertas no campo da estética poderiam servir muito bem para um julgamento 
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político, no sentido de um julgamento voltado à humanidade em geral, o que pode 

fundamentar para a pós-modernidade o resgate da inter-subjetividade.  

 

 O julgar kantiano é importante, pois independe de conceitos que lhe sejam 

prévios. É um julgamento sem regras, por assim dizer, não que se julgue de 

qualquer maneira, sem ‘sentido’, por assim dizer. Pelo contrário, o juízo estético é de 

fundamental importância, pois julga sem a necessidade de conceito, sem elaborar 

conceitos, porém, sem perder o sentido. O julgamento sem regras implica em um 

julgamento sem um conteúdo previamente estabelecido. A objetividade do 

julgamento não lhe é anterior, mas posterior. A partir do julgamento subjetivo do belo 

kantiano pode ser exigida a universalidade. Trata-se da universalidade a partir do 

sujeito finito, e não anterior a ele, própria da metafísica clássica. 

 

 Trata-se de um juízo que depende muito da nossa faculdade da imaginação, 

ou seja, da nossa capacidade de esquematizar internamente aquilo que já não 

temos mais presente. Também é importante dizer que tal juízo está vinculado ao 

nosso sentimento, em um sentido forte como apenas Kant lhe concedeu.  

 

Não se trata de um juízo lógico, trata-se de um juízo independente de regras 

que lhes sejam exteriores, originária do trabalho livre de duas faculdades nossas 

que trabalham livremente em nosso espírito. Como poderia dizer Arendt, faculdades 

do espírito que trabalham em favor da humanidade. Como veremos, Arendt se 

apropria da elaboração kantiana a respeito do juízo, e mesmo do pensamento 

alargado, para oferecer uma roupagem ‘nova’. Arendt observará o que será 

importante para nós, pois não estará preocupada com o julgamento voltado para a 

beleza, mas sim com o julgamento voltado à humanidade, base de recuperação da 

inter-subjetividade e do espaço público.  

 

 Mas como isso seria possível? O que afinal é um juízo estético? O que é o 

pensamento alargado? Qual é a relação com a humanidade? Estas são questões 

fundamentais que certamente balizaram a elaboração da presente dissertação, 

principalmente no que se refere à “segunda perspectiva” do sujeito kantiano. 

Pretendemos com isso trazer presente as idéias destes grandes pensadores da 

nossa História, destes grandes expectadores do mundo.   
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1 O DESPERTAR DO SONO DOGMÁTICO 

 
 

1.1 Motivação do estudo do ‘despertar’ de Kant 

 
 

Consideramos importante a realização de um breve sobrevôo em um dos 

principais fundamentos da filosofia kantiana, qual seja, o seu “despertar do sono 

dogmático”, a partir da filosofia de David Hume. Buscaremos compreender o que 

significa a interrupção do sono dogmático, do qual Kant afirma ter sido retirado por 

meio de David Hume, chegando à compreensão de qual foi o caminho seguido por 

Kant após ‘despertar’.  

 

Certamente será de grande auxílio uma reflexão a respeito deste ‘despertar’, 

tendo em vista esclarecermos significativamente um dos fundamentos da filosofia 

kantiana, qual seja, como é possível conhecermos os objetos do mundo sensível. 

Por meio da especulação realizada a partir do questionamento das ‘soluções’ de 

Hume quanto ao conhecimento dos objetos sensíveis, Kant desenvolveu uma teoria 

de conhecimento dos objetos, que não será objeto da presente dissertação. 

Pretendermos ter uma compreensão satisfatória desta teoria do conhecimento, pois 

certamente uma elucidação dos fundamentos kantianos para o conhecimento das 

coisas contribuirá para a compreensão do estudo que será realizado da “Crítica da 

Faculdade do Juízo”.  

 

A filosofia de David Hume certamente contribuiu para o desenvolvimento da 

filosofia kantiana. Hume questionou a possibilidade de um conhecimento 

aprofundado dos objetos, alertando que chegamos a conhecer apenas algo 

superficial sobre os mesmos, jamais chegando ao conhecimento do que está por 

trás das causas e efeitos observados nas relações dos objetos entre si, ou da 

relação do mesmo objeto consigo mesmo (quando considerado em diferentes 

momentos).  
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Até certo ponto, Kant ‘concorda’ com David Hume, mas pretende dar uma 

solução diferente à questão da impossibilidade de conhecimento dos objetos. Para 

oferecer uma nova solução, Kant foi despertado.  

 

Confesso francamente: a lembrança de David Hume foi justamente o que há 
muitos anos interrompeu pela primeira vez meu sono dogmático e deu às 
minhas pesquisas no campo da filosofia especulativa uma direção 
completamente nova. Eu estava bem longe de dar ouvidos a suas 
conclusões, que resultavam simplesmente do fato de ele não se ter 
proposto sua tarefa em toda a sua plenitude, mas de ter visto apenas uma 
de suas partes, que, sem levar em consideração o todo, não pode dar 
informação alguma.1 

 

Realizaremos um recorte na filosofia de David Hume com o objetivo de 

compreender alguns de seus principais aspectos, e de trazer de sua filosofia aquilo 

que interrompeu o sono dogmático de Kant. Tangenciaremos a filosofia de Hume a 

respeito da relação entre os homens e os objetos que lhe são exteriores, em 

especial, na percepção do homem a respeito da relação de causa e efeito nos 

objetos. A partir disso, poderemos compreender a relação entre o sujeito e o objeto 

em Hume, sob o aspecto do conhecimento.  

 

Logo após, explicaremos em que ponto Kant foi despertado por Hume, 

apresentando a principal conseqüência disso. Veremos que o fato de Hume ter 

interrompido o sono dogmático de Kant não significa que Kant adotou a filosofia de 

Hume. Pelo contrário, foi o argumento de Hume ao negar a possibilidade da 

Metafísica que despertou em Kant a necessidade de explorar novos caminhos para 

defender a Metafísica como ciência. Hume negou caminho para a Metafísica 

clássica, despertando em Kant a necessidade de desvendar novos caminhos para a 

Metafísica 

 

 

1.2 Breve abordagem da filosofia de Hume 

 
 

Nosso recorte se dará em torno da compreensão de Hume a respeito da 

percepção que temos dos objetos em suas relações de causa e efeito. Buscaremos 
                                                 
1 KANT. I. Textos selecionados.  São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 10. Prolegômenos. 
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compreender o papel da experiência, como percebemos a causa e efeito, e a 

relação dessa percepção com os objetos em si mesmos considerados. 

 

Temos como evidente, podendo afirmar com convicção, que o sol nascerá 

amanhã, mas esta convicção não é demonstrativamente certa, pois o contrário de tal 

afirmação não é falso. Esta afirmação ultrapassa os sentidos e a memória pois 

remete ao futuro. Não posso ver, nem me lembrar, de algo que ainda não 

aconteceu. Como podemos fazer esta afirmação, ultrapassando o que nos é 

fornecido pelos sentidos e pela memória, é o que Hume pretende investigar. 

 

 Hume afirma: “todos os raciocínios referentes a questões de fato parecem 

fundar-se na relação de causa e efeito. É somente por meio dessa relação que 

podemos ir além da evidência de nossa memória e nossos sentidos” 2·. Em outro 

parágrafo, Hume afirma que o conhecimento acerca das relações de causa e efeito 

não é obtido “a priori”, e sim através da “experiência”.  

 

Arrisco-me a afirmar, a título de uma proposta geral que não admite 
exceções, que o conhecimento dessa relação [de causa e efeito] não é, em 
nenhum caso, alcançado por meio de raciocínios a priori, mas provém 
inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos 
particulares acham-se constantemente conjugados uns aos outros.3 

 

Segundo Hume, o conhecimento a priori é um conhecimento anterior à 

experiência, e não é através dele que fazemos inferências causais. Só podemos 

inferir a partir da experiência, isso porque o conteúdo que diz o que é causa e o que 

é efeito está na experiência.  

 

Afirmando que a inferência causal não poderia ser realizada por um raciocínio 

a priori, pois tal raciocínio não se baseia na experiência, Hume pôde afirmar 

posteriormente que não poderíamos conhecer a causa das causas, pois tal busca 

não poderia partir da experiência, terminando por se basear no raciocínio a priori, 

capaz de chegar apenas em conclusões arbitrárias sobre relações de causa e efeito. 

                                                 
2 HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre o s princípios da moral. São 
Paulo: Unesp, 2004. p. 54. 
 
3 Ibid., p. 55. 
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Dessa forma, quando Hume afirma que: “Quanto às causas dessas causas 

gerais, entretanto, será em vão que procuraremos descobri-las; e nenhuma 

explicação particular delas será jamais capaz de nos satisfazer” 4, apresenta uma 

limitação ao conhecimento humano. As causas das causas gerais não poderemos 

descobrir jamais, pois não são dadas na experiência. Sendo a experiência a base de 

todas as inferências causais, as causas das causas jamais serão desvendadas, pois 

não está no campo de investigação possível tendo a experiência como base.   

 

 Citando Hume, “afirmo, portanto, que, mesmo após termos experiência das 

operações de causa e efeito, as conclusões que retiramos dessa experiência não 

estão baseadas no raciocínio ou em qualquer processo do entendimento” 5. 

Supomos que os efeitos de objetos semelhantes sejam os mesmos dos 

anteriormente experienciados, e Hume nos afirma que este passo não é dado por 

via de um raciocínio.  

 

Deve-se certamente reconhecer que a natureza tem-nos mantido a uma boa 
distância de todos os seus segredos, só nos concedendo o conhecimento 
de umas poucas qualidades superficiais dos objetos, enquanto mantém 
ocultos os poderes e princípios dos quais a influência desses objetos 
depende inteiramente.6  

 

A partir dessa citação podemos compreender o cerne da questão humeana. 

Todas as nossas conclusões a respeito das causas e efeitos tem por base 

experiências anteriores. Não tem por base um aprofundado conhecimento dos 

objetos dos quais supomos existirem efetivamente causas e efeitos; não temos 

conhecimento dos poderes secretos dos objetos, daquilo que está por trás do 

observável. Só temos acesso a “qualidades superficiais dos objetos”, ou seja, jamais 

atingimos o conhecimento do objeto em si mesmo.   

 

 Hume propõe a existência de um princípio interno que nos predispõe a 

acreditar que o futuro será semelhante ao passado, permitindo-nos ter o que 

                                                 
4 HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre o s princípios da moral. São 
Paulo: Unesp, 2004. p. 59. 
 
5 Ibid., p. 62. 
 
6 Ibid., loc. cit. 
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podemos chamar de um “conhecimento superficial” dos objetos, apenas quanto às 

causas e efeitos observadas anteriormente.  

 

Esse princípio é o hábito ou costume. Pois sempre que a repetição de 
algum ato ou operação particulares produz uma propensão a realizar 
novamente esse mesmo hábito ou operação, sem que se esteja sendo 
impelido por nenhum raciocínio ou processo do entendimento, dizemos 
invariavelmente que essa propensão é efeito do hábito. 7 

 

O que nos permite projetar o futuro a partir do passado é o hábito. Hume não 

se refere ao hábito no sentido vulgar, como um hábito particular, mas se refere ao 

hábito como sendo uma inclinação da natureza humana. O princípio do hábito se 

revela como uma propensão para a repetição.  

  

   

1.3 A interrupção do sono dogmático 

 

 

 Do ponto de vista humano, os objetos nos transmitem as suas características 

e nós só podemos concluir coisas a partir do que é transmitido pelos objetos. Desse 

modo, somos passivos perante o mundo, os objetos governam nossas conclusões. 

O papel da razão é secundário, o que mais importa são as experiências que temos e 

o uso que delas fazemos por meio do princípio hábito. 

 

Na filosofia de Hume, as causas e efeitos não estão nos próprios objetos. Na 

realidade, nós estamos inclinados a considerar causas e efeitos na natureza de 

tanto observarmos a ocorrência deles. Devido ao princípio hábito, esperamos o 

mesmo para o futuro quanto ao que ocorreu no passado, em um sentido amplo, e 

assim o homem pode se guiar no mundo.  

 

Para Kant, o mais importante que podemos retirar das conclusões de Hume é 

a impossibilidade de conhecermos os objetos em si mesmos. O que verificamos são 

causas e efeitos observáveis nos objetos, na relação deles, mas as causas das 

                                                 
7 HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre o s princípios da moral. São 
Paulo: Unesp, 2004. p. 74. 
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causas, os poderes secretos dos objetos, jamais poderemos descobrir. Não 

podemos chegar à essência dos objetos. Citando Gérard Lebrun:  

 

(...) o problema - replicava Hume - é que não é essa a questão: se Kant foi 
‘despertado’ por Hume de seu ‘sono dogmático’, é que não achou nada a 
responder ao desafio lançado nesses termos. Hume - disse ele [Kant] - 
provou ‘de maneira irrefutável ’que é inconcebível que a existência de uma 
coisa B deva resultar necessariamente da existência de uma coisa A. Teve 
pois ‘toda a razão ’em concluir que a idéia de haver uma relação de 
causalidade entre as coisas (fora do espírito que, por hábito, forja esta 
relação) é uma mentira e uma ilusão.8 

 

O que observamos fundamentalmente em Hume é que de um evento A 

decorre um evento B, mas isso é o que concluímos por nós mesmos por causa das 

experiências anteriores. Não temos condições de comprovar uma causalidade 

necessária, não podemos dizer categoricamente que de um evento A tem como 

conseqüência um evento B. Nós apenas observamos várias vezes que uma bola de 

bilhar lançada em direção a outra irá movimentá-la, mas só sabemos isso de tanto 

observar, e não por conta de um conhecimento a respeito das propriedades dos 

objetos. O evento B não está contido no evento A, do que decorre que não podemos 

ter um conhecimento da essência dos objetos.  

 

Querer investigar além da experiência seria entrar no campo da metafísica9. A 

essência dos objetos não é observável, portanto nada podemos concluir sobre a 

essência a partir da observação dos objetos. Para Hume a Metafísica morre aqui, 

pois não posso observar a essência das coisas, só posso conhecer os objetos a 

partir da observação, a partir do experienciável, sem o qual nada sei dos objetos. 

Para Kant, esta é a interrupção do sono dogmático. Não é a Metafísica quem morre, 

mas sim a Metafísica nos moldes platônicos. 

  

                                                 
8 LEBRUN, G. Kant e o fim da metafísica. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 9 e 10. 
 
9 Para Hume, o vasto campo da metafísica comporta o não menos vasto campo de erros e enganos. 
“O que se objeta, porém, à obscuridade da filosofia profunda e abstrata não é simplesmente que seja 
penosa e fatigante, mas que seja fonte inevitável de erro e incerteza. Aqui de fato repousa a objeção 
mais justa e plausível a uma parte considerável dos estudos metafísicos: que eles não são 
propriamente uma ciência, mas provém ou dos esforços frustrados da vaidade humana, que desejaria 
penetrar em assuntos completamente inacessíveis ao entendimento, ou da astúcia das superstições 
populares que, incapazes de se defender em campo aberto, cultivam essas sarças espinhosas 
impenetráveis para dar cobertura e proteção a suas fraquezas. HUME, D. Investigações sobre o 
entendimento humano e sobre os princípios da moral.  São Paulo: Unesp, 2004. p. 26.  
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Eis a advertência que Kant retira de Hume: os objetos que observamos não 

nos fornecem nenhum conhecimento a respeito deles. Não podemos conhecer os 

objetos, não podemos chegar à coisa em si. 

 

Desse modo, seguindo a advertência de Hume, Kant não procurou fundar a 

Metafísica nos objetos. Não parte da análise dos objetos, que afinal não podem ser 

conhecidos, busca analisar a razão humana e seus limites.  

 

Kant opera o que ele mesmo denominou de “revolução copernicana”. Caso 

apenas observe os objetos e tire conclusões a partir das observações, o sujeito 

permanece subordinado ao objeto. Ele diria que não são os objetos que se impõem 

a mim, mas é a minha razão de acordo com seus princípios quem aborda o objeto. 

Por isso se opera uma “revolução copernicana”, pois enquanto Copérnico afirma a 

rotação da Terra em torno do Sol, invertendo as crenças de seu tempo, Kant afirma 

uma “rotação” do objeto em torno do sujeito. O sujeito ocupa a posição central da 

relação com o objeto, que só pode ser conhecido de acordo com os princípios a 

priori da razão.10 

 
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 essa pressuposição. Por isso tente-se ver 
uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da Metafísica admitindo 
que os objetos tem que se regular pelo nosso conhecimento, o que 
concorda melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori 
dos objetos que deve estabelecer algo sobre os mesmos antes de nos 
serem dados. O mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de 
Copérnico que, depois das coisas não quererem andar muito bem com a 
explicação dos movimentos celestes 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. Na 
Metafísica pode-se então tentar algo similar no que diz respeito à intuição 
dos objetos. Se a intuição tivesse que se regular pela natureza dos objetos, 
não vejo como se poderia saber algo a priori a respeito da última; se porém 
o objeto se regula pela natureza de nossa faculdade de intuição, posso 
então representar-me muito bem essa possibilidade.11 

 

                                                 
10 O vocábulo razão foi utilizado em sentido amplo, albergando as faculdades de conhecimentos 
humanas. O vocábulo razão em sentido estrito é utilizado para designar uma das faculdades de 
conhecimento, que a partir do conceito de liberdade “pensa” sem uma relação estrita com o mundo 
físico. 
 
11 KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 12 e 13. 
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O “sono dogmático” se refere à relação entre sujeito e objeto, na possibilidade 

de conhecermos os objetos. O alerta que Kant buscou em Hume pode ser assim 

sintetizado: não temos a possibilidade de conhecer os objetos em si mesmos. A 

partir disso, Hume e Kant seguiram caminhos diversos. Enquanto Hume negou a 

possibilidade da Metafísica enquanto ciência de conhecimento dos objetos, Kant 

buscou o conhecimento dos objetos a partir de nós mesmos, criando uma Metafísica 

que respeita os limites da razão humana.  

 

Nesse sentido, só podemos conhecer os objetos dentro dos limites das 

nossas faculdades de conhecimento. Não chegamos ao conhecimento do objeto em 

si mesmo, mas apenas daquilo que temos condições de representar a partir dele nas 

nossas faculdades de conhecimento. Conforme Lebrun:  

 

Toda a Crítica da Razão Pura é escrita para convencer-nos de que, quando 
conhecemos ou formulamos um conhecimento, nada desvendamos de ‘Ser 
em si’, não deciframos um texto que teria sido gravado ‘nas coisas’, como 
pretendiam os metafísicos desde Platão. Penetrar por nossa razão nas 
coisas... Pretensão fanfarrã, que Hume teve o imenso mérito de refutar. Mas 
acreditou que todo conhecimento racional de objetos se tornava, com isso, 
ilusório - o que era atribuir demasiada honra à metafísica nascida de 
Platão.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 LEBRUN, G. Kant e o fim da metafísica. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 11. 
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2  Razão prática, moral e direito 
 

 

Kant desde seus escritos pré-críticos demonstrou uma grande preocupação 

com o problema da moralidade. Podemos citar a sua obra “Observações acerca do 

sentimento do belo e do sublime”, na qual Kant, a partir de observações empíricas, 

relacionou beleza e sublimidade com aspectos da moralidade. Neste texto, o 

sublime tem preferência em relação ao belo. O sublime está relacionado à postura, 

ao caráter, à constância, ao respeito. O belo está relacionado à amistosidade, aos 

bons relacionamentos, a bons pequenos feitos, a sutilezas. Citando Kant, “Las 

propiedades sublimes infunden gran respeto, pero las bellas, amor”.13 

 

Romano Galeffi relaciona a visão kantiana a respeito da moralidade à sua 

educação pietista (forte corrente protestante de sua época). A moralidade pietista se 

baseava na máxima segundo a qual devemos ouvir a voz do coração mais do que a 

voz da razão. Desse modo, apesar do mestre de Kant ter sido o racionalista Wolff 

(cuja filosofia, segundo nos informa Galeffi, se baseia no controle dos impulsos 

sensoriais pela razão), Kant aproximou seu pensamento moral de Shaftesbury, 

Hutcheson e Hume, que tinham como característica aproximar a moralidade ao 

sentimento.14  

 

 Segundo Galeffi: “Se Kant adere à moral do sentimento o faz em função da 

sua íntima convicção acerca da impossibilidade de construir, com absoluta certeza, 

um sistema de princípios teoréticos do qual fosse possível derivar um sistema de 

preceitos morais.” 15  

 

 Debruçando-nos um pouco mais nessa questão, vemos a necessidade de 

esclarecer o que podemos entender por ‘sistema de preceitos morais’ para 

podermos problematizar a questão de Kant se aproximar da moral do sentimento. 

                                                 
13 KANT, I. Observacíones acerca del sentimiento de lo bello y  de lo sublime. Madrid: Alianza 
Editorial, 1990. p. 37. 
 
14 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
115 et. seq. 
 
15 Ibid., p. 118. 
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Imaginar possível um sistema de preceitos morais seria afirmar a possibilidade de 

conseguirmos apresentar alguns princípios racionais basilares para que, a partir 

destes, podermos construir um edifício moral. Seria imaginar a razão construtora de 

todas as regras de moralidade aplicáveis a todas as situações empiricamente 

verificáveis.  

 

 Não é pretensão de Kant apresentar todas as regras práticas possíveis, mas 

sim, a partir da limitação humana, investigar quais são os princípios basilares da 

moralidade capazes de responder a todas as situações vivenciadas pela 

humanidade em sociedade.  

 

 Cumpre ainda problematizar a adesão de Kant aos filósofos do sentimento. 

Certamente o sentimento tem importância no sistema moral kantiano, mas a 

moralidade kantiana não se baseia no sentimento, mas sim na idéia de liberdade. 

Vale lembrarmos a separação dos dois mundos kantiana, e da participação do 

homem nestes dois mundos.  

 

 O homem participa do mundo natural, da “realidade” física, que se organiza 

segundo a causa e efeito natural. Simultaneamente, o homem participa de um outro 

mundo, qual seja, o mundo moral. A partir da idéia de liberdade, Kant cria um sujeito 

que é capaz de se dar suas próprias regras aplicáveis ao mundo da natureza. Este 

sujeito possui uma vontade que o orienta para a moralidade. O agir deste sujeito 

deve ser de acordo com esta vontade (vontade esta que tem um sentido muito 

próprio, não devendo ser confundida com a vontade comumente compreendida). A 

vontade que comumente compreendemos envolve inclinações geradas pela empiria, 

os prazeres momentâneos. Dizemos, estou com vontade de comer pizza, por 

exemplo, mas não é desta vontade que Kant está tratando. A vontade em Kant tem 

o sentido forte de atrelar a ação à lei moral, aliada à convicção de estar fazendo o 

que deve ser feito.  

 

 Galeffi nos informa que a moral kantiana  

 

Se impõe ao nosso pensamento como uma verdadeira lei a priori que se 
sustenta por si mesma sem deixar-se determinar por nenhum conteúdo. E 
então compreende-se que os sentimentos morais representam, perante esta 
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lei, como que um conteúdo que a ela está subordinado, enquanto, em 
compensação, recebem desta subordinação, aquele poder de 
obrigatoriedade que de por si mesmos não teriam.16  

 

 Não existe uma sistematização racional absoluta da moralidade em Kant. A 

possibilidade de aplicação a qualquer situação prática está na ausência de conteúdo 

da regra moral, o que significa uma distinção da lei moral e da realidade. Apenas 

através desta distância é que a lei moral pode se tornar aplicável a qualquer 

situação; a ausência de conteúdo da lei moral faz com que qualquer conteúdo do 

mundo físico possa ser a ela adequável.  

 

Galeffi faz uma interessante adequação do sentimento moral em função da lei 

moral. O sentimento moral é um sentimento ligado à moralidade, podendo ser 

‘despertado’ por uma ação moral. Pois o sentimento pode ser denominado moral 

justamente por estar de acordo com a lei moral, sendo portanto a ela subordinado. O 

papel central é da lei moral e o sentimento moral, apesar de sua independência 

quanto a conceitos, só pode ser referido a idéias morais.    

 

Citando Galeffi:  

 

(...) enquanto para Wolff a lei moral é uma verdadeira conseqüência dos 
princípios antecedentemente afirmados por ele mesmo, Kant a considera, 
ao invés, como algo análogo aos princípios formais da lógica, isto é, às 
categorias. De modo que ela se impõe ao nosso pensamento como uma 
verdadeira lei a priori que se sustenta por si mesma sem deixar-se 
determinar por nenhum conteúdo. E então compreende-se que os 
sentimentos morais representam, perante esta lei, como que um conteúdo 
que a ela está subordinado, enquanto, em compensação, recebem desta 
subordinação, aquele poder de obrigatoriedade que de por si mesmos não 
teriam.17         

 

Podemos perceber que Kant entende que a empiria não resolve o problema 

de encontrar o fundamento da moralidade. A moral kantiana possui um fundamento 

a priori, sendo como uma decorrência da natureza humana. A moral só é possível 

entre seres humanos, mais especificamente, seres racionais capazes de elaborar 

regras para sua conduta independentemente das causas e efeitos da natureza. A 

                                                 
16 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
119. 
 
17 Ibid., loc. cit. 
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ação moral não tem fundamento na observação da natureza, mas no íntimo da 

humanidade, naquilo que faz de todos nós propriamente humanos. 

 

O que é moral em um lugar pode não ser em outro, ou em outro tempo. Na 

empiria Kant não encontraria os fundamentos da lei moral, o que o levará a buscar 

fundamentos na razão. 

 

Kant pretende retirar a finalidade extrínseca do conceito de obrigação moral. 

Isso quer dizer que a lei moral não tem uma finalidade exterior a ela mesma. Caso 

tivesse algo como fim, seria apenas um meio para alcançar algo. A única finalidade 

da moral é ela mesma. Nestes moldes, Kant defende a moral enquanto fim em si 

mesmo, sendo necessário estabelecer a moral em um princípio estável. 

 

Ora, não é difícil compreender que Kant entende aqui livrar o conceito de 
obrigação moral de toda finalidade extrínseca, e quer reconduzi-lo, ainda 
uma vez, a um princípio estável, a uma vontade universal que se imponha 
de maneira absoluta sobre todas as almas, assim como a lei de gravitação 
se impõe sobre todos os corpos.18    

 

Segundo Galeffi, a lei moral é revelada pelo sentimento. Nestes moldes, 

temos os sentimentos morais, relacionados à percepção de ações morais, pois 

adequadas à lei moral, bem como o sentimento sem relação à exterioridade, no 

sentido de que o acesso à lei moral não se dá pela cognição. É como se 

sentíssemos a lei moral para transformá-la em palavras. O imperativo categórico, 

que ainda analisaremos, não é produto da razão, ou da cognição, mas a tradução 

em palavras do sentimento que possuímos da lei moral. Citando Galeffi: 

 

Com efeito, bem compreendera Kant que certas decisões morais 
comportam a renúncia à satisfação de inclinações naturais e trazem, 
portanto, consigo, um sentimento de dor. Assim ele sentia a necessidade de 
apontar a moralidade como um verdadeiro imperativo. E se ainda continua - 
como lhe é impossível não continuar - a reconhecer esta imperiosidade 
como algo que tem toda a imediatez do sentimento, ele considera, todavia, 
tal sentimento, como a subjetiva revelação de uma lei universal e 
necessária, isto é, racional.19  
 
 

                                                 
18 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
125.  
 
19 Ibid., p. 126. 



23 
 

O resultado da aproximação de Kant dos filósofos da moral do sentimento é a 

caracterização da lei moral revelada pelo sentimento, devido à imediatez do 

sentimento. Kant retira a necessidade de um grande esforço para se reconhecer a 

moral, pois o sentimento é algo imediato e sem esforço. A lei moral, por ser aplicada 

universalmente, válida para todos os seres racionais, é uma lei racional, mas que se 

revela aos seres humanos pelo sentimento. Desse modo, não se trata de uma lei 

racional por ser criação da razão humana. Recebe a qualificação de racional pela 

sua aplicabilidade para todos. Trata-se de uma lei que é sentida sem uma conexão 

com o mundo fenomênico, sem relação com a causa e efeito natural. Sem relação 

com o mundo do ser, a lei moral revela princípios a serem aplicados no mundo dos 

fenômenos. Trata-se do mundo do dever-ser, no sentido em que suas regras não 

existem naturalmente, na causa e efeito natural, mas sua aplicabilidade é no mundo 

dos fenômenos. Para obtermos uma explicação sobre o homem do mundo sensível 

e o homem do mundo inteligível, podemos citar Galeffi: 

 

Pois bem, vimos como, já na Crítica da Razão Pura, Kant tivesse posto as 
bases da sua concepção moral, antes de tudo, na nítida divisão 
estabelecida entre mundo sensível e mundo racional e, depois, na 
possibilidade de resolver a terceira antinomia em base à admissão de duas 
espécies de causalidade: uma mecânica, devida ao determinismo rigoroso 
que reina no mundo sensível, a outra livre, isto é, tendo sua origem no 
poder autodeterminante de um sujeito racional, noumênico, que, como tal, 
não está submisso necessariamente a nenhuma lei que comande de fora, 
mas que pode ser autônomo legislador de si mesmo e construir, assim, o 
primeiro elo de uma série. Este sujeito racional é o homem, e a série causal, 
da qual ele é protagonista e legislador, é a moralidade.20  

 

O homem vive em dois mundos, o sensível e o moral. Do mundo sensível 

recebe inclinações das mais diversas, que podem determinar a sua ação. Porém, a 

sua ação deve-ser determinada pela sua liberdade, por sua vontade, pela autonomia 

humana revelada pela obediência à lei moral. Nesse sentido, a autonomia humana 

evita que as inclinações sensíveis sejam a base do agir humano. O homem 

autônomo dá a sua própria lei, não a recebe de fora, mas sente em si mesmo a lei 

moral universal, que dita as regras para a ação moral. 

 

A interioridade da lei moral revela outro aspecto importante da moral kantiana. 

Kant avalia a ação moral com base na ‘forma’ da ação, e não com base em seu 

                                                 
20 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
130.  
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‘conteúdo’. As conseqüências empíricas da ação não entram em causa, a 

moralidade do ato está na boa vontade, ou seja, no agir de acordo com a lei moral. 

Citando Galeffi: 

 

É oportuno considerar, desde agora, que a novidade radical da posição 
kantiana relativamente à moral consiste - como já vimos ligeiramente a 
pouco - em avaliar a ação moral em base à forma da ação, e não em base 
ao seu conteúdo. Compreende-se, então, que, tratando-se de discernir o 
bem do mal será só e unicamente para a nossa vontade que devemos levar 
a investigação. ‘Nada se pode pensar no mundo e, em geral, também fora 
dele - escreve o nosso filósofo. - que possa ser considerado como 
incondicionalmente bom, a não ser uma boa vontade.21   

 

Galeffi nos ensina que a vontade é a faculdade de escolher somente aquilo 

que a razão reconhece como praticamente necessário, isto é, bom, independente 

das inclinações.22 O importante para Kant é a boa vontade, ou seja, a vontade em 

sentido forte, que significa a conduta guiada pela lei moral. A autonomia humana 

está na submissão não forçada à lei moral, na consciência de que a lei moral deve 

ser seguida. O resultado da ação não é importante, mas sim a base da ação. Como 

a moral é um fim em si mesmo, e não meio para conquistar algo fora dela, não 

interessa se algum resultado foi alcançado, o que importa é a vinculação da ação à 

vontade, à lei moral.  

 

A autodeterminação da vontade pelo homem é um princípio de acordo com o 

qual a vontade deve ser determinada pela lei moral. A liberdade está configurada no 

dever moral, está em agir de acordo com o dever. O dever deve ser compreendido 

pelo ser humano como sendo a sua vontade. Não se trata de obedecer a um 

princípio exterior a ele, trata-se de uma moral autônoma, no sentido de que quando 

o indivíduo sintoniza sua ação e sua ‘vontade’ com a lei moral, estará sintonizado 

consigo mesmo, e com toda a humanidade. O homem só está completo quando 

sintonizado não apenas com o mundo físico, mas também com o mundo metafísico. 

Apenas em contato com este último o homem adquire autonomia e liberdade.   

 

                                                 
21 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
136. 
 
22 Ibid., loc. cit. 
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Tanto tratamos da lei moral e de sua relação com o ser humano, com a sua 

autonomia e liberdade, sendo necessário aprimorarmos este estudo apresentando 

como se dá a relação entre homem e lei moral. Isso porque, como vimos, a lei moral 

não são palavras, mas uma lei aplicável a todos os seres racionais, sendo um outro 

mundo, separado da empiria. É necessário estabelecer como o ser humano 

consegue saber o que nos diz a lei moral. O ser humano traduz a lei moral racional 

para si por meio de imperativos. Citando Galeffi: 

 

Portanto as leis às quais a vontade humana deve uniformizar-se para ser 
vontade moral são imperativos, e Kant é justamente considerado o clássico 
representante da tendência imperativa da ética. Mas não é adequando-se a 
todos os imperativos que a nossa vontade age moralmente bem. Kant, de 
fato, distinguiu duas diferentes espécies de imperativos. Pois, entre as 
normas que prescrevemos a nós mesmos e aos nossos semelhantes na 
prática da nossa vida há algumas - e são a maior parte - que não valem por 
si mesmas, mas somente como meio para alcançar outro fim, enquanto 
outras valem de maneira absoluta, de per si, próprias.23 

 

A lei da vontade em geral, a lei moral, não é o próprio imperativo. O 

imperativo é a linguagem utilizada para traduzir a lei moral para guiar a vontade dos 

seres racionais. E como vimos, não se trata de qualquer imperativo, mas são morais 

apenas os imperativos que não são meios para fins diversos a eles mesmos.  

 

Cumpre agora apresentar a distinção kantiana entre os imperativos 

categóricos e os imperativos hipotéticos. Os primeiros são a tradução da lei moral 

para a vontade humana, sendo fins em si mesmos, ou seja, não possuem objetivos 

que já não estejam dentro de seus próprios preceitos. Os segundos, quais sejam, os 

imperativos hipotéticos, traduzem meios para buscar coisas exteriores a eles 

mesmos. Foram classificados em problemáticos e assertórios. 

 

Os imperativos hipotéticos problemáticos revelam regras de habilidade, ou 

seja, são instrumentos por meio dos quais podem ser conquistados objetivos 

diversos deles mesmos. Citando Galeffi:  

 

Por exemplo, as prescrições de um médico para curar radicalmente um 
doente e as de um envenenador para matá-lo podem ter igual valor, sob 

                                                 
23 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
138.  
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este aspecto, servindo apenas, cada uma delas, para realizar a sua 
finalidade. 24  

 

Os imperativos hipotéticos assertórios são conselhos de prudência, voltados à 

conquista da felicidade pelo homem. Citando Galeffi,  

 

Estes imperativos são chamados assertórios, pois, sua finalidade - ou seja, 
o conseguimento da felicidade - pode supor-se como real, e não só como 
possível, em cada um de nós, em virtude de uma necessidade natural, e a 
habilidade na escolha dos meios para alcançar o máximo bem-estar, pode 
ser, por isso mesmo, denominada prudência, no sentido mais estrito da 
palavra. 25 
 

As regras de habilidade e os conselhos de prudência dizem respeito a meios 

para a conquista de fins que lhes são exteriores. As primeiras não determinam os 

fins que buscam, as segundas não tem condições de dizer o que é a felicidade. Os 

imperativos hipotéticos são ferramentas da conduta humana, mas incapazes de 

serem guias desta conduta. Os guias da conduta humana são os imperativos 

categóricos, que são capazes de fornecer os fins das ações. O único que não possui 

finalidades empíricas é o imperativo categórico e, como já vimos, a empiria não é 

bom guia para a moralidade, segundo Kant. Isso por causa da ausência de 

universalidade nas ações empiricamente consideradas. Kant quer uma regra moral 

necessária a todos, sendo necessária esta busca no âmbito da metafísica, 

especificada na lei moral traduzida no imperativo categórico.  

 

O imperativo categórico é só um único, que é este: Age apenas segundo 
uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 
universal .26 

 

O agir do ser humano de acordo com o imperativo categórico deve buscar a 

validade universal da sua ação. Independentemente da situação vivenciada, a ação 

deve tender para a universalidade. Por isso, no primeiro exemplo kantiano de 

aplicação do imperativo categórico 27 é apresentado um ser humano que passou 

                                                 
24 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
139. 
 
25 Ibid., loc. cit.  
 
26 KANT. I. Textos selecionados.  São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 129. Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes. 
 
27 Ibid., p. 130.  
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“por uma série de desgraças”, pretendendo tirar sua própria vida. Ao inserir esta 

pretensão no imperativo categórico, resta claro que encurtar a vida não pode ser 

uma máxima universal, sendo o suicídio contrário à lei moral.  

 

Importante também é a decorrência da primeira formulação do imperativo 

categórico no que se refere à humanidade. Isso porque os seres humanos precisam 

ter liberdade para poderem agir de acordo com o imperativo categórico; o homem é 

fim em si mesmo, e nunca deve ser meio para conquistar alguma coisa. Citando 

Galeffi: 

 

Compreende-se onde o nosso filósofo quer chegar: ele quer evidenciar a 
excelência do homem sobre os outros seres da natureza; e nisto justamente 
consiste o principal aspecto da influencia rousseauniana. “O homem - ele 
escreve - e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não 
simplesmente como meio, do qual tal ou qual vontade possa dispor 
arbitrariamente; antes, ele deve ser considerado, sempre, em todas as suas 
ações - tanto naquelas volvidas a si mesmo, como naquelas volvidas a 
outros seres racionais ao mesmo tempo, como fim.  
(...) 
Nós sentimos que não poderíamos nos tornar instrumentos de nenhuma lei 
que nos comandasse completamente de fora, e se não podemos ser 
instrumentos de ninguém, porque isso nos repugna pelo fato de nos 
sentirmos espíritos - ou, se se preferir, pessoas e não coisas - é claro que 
não devemos considerar como instrumentos nem aos nossos semelhantes.  
Daí a nova formulação do imperativo prático, nos seguintes termos: Age de 
maneira a tratar a humanidade, tanto na tua pessoa, quanto na pessoa de 
qualquer outro, sempre, ao mesmo tempo, como fim, nunca como simples 
meio.28  

 

A humanidade deve ser tratada como fim em si mesma. Os homens são fins 

em si mesmos, não podendo ser meios para a conquista de objetivos. São sujeitos, 

e não objetos. Possuem autonomia para decidir seu destino de acordo com a lei 

moral. Não poderia ser uma lei universal a subordinação do homem ao homem, o 

homem é subordinado a sua própria liberdade para agir moralmente.  

 

Kant, neste imperativo, fornece o fundamento teórico para o que chamamos 

hoje de Direitos Humanos. O homem possui autonomia e liberdade, não tendo 

vínculo de subordinação a outros seres humanos. Kant cria um sujeito autônomo, 

livre, que deve agir de acordo consigo mesmo, pois sua autonomia está na 

subordinação à lei moral.  

                                                 
28 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
150 e 151.  
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A origem do imperativo categórico está na independência do homem em 

relação ao mecanismo da natureza. Homem pertence a dois mundos, quais sejam: 

mundo sensível e mundo inteligível. 

 

 Em nova formulação do imperativo categórico poderemos verificar com mais 

clareza o sentido da autonomia humana em Kant: 

 

(...) cada ser racional terá de agir como se fosse sempre, pelas suas 
máximas, um membro legislador no reino universal dos fins. O princípio 
formal dessas máximas é: Age como se a tua máxima devesse servir ao 
mesmo tempo de lei universal (de todos os seres racionais).29 

 

 O princípio da autonomia se revela nesta formulação. O legislador universal 

deve considerar suas máximas de seu ponto de vista e do ponto de vista de todos os 

outros. Citando Galeffi:  

 

Decorre disto incontestavelmente que todo ser racional, como fim em si 
mesmo, deve poder considerar a si mesmo, em relação a todas as leis às 
quais possa estar por acaso submisso, ao mesmo tempo como universal 
legislador, pois é justamente esta capacidade de a sua máxima se tornar 
uma legislação universal que o distingue como fim em si mesmo; e resulta 
também que esta sua dignidade prerrogativa importa que ele deve 
considerar as suas máximas sempre do seu próprio ponto de vista e ao 
mesmo tempo do ponto de vista de todos os outros seres racionais como 
legislador (que por isso se chamam pessoas). (...) 
Pois bem, esta terceira formulação consiste, como vimos, na necessidade 
de considerar a vontade de todo ser racional como vontade universalmente 
legisladora, isto é, na necessidade de ter que obedecer somente a leis das 
quais nós mesmos, não como seres sensíveis, mas como seres racionais, 
tenhamos sido legisladores, numa palavra, na necessidade de sermos 
autônomos.30    

 

Nestes moldes, a vontade de todo ser racional deve ser considerada como 

vontade universalmente legisladora. Os seres humanos são autônomos, pois 

fornecem suas próprias leis a si mesmos, e ainda, sendo sua vontade 

universalmente legisladora, podendo através da lei moral formular leis aplicáveis a 

                                                 
29 KANT. I. Textos selecionados.  São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 142 e 143. Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes.  
 
30 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
159. 
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todos os homens, fundamenta teoricamente a possibilidade da instituição de uma 

democracia indireta conforme à lei moral.   

 

  O Direito está fundamentado nos princípios morais na filosofia kantiana. 

Desse modo, a partir do estudo que realizamos da moral kantiana podemos delinear 

qual a decorrência da moral para o direito. Podemos apresentar a relação entre 

moral e direito da seguinte maneira: a moral relacionada à metafísica, ao dever nos 

moldes acima apresentados, ao imperativo categórico; o direito relacionado às 

inclinações, ao regramento das nossas ações tendo em vista a empiria, às 

necessidades sempre alteradas dos seres humanos. Neste sentido, a moral está 

relacionada à lei moral universal, consubstanciada no imperativo categórico, e o 

direito está relacionado à empiria, aos freios das inclinações para o cumprimento do 

dever sem a necessidade de concordância com o mesmo. Citando Galeffi:  

 

Estareis lembrados de que Kant estabelecera uma fundamental distinção 
entre dever e inclinação. Sobre a base desta distinção, ele afirmara a outra 
distinção entre moralidade e legalidade, no sentido de que só quando a 
causa da nossa ação deriva exclusivamente do dever, é que nós realizamos 
a primeira, ao passo que, quando somos movidos apenas por inclinações, 
os nossos atos não vão além de uma pura conformidade exterior às 
exigências da vida moral, isto é, não saem dos limites da simples 
legalidade.31 

 

 Não podemos concluir que o direito tem haver apenas com a exterioridade da 

ação, e a moral com a interioridade. O fundamento do Direito está na razão prática, 

moralidade, tendo fundamento na moral (na autonomia e na liberdade). Apesar do 

direito estar fundamentado na moral a exigência para o cumprimento da legalidade 

não pode ser a moralidade, pois esta é algo que diz respeito à interioridade, não 

pode ser observada empiricamente. Seu agir pode ser conforme à moral e ao direito 

sem que a adesão seja por um acordo interior da vontade (em sentido amplo) com a 

lei moral. Ou seja, pode ser que a obediência se dá em virtude do medo da sanção, 

e não em função de um acordo com a lei moral. O relevante para o direito não é que 

a ação seja moral, mas que não impeça a ação moral dos demais. O conceito de 

liberdade, quando observamos sua aplicabilidade no mundo fenomênico, em 

especial quando o relacionamos com o direito, ou seja, relacionado à empiria, não 

                                                 
31 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
194. 
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diz respeito à ação individualmente considerada, mas também à possibilidade da 

ação livre dos demais. A liberdade é freio ao arbítrio individual, que nada tem de 

moral. Citando Galeffi: 

 
Esta mesma liberdade constitui o conceito-limite capaz de dar uma direção 
à conduta humana na esfera da vida associada, constitui, em outras 
palavras, um evidente freio àquele arbítrio individual que, não tendo nada de 
moral, levaria os homens a um ininterrupto estado de guerra entre si, para 
conquistar, cada qual, o máximo de arbítrio sem o respeito da liberdade 
alheia.32  

 

Não estamos mais no mundo do dever ser, mas no mundo do ser. Além da lei 

moral individualmente considerada, Kant pensa o problema das relações 

intersubjetivas, a necessidade do convívio social. A proteção jurídica tem em vista a 

possibilidade de todos os homens poderem agir de acordo com o dever, serem 

autônomos, não sendo meios, mas fins em si mesmos. Citando Galeffi: 

 

Daí, justamente, a definição kantiana do direito como ‘o conjunto das 
condições pelas quais o arbítrio de um indivíduo pode coexistir com o dos 
outros, sob uma lei universal da liberdade”; e daí a universal lei jurídica: 
“Age exteriormente de maneira que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir 
com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal.” Ora, a lei jurídica 
não nasce com o homem, ou seja, não é algo de inato: não existe, em 
suma, para Kant, nenhum direito inato - como pretendiam Hobbes, Locke e 
Spinoza - exceto a liberdade e o direito inalienável à realização desta última, 
isto é, nada exceto a possibilidade de dar-se a lei por si e exceto o direito de 
agir segundo tal lei. Todo o resto poderá ser adquirido somente sobre a 
base, e por intermédio desta liberdade.33  

 

 Juridicamente, a ação não precisa necessariamente ser moral, mas não pode 

restringir a ação moral alheia. O que está em jogo no direito é a necessidade da 

ação moral, e mesmo que a ação não seja moral, ainda será legal se não implicar 

em restrição à moral alheia. Nestes moldes, o único direito inato para Kant é a 

liberdade, vista no sentido de poder agir de acordo com a lei moral.  

 

 Certamente, o Direito não surge de um só, sendo necessário, segundo 

Galeffi, um acordo de vontade de indivíduos que reconheça a realização da 

liberdade deles e não interfira na liberdade dos outros. Direito só existe em um 

Estado e a coação é própria ao Direito. Isso não quer dizer que historicamente a 

                                                 
32 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
194. 
 
33 Ibid., p. 195.  
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origem do direito é de um contrato social no qual os homens decidiram fundar a 

sociedade civil. Aliás, é muito mais provável que tenha sido pela força, pela 

submissão de uns a poucos outros. Eis uma passagem na qual Galeffi oferece este 

posicionamento: 

 

Em outros termos, o Estado não tem, para o nosso filósofo, uma origem 
contratualística, a qual seria possível somente sobre a base de uma 
juridicidade já realizada. Ele dissente, assim, substancialmente, de todos os 
sustentadores de um presumido direito natural que a começar de Epicuro 
até Occam, Grotius, Locke, Spinoza e Rousseau - tinham seguido a teoria 
mitologizante de um contrato originário consistente em julgar que os 
homens, uma vez reconhecida a inconveniência de permanecer no primitivo 
estado de guerra, tivessem entre si convencionado de constituir um Estado 
e de obedecer, cada um deles, à vontade comum. 34 

 

 Necessária a distinção entre direito privado e direito público. 

 

O primeiro regula as relações dos indivíduos entre si e faz com que suas 
atividades possam desenvolver-se livremente, mas cada uma dentro de 
determinada esfera, isto é, de maneira a não tirar aos outros a possibilidade 
de fazer um igual uso de sua própria liberdade. O segundo, ao invés, 
concerne à organização e ao funcionamento do organismo do Estado, 
regulando todas as atividades que este e seus órgãos tem a tarefa de 
desenvolver no interesse da comunidade. (...) 
Para Kant, o direito privado concerne, em geral, ao assim chamado “meu”. 
Este, de fato, pode ser juridicamente considerado como um objeto ao qual 
eu sou de tal maneira vinculado que o uso que outra pessoa pode fazer dele 
sem o meu consentimento me lesa. Para que eu possa dizer que uma coisa 
é juridicamente “minha”, é necessário que eu possua (condição subjetiva) e 
é necessário que a lei sancione esta minha posse (condição objetiva).35   

 

Tendo como ponto de partida o conceito acima descrito segundo o qual o 

direito envolve a moralidade empiricamente, no sentido de que a minha ação não 

precisa necessariamente ser moral, mas não pode impedir a realização da lei moral 

nas ações dos demais homens. A partir disso, podemos vislumbrar o problema da 

propriedade privada, e o problema da regulamentação estatal no que se refere à sua 

influência na liberdade dos homens.  

 

No primeiro caso, o problema da propriedade privada é solucionado por Kant 

a partir da consideração da posse da coisa, bem como a regulamentação estatal 
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desta posse. Merece citação a interpretação de Brandt a respeito. Segundo este, o 

fundamento do direito de posse, em Kant, está na posse comum originária, ou seja, 

ninguém tinha posse individual de objetos, tendo todos os seres humanos a posse 

de todos os objetos. Para que a posse se torne privada é necessária uma 

regulamentação estatal a respeito. 36  

  

No que se refere ao direito público, a função do Estado é tornar possível a 

realização da lei moral no mundo fenomênico. Precisamos nos aprofundar na 

questão política, e podemos dizer que a política kantiana é universalista, se 

desenvolvendo em contraste com o poder organizado cuja ação se baseia na 

história e na experiência. O poder institucionalizado quer se manter e em contraste a 

isso temos a política kantiana, de trazer presente o Direito baseado na razão 

universal. 37  

 

A política é a realização da razão prática, deve estar de acordo com a razão 

prática. Os membros do legislativo não representam nem interesses próprios, nem 

sociais, sendo representantes e guardiões do direito. Tal realização da moral no 

mundo físico não é imediata, permanecendo no dever-ser até a sua realização no 

mundo do ser. A ponte para esta realização da moral no mundo físico é o direito.38  

 

Certamente o direito se dá entre as pessoas, entre as relações subjetivas, e 

não entre pessoas e coisas. O meu direito de posse sobre determinada coisa só 

existe quando reconhecida pelo Estado, o que significa dizer que para ter meu 

direito reconhecido preciso reconhecer o direito dos demais.   

 

Assim ele nega, por exemplo, que o direito de propriedade derive do fato de 
eu ter tomado posse de uma determinada coisa antes de qualquer outra 
pessoa (prior occupatio). Tal direito deriva só do fato de eu reconhecer aos 
outros o direito sobre as coisas das quais eles se apoderaram por primeiros. 
Disto deriva a impossibilidade, por parte de qualquer indivíduo, de obrigar 
os seus semelhantes, com um ato arbitrário unilateral (isto é, carecente do 

                                                 
36 BRANDT, R. Immanuel Kant: política, derecho y antropologia. Iztapalama, México:  Plaza y 
Valdés, 2001. p. 169 et. seq. 
  
37 Ibid.,  p. 148 e 149.  
 
38 Esta é a posição de BRANDT, R. Immanuel Kant: política, derecho y antropologia. Iztapalama, 
México: Plaza y Valdés, 2001. p. 147.  
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pleno consentimento deles) a absterem-se do uso de uma coisa. Por isso a 
propriedade deve originar-se do arbítrio unido de todos numa posse total 
que só mediatamente se tornará posse individual. Em outras palavras, a 
garantia do ‘meu’ provém do conjunto de todas as leis que regulam a 
partição dos bens no âmbito de uma comunidade civil.39   

 

 O direito para Kant é a ponte para a realização do mundo moral no mundo 

dos fenômenos. Tal realização certamente não é imediata, tratando-se de um 

processo paulatino que pode ser medido pelo aumento da publicidade, da 

comunicabilidade entre os homens, e da realização da liberdade (no sentido forte de 

aplicação da lei moral nas ações humanas). Veremos melhor a respeito em Arendt, 

que construiu a filosofia política kantiana com base em textos políticos e 

principalmente na terceira crítica.    

 

  Acrescentemos, em suma, quais são as decorrências de que o homem 

nunca pode ser meio. Tratam-se de algumas das principais características do sujeito 

kantiano. Importante a distinção de pessoa e coisa, pois o homem é fim em si 

mesmo, não podendo ser utilizado como meio para a obtenção de um fim qualquer; 

uma decorrência da autonomia, fazer suas próprias leis, é a liberdade legal, que 

implica na necessidade de obedecer às leis que aprovamos; a igualdade civil implica 

na possibilidade de cada membro da comunidade poder buscar sua realização, 

através de seus talentos, em igualdade de condições em relação aos demais 

membros da sociedade; a independência civil, significando que a existência de todos 

os membros da sociedade, bem como a sua conservação, não é devida a 

ninguém.40    

 

 Claramente Kant realiza uma distinção do indivíduo em relação à sociedade, 

sendo o Estado um meio de realização da lei moral, sendo a sua função buscar a 

liberdade dos indivíduos. O direito kantiano certamente é o direito que temos hoje, e 

a sua noção de Estado é a que está consolidada em nossa sociedade. A base de 

sustentação disso certamente é a sua lei moral metafísica, tendo em vista seu 

reflexo na caracterização do sujeito, suas relações intersubjetivas e sua relação com 
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o Estado. Conforme Galeffi, “é oportuno frisar que a característica da filosofia política 

kantiana é justamente esta constante exigência de afirmar a liberdade acima de 

tudo.”41  

 

 O problema ocorre quando da noção de liberdade decorre o individualismo, 

sendo que o sistema que se propunha à valorização do ser humano, da inter-

subjetividade e do espaço público se torna a base da exclusão de todos por todos, 

base para a liberdade do sujeito não quanto ao que se refere à impossibilidade de 

ser meio para outros fins que não ele mesmo, mas liberdade em relação ao 

verdadeiro convívio, traço da comunicabilidade, e em relação ao espaço público.  

 

 Galeffi nos ensina que  

 

Quanto ao procedimento a ser adotado para a constituição, Kant se mostra 
propenso ao do sistema representativo - isto é, ao do direito da maioria - e 
seu ideal político é aquele de um Estado regido por um governo 
democrático no qual a fonte do direito é a vontade de todos, bem 
entendendo, com esta expressão, a unidade racional das vontades dos 
indivíduos e não uma soma de vontades egoísticas e impulsivas. (...) 
Quanto ao critério mais seguro para fazer com que qualquer governo 
responda a este princípio democrático e liberal de atividade governativa, 
Kant o reconhece na publicidade dos seus atos.42  
  

O controle do governo representativo, para fiscalizar se sua conduta está de 

acordo com a vontade popular (vontade esta certamente ligada à lei moral) deve ser 

realizado a partir da publicidade das ações públicas. É justo o que se pode 

comunicar publicamente. O governo que trás presente a lei moral dá publicidade aos 

seus atos, nada tem a esconder dos governados.    

 

 Kant não admite direito à rebelião. É certamente complicado pensar essa 

impossibilidade quando pensamos em um Estado que precisa estar de acordo com 

os princípios da moralidade, mas Kant abre uma exceção, como veremos. Não pode 

haver rebelião visando maior felicidade dos homens (empiria); o princípio da 

felicidade não prevalece sobre a ordem jurídica. O fim do Estado é a ordem jurídica, 

não a felicidade. Certamente, cabe aqui colocar que a função dos profissionais do 
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Direito é a de manter o sistema. A ordem jurídica deve ser mantida e aprimorada 

rumo à concretização da moral abstrata, cabendo aos profissionais do direito manter 

a ordem jurídica, e não garantir a felicidade (esta relacionada à empiria). E a voz do 

povo fica restrita à liberdade de imprensa.  

 

Está montado o sistema que vigora até hoje mundialmente. A função do 

Estado é manter a ordem e “aprimorar” a moralidade cuja instituição “já foi iniciada”. 

Como estamos rumando para o melhor, para a mais intensa comunicabilidade entre 

os homens, a situação atual permanece justificada, a não ser que seja percebido 

pela comunidade como um todo que as instituições não estão realizando a lei moral 

no mundo físico. O direito reconhece as propriedades privadas, possui a força de 

uma vontade popular, pois instituído por “representantes da comunidade”, e mantém 

o sistema em funcionamento. Poderemos explorar melhor este tema ao tratarmos do 

individualismo.  

 

 Galeffi nos lembra que Kant admite a rebelião caso o Estado não atente aos 

reclamos da população, manifestada a partir da liberdade de imprensa, ou mesmo 

proíbe a liberdade de imprensa. Seria como se o Estado perdesse a sua essência, 

pois certamente não está de acordo com a lei moral.43 

 

 Para Brandt, nosso filósofo estabelece uma doutrina executiva do direito 

segundo uma regra de precedência, qual seja, regra jurídica tem precedência à 

prudência (idéia na frente da experiência). Primeiro devemos observar a lei moral, 

depois as inclinações, sendo a felicidade conseqüência disso.44  

 

 Não podemos deixar de mencionar que Kant relaciona o punir com a moral, 

mas não tem como finalidade intimidar ou fazer alguns de exemplo para os demais, 

pois isso seria utilizar o homem como meio. Trata-se simplesmente de uma resposta 

a uma ação praticada em desacordo com a lei. Tal resposta deve ser dada mesmo 

que, na prática, os efeitos possam trazer algum dano “aos nossos olhos”. Isso faz 
                                                 
43 GALEFFI, R. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986. p. 
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todo sentido quando nos recordamos de que a moralidade está ligada à boa 

vontade, à vontade conforme à lei moral, e não relacionada com os resultados 

obtidos. 

 

 Como vimos, a Política kantiana é apoiada na realização prática da moral. 

Desse modo, Kant é contrário à política realizada por meio das máximas de 

prudência. A prudência está relacionada aos imperativos hipotéticos, que são 

apenas meios para alcançar uma finalidade que eles não estabelecem. A finalidade 

dos imperativos hipotéticos é estabelecida empiricamente, portanto, não segue à 

moral e ao direito o governo que atua obedecendo as máximas de prudência.  

  

 Galeffi nos informa ainda que  
 

Kant afirma que não existe, objetivamente falando, “na teoria, oposição 
alguma entre a moral e a política. Mas, subjetivamente, ela existe pela 
inclinação dos homens, a qual, contudo, não estando fundamentada em 
máximas da razão, não pode, a rigor, denominar-se prática.45   

   

Na teoria não há diferença entre moral e política. A diferença se estabelece 

na prática por causa das inclinações dos homens, sendo a idéia de Kant que a 

moralidade possa paulatinamente se concretizar no mundo dos homens.  

 

Segundo Brandt, a razão prática exige a concretização de suas leis práticas, 

permitindo um adiamento caso ainda não seja possível. A política adquire uma 

margem de movimentação para poder atuar de forma correspondente às 

circunstâncias históricas e geográficas, mas tendo como finalidade concretizar o 

direito (entendido este direito como a moral abstrata). Resta estabelecido o 

fundamento teórico para a política reformista.46 

 

Brandt apresenta uma interessante relação entre a natureza e a realização do 

Direito, sendo que a natureza garante a realização do direito. Caso não se associe 

às máximas de prudência para a governança, a natureza garante a realização da lei 
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242.  
 
46 BRANDT, R. Immanuel Kant: política, derecho y antropologia. Iztapalama, México:  Plaza y 
Valdés, 2001. p. 139. 
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moral, pois esta é conforme àquela. Por muitos caminhos pode se chegar ao mesmo 

lugar, caso orientada a ação de governo e o direito de acordo com a lei moral. Isso 

porque as coisas da natureza são conforme a fins; a natureza é conforme a fins. 

Tudo o que acontece está de acordo com o fim final (que é o fim da natureza e do 

homem). 47 

 

Apesar do chamado Reino dos fins (que seria um mundo de acordo com a lei 

moral) não estar realizado, Brandt nos afirma que viver moralmente no mundo 

fenomênico é realizar o Reino dos fins, é como se ele já existisse para você, o que 

agiliza a sua concretização no mundo fenomênico.48  Quem age de acordo com a lei 

moral já está neste mundo dos fins, até porque a verdadeira moral está na boa 

vontade. A concretização é paulatina, e só ocorrerá se os que hoje vivem agirem de 

acordo com a lei moral, o que no limite significa estar vivendo no Reino dos fins. O 

prudente espera as coisas acontecerem para agir, tomando cautela a respeito das 

ações com base nos acontecimentos. Para aquele que age por princípios, pouco 

importam os acontecimentos, sua ação não é direcionada segundo os fatos, mas 

segundo a sua moral sublime.  
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3 A ANÁLISE DE ALAIN RENAUT DO SUJEITO KANTIANO 

 

   

A análise realizada por Alain Renaut a respeito da subjetividade tem como 

ponto de partida a análise da história do sujeito, realizada por Heidegger, que tinha 

como um dos pontos centrais o sujeito lebniziano. A subjetividade nasce com 

Descartes, tendo como características a consciência do eu e a consciência do 

objeto. A interiorização do real pelo sujeito se dá por um processo de racionalização, 

uma avaliação racional do real em termos de verdade ou falsidade. Renaut 

apresenta duas modificações decisivas realizadas por Leibniz no sujeito, que 

trataremos a seguir. 

 

Em Descartes, o sujeito realiza um exame radical da realidade, no sentido em 

que o real (a exterioridade) é analisada racionalmente pelo sujeito, para só depois 

poder alcançar o status de verdade. Leibniz altera radicalmente esta posição, 

passando o sujeito não apenas a recepcionar a realidade para realizar uma 

avaliação racional. Em Leibniz, existe uma atividade do sujeito sobre a realidade, 

estando o real subordinado ao sujeito, subordinado à sua criação, ao seu processo 

criador.  

 

Deste modo é realçada a maneira como a representação, na sua acepção 
moderna, tem como fundo um desenvolvimento de actividade: através desta 
explicação leibniziana da essência da representação, coloca-se 
verdadeiramente no lugar a subjetividade como instancia intrinsecamente 
activa que define o projeto de uma submissão absoluta do real ao seu 
empreendimento de domínio e de posse 49  

 

Passando à segunda alteração no sujeito realizada por Leibniz, segundo 

Renaut, a subjetividade define a própria estrutura do real. Ao invés do sujeito 

recepcionar a realidade buscando desvendar racionalmente se a mesma é 

verdadeira ou falsa, no sentido de ter sido criada para enganar nossos sentidos, 

Leibniz coloca uma força produtiva no sujeito, de tal maneira que não existe mera 

recepção do real, mas a sua criação. Trata-se da antropomorfia, que trata que 

conceber o mundo a partir do ser humano. O ser humano é o centro das atividades, 

sendo que todo o restante está no mundo em função dele. A realidade é pensada a 
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partir do ser humano, a criação do real obedece à ordem de preferência do homem 

sobre todas as demais coisas. O ser é pensado como sujeito, pois o sujeito define a 

estrutura do real, mesclando nele o próprio ‘ser’, pois definindo a estrutura do real, o 

‘ser’ está no sujeito, e não fora dele, algo para ser buscado. O ‘ser’ é criado pelo 

sujeito e mesclado a ele.  

 

Mas este espírito da metafísica da subjetividade realiza-se mais plenamente 
ainda (ou seja: o ser é ainda mais essencialmente pensado em relação ao 
sujeito) quando ele próprio é pensado como um sujeito, isto é, quando a 
subjectividade define a própria estrutura do real (antropomorfia).50   

 

A questão da subjetividade será um dos problemas tratados por Kant. Até 

então a relação entre sujeito e objeto não possuía profundidade no que se refere às 

condições de relacionamento entre o objeto e o sujeito. Em Leibniz não havia uma 

preocupação quanto aos limites de interiorização do real no sujeito, até porque a sua 

noção de mônada já trazia o real dentro do sujeito. A mônada é um ponto de vista de 

todo o universo, todas as relações de causa e efeito que irão acontecer já estão nela 

inscritos. A relação de uma mônada com as demais já estava inscrito nas duas. 

Tudo já está previsto como irá acontecer e as relações ocorrem apenas 

aparentemente, pois os acontecimentos já estão previstos na mônada. Desse modo, 

o real já está inscrito no sujeito, não ocorrendo efetivamente uma relação entre 

sujeito e objeto. A mônada já é criada por Deus com todas as suas características, e 

com tudo o que acontecerá com ela. Não existe o problema de limitar a relação 

sujeito e realidade, pois tal relação não ocorre efetivamente em Leibniz.  

 

 Mas este é um problema no qual Kant irá se debruçar. Seu sujeito não será 

uma mônada  que já têm nela inscrita todos os acontecimentos. Trata-se de um 

sujeito que necessita de uma explicação a respeito de sua relação com o real. Kant 

tratou das condições de possibilidade para a realidade ser interiorizada. Quais são 

os limites das nossas representações da realidade, enfim, quais os limites para 

elaborarmos conceitos das coisas do mundo.  

 

E sabe-se como esta problematização da subjetividade vai trazer para 
primeiro plano a dimensão da finitude - para ter representações, é preciso 
que o sujeito seja finito, visto que a interrogação sobre a subjectividade se 
desenvolve então como uma interrogação sobre as estruturas da finitude. 
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Isto significa que, com o criticismo (tendo, neste ponto, Fichte prolongado 
Kant), emerge uma figura da subjectividade que, enquanto definida pela 
radicalidade da sua finitude, se constitui por meio da crítica das ilusões 
metafísicas relativas ao sujeito, tanto do lado do racionalismo (Descartes, 
Leibniz, ou ainda, Fichte, Espinosa) e do lado do empirismo (Berkeley e 
Hume) (...) 51 

 

 Trata-se do problema kantiano da limitação do sujeito na interiorização da 

realidade, o problema de trazer para dentro do sujeito aquilo que está fora dele (os 

objetos percebidos pelos sentidos). É cediço que a limitação está nas nossas 

faculdades a priori, no sentido de que só podemos trazer presente os objetos 

exteriores respeitando as nossas limitações internas. A essência do objeto é 

construída a partir do sujeito; o sujeito vai dizer o que é o objeto (trata-se da 

“revolução copernicana”, conforme denominada pelo próprio Kant, segundo a qual 

não é o objeto que, pelas suas características, será internalizado pelo sujeito, mas 

são as características do sujeito finito que dirão o que é o objeto). Kant realiza uma 

crítica da subjetividade, desconstruindo as “ilusões metafísicas”, ao limitar o sujeito, 

que não é capaz de internalizar tudo o que lhe é exterior, mas apenas na medida de 

suas características próprias. Ao fazer isso, Kant não desconstrói o próprio sujeito, 

que permanece conceituado dentro de novos parâmetros.         

 

 Renaut irá investigar a possibilidade da história do sujeito não ser melhor 

traduzida, a partir de Leibniz, como sendo a história da individualidade. A posição 

apresentada por Renaut segue abaixo: 

 

No ponto em que a leitura heideggeriana só vê a explicação e a 
consolidação do que surgira com Descartes, seria necessário perceber uma 
mutação radical que, na história do sujeito, conduz do sujeito ao indivíduo, a 
ponto de ser tentador pensar que, a partir de Leibniz, se tratou menos de 
uma história da subjectividade do que de uma história da individualidade.52  

 

Isso porque a tese de Leibniz sobre o sujeito é individualista, e na seqüência 

da história da filosofia pode ser entendido que não estamos mais tratando de um 

sujeito, mas sim, mais propriamente, do indivíduo, que cada vez mais se camufla no 

interior de si mesmo sem uma relação efetiva com os demais seres humanos. A 
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individualização do ser humano pode ser constatada em Leibniz a partir da sua 

teoria das mônadas. 

 

(...) as mônadas que constituem a textura do real são únicas por essência e 
cada ser é inteiramente diferente de qualquer outro por essência - ou seja: a 
percepção lebniziana da realidade (Heidegger diria: da esseidade) como 
individualidade. E isto no duplo sentido: 1) da indivisibilidade ou da 
simplicidade; e 2) da irredutibilidade. De certa forma, anuncia-se já aqui, na 
afirmação que só há indivíduos, o abalo que o conceito de ‘natureza 
humana’ poderá sofrer, a ponto de, mais do que um momento decisivo do 
humanismo moderno, se pode tratar, com a emergência da perspectiva 
monadológica, de uma das primeiras prefigurações da ‘morte do homem’.53  

 

A realidade fica restrita às individualidades monádicas, e uma mônada  é 

sempre diferente da outra. Cada mônada  possui um ponto de vista de todo o real, e 

todas as mônadas são diferentes entre si, e não podem ser alteradas por influência 

externa. Tudo já está previamente inscrito nas mônadas, a comunicação é apenas 

aparente. A relatividade e o individualismo têm estabelecidos os seus pressupostos 

teóricos, cada indivíduo com seus próprios pontos de vista que se diferenciam dos 

pontos de vista dos demais indivíduos, sem a necessidade de universalidade e de 

união entre os mesmos. Como as mônadas são independentes entre si, para que 

exista a ordem nos acontecimentos, sem que ocorra algo contraditório entre os 

projetos de cada mônada  (o que significa dizer que o projeto de uma mônada  - 

indivíduo não possa interferir no projeto de outra mônada  - indivíduo, de tal maneira 

a impossibilitar o projeto do outro, até porque as mônadas não podem sofrer 

influência externa) é necessário que exista uma ordem pré-estabelecida, ou seja, os 

papéis das mônadas já foram delineados por Deus, o criador de tudo, de tal maneira 

que o desenvolvimento de uma mônada  não possa impedir o desenvolvimento das 

demais, já estando previstas as implicações em cada mônada  das ações de cada 

uma das outras, garantida a ordem.  

 

Esta estrutura pressupõe, com efeito, que o real seja apenas constituído por 
individualidades capazes de tecer uma ordem entre si, incapazes de auto-
instituir essa ordem sem regulação preestabelecida ou sem lógica imanente: 
nesta perspectiva, inseparável da instauração de um verdadeiro princípio de 
independência entre os projectos individuais como lei última do real, resta 
pensar num aparecimento da ordem a partir da desordem, do sentido a 
partir do caos, do bem a partir do mal - tudo oposições dialéticas 
autorizadas por um investimento teórico do tipo daquele que a teoria da 
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Harmonia preestabelecida inaugura e que, ao sistematizá-lo, as teorias do 
‘artifício da razão’ prolongam.54 

  

 Com Leibniz, ao mesmo tempo em que é lançada a expectativa de 

constituição de um sujeito, com a filosofia das mônadas, simultaneamente o que 

ocorre é a constituição do indivíduo, em sentido forte de individualismo. Cumpre 

investigar com mais cautela no que está englobada a compreensão de sujeito e de 

indivíduo. O sujeito, em sentido forte, é relacionado por Renaut ao humanismo, 

como valorização da humanidade como um todo, e não apenas do homem enquanto 

indivíduo. O indivíduo, em sentido forte, está relacionado à proteção do ser humano 

frente a tudo o que o cerca, com destaque para o Estado e para os demais 

indivíduos. Teoricamente é criada uma teia de proteção ao indivíduo, dotando-o de 

autonomia e liberdade, tornando-o independente em relação a tudo o mais, sendo 

criados mecanismos para garantir tal independência.  

 
O humanismo é, no fundo, a concepção e a valorização da humanidade 
como capacidade de autonomia - quero com isto dizer, sem obviamente 
pretender ser original, que aquilo que constitui a modernidade é o facto de 
que o homem vai pensar em si como a fonte das suas representações e dos 
seus actos, como o seu fundamento (sujeito) ou ainda como o seu autor.55 

  

A concepção de humanismo está relacionada à idéia de autonomia; o sujeito 

fornece a si mesmo as suas normas de conduta, e irá pensar nas representações a 

partir de si mesmo, como fundamento da ação, da conceituação dos objetos e do 

pensamento. “Assim, o direito natural moderno será um direito subjectivo, 

apresentado e definido pela razão humana (racionalismo jurídico) ou pela vontade 

humana (voluntarismo jurídico).” 56 

 

O homem dá a si o seu direito, é o centro de onde surge o ordenamento 

jurídico, sendo o homem fim em si mesmo do ordenamento jurídico constituído. O 

direito é fundado a partir do homem e para o homem.  

 

 Quanto ao individualismo,  
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A melhor definição é, sem dúvida, a que é constituída a partir da descrição 
aparentemente simples proposta por B. Constant da ‘liberdade dos 
modernos’, onde destacava menos a valorização da autonomia do que a da 
independência: nos Antigos, explica o célebre discurso de 1819, a liberdade 
definia-se em termos de participação nos assuntos públicos e de exercício 
directo da soberania, mas esta ‘liberdade colectiva’ era tida como 
‘compatível com a sujeição completa do indivíduo à liberdade do conjunto’, 
a ponto de que ‘nada (era) atribuído à independência individual’, nem 
relativamente às opiniões nem à indústria nem, sobretudo, à religião. Em 
contrapartida, nos Modernos, para quem a soberania de cada um, não se 
exercendo senão ‘em datas fixas, mas raras’, e isto para ser abdicada, se 
restringiu profundamente, é enquanto ‘independente na vida privada’ que o 
indivíduo se considera livre: ‘A nossa liberdade deve ser composta pelo 
usufruto pacífico da independência privada.’ E numa época em que, 
‘perdido na multidão, o indivíduo quase nunca se apercebe da influencia 
que exerce, ‘devemos estar muito mais ligados à nossa independência 
individual do que os Antigos.’ 57 

 

 Basta observarmos o que é a nossa sociedade para compreendermos o que 

é o individualismo. O importante não é a autonomia (dar-se suas próprias regras), 

apenas em poucas ocasiões é efetivamente exercida uma participação da população 

nos rumos da comunidade política. Garantida a independência privada, a 

possibilidade de buscar os projetos individuais sem uma interferência do Estado e 

dos demais indivíduos, os homens de hoje se dão por satisfeitos. A esfera do debate 

público a respeito dos rumos da sociedade está sucateada, a esmagadora maioria 

dos membros da comunidade não se interessa por assuntos políticos, por se verem 

enfraquecidos quanto à tomada de decisões nesta esfera, e também por conta das 

dificuldades de concretização de seus projetos individuais, tendo que se empenhar 

com muito tempo e esforço para conquistar seus objetivos individuais. O espaço 

público já não faz sentido para a maioria das pessoas, que se comunicam no mais 

das vezes para apresentar seus projetos individuais, a respeito de ganhos e perdas, 

e de amenidades, relacionadas ao prazer e ao desfrute individuais. As pessoas 

conversam sobre si mesmas, e quase nunca sobre as circunstâncias sociais que a 

rodeiam e que influenciaram sobremaneira na sua constituição e transformação. 

Certamente, é sobre o problema da nossa sociedade que estamos aqui tratando. 

Está sendo levantada a hipótese de que o individualismo é produto do humanismo, 

que tem o sujeito kantiano como grande expoente. 

 

 Tudo o que nós somos hoje está intrinsecamente relacionado com esta 

discussão a respeito do sujeito e do indivíduo, ora apontada por Renaut, sendo o 
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sujeito kantiano chave importante para elucidar a questão de origem, qual seja, 

como chegamos ao ponto que estamos hoje? Qual a base teórica para a 

constituição social que hoje temos? Podemos buscar a resposta no sujeito kantiano, 

no qual temos reunidos elementos teóricos que serviram de base para a 

estruturação do sistema atualmente vigente, como veremos.  

 

 Feita esta digressão, como vimos o sujeito está relacionado à autonomia, ao 

estabelecimento das leis pelos seres humanos que convivem em determinada 

comunidade política, portanto, relacionado a um maior envolvimento dos homens 

com os interesses de toda a comunidade. O indivíduo está relacionado à 

independência, a depender de si mesmo para a realização de seus objetivos, sem a 

intervenção dos demais, ou do Estado. O importante é o exercício da independência 

privada, ficando para segundo plano o exercício do poder político.     

  

(...) [temos] a subjetividade como fonte e princípio das normas e das leis. A 
valorização da independência só pode surgir e desenvolver-se com base na 
valorização da autonomia; para que a faculdade de escolher com toda a 
independência as modalidades da sua existência privada possa surgir ao 
individuo como o auge da liberdade, é preciso - e Constant assinala-o sem, 
porém, fazer uma distinção clara entre os dois momentos da liberdade 
moderna - que tenha sido reconhecido ‘para cada um o direito de só estar 
submetido às leis, de não poder ser preso, nem detido nem condenado à 
morte, nem maltratado  de algum modo, por efeito da vontade arbitrária de 
um ou vários indivíduos’. Ou seja: que tenha sido alcançado o valor da 
autonomia e erigida em princípio a auto-instituição, pelos homens, dos 
poderes aos quais se sujeitam.58  

 

 É importante percebermos que para que fossem estabelecidas as bases do 

individualismo, foi necessário antes o estabelecimento das bases do humanismo. 

Em outras palavras, a noção de autonomia é pressuposto para a concepção do 

indivíduo, sem a autonomia o individualismo não poderia ser estabelecido, a raiz do 

individualismo está no humanismo. A subjetividade é o princípio das normas, de tal 

maneira que o homem seja respeitado pela norma como fim em si mesmo, e nunca 

como meio. Apenas a partir da possibilidade do homem ser considerado fim em si 

mesmo, noção própria da autonomia, é que poderá ter espaço para se desenvolver 

a noção individualista, no sentido de promoção de seus projetos individuais, ficando 

o espaço público em segundo plano.  Sem a noção de autonomia (homem como fim 

em si mesmo), seria impensável o individualismo (no qual prevalece a 
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independência privada para a consecução dos próprios fins). O individualismo tem 

como conseqüência a cada um sua opinião, seus fins e seu gosto.59  

 

Cumpre dizer que, para os Antigos, não faz sentido nem a noção de 

autonomia, nem a de individualismo. O que faz sentido é a manutenção do corpo 

social e a liberdade em função de todos, em função dos interesses da comunidade.   

 

 A maior dificuldade desta análise não é estabelecer o vínculo entre 

individualismo e humanismo, sendo a primeira decorrência do segundo. A maior 

dificuldade é defender que o humanismo é capaz de se desenvolver sem culminar 

no individualismo.  

 

 Renaut verifica ainda que, após surgir em decorrência do humanismo, o 

individualismo tende a se distanciar de sua origem na autonomia para dar mais 

espaço à independência privada.  

 
Enquanto a noção de autonomia admite perfeitamente a idéia de uma 
submissão a uma lei ou a uma norma desde que livremente aceites (o 
esquema contratualista exprime precisamente esta submissão a uma lei que 
deram a si próprios), o ideal da independência, tendencialmente, já não 
aceita essa limitação do Eu e visa, pelo contrário, a afirmação pura e 
simples do Eu como valor imprescindível. Uma pura e simples ‘preocupação 
com o eu’ tende então a substituir a normatividade autofundada na 
autonomia.60 

 

 Derivando da autonomia humanista para se livrar das forças opressoras de 

um estado soberano, que dita suas regras e limita o homem aos seus fins, o 

individualismo passa a afirmar apenas o próprio Eu, em detrimento do espaço 

público. As leis instituídas passam a ser um incômodo para o desenvolvimento dos 

fins privados do indivíduo. Como se fosse uma capa de proteção contra a opressão, 

passada a tempestade e sem enxergar a possibilidade de ser oprimido, e a própria 

opressão na qual se encontra, o indivíduo pretende libertar o Eu do corpo social.  

 

A lógica do individualismo conduz a dissolver a valorização de uma esfera de 

normatividade supra-individual em torno da qual a humanidade pode constituir - se e 
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reconhecer-se como tal (intersubjetividade). O individualismo culmina na afirmação 

da minha única singularidade (lembrando que a monadologia de Leibniz constrói o 

fundamento do individualismo), em detrimento do convívio, do espaço público, da 

idéia advinda do humanismo. 61  

 

Renaut pretende uma volta à transcendência dos valores, limitando o 

individualismo. 62 Quer isso sem um retorno aos antigos, sem quebrar o elo da 

imanência da subjetividade. No limite, defende a possibilidade da constituição do 

sujeito não culminar no individualismo, podendo ser resgatados os valores 

humanistas sem cair em um individualismo que não se importa com o espaço 

público. Trata-se de limitar a individualidade, sendo possível a comunicação e 

intersubjetividade. É um humanismo não individualista. 

 

Para ser possível uma denominada por Renaut “transcendência na 

imanência”, ou seja, uma objetividade a partir da subjetividade (evitando que o 

subjetivismo autônomo culmine em um individualismo independente inclusive do 

espaço público). Neste sentido, a necessidade é a de procurar um mecanismo, uma 

base teórica, a partir da qual podemos dizer que uma regra válida para uma 

determinada pessoa, percebida dentro da sua subjetividade, possa ser válida para 

todos, ou seja, ser objetivamente válida. Esta é a saída para o humanismo não 

culminar no individualismo. Uma regra válida para um, percebida pela sua 

subjetividade, ser aplicável a todos, implicando na objetividade da regra. Trata-se da 

objetividade no interior da subjetividade. Como veremos, tal investigação deverá 

passar pela crítica do juízo de Kant, na qual o juízo de gosto possui as 

características acima mencionadas, ou seja, encontramos a objetividade a partir da 

subjetividade. Nas palavras de Renaut: 

 

A questão da transcendência na imanência (em torno da qual vai 
inevitavelmente girar, no futuro, a problemática da subjectividade) destaca 
evidentemente também a problemática da objectividade, e é fácil perceber-
se em que. Trata-se, com efeito, de saber como conceber, no quadro da 
imanência do sujeito, normas que eu possa instituir e que, no entanto, ao 
limitarem a minha individualidade, sejam susceptíveis de serem válidas não 
só para mim (enquanto indivíduo), mas para todos: normas subjectivas, é 
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certo, visto que eu as instituo, mas também intersubjectivas 
transindividuais.63 
 

A questão da objetividade dentro da subjetividade pode ser distinguida nas 

três frentes clássicas na história da filosofia, quais sejam: a questão da verdade 

(conhecimento objetivo a partir da subjetividade); a questão do bem (escolher os 

melhores fins objetivamente a partir da subjetividade); e a questão do belo (a 

possibilidade de uma beleza objetiva a partir da subjetividade).  

 

Certamente Kant é visto como um dos autores que possuem elementos que 

possam ajudar a solucionar as questões atualmente colocadas, advindas do 

crescente individualismo em detrimento da idéia de sujeito (autonomia).   

 

 A crítica do juízo, como teremos a oportunidade de verificar, possui elementos 

condizentes com esta necessidade. Porém, analisando a filosofia kantiana de um 

ponto de vista mais abrangente, podemos verificar que a sua reformulação criticista 

do problema da objetividade envolve a questão de saber em que condições é 

concebível um acordo (intersubjetivo) dos diferentes sujeitos sobre uma verdade que 

possa valer para todos.  

 

 Renaut já nos informa que não podemos simplesmente voltar literalmente a 

Kant, pois a filosofia pós - kantiana decompôs a composição criticista do sujeito 

kantiano, e se quisermos reconstruir o sujeito criticista, precisamos saber as razões 

que o levaram a ser desconstituído tão facilmente. 64 

 

Renaut considera que Heidegger, ao realizar sua investigação a respeito da 

história do sujeito, deixou escapar a real importância do sujeito kantiano, sendo 

necessário um estudo das características do sujeito kantiano de tal maneira que seja 

possível um retorno a Kant evitando a desconstrução do seu sujeito, já efetuada pela 

pós-modernidade. Para tanto, inicia fixando a natureza dos cinco momentos que 

constituem a teoria kantiana do sujeito.65 
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Em primeiro lugar, temos em Kant a sensibilidade como receptividade; como 

capacidade de ser afetado, incluindo a dimensão de abertura na subjetividade em 

contraposição à estrutura monádica. O sujeito kantiano está aberto às experiências 

do mundo, à intersubjetividade,  enquanto as mônadas de Leibniz são 

enclausuradas em si mesmas. Então pressupõe uma finitude, para que possa ser 

afetado precisa haver um ‘outro’ fora dele. Mas é uma finitude que não implica em 

relativismo. A finitude kantiana é o ‘a priori’. A estrutura interna das faculdades 

humanas é a estrutura do conhecimento, é a condição do conhecimento, sendo a 

sensibilidade passível em relação à exterioridade. A finitude do sujeito de Leibniz e 

de Descartes é incompatível com esta objetividade na subjetividade, pois ensejam a 

relativização do conhecimento humano (homem limitado e relativizado em relação 

ao Absoluto, a Deus). A finitude kantiana se torna o Absoluto, se tornando finitude 

radical:  

 

Longe, portanto, de a sensibilidade ser relativizada como uma deplorável 
marca de finitude em relação ao Absoluto, a passividade da sensibilidade, 
através da teoria da intuição pura, surge como uma condição necessária do 
conhecimento (e não como uma dimensão não essencial ou acidental, em 
relação àquilo que seria o espírito se não tivesse ‘caído’ num corpo). 
Correlativamente, o Absoluto não é, relativamente ao nosso conhecimento, 
senão uma exigência pensável a partir dessa finitude como seu horizonte, 
por definição inacessível. Nesta perspectiva, em que a finitude já não é 
relativa a um Absoluto apresentado como o em si em relação ao qual seria 
medida, é de facto a finitude que, por assim dizer, se torna o Absoluto. Em 
suma, a finitude torna-se finitude radical.66    

 

Em segundo lugar, Renaut destaca a crítica da psicologia racional realizada 

por Kant, através da desconstrução das idéias de Deus e da alma. Tratam-se de 

ilusões, sendo que Kant oferece novo lugar a estas após a realização da crítica. 

 

Em terceiro lugar oferece destaque para a “desontologização do sujeito da 

psicologia racional”, ou “de-reificação da idéia do sujeito”, o que significa que o 

sujeito é pensado fora da estrutura clássica que tinha Deus como o absoluto 

verdadeiro e o sujeito como limitado e relativizado.  

  

Em quarto lugar destaca a característica do sujeito kantiano de ser atividade. 

Ocorre a substituição do sujeito-ato em relação ao sujeito-substância (monádico). 
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Trata-se do sujeito enquanto esquematizante. Existe uma abertura do sujeito 

kantiano ao tempo, ao mundo físico, tendo em vista a esquematização do 

conhecimento a partir de seu esquema (faculdades a priori). Sujeito não é 

metafísico, pois não funda sua estrutura categorial, mas a recebe pronta.   

 

Em quinto lugar, Renaut apresenta a característica do sujeito prático 

autônomo, que apresenta a si mesmo as leis das suas ações. Com a autonomia o 

sujeito alcança seu estatuto pós-monádico (do individualismo monádico para o 

humanismo kantiano).  

 

E seria então como autonomia que o sujeito alcançaria o seu estatuto pós-
monádico: poupada desde a ‘abertura’ às impressões que a Estética 
Transcendental faz surgir no seio do sujeito teórico, esta desarticulação do 
sujeito efectuar-se-ai na abertura à humanidade que o sujeito prático 
pressupõe. Neste regresso da independência à autonomia, Kant abriria uma 
via susceptível de reconduzir rostos multiformes do individualismo a um 
humanismo não ingénuo ou, se se preferir, a um ‘humanismo do outro 
homem’.67   

 

 A problematização girará em Renaut em torno da finitude radical do sujeito 

kantiano, que é a base para a união entre o sujeito e o Absoluto, não sendo o sujeito 

relativo a nada (saindo do relativismo). O problema se estabelecerá na relação 

harmoniosa entre o sujeito da Crítica da Razão Prática e o sujeito da Crítica da 

Razão Pura. Isso porque, em um primeiro momento, o sujeito kantiano da Crítica da 

Razão Prática não obedece aos termos para ser verificada a finitude radical do 

sujeito (que pode ser verificada sem maiores problemas na Crítica da Razão Pura, 

sendo todas as características acima enumeradas por Renaut a respeito do sujeito 

aplicáveis ao sujeito da primeira crítica). Nos termos de Renaut o problema pode ser 

assim enunciado: 

 

(...) o que será agir moralmente, na perspectiva definida pela Crítica da 
Razão Prática, senão enunciar no ser um acto cuja máxima está conforme 
com a lei da razão enquanto prática? E não assistiremos assim a uma 
espécie de argumento ontológico prático, [lembrando que o argumento 
ontológico é de tradição metafísica, buscando provar Deus a partir de 
argumentos empíricos, igualando o real, no caso Deus, com o racional, 
como produto da razão humana] em que o sujeito autónomo, visto que 
concebe um fim como bom, [por meio da tradução da lei moral em 
imperativo categórico, adequando-o à situação prática] o inscreve no real 
através da sua acção? [o que significaria, em um primeiro momento, igualar 
o real ao racional] Através desta passagem do pensamento para a 
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existência, a filosofia prática surge assim centrada na própria estrutura, a do 
argumento ontológico, que a filosofia teórica [de Kant] tornava emblema da 
metafísica. Nestas circunstancias, em que é que se tornará, na Crítica da 
Razão Prática, a teoria da finitude radical que a Crítica da Razão Pura 
fundara? Do sujeito teórico para o sujeito prático (...) não haverá aí uma 
superação da finitude ou, para usar uma expressão de Cassirer, uma 
‘entrada rumo ao infinito’? 68  
 
 

 A preocupação de Renaut, em sua investigação sobre a possibilidade de 

buscar fundamentos de um sujeito para a pós - modernidade a partir da avaliação da 

filosofia kantiana, é a possibilidade do sujeito da Crítica da Razão Prática não 

possuir a característica da finitude radical, própria do sujeito da Crítica da Razão 

Pura. Sem esta característica o sujeito kantiano cairia no ilimitado, que é próprio da 

filosofia metafísica que Kant se propôs a superar na primeira crítica.  

 

 A solução da questão foi investigada a partir do debate entre Heidegger e 

Cassirer a respeito do sujeito kantiano. A posição de Heidegger para solucionar a 

questão pode ser assim enunciada: 

 

Tentando encontrar no plano da moralidade a estrutura dessa receptividade 
a priori que corresponde à intuição pura, o § 30 de Kant e o Problema da 
Metafísica liga-se àquilo que parece fornecer o seu equivalente prático, a 
saber o sentimento puro do respeito. (...) Em suma: a lei moral está para o 
respeito como o conceito está para a intuição.69 

 

 A consciência da lei moral se dá para o sujeito prático através do respeito, 

tido por Heidegger como um sentimento puro, a priori. Desse modo a finitude do 

sujeito da Crítica da Razão Prática está garantida, pois o mecanismo limitador do 

sujeito estaria no sentimento do respeito. “(...) Entenda-se: a consciência, 

proporcionada pelo respeito da lei como moral dá-me também consciência de mim 

mesmo enquanto sujeito dessa lei, como aquele de quem esta lei é lei (...)”.70 

Respeito à lei é respeito a mim mesmo e às pessoas, sendo que o ponto chave 

desta análise de Heidegger é o “sentimento a priori” do respeito. Desse modo, 

continuaria resguardada a finitude radical no sujeito prático. Porém, Cassirer vai 

levar tal posição de Heidegger a debate.  
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 Cassirer apresentará uma série de objeções à posição de Heidegger, das 

quais pontuaremos apenas algumas. Enquanto Heidegger identifica a lei moral com 

o sentimento de respeito, Cassirer nos diz que a lei moral é separada do sentimento 

de respeito.  

 

De facto, responde Cassirer, a fundamentação da lei (a actividade da razão 
prática) não é de modo nenhum iniciada, em Kant, pela consciência da lei. A 
razão prática não necessita da receptividade do respeito para funcionar, 
mas é pura espontaneidade - isto porque, ao nível da razão prática, 
estabelecer-se-ia uma figura da subjectividade onde se efectuaria uma 
espécie de ‘entrada ao infinito’, se pelo menos a única finitude concebível 
for a da receptividade originária.71  

 

  Existe a finitude prática, mas em outros moldes (pois o sujeito prático, por se 

representar um dever-ser, é por definição um ser racional finito). A esse respeito 

podemos citar a distinção entre homem e ser racional, lembrando que a lei moral é 

aplicável a todo ser racional, não apenas ao homem.  

 

Assim, a lei moral, cuja seqüência volta a afirmar que é ‘uma prescrição 
universal para toda natureza racional’ e não uma norma válida apenas nas 
condições contingentes da humanidade’, tem, como produção da razão 
prática, um significado e uma validade, isto é, uma consistência, 
independentemente da sua recepção por parte da sensibilidade sob a forma 
do respeito.72   

 

 Podemos observar que a contraposição de Cassirer à posição de Heidegger é 

bem simples. Enquanto Heidegger pretendia estabelecer que o sentimento de 

respeito garantia a finitude do sujeito prático, pois funcionaria como um limite para a 

relação do sujeito com a lei moral, assim como a intuição media os objetos do 

mundo sensível para a conceituação pelo sujeito, Cassirer responde que a lei moral 

não se refere apenas aos seres humanos, mas a qualquer ser racional, portanto, 

não existe a necessidade de mediação do sentimento de respeito para termos 

acesso à lei moral.  

 

 A posição de Cassirer é a de que a subjetividade prática seria uma irrupção 

para fora da finitude. Desse modo, o sujeito da Crítica da Razão Prática seria 

diferente do sujeito da Crítica da Razão Pura.  
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A análise de Cassirer parece levar a que se considere que o conteúdo da 
segunda Crítica, ao não deixar perceber na subjectividade prática a 
dimensão do tempo, autonomiza a consciência prática relativamente à 
consciência teórica e à finitude radical que aí se exprime.73  

 

Porém, complementa Renaut, na seqüência:  

 

Resta que, se aceitássemos essa eventualidade, se a verdade do sujeito 
tivesse sido para Kant a sua entrada prática no infinito, caberia à sua 
filosofia explicar a razão por que, no plano do conhecimento, esse sujeito 
virtualmente infinito daria tão cruelmente provas da sua finitude.74 

 

Renaut não se dá por satisfeito com a análise até aqui realizada. A conclusão 

de Heidegger era equivocada, não podendo ser, portanto, base para garantir a 

finitude do sujeito kantiano tanto no plano teórico como no plano prático. Desse 

modo, Renaut afirma que apesar de Heidegger estar errado em sua leitura, devemos 

tentar assumir seu ponto de partida, qual seja, a identidade entre os sujeitos 

apresentados na Crítica da Razão Prática e na Crítica da Razão Pura. A intenção é 

comprovar a finitude radical do sujeito kantiano, pois a verificação de uma abertura 

ao infinito do sujeito terminaria por relativizá-lo, lembrando que a idéia presente é 

alcançar a objetividade a partir da subjetividade. Assumir a objetividade de plano 

seria colocá-la no exterior do homem em um campo metafísico, que terminaria por 

relativizar o sujeito, fazendo-o cair no individualismo.  

 

Tem como ponto de partida que Kant possui uma ética da finitude pois não se 

deu ao trabalho de explicar o rumo ao infinito do sujeito prático. A partir desta 

constatação, buscará fundamento no texto kantiano para que o sujeito possa ser 

considerado finito. 

 

(...) como conceber, se Kant tivesse considerado a esfera prática como o 
local de uma entrada no infinito, que ele não fosse confrontado com a 
procura de uma solução dessas? Assim sendo, e se de facto nenhuma 
investigação deste género foi por ele efectuada, como é possível não nos 
convencermos de que é na medida exacta em que a ética, longe de ser 
para ele o local de uma irrupção para fora dos limites do sujeito finito, 
permanecia uma ética da finitude? 75   
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Para solucionar esta questão, buscando no discurso kantiano algo que lhe 

forneça sustentação na conclusão apresentada (de que não é possível que Kant 

tenha resolvido elaborar um sujeito finito em uma de suas críticas, elaborando em 

outra um sujeito infinito, e não explicar a razão da existência dos dois sujeitos) 

Renaut nos remete a uma leitura da terceira crítica, no que diz respeito a um 

discurso finito sobre o infinito (atribuímos ao infinito a capacidade de enunciar fins, 

ou intenções, que realizaria ao criar seres organizados; isso é um discurso finito 

sobre o infinito). A partir disso, defende a mesma interpretação a respeito do 

absoluto da razão prática em relação ao sujeito, que finitiza o Absoluto infinito no 

discurso finito. O sujeito prático é finito pois só pode discursar finitamente, inclusive 

sobre a lei moral, o Absoluto prático, sendo seu pensamento finito, restrito às suas 

disposições a priori relacionadas ao pensar, relacionadas ao discurso. Tal 

argumentação segue abaixo citada: 

 

Nos § 76 e 77 da terceira Crítica, num desenvolvimento complexo 
perfeitamente esclarecido por Luc Ferry, Kant sugere que quando, para 
pensar os seres organizados, fazemos referencia à Idéia de um princípio 
infinito (entendimento arquetípico) de que seria o princípio organizador, 
representamos o entendimento arquetípico num modo tal que o discurso 
assim mantido, ou a representação assim forjada, constituem 
inevitavelmente uma finitização do infinito. Com efeito, atribuímos então ao 
infinito (mesmo a título de Idéia) como que uma capacidade de enunciar 
fins, ou intenções, que realizaria ao criar seres organizados. Ora apenas um 
ser finito pode ter intenções, pode distinguir em si meios e fins, possível e 
real. Assim, a representação do entendimento arquetípico revela-se 
singularmente híbrida: neste discurso sobre o infinito, a noção de criação 
exprime bem o infinito (como poder de agir), mas se Deus fosse 
verdadeiramente Deus, se o infinito fosse verdadeiramente infinito, este não 
criaria finalidade (...) Se, no entanto, registrando o que a idéia de 
causalidade intencional tem de inadequado ao infinito, tentássemos corrigir 
este efeito de finitização, que poderíamos dizer do Absoluto? (...) De facto, o 
discurso sobre a relação entre o entendimento arquetípico e os seres 
organizados tem sempre o estatuto de ponto de vista de ponto de vista: 
exprime o ponto de vista do sujeito finito sobre aquele que seria o ponto de 
vista do Criador em relação ao mundo - e, como tal, efectua 
necessariamente uma finitização do infinito.76      

 

Para compreender a intenção de Renaut, basta transferirmos este raciocínio 

para o sujeito da Crítica da Razão Prática em relação ao Absoluto moral (lei moral). 

O Absoluto moral nos informa quais são os fins em si mesmo. Mas o ser humano 

não pode efetivamente representar para si o Absoluto moral, mas deve traduzi-lo, ou 

seja, deve realizar um discurso finito a respeito do infinito, formulando um ponto de 
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vista de outro ponto de vista apenas pensado. O sujeito é finito, pois o acesso à lei 

moral só se dá pelo discurso, nem podendo chegar efetivamente a pensar no 

Absoluto moral por completo, mas apenas pensá-lo para, a partir dele, efetuar a 

tradução em discurso. Apenas o finito pode fazer discurso sobre o infinito, restando 

demonstrada a finitude radical do sujeito da Crítica da Razão Prática, ou seja, da 

própria autonomia, enquanto principal característica do sujeito prático.   

 

 Uma constatação muito relevante nos apresenta Renaut após seu esforço 

para conciliar o sujeito teórico com o prático. Ele nos informa que a autonomia é o 

horizonte de sentido para o sujeito pensar o seu agir. Apenas com a idéia de 

autonomia podemos pensar a idéia de responsabilidade, sendo que não podemos 

pensar-nos como sujeitos sem este horizonte de autonomia.  

 

A autonomia não é, então, senão esse horizonte de sentido por referencia 
ao qual o sujeito deve pensar o seu agir: fora dessa referencia, o próprio 
sujeito apresentar-se-ia como máquina ou como uma coisa, o que seria 
simultaneamente absurdo (nem a coisa nem a máquina se vêem como tal 
ou tal) e induziria a negação de todo espaço ético-jurídico (o que será uma 
ética e um direito sem responsabilidade e, portanto, sem esse horizonte de 
autonomia sem o qual a idéia de responsabilidade perde toda a 
representabilidade?).77   

 

É apenas no interior de um horizonte de sentido definido pela idéia de 

autonomia que podemos refletir sobre os fins. Renaut descarta o juízo de valor 

absoluto, afirmando um horizonte ético, horizonte de sentido nunca dogmático.  

 

No que respeita à ética, a conseqüência é crucial: o fundamento absoluto do 
juízo de valor desmorona-se, visto que já nada proíbe pensar que 
poderíamos encarar os fins por intermédio de outras categorias práticas. 
Mas a dimensão ética não desaparece - mantém-se um ponto de vista 
necessário, um horizonte de sentido, se bem que nunca se possa 
transformar em juízo de valor dogmático.78   

 

Após conciliar os sujeitos das duas críticas kantianas a partir de um 

argumento da terceira crítica, Renaut informa sobre a importância do sujeito para os 

nossos tempos, tendo em vista especialmente a ligação necessária entre a noção de 

autonomia e de responsabilidade. Afirma que a razão prática é traduzida pelo 

homem como um horizonte de sentido para suas ações, não se tratando de dogmas. 
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Termina apontando para a possibilidade de reapropriação da subjetividade e dos 

valores humanistas, tendo em vista a recuperação da noção de autonomia do sujeito 

kantiana. 

 
(...) um pensamento do sujeito só pode ser concebido e desenvolvido se 
não reconduzir a reflexão por caminhos que hoje se tornaram impraticáveis. 
Como tal, é testemunho de que o fim das monadologias pode efectivamente 
apontar para uma reapropriação da subjectividade e dos valores humanistas 
de que esta é inseparável: para lá da alternativa entre mónada e Daisen, a 
via do sujeito mantém-se aberta.79   

 

Nos moldes apresentados, o indivíduo ganha preferência em relação ao do 

Estado. É sabido que historicamente existiu a prevalência do Estado sobre o 

indivíduo, lembrando que a palavra indivíduo não faz sentido aos gregos, que 

enxergavam a vida política a partir da sociedade como um todo, e não do ponto de 

vista individual. Certamente existia a preferência do Estado em relação aos 

indivíduos.  

 

Com Kant, em especial considerando sua segunda formulação do imperativo 

categórico, o ser humano é elevado ao grau de finalidade, não podendo ser meio 

para conquistar qualquer coisa. O Estado deve respeito ao ser humano enquanto 

sujeito de direitos e deveres. São elaboradas leis com o rótulo de autônomas, ou 

seja, de acordo com a autonomia da vontade, sendo negado o Direito à rebelião, a 

não ser que o Estado deixe de respeitar o próprio direito, ou pior, o próprio homem 

(como veremos). Com base nesta perspectiva são criados os direitos humanos, 

certamente relacionados com a visão kantiana de que o homem deve ser fim, e 

nunca meio, sendo necessária a elaboração de direitos fundamentais que 

resguardem a qualidade humana de ser fim em si mesmo.  

 

 O primeiro lado da moeda é o fundamento teórico para a criação de um 

Estado que respeite a humanidade por si mesma considerada. O outro lado da 

moeda é conseqüente criação, na prática, de um sujeito que historicamente 

culminou no individualismo, e não em uma visão de toda a humanidade por parte de 

cada homem quando agir em sociedade. Na reviravolta histórica, temos a 

formulação do sujeito nestes moldes culminando na valorização do indivíduo por si 

mesmo sem consideração da comunidade como um todo. As leis são no máximo 
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corporativistas, visam o resguardo de alguns em detrimento dos outros e a 

manutenção do estado de miséria sob a aparente tutela de direitos legítimos 

relativos à propriedade.  

 

 Quando o sujeito foi separado da sociedade por Kant, a intenção dele era que 

o sujeito retornasse ao convívio dos demais tendo suas ações de acordo com a lei 

moral, sendo necessário juridicamente considerar a liberdade do outro, para que 

também possa ser moral.  

 

 Porém, este sujeito não retornou à sociedade, ao convívio humano. É 

evidente que, no mundo sensível, os homens convivem. Mas estamos querendo 

dizer que os homens não convivem moralmente, no sentido de que suas ações não 

visam os interesses da sociedade, mas os seus próprios interesses. Como o 

indivíduo cheio de si mesmo não retorna à sociedade, surge a oportunidade de ser 

criado um sistema baseado no individualismo, certamente estamos falando do 

sistema consumista no qual estamos atualmente inseridos. Neste ínterim, os direitos 

humanos na prática servem, quando muito, para justificar o estado de coisas, sendo 

afirmado que estamos melhorando as condições sociais, enquanto o sistema 

capitalista da sociedade de consumo é consolidado, sendo simultaneamente 

afirmado o bem estar da sociedade atualmente e uma melhoria das atuais condições 

em um futuro próximo. O bem estar é visto segundo os padrões de consumo, e 

melhor é a sociedade que tenha maior percentual de indivíduos com poder de 

consumo. A meta da sociedade passa a ser não a convivência entre os homens, 

mas a cada vez maior convivência dos indivíduos com os produtos que estão 

consumindo.   

 

Para melhor atender aos seus próprios padrões, tal sociedade de consumo 

passa a exercer um controle sobre o indivíduo, avaliando perfis econômicos, dados 

cadastrais, para poder oferecer o melhor produto segundo perfis individuais. A 

satisfação ocorre quando o indivíduo consome o produto que entende como o mais 

adequado para si. O sujeito de Kant, ao mesmo tempo em que rompe com a 

tradição de enxergar os indivíduos em função do Estado culmina com a distinção 

não mais de humanos, mas de centros de compras, sendo elaborado todo um 

sistema para atender anseios egoísticos individuais. 
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4 SOBRE A INTRODUÇÃO À CRÍTICA DO JUÍZO 

 

 

4.1 Alguns pontos fundamentais da introdução à crít ica do juízo 

 

 

Na obra “Crítica da Faculdade do Juízo”, Kant apresenta um capítulo 

introdutório muito rico em conceitos, sendo fundamental a compreensão deste 

capítulo para a compreensão desta obra como um todo.  

 

Por meio da “Introdução”, Kant apresenta as principais teses que serão 

defendidas ao longo da obra, realizando uma fundamentação prévia das teses. É 

dividida em capítulos, e vamos buscar esmiuçar cada um deles em subtítulos 

semelhantes aos atribuídos pelo próprio Kant em sua obra, para termos uma visão 

geral dos objetivos kantianos e, no limite, uma compreensão da obra como um todo. 

 

A problemática kantiana envolve um abismo entre duas de nossas legislações 

(legislação referente aos produtos do entendimento, e legislação referente aos 

produtos da razão). Uma legislação trabalha com a conceituação dos objetos 

(referente ao entendimento), enquanto a outra legislação trabalha com o 

pensamento desvinculado do sensível (referente à razão). Apesar das duas 

legislações serem separadas, sendo que uma não interfere sobre a outra (um tipo de 

legislação não criará os produtos da outra, nem influenciará na criação). Porém, 

como veremos, existe uma necessidade de conexão entre as duas legislações, 

basicamente porque os produtos do pensamento precisam ser realizados no mundo 

físico, e porque os conceitos retirados da natureza devem alimentar as nossas 

idéias. Este é um problema que Kant busca solucionar nesta “Introdução”, 

defendendo que existe uma outra faculdade (além do entendimento e razão) que 

servirá de ponte entre entendimento e razão. 

 

Outra questão tratada foi a vinculação desta “faculdade ponte” com o juízo 

reflexivo, sem regras, do qual é oriundo um sentimento de prazer exigente de 

universalidade. Para a presente dissertação, esta solução dada por Kant é 
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fundamental, pois será utilizada por Hannah Arendt em diferentes circunstâncias. 

Em outras palavras, a “Crítica da Faculdade do Juízo” de Kant é fundamental para 

compreendermos o “julgar” de Arendt, sendo necessário nos debruçarmos 

pormenorizadamente na “Introdução” de Kant, presente na obra citada.  

 

 

4.2 A divisão da filosofia 

  

 

Kant propõe uma divisão da filosofia, em um sentido amplo, nos seguintes 

termos: filosofia teórica e filosofia prática, sendo que a teórica lida com conceitos da 

natureza, e a prática com o conceito de liberdade. Kant afirma que tal divisão é feita 

com correção, e que antes os dois tipos diferentes de filosofia eram tratados 

indistintamente. Segundo Kant: 

 

Até agora porém reinou um uso deficiente destas expressões que servem 
para a divisão dos diferentes princípios e com eles também da filosofia: na 
medida em que se considerou como uma só coisa o prático segundo 
conceitos de natureza e o prático segundo o conceito da liberdade (...).80 
 

Desse modo, os diferentes tipos de filosofia trabalhavam com os mesmos 

princípios, o que não ocorre na filosofia kantiana. Certamente, a distinção realizada 

por Kant entre os tipos de filosofia só foi possível por conta de distinção realizada 

em textos anteriores, em especial na Crítica da Razão Pura, na qual é delimitado o 

campo de investigação referente a conceitos de objetos, e o campo que não se 

refere ao conhecimento, e sim ao pensamento segundo a liberdade. Citando Kant:  

 

(...) conquanto não possa conhecer a minha alma (...) mediante razão 
especulativa alguma (menos ainda pela observação empírica) e por 
conseguinte tampouco a liberdade como propriedade de um ente ao qual 
atribuo efeitos no mundo sensível, pois teria que conhecer um tal ente como 
determinado em sua existência e todavia como não determinado no tempo 
(o que é impossível, não podendo eu pôr intuição alguma sob o meu 
conceito), posso contudo pensar a liberdade, isto é, sua representação não 
contém pelo menos nenhuma contradição em si desde que ocorra a nossa 
distinção crítica entre ambos os modos de representação (o sensível e o 
intelectual) e a daí proveniente limitação dos conceitos puros do 
entendimento e portanto também dos princípios decorrentes dos mesmos 

                                                 
80 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 15.  
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[pois sua legislação não influenciará a esfera do ‘pensável’ e ‘não-
conceituável’]. 81 

  

A vontade (faculdade de desejar) trabalha segundo conceitos. Tudo que é 

representado como possível por meio de uma vontade, chama-se prático possível ou 

prático-necessário. Chama-se assim para diferenciar da possibilidade ou 

necessidade física de um efeito, que ocorre por mecanismos na matéria inanimada e 

por instinto nos animais (animais não têm vontade no sentido kantiano). Na vontade, 

a causa antes de gerar seus efeitos, é primeiramente efeito de algo formulado 

mediante conceitos. A vontade é efeito de conceitos e causa de efeitos na 

“natureza”, no mundo fenomênico. Em contrapartida, existe a necessidade física de 

um efeito que independe da vontade. Quando agimos no mundo, tanto a vontade é 

causa dos efeitos na natureza, como existe uma necessidade física, uma regra da 

própria natureza, que exige a ocorrência de um evento “B” em conseqüência de um 

evento “A”.   

  

A filosofia teórica é ligada a conceitos da natureza (ligada à causa e efeito 

natural). Segundo Kant: 

 

(...) todas as regras técnico-práticas (isto é, as da arte e da habilidade em 
geral, ou também da inteligência, como habilidade para influir sobre homens 
e a sua vontade), na medida em que seus princípios assentem em 
conceitos, somente podem ser contados como corolários para a filosofia 
teórica. É que eles só dizem respeito à possibilidade das coisas segundo 
conceitos da natureza, para o que são precisos não somente os meios que 
para tanto se devem encontrar na natureza, mas também a própria vontade 
(como faculdade de apetição e, por conseguinte, da natureza) na medida 
em que pode ser determinada mediante tendências da natureza de acordo 
com aquelas regras [técnico-práticas]. 82 

 

Existe, portanto, uma vontade vinculada à natureza, uma vontade ligada a 

finalidades do mundo físico, do mundo dos fenômenos. Trata-se de uma vontade 

vinculada ao mundo físico, que funciona de acordo com as regras descobertas no 

mundo físico (técnico-práticas). Suas finalidades estão na natureza. Por isso 

vinculada à filosofia teórica.  

 

                                                 
81 KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 16. 
 
82 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 16. 
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A filosofia prática não pode ser colocada ao lado da teórica, pois não se 

assenta em condições sensíveis, mas sim num princípio supra-sensível, que apenas 

o conceito de liberdade dá a conhecer. Não são prescrições e regras segundo 

intenções (com absoluta exclusão dos fundamentos de determinação da vontade 

nascidos da natureza), mas leis que não se referem previamente seja a fins seja a 

intenções.  Desse modo, devemos separar a vontade ligada à filosofia teórica, que 

tem em vista fins e intenções vinculadas à natureza; e a vontade desvinculada das 

finalidades naturais, que está relacionada ao conceito de liberdade. Citando Kant: 

 

Por aqui se vê que uma globalidade de prescrições práticas, fornecidas pela 
Filosofia, não constitui, pelo fato de serem prescrições práticas, uma parte 
colocada ao lado da parte teórica daquela. Na verdade, poderiam sê-lo, 
ainda que os seus princípios tivessem sido retirados por completo do 
conhecimento teórico da natureza (como regras técnico-práticas). Mas é 
porque o princípio dessas prescrições não é de modo nenhum retirado do 
conceito da natureza (o qual é sempre condicionado sensivelmente), por 
conseguinte repousa no supra-sensível, que apenas o conceito de liberdade 
dá a conhecer mediante leis formais. Elas não são por isso simples 
prescrições e regras, segundo esta ou aquela intenção, mas sim leis que 
não se referem previamente, seja a fins, seja a intenções. 83 

  

A questão da vontade está presente no Prefácio da Crítica da Razão Pura. A 

vontade pode ser vista de dois “pontos de vista” diferentes: a vontade “livre” e a 

vontade “não–livre”. A “não-livre” está vinculada aos sensíveis à causa e efeito 

(vinculada aos fenômenos, a vontade conhecida é a manifestada). Mas enquanto 

vontade não manifestada, está desvinculada dos sensíveis, da causa e efeito 

natural. Desse ponto de vista, a vontade é pensada a partir do conceito de liberdade, 

e por conseguinte uma vontade livre. Importante dizer que estamos falando da 

mesma vontade, vista de dois distintos “pontos de vista”.  

 

Se a Crítica, porém, não errou ensinando a tomar o objeto numa dupla 
significação, a saber, como fenômeno ou como coisa em si mesma; se a 
dedução dos seus conceitos do entendimento é certa, se por conseguinte o 
princípio de causalidade só incide sobre coisas tomadas no primeiro 
sentido, ou seja, na medida em que objetos da experiência, e se as mesmas 
coisas tomadas contudo na segunda significação não se lhe acham 
submetidas, então exatamente a mesma vontade será pensada no 
fenômeno (nas ações visíveis) como necessariamente conforme à lei 
natural e nessa medida não livre, e por outro lado ainda assim, enquanto 
pertencente a uma coisa em si mesma, pensada como não submetida à lei 
natural e portanto como livre, sem que nisso ocorra uma contradição. 84 

                                                 
83 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 17 e 18. 
 
84 KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 16. 
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4.3 Do domínio da filosofia em geral 

   

 

A filosofia se divide em teórica e prática, mas o território sobre o qual exerce 

sua legislação é sempre sobre o conjunto de todas as experiências possíveis. A 

diferença entre os tipos de filosofia tem em vista o modo com que nos relacionamos 

com o mundo físico. Agindo de acordo com a filosofia teórica, agimos de acordo com 

os fins naturais, somos determinados por eles, por isso não há liberdade no sentido 

kantiano. Observamos regras naturais e trabalhamos de acordo com finalidades 

postas pelo meio. Trata-se de uma diferença quanto à origem das regras de 

determinação, se exteriores ou interiores. Quanto trabalhamos com o conceito de 

liberdade, a determinação da nossa vontade tem origem no pensamento. É operada 

uma inversão, ao invés de operarmos na natureza de acordo com finalidades do 

meio, impomos finalidades originadas pelo pensamento, de acordo com o conceito 

de liberdade.  

 

Desse modo, repousando sobre fundamentos diferentes, os dois tipos de 

filosofia desembocam no mesmo terreno. As regras e prescrições que influenciam a 

vontade oriundas da natureza dizem respeito a finalidades naturais, e os resultados 

dos pensamentos desvinculados de uma origem natural, sem finalidades naturais, só 

podem ser aplicados na natureza, obedecendo as regras físicas de causa e efeito.    

Citando Kant:  

 

toda a nossa faculdade de conhecimento possui dois domínios, o dos 
conceitos de natureza e o do conceito de liberdade; na verdade, nos dois, 
ela é legisladora a priori. Ora, de acordo com isso, também a filosofia se 
divide em teórica e prática, mas o território em que seu domínio é erigido e 
a sua legislação exercida é sempre só a globalidade dos objetos de toda a 
experiência possível, na medida em que forem tomados simplesmente 
como simples fenômenos; é que sem isso não poderia ser pensada 
qualquer legislação do entendimento relativamente àqueles.85 
 

A filosofia teórica e prática sempre desembocam no sensível, no terreno das 

experiências possíveis, mas a origem, o modo de produção das filosofias é distinto. 

Citando Kant: “a legislação mediante conceitos da natureza ocorre mediante o 

                                                                                                                                                         
 
85 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 18 e 19.  
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entendimento, e é teórica. A legislação mediante o conceito de liberdade acontece 

pela razão e é simplesmente prática.” 86 

  

Somente no campo prático a razão pode ser legisladora; o entendimento tem 

condições de conhecer teoricamente a partir da natureza, as leis já estão na 

natureza, e tais leis podem ser conhecidas mediante o entendimento (capaz 

de conhecer causas e conseqüências que já estão na natureza). Mas a legislação 

realizada pela razão ultrapassa a experiência, e trabalha com o conceito de 

liberdade, que não se refere, não tem fundamento, na causa e efeito natural. “Na 

verdade, o conceito da natureza tem tão pouca influência sobre a legislação 

mediante o conceito de liberdade, quão pouco este perturba a legislação da 

natureza.” 87. Porém, do mesmo modo, a legislação efetuada a partir da liberdade 

precisará se referir ao território da experiência. 

  

São campos próprios (o prático e o teórico), um não é capaz de influir na 

legislação realizada pelo outro (um trata de conhecimento e o outro de pensamento). 

São duas esferas diferentes de legislação, com mecanismos próprios, sendo que 

seus efeitos se limitam ao mundo sensível. 

  

A diferença entre os dois está na representação dos seus respectivos objetos. 

Enquanto o conceito da natureza representa seus objetos na intuição (fenômenos), e 

a partir do conceito de liberdade, a razão trabalha com um material que não se 

refere ao conhecimento, não se refere diretamente à natureza, pois não busca os 

fins da natureza, mas busca fins próprios. Citando Kant:  

 

(...) mas o fato de estes dois diferentes domínios – que, de fato, não na sua 
legislação, porém nos seus efeitos, se limitam permanentemente ao mundo 
sensível – não constituírem um só tem origem em que na verdade o 
conceito de natureza representa seus objetos na intuição, mas não como 
coisas em si mesmas, mas na qualidade de simples fenômenos; em 
contrapartida, o conceito de liberdade representa no seu objeto um coisa 
em si mesma, mas não na intuição. Por conseguinte, nenhuma das duas 
pode fornecer um conhecimento teórico do seu objeto (e até do sujeito 
pensante) como coisa em si, o que seria o supra-sensível, cuja idéia na 
verdade se tem que colocar na base de todos aqueles objetos da 

                                                 
86  KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 19. 
 
87 Ibid., loc. cit. 
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experiência, não se podendo todavia nunca elevá-la e alargá-la a um 
conhecimento.88 

 

Certamente o conceito de natureza, vinculado à filosofia teórica, não 

representa na intuição a coisa em si mesma. Kant quer dizer que a representação de 

uma árvore não é a própria árvore e não contém todo o conteúdo de uma árvore. 

Não posso chegar a saber tudo de uma árvore, tenho limites de conhecimento, como 

Kant apresentou em sua “Crítica da Razão Pura”. O que podemos representar é algo 

do objeto que nossas faculdades internas são capazes de apreender do objeto, com 

o auxílio dos sentidos. Jamais chegamos à coisa em si natural, apenas podemos 

formular um conceito do objeto limitado ao fenômeno (representação na intuição).  

 

No que diz respeito à filosofia prática, a partir do conceito de liberdade a 

razão formula pensamentos desvinculados do sensível. Por isso “o conceito de 

liberdade representa no seu objeto um coisa em si mesma, mas não na intuição”89. 

Não se trata de um fenômeno ao qual serão aplicadas as categorias do 

entendimento para se formular um conhecimento a respeito. Trata-se de uma 

formulação independente do sensível, que certamente não chegará a um 

conhecimento sobre os objetos sensíveis, sobre a coisa em si sensível. 

 

Nenhum dos dois pode produzir conhecimento teórico de seu objeto como 

coisa em si (até porque os pensamentos a partir do conceito de liberdade não 

podem recorrer ao sensível para serem comprovados). Os pensamentos originários 

da liberdade não são os objetos, não são coisa em si do sensível. A filosofia teórica 

também não consegue formular um conhecimento da coisa em si. A mesa, por 

exemplo, só é conhecível enquanto fenômeno. Nunca conhecermos a “mesa em si”. 

  

A partir do conceito de liberdade não chegamos a conhecimentos, chegamos 

a idéias. O supra-sensível deve ser preenchido de idéias, a partir do conceito de 

liberdade, o que significa que a única realidade que terá será prática, e não teórica, 

ou seja, não é possível conhecimento teórico no campo do supra-sensível. Desse 

                                                 
88  KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 19.  
 
89 Ibid., loc. cit. 



64 
 

modo, os conceitos da natureza têm origem no sensível, e as idéias oriundas dos 

conceitos de liberdade no supra-sensível.  

 

Não há uma comunicação direta entre essas duas “filosofias” distintas. Uma 

tem seu “campo de trabalho” no sensível, gerando conhecimentos vinculados ao 

mesmo. A outra filosofia trabalha no supra-sensível, e não retira do sensível uma 

base para suas produções. Como vimos, “o conceito da natureza tem tão pouca 

influência sobre a legislação mediante o conceito de liberdade, quão pouco este 

perturba a legislação da natureza” 90. 

  

Desse modo, temos um “abismo intransponível” entre essas duas esferas, 

não há trânsito direto do que é produzido por uma filosofia em relação ao produzido 

pela outra. Enquanto os conceitos de uma dizem respeito ao conhecimento, os 

conceitos da outra dizem respeito a idéias, pensamentos.  

  

Porém, existe uma necessidade dos conceitos de natureza “se adequarem” 

aos conceitos de liberdade. Isso porque o conceito de liberdade deve realizar no 

mundo sensível o fim proposto por suas leis.  

 

A citação do texto kantiano será de grande auxílio:  

 

(...) ainda que na verdade subsista um abismo intransponível entre o 
domínio do conceito da natureza, enquanto sensível, e o do conceito de 
liberdade, como supra-sensível, de tal modo que nenhuma passagem é 
possível do primeiro para o segundo (...) contudo este último deve ter uma 
influência sobre aquele, isto é, o conceito de liberdade deve tornar efetivo 
no mundo dos sentidos o fim colocado pelas suas leis e a natureza em 
conseqüência tem que ser pensada de tal modo que a conformidade a leis 
da sua forma concorde pelo menos com a possibilidade dos fins que nela 
atuam segundo leis da liberdade. 91  
 

A natureza, portanto, deve poder ser pensada de tal modo que concorde com 

a possibilidade dos fins, segundo leis de liberdade. Desse modo, os fins pensados 

poderão ser realizados na natureza. A liberdade deve realizar no mundo sensível os 

produtos oriundos de suas leis. Os conceitos de natureza, embora não sofram ação 

dos conceitos de liberdade, devem permitir a realização sensível de tais conceitos.  
                                                 
90 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 19. 
 
91 Ibid., p. 20. 
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É preciso encontrar um princípio que faça o “meio de campo”, tornando 

possível a passagem da maneira de pensar segundo os princípios de um para a 

maneira de pensar segundo os princípios do outro. Isso porque a liberdade precisa 

ser realizada no mundo sensível, e precisa portanto influenciar nos conceitos da 

natureza que possuímos. O conhecimento que temos da natureza devem dar vazão 

à liberdade, e Kant se encontra na necessidade de buscar um princípio supra-

sensível que faça a intermediação, que abra a porta à liberdade para o mundo 

sensível.  

   

 

4.4 A crítica do juízo como um meio de enlace das d uas partes da filosofia em 

um todo 

  

 

A crítica às faculdades de conhecimento, que Kant realizou em algumas de 

suas principais obras, não é uma doutrina, mas busca pesquisar se é possível uma 

doutrina. Busca estabelecer limites ao conhecimento das coisas, ou seja, quando o 

conhecimento é possível e quando não é. Até o momento, no texto de Introdução à 

crítica do juízo, Kant apresentou dois tipos de “filosofia”, delimitou seus limites, e 

chegou em um “impasse, pois apesar da separação, tanto a filosofia prática como a 

teórica necessitam de um vínculo com o mundo sensível para realizar suas 

finalidades.  

 

A filosofia teórica tem suas finalidades vinculadas diretamente à natureza 

(vontade “não-livre”), enquanto a filosofia prática origina seu próprio fim, mas que 

precisa ser realizado no mundo sensível, na natureza (vontade “livre”). Mas como 

será realizado o fim da vontade “livre” no mundo sensível, se existe um “abismo” 

entre as duas filosofias, originando, no limite, uma separação do pensamento e da 

natureza? É esta a questão que Kant buscará responder por meio da faculdade de 

juízo. 
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O termo médio se caracteriza por ser uma faculdade cujos princípios não se 

aplicam nem para o uso teórico, nem para o uso prático. É o Juízo (faculdade de 

julgar; faculdade de juízo), que por pertencer à família das faculdades de conhecer, 

possui pelo menos um princípio a priori, do qual pode ser desenvolvida uma 

legislação, ainda que não possua campo algum de objetos em sua esfera (objetos 

sensíveis – entendimento – filosofia teórica; objetos metafísicos – razão – filosofia 

prática). Citando Kant:  

 

(...) na família das faculdades de conhecimento superiores [até o momento - 
entendimento e razão] existe ainda um termo médio entre entendimento e 
razão. Este é a faculdade do juízo, da qual se tem razões para supor, 
segundo a analogia, que também poderia conter em si a priori, se bem que 
não uma legislação própria, [legislação sobre o sensível – entendimento; 
legislação sobre o supra-sensível – razão] todavia um princípio próprio para 
procurar leis; em todo caso um princípio simplesmente subjetivo, o qual, 
mesmo, que não lhe convenha um campo de objetos como seu domínio, 
pode todavia possuir um território próprio e uma certa característica deste, 
para o que precisamente só este princípio poderia ser válido. 92 

  

Aqui Kant apresenta uma solução que certamente lhe trará novos problemas. 

Defende a possibilidade de uma faculdade de julgar, que tem como principal 

característica a procura de leis de maneira a priori, ou seja, não é uma legislação 

vinculada ao querer (à vontade “não-livre”), nem uma legislação vinculada ao 

conhecer do mundo físico. Tratasse de uma faculdade “livre”, por assim dizer, uma 

criadora de leis desvinculada das demais faculdades, desvinculada do conhecimento 

teórico e do conhecimento prático, e dotada de subjetividade.   

 

Kant vinculou o conhecer ao entendimento, o desejo (legislação para uma 

“vontade-livre”) à razão. Por fim, podendo causar certo espanto, vinculou o 

sentimento de prazer e desprazer à faculdade do juízo. Citando Kant:  

 

(...) na verdade todas as faculdades da alma ou capacidades podem ser 
reduzidas àquelas três, que não se deixam, para além disso, deduzir de um 
princípio comum: a faculdade de conhecimento, o sentimento de prazer e 
desprazer e a faculdade de apetição [querer]. Para a faculdade de 
conhecimento apenas o entendimento é legislador (...) Para a faculdade de 
apetição, como uma faculdade superior segundo o conceito de liberdade 
apenas a razão (na qual apenas se encontra este conceito) é legisladora a 
priori. Ora, entre a faculdade de conhecimento e a de apetição [querer] está 
o sentimento de prazer, assim como a faculdade do juízo está contida entre 
o entendimento e a razão. Por isso, pelo menos provisoriamente, [Kant 

                                                 
92 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 21.  
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confirmará no decorrer do texto da crítica do juízo] é de supor que a 
faculdade do juízo, exatamente do mesmo modo, contenha por si um 
princípio a priori e, (...) está necessariamente ligado o prazer ou o desprazer 
(...), [produzindo] do mesmo modo uma passagem da faculdade de 
conhecimento pura, isto é do domínio dos conceitos de natureza, para o 
domínio do conceito de liberdade, quando no uso lógico torna possível a 
passagem do entendimento para a razão. 93 

 

Desse modo, a ponte entre os dois tipos de filosofia ocorre por meio do 

sentimento de prazer e desprazer, pois tal sentimento sempre acompanha o 

processo vinculado à razão (liberdade – desejo - querer). Em outras palavras, o 

querer sempre está de algum modo vinculado ao prazer, e sempre precisa de algum 

vínculo com o mundo físico, o que justifica que a ponte entre as duas filosofias seja 

o sentimento de prazer e desprazer.  

 

A faculdade de apetição (querer, ligada ao conceito de liberdade) pode estar 

ligada ao prazer em um momento anterior ao sentimento de prazer ou em um 

momento posterior. Tal faculdade antecede o prazer quando desejamos algo que 

causará prazer. Tal faculdade produz algo posteriormente ao prazer quando agimos 

de acordo com a lei moral, ou observamos algo que está de acordo com a lei 

moral.94 

  

Na faculdade de conhecer, só o entendimento é legislador. A faculdade de 

querer (determinada pelo conceito de liberdade) é legislada a priori pela razão. O 

sentimento está entre conhecer e querer; analogamente, a faculdade do juízo está 

entre entendimento e razão, estabelece o trânsito do domínio dos “conceitos” de 

liberdade para o domínio dos conceitos da natureza. Os “conceitos” de cada parte 

da filosofia podem transitar (apesar de sua determinação ser sempre dentro de sua 

faculdade própria) mas eles podem se relacionar entre si; o trânsito dessa relação, 

de que maneira ocorre essa relação, é operado pela faculdade do juízo.  

 

                                                 
93 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 21 e 22. 
 
94 Trata-se do que Kant vai se referir posteriormente como sentimento moral, vinculado ao sublime. 
Citando Kant (Ibid., 111 e 112): “O juízo sobre o sublime da natureza, embora necessite cultura (mais 
do que o juízo sobre o belo), nem por isso foi primeiro produzido precisamente pela cultura e como 
que introduzido simplesmente por convenção na sociedade, mas ele tem seu fundamento na 
natureza humana e, na verdade, naquela que com o são-entendimento se pode ao mesmo tempo 
imputar a qualquer um e exigir-lhe, a saber na disposição ao sentimento para idéias (práticas), isto é, 
ao sentimento moral.” 
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As três faculdades são puras, pois legislam a priori (não legislam com base 

empírica). A faculdade do juízo, mesmo sem ter um “mundo” próprio para 

estabelecer conceitos (mundo físico – entendimento; mundo metafísico – razão), 

trabalha “aprioristicamente”. A sua produção não ocorre a partir de fundamentos do 

mundo físico, e sim a partir de fundamentos que compõem a humanidade a priori.  

 

 

4.5 Do juízo como uma faculdade legisladora "a prio ri” 

 

  

O Juízo (faculdade de julgar) é a faculdade de pensar o particular como 

contido no universal. Isso nem sempre significa a simples subsunção a uma regra já 

estabelecida como universal. Ele pensa o particular como contido no universal, mas 

nem sempre a regra universal antecede a necessidade de subsumir o particular ao 

universal. Muitas vezes encontramos casos particulares, no mundo físico, aos quais 

não encontramos correspondentes no universal (guardadas as devidas proporções, 

no caso do Direito isso é bem claro, considerando a lei como sendo o universal e o 

caso concreto que necessita de uma decisão como o particular). Citando Kant:  

 

A faculdade do juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como 
contido no universal. No caso de este (a regra, o princípio, a lei) ser dado, a 
faculdade do juízo, que nele subsume o particular, é determinante (...) 
Porém, se só o particular for dado, para o qual ela deve encontrar o 
universal, então a faculdade do juízo é simplesmente reflexiva. 95 

   

Para Kant os juízos (individualmente considerados) podem ser determinantes 

ou reflexionantes. O juízo é determinante quando já existe uma regra universal (“leis 

transcendentais universais dadas pelo entendimento” 96 à qual o caso particular é 

subsumido). O juízo é reflexionante quando esta regra universal não existe, não é 

dada. Só é dado o caso particular, para o qual é necessário encontrar uma regra 

universal.97     

                                                 
95 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 23. 
 
96 Ibid., loc. cit. 
 
97 O que vai interessar para Arendt é o juízo com a ausência de regras, qual seja, o reflexionante ou 
reflexivo.   
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No caso do juízo determinante, a faculdade do juízo não precisa "pensar por 

si mesma", apenas realiza a subsunção à regra universal já existente a priori, de 

acordo com o entendimento. No caso do juízo reflexionante, a regra universal 

precisa ser “fabricada”, pois o particular encontrado não tem um correspondente 

universal. A “fabricação” da regra universal para o caso particular não é 

“enquadrável” no universal a priori, é um julgar sem regras. 

    

As leis transcendentais universais são fornecidas pelo entendimento (causa e 

efeito, voltado para conceitos sobre a natureza), e o Juízo apenas subsume o 

particular ao universal. Mas tem coisas na natureza que não podem ser 

determinadas pelas leis do entendimento. Para tal multiplicidade cuja universalidade 

não é reconhecível, ou “subsumível” a priori, precisam haver leis que sejam 

contingentes, enquanto empíricas (portanto são leis empíricas).  

 

Como são leis, precisam ter um princípio relacionado com a unidade no 

múltiplo. Esse princípio não pode ser retirado da experiência, pois é justamente com 

os dados empíricos que ele vai tratar, vai buscar dar uma unidade sistemática nos 

princípios empiricamente descobertos (subordinação sistemática dos mesmos entre 

si). Kant esta querendo trabalhar com aquilo que é percebível na natureza, que 

criamos leis empíricas para eles, mas não conseguimos realizar uma subordinação a 

uma universalidade contida dentre os conceitos do entendimento. 

 

A faculdade do juízo reflexiva, que tem a obrigação de elevar-se do 
particular na natureza ao universal, necessita por isso de um princípio que 
ela não pode retirar da experiência, por que este precisamente deve 
fundamentar a unidade de todos os princípios empíri cos sob 
princípios igualmente empíricos, mas superiores e p or isso 
fundamentar a possibilidade da subordinação sistemá tica dos mesmos 
entre si. Por isso só a faculdade de juízo reflexiva pode dar a si mesma um 
tal princípio como lei [portanto, um princípio a priori, pois não pode ser 
retirado da experiência]  e não retirá-lo de outro lugar (porque então seria 
faculdade de juízo determinante), nem prescrevê-lo à natureza, por que a 
reflexão sobre as leis da natureza orienta-se em função desta, enquanto a 
natureza não se orienta em função das condições, segundo as quais nós 
pretendemos adquirir um conhecimento seu, completamente contingente no 
que lhe diz respeito. 98 

  
                                                 
98 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 24. Grifo 
nosso. 
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Só a própria faculdade do juízo pode se dar este princípio (caso remetesse a 

um universal do entendimento, não seria efetuado um juízo reflexivo, seria um juízo 

determinante). Este princípio a priori de universalizar o contingente da natureza será 

a sua lei. Tal princípio não pode ser prescrito à natureza, pois ele surge do próprio 

Juízo. Desse modo, um juízo reflexivo, ou reflexionante, não se refere mais à 

natureza, se refere a si mesmo; é um fim em si mesmo.99   

  

Enquanto as leis universais tem preceitos que são prescritos à natureza (no 

caso, esta seria a função do entendimento, qual seja, “fornecer” os universais para 

podermos realizar uma leitura objetiva da natureza), as leis empíricas particulares 

(não albergadas pelo universal do entendimento), precisam ser consideradas como 

uma unidade, como se um entendimento tivesse dado essas leis empíricas em favor 

do nosso conhecimento. Sentimos uma necessidade de organizar as leis empíricas 

da natureza, como se quiséssemos dar um sentido para as coisas da natureza não 

albergadas pelo universal do entendimento. Isso torna possível um sistema de 

experiência, segundo essas leis particulares. É como se uma unidade albergasse a 

diversidade da natureza. Nós fazemos com que a natureza adquira uma unidade, 

como se a natureza fosse conforme à unidade que formulamos a partir das leis 

empíricas, conforme este “fim sem fim”. 

 

O princípio da faculdade do juízo é então, no que respeita à forma das 
coisas da natureza sob leis empíricas em geral, a conformidade a fins da 
natureza na sua multiplicidade. O que quer dizer que a natureza é 
representada por este conceito, como se um entendimento contivesse o 
fundamento da unidade do múltiplo das suas leis empíricas. A conformidade 
a fins da natureza é por isso um particular conceito a priori, que tem a sua 
origem meramente na faculdade de juízo reflexiva. 100 

  

Kant define o princípio da faculdade de julgar como a unidade (conformidade 

a fins) que formulamos da natureza a partir da sua diversidade.  O princípio de 

realidade que retiramos de um objeto da natureza se chama fim (seria a “forma”101 

retirada do sensível). A conformidade de um objeto (cuja conceituação busca, ou 

                                                 
99 A característica de ser um fim em si mesmo ficará mais clara quando analisarmos o mecanismo do 
sentimento de prazer quanto ao belo. 
 
100 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 25. 
 
101 A “forma”, como veremos, tem um sentido amplo em Kant. Não é simplesmente o contorno do 
objeto da natureza. 
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atribui, um fim/forma) com uma disposição de coisas, que só é possível em relação 

aos fins (ou seja, essa conformidade das “finalidades” dos objetos só é possível em 

relação a fins) deve ser denominada como a finalidade formal dos objetos 

conjuntamente considerados (estamos nos referindo à unificação das leis 

empíricas). Então o princípio do Juízo relativamente à forma das coisas da natureza 

(submetida a leis empíricas, ou seja, internalizadas) é a finalidade que atribuímos à 

natureza (de suas coisas, objetos) em sua diversidade. Ou seja, o princípio do Juízo 

busca sistematizar a diversidade de formas da natureza, que não podem ser 

submetidas à universalidade do entendimento.  

 

A conformidade a fins da natureza é um a priori, que é o princípio necessário 

para o julgamento. Caso não tivéssemos este princípio unificador de leis empíricas, 

não seríamos capazes de julgamento. Tal princípio opera com leis empíricas, no que 

se refere à conexão do que conseguimos apreender da natureza. Para organizar as 

leis empíricas, elaboramos leis universais, que são formuladas como se a natureza 

tivesse uma finalidade. Este princípio fundamenta a própria faculdade do juízo.  

   

Tais relações de fins não podem ser relacionadas diretamente com os 

produtos da natureza (estamos trabalhando com as leis empíricas, não diretamente 

com a natureza; estamos nesse campo sempre contingente). 

 

 

4.6 O princípio da conformidade a fins formal da na tureza é um princípio 

transcendental da faculdade do juízo 

   

 

O princípio da finalidade da natureza é transcendental, metafísico, a priori, 

não tem nada de empírico, ao contrário do objeto do conhecimento possível da 

experiência em geral. “Um princípio transcendental é aquele pelo qual é 

representada a priori a condição universal, sob a qual apenas as coisas podem ser 

objetos do nosso conhecimento em geral”. 102 

  

                                                 
102 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 25. 
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Vale dizer que a faculdade do juízo possui máximas (a priori, fundamentos de 

investigação), que se reportam ao conhecimento da natureza, enquanto determinada 

por uma multiplicidade de leis particulares. Estas máximas são sentenças da 

sabedoria metafísica, e se revelam a partir de regras que não podem ser 

demonstradas por conceitos. Pode causar estranheza tal afirmação, caso não 

tenhamos a percepção de que são sentenças de formulação possível apenas após 

experiências. São sentenças que auxiliam a avaliação da natureza, como se fossem 

conhecimentos básicos a partir dos quais uma investigação pode alcançar maiores 

resultados. Citando Kant:  

 

O fato de o conceito de uma conformidade a fins da natureza pertencer a 
princípios transcendentais  é bastante compreensível a partir das máximas 
da faculdade do juízo que são postas a priori como fundamento da 
investigação da natureza e que todavia a nada mais se reportam do que à 
possibilidade da experiência, por conseguinte do conhecimento da natureza, 
mas não simplesmente como natureza em geral e sim como natureza 
determinada por uma multiplicidade de leis particulares. Elas aparecem com 
muita freqüência, embora de modo disperso, no desenvolvimento desta 
ciência, na qualidade de aforismos (...) cuja necessidade não se prova a 
partir de conceitos. ‘A natureza toma o caminho mais curto (lex 
parsimoniae); de igual modo não dá saltos, nem na seqüência das suas 
mudanças nem na articulação de formas específicas diferentes (lex continui 
in natura) (...) 103 

 

Esta passagem é importante, pois trata-se da justificativa de Kant relativa ao 

princípio da conformidade a fins da natureza ser transcendental. Pretende 

comprovar isso com os aforismos da natureza, que se originam da faculdade de 

julgar. O que significa dizer que as regras que “fabricamos” ao observarmos a 

natureza não estão na natureza empiricamente, mas são formuladas por princípios a 

priori nossos. O aforismo “a natureza toma o caminho mais curto” foi formulado a 

partir da uma observação de leis empíricas buscadas na natureza, porém, o próprio 

aforismo não foi revelado pelas próprias leis empíricas, foi formulado por nós e 

direciona a nossa “leitura” da natureza.   

  

A conformidade da natureza com nossas faculdades de conhecer (ou a 

finalidade que nos revela o exercício dessas faculdades) é um princípio 

transcendental do juízo. Kant pretende realizar uma “dedução transcendental” para 

                                                 
103 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 26. 
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investigar a origem do “fim sem fim”, a origem em nossas fontes de conhecimento do 

princípio da finalidade da natureza. 

 

Kant esclarece um pouco mais esta relação entre a faculdade do juízo e a 

natureza no parágrafo que segue, quando ele trata da questão da causa e efeito em 

relação à multiplicidade de leis empíricas. Nas leis empíricas múltiplas jamais podem 

ser encontradas todas as causas para todos os efeitos, de tal maneira que nos 

encontramos obrigados a ler a natureza como uma unidade, sob pena de não poder 

ter compreensão nenhuma a seu respeito. E esta unidade é formulada pela 

faculdade do juízo. 

 

Porém, os objetos do conhecimento empírico são ainda determinados de 
muitos modos (...) de modo que naturezas especificamente diferentes, 
para além daquilo que em comum as torna pertencente s à natureza em 
geral, podem ainda ser causas de infinitas maneiras . E cada uma 
dessas maneiras tem que possuir (segundo o conceito de uma causa em 
geral) a sua regra, que é lei, e por conseguinte acarreta consigo 
necessidade, ainda que nós, de acordo com a constituição e os limites das 
nossas faculdades de conhecimento, de modo nenhum descortinemos essa 
necessidade [jamais chegaremos às causas de todos os efeitos 
encontrados na natureza]. Por isso temos que pensar na natureza uma 
possibilidade de uma multiplicidade sem fim de leis empíricas, em relação 
às suas leis simplesmente empíricas, leis que, no entanto, são contingentes 
para a nossa compreensão (não podem ser conhecidas a priori). E quando 
as tomamos em consideração, ajuizamos a unidade da natureza segundo 
leis empíricas e a possibilidade da unidade da experiência.104 

 

Temos a priori as leis gerais, sem as quais não conseguimos conceber a 

natureza em geral - estas leis descansam em categorias aplicadas às condições 

formais de toda a intuição possível. Citando Kant “encontramos certamente nos 

princípios da possibilidade de uma experiência, em primeiro lugar, algo de 

necessário, isto é, as leis universais, sem as quais a natureza em geral (como 

objetos dos sentidos não pode ser pensada”. As categorias aplicadas sobre a 

natureza em geral são as categorias do entendimento, a nossa “ferramenta” 

formuladora de conceitos. Nossa experiência só é possível por conta dessas “leis 

universais”, próprias do nosso entendimento. A faculdade do juízo é determinante 

quando subsume os objetos a tais leis. “A faculdade de juízo transcendental não tem 

mais que fazer então que indicar a priori a condição da subsunção sob o conceito do 

                                                 
104 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 27. Grifo 
nosso. 
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entendimento apresentado.” O Juízo determinante apenas apresenta as condições 

de subsunção ao conceito a priori do entendimento.  

 

Porém, existem os casos particulares, que podem ser causas e efeitos, ou 

terem causas ou efeitos, de infinitas maneiras, cujas regras que determinam tais 

causas e efeitos nós não conseguimos observar. Existem causas para todos os 

efeitos da natureza (esse é o nosso pressuposto, base da faculdade de julgar) mas 

não conseguimos chegar a todos a partir da simples subsunção à legislação que 

possuímos a priori. A infinidade de leis empíricas são contingentes aos nossos 

olhos, mas as referimos em uma unidade, também contingente (unidade possível da 

experiência, sistema de leis empíricas). Essa unidade precisa ser suposta e 

admitida: 

 

 (...) a faculdade do juízo terá que admitir a priori como princípio que aquilo 
que é contingente para a compreensão humana nas leis da natureza 
particulares (empíricas) é mesmo assim para nós uma unidade legítima, não 
para ser sondada, mas pensável na ligação de seu múltiplo <ihres 
Mannigfaltigen> para um conteúdo de experiência em si possível. 105 

 

O princípio a priori do juízo precisa ser admitido para que possamos ter 

experiências não apenas a partir dos juízos determinantes, que subsumem o 

particular da natureza à lei geral do entendimento, gerando experiência. Precisamos 

ter experiência quanto ao que é contingente, ao que não é compreensível segundo o 

entendimento, para que as demais observações que obtivermos da natureza não 

permaneçam sem sentido algum. Necessitamos organizar tudo o que acontece, para 

que tudo passe a ser uma experiência nossa, submetida a alguma regra (seja tal 

regra existente a priori, seja tal regra criada a partir do princípio a priori de finalidade 

da natureza).   

  

A “lei” pode estar relacionada com um juízo determinante, ou com um juízo 

reflexivo. Caso a consideremos em relação a um juízo determinante, ela é um  a 

priori do entendimento, ou seja, lei que já possuímos “aprioristicamente”, sob a qual 

o particular (objeto encontrado na natureza) seria enquadrado  através do juízo 

determinante. Mas a lei também pode ser uma criação nossa, por meio da faculdade 

de julgar. Observados particulares sensíveis que não são “subsumíveis” à lei 
                                                 
105 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 27 e 28. 
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universal, o julgamento realizado precisará ser reflexivo, sendo criada uma regra que 

ofereça unidade à multiplicidade. 

  

É importante estabelecermos uma distinção fundamental entre o juízo 

determinante e o reflexivo. O juízo determinante se estabelece da seguinte maneira: 

em se tratando de subsumir à lei geral 'toda causa tem um efeito', o juízo 

determinante só pode subsumir a partir de uma sucessão de determinações de 

uma mesma coisa.  O juízo determinante cuida, portanto, das mudanças de 

determinação de uma mesma coisa, não estabelece conexões da coisa modificada 

com aquilo que lhe é exterior. A experiência adquirida se refere às coisas de 

maneira distinta, não realizando conexões entre os diferentes objetos da natureza. 

Como vimos, “naturezas especificamente diferentes, para além daquilo que em 

comum as torna pertencentes à natureza em geral, podem ainda ser causas de 

infinitas maneiras.”106 

 

Naturezas especificamente distintas podem servir de causa segundo uma 

infinita variedade de maneiras. Percebemos leis empíricas na natureza, que 

parecem contingentes, mas às quais precisamos referir uma unidade (pois quando 

consideramos a natureza em geral percebemos esta unidade; mas não conseguimos 

'ver' a unidade quando observamos leis empíricas específicas). O princípio a priori 

do Juízo está na admissão de um princípio de unidade dos elementos diversos em 

uma experiência possível que unifique a variedade contingente, unidade que 

podemos apenas perceber - realizando (pois na verdade não percebemos a 

unidade, nós é que a realizamos buscando unidade de propósito na natureza), mas 

nunca penetrar (pois não conseguimos nos apropriar da coisa em si, da íntima 

natureza das coisas).  

 

Esta unidade é representada pela finalidade (forma, pois representamos 

objetos de acordo com nossas formas a priori - experiência possível) dos objetos. 

Quem “descobre” as leis empíricas contingentes , de acordo com a unidade, é o 

juízo reflexivo. Ele concebe a natureza em relação às coisas (com leis empíricas 

ainda não definidas, antes de defini-las) conforme o princípio de finalidade. A partir 

                                                 
106 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 27. 
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desse princípio de unidade, relacionado às coisas, podemos formular leis mais 

gerais para as leis empíricas, aumentando o leque d as nossas experiências (só 

é formulada a experiência após realizada a organização das leis empíricas. 

Podemos dizer, nesse sentido, que a experiência é fruto da organização). 

 

Ora, este conceito transcendental de uma conformidade a fins da natureza 
não é nem um conceito da natureza, nem de liberdade, porque não 
acrescenta nada ao objeto (da natureza), mas representa somente a única 
forma segundo a qual nós temos que proceder na reflexão sobre os objetos 
da natureza com o objetivo de uma experiência exaustivamente 
interconectada, por conseguinte é um princípio subjetivo (máxima) da 
faculdade do juízo. 107 

 

Temos a necessidade de formar um sistema coerente a partir das leis 

empíricas. O entendimento tem regras a priori, através das quais tem experiência da 

natureza em geral. Porém, só podemos conhecer as regras particulares 

empiricamente, e precisamos de uma certa ordem da natureza. Tais regras 

particulares são contingentes em relação ao entendimento mas sem tais regras 

particulares, o conhecimento da natureza resta prejudicado, o entendimento não 

poderia passar do universal para o particular nos casos das leis contingentes.  

 

Apesar do entendimento não poder ter tais leis como necessárias, a 

faculdade do juízo as pressupõe desta maneira, senão elas não constituiriam uma 

ordem na natureza. Em suma, a faculdade do juízo precisa pressupor que  o 

entendimento conceba a possibilidade de uma ordem t otal da natureza, 

inclusive no que se refere às leis empíricas. Para que a faculdade do juízo possa 

alimentar o entendimento com experiências oriundas de leis empíricas, precisa 

pressupor o princípio da unidade da natureza, e que o entendimento concorde com 

este princípio.  

 

Estas regras, sem as quais não haveria qualquer progressão da analogia 
universal de uma experiência possível em geral para a analogia particular, o 
entendimento tem que pensá-las como leis, isto é, como necessárias, 
porque doutro modo não constituiriam qualquer ordem da natureza , ainda 
que ele não conheça a sua necessidade ou jamais a pudesse descortinar.108 
  

                                                 
107  KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 28. 
 
108 Ibid., loc. cit. 
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Para a possibilidade de experiência e criação de leis empíricas (diminuir o 

número de causas para os muitos efeitos; de muitos efeitos, poucas causas), 

enquanto o entendimento enxerga leis empíricas como contingentes, o Juízo 

pressupõe uma finalidade nas leis empíricas, para podermos enxergar uma ordem 

na natureza. Sem o princípio da unidade, infinitas seriam as causas para os infinitos 

efeitos, não sendo possível uma organização segundo gêneros e espécies; nem 

uma experiência coerente. O Juízo prescreve uma lei não à natureza, mas a si 

mesmo (subjetivo) - ordena a natureza subjetivament e em leis empíricas, 

buscando unidade.  Citando Kant:  

 

(...) a diversidade específica das leis empíricas da natureza (...) poderia ser, 
no entanto, tão grande que seria impossível para o nosso entendimento 
descobrir nela uma ordem suscetível de ser compreendida (...) Por isso a 
faculdade do juízo possui um princípio a priori para a possibilidade da 
natureza, mas só do ponto de vista de uma consideração subjetiva de si 
própria, pela qual ela prescreve uma lei, não à natureza (como autonomia), 
mas sim a si própria (como heautonomia) para a reflexão sobre aquela (...) 
109 

  

O Juízo não conhece a priori seu princípio de finalidade, mas o admite para 

poder subordinar as leis empíricas (particulares) às leis gerais (entendimento). Só 

através do conhecimento das leis empíricas pelo juízo reflexivo que podemos fazer 

experiência em relação às leis empíricas, e quanto às mesmas, adquirir 

conhecimento.  

 

  

4.7 Da ligação do sentimento de prazer com o concei to de conformidade a fins 

da natureza 

  

 

A concordância entre as leis empíricas da natureza e nossa exigência de 

encontrar generalidade precisa ser ajuizada como contingente (pois não está de 

acordo com as leis a priori do entendimento). Ao mesmo tempo tal concordância é 

“lida” como uma conformidade a fins, pois a natureza se conforma por meio do 

Juízo, gerando experiência, base para o conhecimento.  

                                                 
109 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 29 e 30.  
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Nas leis gerais da natureza, não é necessário conceber um fim para o objeto 

fora do que já está prescrito no entendimento, pois tais leis são a priori. As leis 

particulares da natureza são contingentes, em relação ao entendimento.  

 

O entendimento é a faculdade do conhecimento e se debruçará sobre as 

infinitas leis empíricas da natureza buscando uma unidade com seus próprios 

princípios (as leis a priori do entendimento). Encontrar a ordem da natureza é uma 

ocupação do entendimento, com a finalidade de obter uma unidade de princípios, 

um organização da multiplicidade de coisas. O entendimento quer a unidade, mas 

não pode prescrever nada à natureza. Quer, mas não pode fazê-lo de acordo com 

seus próprios princípios; quer conhecer,  mas aquilo que é contingente não pode ser 

diretamente apropriado pelas suas leis). Então, o entendimento não se aplica 

diretamente à natureza, não é quem fornece a regra.  Quem prescreve leis à 

natureza em busca da unidade é o Juízo. O entendimento é utilizado, por assim 

dizer, pelo Juízo, para proceder unidade à multiplicidade de coisas segundo a regra 

da conformidade a fins das natureza.  

 

A descoberta de tal ordem é uma atividade do entendimento, o qual é 
conduzido com a intenção de um fim necessário do mesmo, isto é, introduzir 
nela a unidade dos princípios. Tal princípio tem então que ser atribuído à 
natureza pela faculdade do juízo, porque aqui o entendimento não lhe pode 
prescrever qualquer lei. 110 

  

Logo após, Kant relaciona o juízo com o prazer pela primeira vez, afirmando 

que sentimos prazer quando conseguimos entrelaçar leis empíricas diversas em 

uma unidade. “Por sua vez a descoberta da possibilidade de união de duas ou de 

várias leis da natureza empíricas, sob um princípio que integre ambas, é razão para 

um prazer digno de nota, muitas vezes até de uma admiração sem fim (...).” 111 

 

Quando o espírito consegue atribuir uma unidade de princípios ao contingente 

originado pelas leis empíricas, a finalidade do conhecimento é atingida 

(entendimento conseguiu organizar as leis empíricas, apesar de não ser com sua 

                                                 
110 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 31. 
 
111 Ibid., loc. cit.  
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própria legislação), e vem acompanhado disso um sentimento de prazer . O 

sentimento de prazer acontece quando ocorre o acordo da multiplicidade de leis 

empíricas com as faculdades de conhecimento (como veremos, ocorre a utilização 

do princípio de conformidade a fins para um livre jogo entre entendimento e 

imaginação). 

  

A conformidade das percepções aos conceitos gerais não causa nenhum 

sentimento de prazer (entendimento atua segundo sua natureza e sem finalidade). 

Ao contrário, o “descobrimento” de duas ou mais leis empíricas em um só princípio, 

é origem de um grande prazer.  Kant nos diz que já não sentimos mais nenhum 

prazer notável ao percebermos a divisão em gêneros e espécies dos elementos da 

natureza. Mas tal prazer já existiu em outros tempos, mas “foi-se misturando com o 

mero conhecimento sem se tornar mais especialmente notado.” 112 

 

Ao cuidado que colocamos ao reduzir na medida do possível as leis 

heterogêneas a leis mais elevadas, ainda que sempre empíricas, advém 

uma concordância da faculdade de conhecer com a natureza, ainda que 

contingente, que nos causa prazer. Pelo contrário, o sentimento de desprazer ocorre 

quando percebemos uma multiplicidade de elementos empíricos à qual não 

conseguimos atribuir uma unidade.  

 

Pelo contrário ser-nos-ia completamente desaprazível uma representação 
da natureza, na qual antecipadamente nos dissessem que na mínima das 
investigações da natureza, para lá da experiência mais comum, nós 
haveríamos de deparar com uma heterogeneidade das suas leis, que 
tornaria impossível para o nosso entendimento a união das suas leis 
específicas sob leis empíricas universais. 113 

  

E qual seria o limite da faculdade do Juízo? É que pressupomos, como 

imperativo da faculdade do Juízo, um princípio de adequação da natureza à nossa 

faculdade de conhecimento. Qual seria o limite dessa pressuposição? A que ponto 

se deve estender a conformidade a fins ideal da natureza à nossa faculdade de 

conhecimento? A resposta kantiana é tão longe quanto for possível. Não 

descobrimos se existe algum limite. Quando fez sua crítica à razão pura 

                                                 
112 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 31. 
 
113 Ibid., p. 32. 
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(entendimento) Kant buscou limitar o conhecimento, mas no campo empírico 

nenhuma definição de limites é possível.   

 

Na verdade é um imperativo da nossa faculdade do juízo proceder segundo 
o princípio da adequação da natureza à nossa faculdade de conhecimento, 
tão longe quanto for possível, sem (pois que não se trata de uma faculdade 
de juízo determinante, que nos dê esta regra) descobrir se em qualquer 
lugar existem ou não limites. 114 

 

Enquanto estivermos no campo do juízo determinante, o limite é a própria 

exigência de adequação da regra geral existente a priori ao particular. Porém, 

quanto se trata da faculdade do juízo reflexiva, não há limites, justamente por não 

existir uma regra prévia. Não há limites de adequação da natureza às nossas 

faculdades de conhecimento; não há limites para a nossa livre criação de regras. 

  

 

4.8 Da representação estética da conformidade a fin s da natureza. 

  

 

Kant começa a distinguir em um objeto o que se refere à parte estética, ou 

seja, o que em um objeto serão peças para a formulação de juízos reflexivos, 

daquilo que é objetivo em um objeto, ou seja, daquilo que é apropriado a se tornar 

conhecimento do objeto.  

 

Na representação de um objeto temos a relação da representação ao sujeito, 

e a relação da representação ao objeto. A qualidade estética é a parte subjetiva 

(sujeito) da representação. A validade lógica da representação é aquilo nela que é 

utilizado para determinar o objeto (para o conhecimento).  

 

Aquilo que na representação de um objeto é meramente subjetivo, isto é, 
aquilo que constitui a sua relação com o sujeito e não com o objeto é a 
natureza estética dessa representação; mas aquilo que nela pode servir ou 
é utilizado para a determinação do objeto (para o conhecimento) é a sua 
validade lógica. 115 

                                                 
114 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 32. 
 
115 Ibid., p. 32 e 33. 
 



81 
 

Ou seja, a representação foi separada em duas partes:  a parte estética  

que é subjetiva, e a parte objetiva, do conhecimento, que é a validade lógica da 

representação.  

 

O espaço é a forma a priori que serve para nós representarmos os objetos (a 

representação é um fenômeno). O espaço tem um duplo papel, ele é elemento 

subjetivo de representação do objeto, enquanto espaço de criação do fenômeno, e 

base para o conhecimento objetivo das coisas. “Todavia, e independentemente da 

sua qualidade subjetiva, o espaço é uma parte do conhecimento das coisas como 

fenômenos.” 116 

 

A sensação (exterior) expressa um elemento subjetivo destas representações 

(o material, o real; mediante o qual algo existente é dado). “A sensação (neste caso 

a externa) exprime precisamente o que é subjetivo das nossas representações das 

coisas fora de nós (...)”. 117 A sensação sempre é meramente subjetiva (parte 

material do objeto); aquilo sobre o qual buscamos o conhecimento é formal, sendo 

objetivo. O espaço ‘trabalha’ nas duas situações, tanto para a formulação de 

conhecimento quanto no campo subjetivo, pois a representação é realizada através 

do espaço. A partir da representação, pode ser “fabricado” o subjetivo e o objetivo 

de um objeto. Esta distinção é profundamente importante, pois é a partir dela que se 

diferencia o processo para o conhecimento de um objeto, do processo de geração 

do sentimento de prazer. O conhecimento é gerado a partir da parte objetiva da 

representação, enquanto o sentimento de prazer ou desprazer é gerado a partir da 

parte subjetiva da representação. 

  

Kant afirma que existe uma parte daquilo que é meramente subjetivo na 

representação do objeto que não será conhecimento nunca. Está se referindo ao 

prazer e ao desprazer. “Porém, aquele elemento numa representação que não pode 

de modo nenhum ser uma parte do conhecimento é o prazer ou desprazer, ligados 

àquela representação.” 118 

                                                 
116 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 33. 
 
117  Ibid., loc. cit. 
 
118 Ibid., loc. cit.  
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O prazer, ou a dor, que está unido 119 à representação não pode ser de modo 

algum objeto de conhecimento. Os sentimentos não nos fazem conhecer nada do 

objeto.  

 

A partir da representação, é realizado um movimento de unificação pelo 

nosso entendimento, em um livre jogo com a faculdade da imaginação, sob a 

orientação da faculdade do juízo. Tal orientação é o próprio princípio fundamental da 

faculdade de julgar, ou seja, a conformidade a fins das coisas em geral. Desse 

modo, a conformidade a fins do objeto não-conceituado é produto da nossa 

faculdade de julgar, e não uma característica do próprio objeto. “Ora, a conformidade 

a fins de uma coisa, na medida em que é representada na percepção, também não é 

uma característica do próprio objeto (pois esta não pode ser percebida), ainda que 

possa ser deduzida pelo conhecimento das coisas.” 120 

 

Pode ser deduzida uma conformidade a fins de um objeto a partir do 

conhecimento que temos do objeto. Por meio da formulação de um conceito do 

objeto atribuímos ao mesmo uma conformidade a fins objetiva, pois é produto do 

conhecimento.  

 

Mas a faculdade de julgar elabora um julgamento que precede o 

conhecimento, não sendo um produto seu a conformidade a fins objetiva, mas sim 

uma conformidade a fins subjetiva, pois se refere à “parte subjetiva” da 

representação. Não podemos ter conhecimento do objeto a partir da conformidade a 

fins subjetiva à finalidade do objeto, pois tal conformidade é produto da “parte 

subjetiva” da representação. 

 

Desse modo, Kant demonstra porque a conformidade a fins subjetiva está 

ligada ao sentimento de prazer. Trata-se de uma conformidade que antecede o 

conhecimento, e que não é parte de um processo de conhecimento. A partir dela 

não poderemos adquirir nenhum conhecimento. Além disso, tal conformidade a fins 

                                                                                                                                                         
 
119 Como veremos, o prazer ou dor de certo modo é a própria representação. 
 
120 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 33. 
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é gerada pela faculdade do juízo, que está vinculada, como vimos, ao sentimento de 

prazer e desprazer.  

 

É fundamental percebermos que trata-se de um julgamento realizado antes 

que se formule um conhecimento do objeto. E qual é a base para tal julgamento? É 

o sentimento de prazer ou desprazer, a harmonia ou desarmonia encontrada na 

parte subjetiva da representação do objeto.  

  

A parte da representação que é subjetiva é 'administrada' pelo prazer, que 

busca conformar o objeto (dentro dos limites do subjetivo) ao princípio do juízo 

reflexivo (unidade da natureza, uma finalidade geral), tendo como conseqüência 

uma finalidade formal e subjetiva do objeto.  

 

(...) e o prazer não pode mais do que exprimir a adequação desse objeto às 
faculdades de conhecimento que estão em jogo na faculdade do juízo 
reflexiva e por isso, na medida em que elas aí se encontram, exprime 
simplesmente uma subjetiva e formal conformidade a fins do objeto. 121 
 

O Juízo tem como princípio encontrar uma conformidade a fins na parte 

subjetiva do objeto representado. Para tanto, tem o resguardo do entendimento, que 

trabalhará não como formulador de conceitos. Atribuir conceitos não deixa de ser 

atribuir unidade (o conceito é objetivo, válido a todos, uniformizador). Aproveitando 

esta qualidade do entendimento, a faculdade do juízo o utiliza como agregador do 

representado na parte subjetiva do objeto. A parte subjetiva da representação do 

objeto é acolhida pela nossa imaginação, que trabalhará em um livre jogo com o 

entendimento (livre jogo, pois não busca conceitos, apenas uma unidade subjetiva), 

buscando uma conformidade a fins subjetiva, que nada mais é que uma nova 

representação do objeto (o próprio sentimento de prazer ou desprazer).  

 

Quando na imaginação ocorre, sem esforço, uma conformidade a fins 

subjetiva, uma unificação sem conceito, do representado subjetivamente a partir do 

entendimento, o resultado é um sentimento de prazer; o objeto é apropriado ao juízo 

reflexivo.  

 

                                                 
121 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 33 e 34. 
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Um tal juízo é um juízo estético sobre a conformidade a fins do objeto, que 

não se fundamenta em nenhum conceito, nem cria nenhum conceito. Gosto é a 

faculdade de julgar que permite o belo; o belo é o prazer de um “julgamento” 

efetuado sobre a forma do objeto, que não pretende encontrar uma finalidade 

objetiva nessa forma (que seria a busca de conhecimento). 

 

Mas Kant não se satisfaz com este mecanismo, que até aqui apenas ofereceu 

um julgamento subjetivo de um objeto. Caso terminasse aqui a sua investigação, o 

julgamento do prazer seria algo relacionado à parte subjetiva de uma representação, 

portanto, cada um sentiria prazer a seu modo. Porém, no mecanismo criado até 

aqui, Kant possui elementos para defender algo bem mais ousado. Sua pretensão é 

a existência de um sentimento de prazer subjetiva, que almeja uma universalidade. 

Caso uma pessoa sinta prazer em relação a determinada representação, quer que 

todos os demais também o sintam; aliás, querer seria pouco, sendo que a pessoa 

exige uma universalidade quanto ao prazer sentido.  

 

No caso de se ajuizar a forma do objeto (não o material da sua 
representação, como sensação) na simples reflexão sobre a mesma (sem 
ter a intenção de obter um conceito dele), como o fundamento de um prazer 
na representação de um tal objeto, então nesta mesma representação este 
prazer é julgado como estando necessariamente ligado à representação, 
por conseqüência, não simplesmente para o sujeito que apreende esta 
forma, mas sim para todo aquele que julga em geral. O objeto chama-se 
então belo e a faculdade de julgar mediante um tal prazer (por conseguinte 
também universalmente válido) chama-se gosto. 122 
 

Sobre a universalidade do juízo de gosto trataremos pormenorizadamente ao 

longo do texto. Mas de imediato, podemos dizer que a universalidade é defendida 

por Kant justamente porque o sentimento de prazer é gerado não apenas 

subjetivamente, mas sim tendo por base a “forma” da representação. Apesar de se 

referir à “parte subjetiva” da representação, o que é “unificado”, mesmo sem 

conceito, é a própria representação (em sua parte subjetiva).  

 

Ademais, como trataremos mais detalhadamente adiante, esta unificação é 

gerada pelas nossas próprias faculdades internas. Todos possuímos as mesmas 

faculdades internas, e esta “unidade” criada por uma pessoa, como se refere à 

“forma” do objeto, poderia ser criada por qualquer outra. O julgamento (prazer) é 
                                                 
122 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 34. 
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sentido “como estando necessariamente ligado à representação, por conseqüência, 

não simplesmente para o sujeito que apreende esta forma, mas sim para todo 

aquele que julga em geral”. Pois todo aquele que julga esteticamente, 

necessariamente terá seu julgamento vinculado à “unificação”, mesmo sendo uma 

tentativa de unificação (desprazer) da “forma” da representação. O juízo estético é 

subjetivo e exige universalidade, como poderemos estudar mais adiante.  

 

Precisamente assim acontece [está se referindo à exigência que qualquer 
outro formule o mesmo juízo quanto ao mesmo objeto] com aquele que 
sente prazer na simples reflexão sobre a forma de um objeto sem 
considerar um conceito, ao exigir o acordo universal, ainda que este juízo 
seja empírico e singular. A razão é que o fundamento para este prazer se 
encontra na condição universal, ainda que subjetiva, dos juízos reflexivos, 
ou seja, na concordância conforme a fins de um objeto (seja produto da 
natureza ou da arte) com a relação das faculdades de conhecimento entre 
si, as quais são exigidas para todo o conhecimento empírico (da faculdade 
da imaginação e do entendimento).123 

 

O “prazer” que estamos tratando não envolve conceito algum. Não é possível, 

portanto, ser exigida uma necessidade objetiva do sentimento de prazer nas 

pessoas a partir de um objeto dado. Mas o juízo de gosto tem a pretensão de ter um 

valor universal. Apesar da contingência tal pretensão é legítima, pois essa exigência 

de universalidade está ligada ao fato do sentimento de prazer estar vinculado tanto 

ao sujeito como à representação, como se fosse um predicado ligado ao 

conhecimento do objeto. Portanto, considerando que o juízo de gosto é como se 

fosse um “predicado do objeto”, pode ser exigida a universalidade.  

 

O que é estranho e invulgar é somente o fato de ele não ser um conceito 
empírico, mas sim um sentimento de prazer (por conseguinte nenhum 
conceito) o qual, todavia, mediante um juízo de gosto, deve ser exigido a 
cada um e conectado com a representação daquele, como se fosse um 
predicado ligado a um conhecimento do objeto. 124 

 

Podemos relacionar esta consideração do juízo de gosto ser como um 

“predicado do objeto”, a uma outra observação realizada por Kant. Não se pode 

determinar a priori qual objeto é ou não conforme o gosto, pois o gosto não se 

relaciona com conceitos, e depende de uma representação. A conformidade só será 

                                                 
123 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 35. 
 
124 Ibid., loc. cit. 
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detectada após a experimentação do objeto. Ou seja, sem o enlace das nossas 

faculdades com a forma do objeto, não podemos afirmar se o objeto é belo ou não. 

Faz parte do processo a experimentação do objeto para que seja sentido o prazer. 

Nas palavras de Kant: “não se pode determinar a priori que tipo de objeto será ou 

não conforme o gosto; será necessário experimentá-lo.” 125 

   

O sentimento de prazer é a própria “representação formal”, de certo modo, 

pois tal sentimento nada mais é que a unidade pré-conceitual da “representação 

formal”. O objeto será belo, e o julgar o objeto dessa maneira (julgamento que é 

exigível de todos, pois o prazer é sentido quanto à forma) se chama gosto. Portanto, 

nem todo prazer está ligado ao belo, pois o belo é no limite “unificação da forma”; 

não está ligado à sensação causada pela representação. “(...) como o fundamento 

do prazer é colocado simplesmente na forma do objeto para a reflexão em geral, por 

conseguinte em nenhuma sensação do objeto, é também colocado sem relação a 

um conceito que contenha uma intenção qualquer (...)” 126 

 

Este movimento que estamos estudando, no qual Kant vincula prazer à forma 

do objeto, tem como contrapartida a separação entre este sentimento de prazer 

quanto ao belo, daquilo que é simplesmente agradável. O prazer é desvinculado das 

sensações, como será melhor esclarecido posteriormente.  

 

 

4.9 Da representação lógica da conformidade a fins da natureza. 

  

 

Kant divide a crítica do juízo em duas partes, pois conclui que a faculdade do 

juízo se divide em estética e teleológica. Sobre a faculdade de juízo estética nós 

tratamos até aqui, e é a parte da faculdade do juízo que interessará para o 

desdobramento desta dissertação. Da faculdade de juízo teleológica nós trataremos 

brevemente neste parágrafo, apenas para separá-la da faculdade do juízo estética.  

 
                                                 
125 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 35. 
 
126 Ibid., p. 34. 
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Devemos distinguir duas maneiras distintas de representar o objeto na 

faculdade de julgar. Na primeira, a “forma” do objeto se conforma com as faculdades 

de conhecer, sem a formulação de conceitos, e sem pretender a formulação de um 

conceito, sendo o maestro deste processo de apropriação da representação a 

faculdade do juízo enquanto estética (no limite, trata-se do juízo reflexivo).  

 

Na segunda, ocorre a conformidade da representação com um conceito já 

previamente concebido. Não está relacionada a um sentimento de prazer, sem 

nenhum interesse em relação ao objeto. É pretendida uma adequação do objeto ao 

conhecimento previamente estabelecido. O maestro deste processo de apropriação 

da representação do objeto é a faculdade do juízo teleológica (no limite, trata-se do 

juízo determinante).  

 

(...) a representação da conformidade a fins da segunda espécie, já que 
relaciona a forma do objeto, não com as faculdades de conhecimento do 
sujeito na apreensão do mesmo [imaginação e entendimento no caso do 
primeiro tipo], mas sim com um conhecimento determinado do objeto sob 
um conceito dado, nada tem a ver com um sentimento do prazer nas coisas, 
mas sim com o entendimento no ajuizamento das mesmas (...) 127 

 

Já foi mencionado anteriormente que a faculdade do juízo possui uma relação 

indissolúvel com a conformidade a fins da natureza. Mais do que isso, é princípio da 

faculdade de julgar a conformidade a fins da natureza. Porém, realizada a distinção 

acima descrita, resta elucidar qual a relação da faculdade de julgar estética, e da 

faculdade de julgar teleológica, com a conformidade a fins da natureza.  

 

Nesse caso [faculdade de julgar teleológica] representa-se não 
simplesmente a conformidade a fins da natureza na forma da coisa, mas 
este seu produto é representado como fim da natureza. Ainda que o nosso 
conceito de uma conformidade a fins subjetiva da natureza, nas suas 
formas segundo leis empíricas, não seja de modo nenhum um conceito do 
objeto, mas sim somente um princípio da faculdade do juízo para 
arranjarmos conceitos nesta multiplicidade desmedida (para nos podermos 
orientar nela), nós atribuímos todavia à natureza como que uma 
consideração das nossas faculdades de conhecimento segundo a analogia 
de um fim; e assim nos é possível considerar a beleza da natureza como 
apresentação do conceito da conformidade a fins formal (simplesmente 
subjetiva) e os fins da natureza como apresentação do conceito da 
conformidade a fins real (objetiva). Uma delas nós ajuizamos mediante o 

                                                 
127 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 36. 
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gosto (esteticamente, mediante o sentimento de prazer) e a outra mediante 
o entendimento e a razão (logicamente, segundo conceitos). 128 
 

Enquanto o produto do juízo estético representa uma conformidade a fins da 

natureza tão somente na “forma” da representação, sendo totalmente desvinculada 

da natureza do mundo físico, o produto do juízo teleológico é representado como 

efetivamente sendo o fim da natureza, objetivamente falando. A “unificação” 

formulada pelo juízo estético gera prazer, enquanto a unificação de objetos da 

natureza sob um conceito previamente dado não causa prazer. 129  

 

O juízo teleológico, do qual não trataremos na presente dissertação, aplica o 

princípio da faculdade do juízo de uma finalidade na natureza, como se a natureza 

tivesse uma razão por trás das coisas que acontecem, um princípio que admite uma 

natureza como se tivesse uma finalidade própria, descartando a hipótese segundo a 

qual as coisas no mundo físico acontecem por acaso. Enquanto Hume nos diria que 

os objetos possuem certos poderes que ocasionam as causas e os efeitos no mundo 

físico, porém jamais conseguiremos descobrir, esmiuçar tais poderes,  concluindo de 

tal premissa que qualquer investigação a respeito do sentido das coisas na natureza 

seria metafísica, em um sentido pejorativo, como um conto de fadas, Kant não 

conclui do mesmo modo. 130 

 

Concordando com Hume, Kant admite a infinidade de leis empíricas 

relacionadas a incontáveis causas que jamais poderemos esmiuçar. Porém, Kant 

pressupõe um princípio de unidade da natureza, um princípio de finalidade quanto à 

sucessão de causas e efeitos da natureza, que será o norteador, nossos óculos de 

leitura do mundo físico. Pressupondo uma finalidade nas coisas da natureza, 

                                                 
128 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 36 e 37. 
 
129 Note-se que Kant afirmou anteriormente que a unificação das leis empíricas em regras mais 
universais já causou prazer à humanidade (justamente por não ser o enquadramento do dado na 
natureza a um conceito já existente. A criação da regra gera prazer, enquanto a mera subsunção não 
gera prazer algum.  
 
130 Por exemplo, podemos citar a seguinte posição de Hume: “Deve-se certamente reconhecer que a 
natureza tem-nos mantido a uma boa distância de todos os seus segredos, só nos concedendo o 
conhecimento de umas poucas qualidades superficiais dos objetos, enquanto mantém ocultos os 
poderes e princípios dos quais a influência desses objetos depende inteiramente. (HUME, 2004, p. 
62). 
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podemos organizar as multiplicidades em unidades, considerando tal finalidade 

principiológica como efetivamente reinante no mundo natural.    

 

No juízo estético (oriundo da “leitura” apenas da “forma” do objeto), não 

interessa o que é o objeto, ou para que ele serve no mundo dos fenômenos. A 

simples forma relacionada a nossas faculdades internas gera um sentimento de 

prazer, sem a existência de conceitos que ocasionem tal sentimento. A 

conformidade a fins formal é uma exigência anterior, é um princípio da faculdade do 

juízo, e se dá na relação das nossas faculdades com a representação formal do 

objeto, não se relacionando com o mundo físico, nem buscando algo exterior à 

própria “forma”. Não se pretende um conhecimento do objeto, não queremos utilizá-

lo para alguma finalidade qualquer, nem buscar nele uma finalidade própria. O 

produto da faculdade de julgar reflexiva considera o princípio de conformidade a fins 

da natureza apenas quanto à forma do objeto representado. Desse modo, relaciona-

se com o prazer, intimamente ligado à forma, reflete sobre ela.  

 

Na segunda espécie de representação existe a relação com um conceito 

anterior, está ligado ao entendimento e à sua maneira objetiva de julgar as coisas. 

Pressupõe a unidade da natureza para poder conhecê-la, para vincular o mundo 

físico aos conceitos do entendimento.  

 

A partir dessa distinção, Kant divide sua obra “Crítica do juízo”. A crítica do 

juízo estético trata da faculdade de julgar a finalidade formal (subjetiva), que tem por 

resultado um sentimento de prazer, ou desprazer. A crítica do juízo teleológico trata 

da faculdade de julgar a conformidade a fins da natureza objetivamente, por meio do 

entendimento.  

  

Este princípio de conformidade a fins não aponta, não determina, os casos 

em que temos de apreciar as produções segundo a “lei de finalidade”. Decidimos por 

meio do gosto a conformidade da forma do objeto com nossas faculdades internas 

(imaginação e entendimento), sendo esta decisão baseada não em conceitos, mas 

no sentimento. O julgamento no juízo teleológico é determinado pela pressuposta 

conformidade a fins da natureza.  
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4.10 Da conexão das legislações do entendimento e d a razão mediante a 

faculdade do juízo 

  

 

A legislação do entendimento não exerce influência na legislação da razão, e 

vice-versa (relembramos o mencionado abismo que separa os produtos do 

entendimento, dos produtos da razão). “O conceito de liberdade nada determina no 

respeitante ao conhecimento teórico da natureza; precisamente do mesmo modo o 

conceito de natureza nada determina às leis práticas da liberdade” 131. Mas o 

produto da razão precisa ser exteriorizado no mundo sensível, certamente existem 

conseqüências do supra-sensível na natureza. Existe uma causalidade na liberdade, 

cujo efeito deve ter um lugar no mundo.  

 

Mas se bem que os fundamentos de determinação da causalidade segundo 
o conceito de liberdade (e da regra prática que ele envolve) não se possam 
testemunhar na natureza e o sensível não possa determinar o supra-
sensível no sujeito, todavia é possível o inverso (não de fato no que respeita 
ao conhecimento da natureza, mas sim às conseqüências do primeiro sobre 
a segunda) e é o que já está contido no conceito de uma causalidade 
mediante a liberdade, cujo efeito deve acontecer no mundo de acordo com 
estas suas leis formais (...) 132 

  

Apesar do abismo entre as legislações das duas faculdades, a liberdade 

precisa realizar seus preceitos. Cada faculdade tem seus produtos segundo sua 

legislação, e não existem interferências entre legislações, mas existe uma 

interferência entre os produtos.Segundo Kant,  

 

(...) o efeito segundo o conceito de liberdade, é o fim terminal 
<Endzweck>; o qual (ou a sua manifestação no mundo dos sentidos) 
deve existir, para o que se pressupõe a condição da possibilidade do 
mesmo na natureza (do sujeito como ser sensível, isto é, como ser 
humano).133  
 

                                                 
131 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 39. 
 
132 Ibid., loc. cit. 
 
133 Ibid., p. 39 e 40. 
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No limite, o pressuposto da faculdade do juízo para a realização do efeito do 

conceito de liberdade (o mencionado fim terminal) é o sujeito estar envolto na 

natureza. Este é pressuposto para a realização no mundo físico daquilo que é 

pensado. A ponte é a faculdade do juízo, não apenas quando pressupõe a situação 

do sujeito no mundo físico, mas também oferece o princípio de conformidade a fins 

da natureza para conectar o sensível ao supra-sensível. Em outras palavras, o 

conceito de liberdade é pressuposto como conforme aos fins da natureza, e os 

conceitos do entendimento são pressupostos como conforme a fins da natureza. A 

liberdade do homem é pressuposta como de acordo com a natureza, assim como os 

conceitos formulados pelo entendimento. Temos como conseqüência a 

concretização do fim terminal da liberdade (seus produtos) no mundo físico, bem 

como a possibilidade de ser “pensada” a natureza a partir do conceito de liberdade. 

 

A faculdade do juízo que pressupõe a priori essa condição, sem tomar em 
consideração o elemento prático, dá o conceito mediador entre os conceitos 
de natureza e o conceito de liberdade que torna possível, no conceito de 
uma conformidade a fins da natureza, a passagem da razão pura teórica 
para a razão pura prática, isto é, da conformidade a leis segundo a primeira 
para o fim terminal segundo aquele último conceito. Na verdade desse 
modo é conhecida a possibilidade do fim terminal, que apenas na natureza 
e com a concordância das suas leis se pode tornar efetivo. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 40. 
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5 BREVE APRESENTAÇÃO DO ENTENDIMENTO, DA RAZÃO E DA  

FACULDADE DO JUÍZO 

 

 

5.1 Sobre o entendimento 

 

 

De acordo com a filosofia de Kant, nós possuímos, a priori, três faculdades de 

conhecimento, ou seja, três maneiras diferentes de fazer uma leitura do mundo 

exterior, possibilitando uma interação com o mesmo. São as seguintes: 

entendimento, faculdade do Juízo e razão. 135 

 

O entendimento (razão pura) é a faculdade que nos permite elaborar 

conceitos. Citaremos Kant para termos melhor noção do que seja o entendimento: 

 

A faculdade do conhecimento a partir de princípios a priori pode ser 
chamada razão pura e a investigação da sua possibilidade e dos seus 
limites em geral, crítica da razão pura (...) concerne então simplesmente à 
nossa faculdade de conhecer a priori coisas e ocupa-se, portanto, só com a 
faculdade do conhecimento, com exclusão do sentimento de prazer e 
desprazer e da faculdade de apetição; e dentre as faculdades de 
conhecimento ocupa-se com o entendimento segundo seus princípios a 
priori, com exclusão da faculdade do juízo e da razão (...) 136 

 

Kant tratou desta faculdade de conhecimento na obra “Crítica da Razão 

Pura”, que não será objeto da nossa análise. Porém, para termos presente as 

pretensões kantianas, é válido uma breve rememoração da especulação de Kant a 

respeito do entendimento.  

 

Tendo em vista que o entendimento é uma faculdade da razão humana 

(razão em sentido amplo, albergando as três faculdades), Kant admite que antes 

dele ter elaborado uma crítica à razão (em sentido amplo), os filósofos que o 

precederam se utilizaram do entendimento para buscar o conhecimento das coisas. 

                                                 
135 Na terminologia kantiana, “Razão” é um vocábulo utilizado para se referir tanto à razão humana de 
uma forma geral, englobando as três faculdades, como também à razão enquanto faculdade 
específica.  
 
136 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 11. 
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A importância de Kant nesse ponto não foi estabelecer que temos esta faculdade, 

mas sim o estudo crítico efetuado sobre a mesma. Kant propôs uma investigação da 

razão, para estabelecer o que é passível de conhecimento e o que não é.  

 

Trata-se da análise da razão pela própria razão, tendo em vista o 

estabelecimento dos limites do conhecimento humano. Admitiu que os filósofos 

anteriores utilizavam a razão, mas o faziam sem crítica, ou seja, sem a avaliação 

prévia de qual é o domínio da razão, do que podemos conhecer e do que não 

podemos. Conforme Deleuze:   

 

A idéia fundamental do que Kant denomina a sua ‘revolução copernicana’ 
consiste no seguinte: substituir a idéia de uma harmonia entre o sujeito e o 
objecto (acordo final) pelo princípio de uma submissão necessária do 
objecto ao sujeito. A descoberta essencial é que a faculdade de conhecer é 
legisladora ou, mais precisamente, que há algo de legislador na faculdade 
de conhecer. (De igual modo, algo de legislador na faculdade de desejar.) 
Assim, o ser dotado de razão descobre em si novos poderes. A primeira 
coisa que a revolução copernicana nos ensina é que somos nós que 
comandamos. 137 

 

Conforme visto anteriormente, o despertar do sono dogmático kantiano tinha 

forte relação com a questão da metafísica. A Crítica da Razão Pura buscou 

consolidar que o conhecimento e a Metafísica são coisas distintas. Não podemos 

conhecer objetos que não sejam apresentados aos sentidos, e os conhecemos 

apenas a partir das “ferramentas” que possuímos “a priori” (faz parte do homem, não 

é um produto adquirido do meio). O que conhecemos, na verdade, é uma interação 

do que está fora de nós com aquilo que está dentro de nós “a priori”. Não 

conhecemos o objeto em si, mas apenas o que é possível segundo as nossas 

“ferramentas”.  

 

Por isso podemos falar de uma Revolução Copernicana (conforme o próprio 

Kant), que consiste na inversão do domínio do objeto para o domínio do sujeito no 

processo de conhecimento (relação passa de “O – S” para “S – O”). 

 

Para Kant, nossa noção de tempo e espaço não é adquirida ao longo da vida, 

das experiências, mas ao contrário, já temos estas noções ao nascermos. Kant as 

                                                 
137 DELEUZE, G. A filosofia crítica de Kant. Lisboa: Edições 70, 1987. p. 21 e 22.  
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denomina como intuições “a priori”. Citando Kant, “na parte analítica da Crítica 

prova-se que espaço e tempo são apenas formas da intuição sensível, portanto 

somente condições da existência das coisas como fenômenos”. 138 

 

Além disso, jamais chegaremos ao conhecimento de um objeto em si mesmo 

considerado, mas apenas daquilo no objeto que conseguimos intuir (no sentido de 

trazer para dentro) como fenômeno.  

 

(...) além disso não possuímos nenhum conceito do entendimento e 
portanto nenhum elemento para o conhecimento das coisas senão na 
medida em que a esses conceitos possa ser dada uma intuição 
correspondente que por conseguinte não podemos conhecer nenhum objeto 
como coisa em si mesma, mas somente na medida em que for objeto da 
intuição sensível, isto é, como fenômeno. 139  

 

Pois bem, considerando um sujeito “S” diante de um objeto “O”, algo  desse 

objeto é “lido” pelos nossos sentidos. Este algo é o “fenômeno”. Nós “intuímos” o 

objeto (intuir no sentido de trazer para dentro), e a esta interação com o exterior 

Kant denomina “fenômeno”. Quando trazemos para dentro o “objeto”, certamente 

não conseguimos capturar o objeto em si. Seguindo Hume, Kant admite que não 

podemos chegar ao objeto em si. Conseguimos trazer par dentro de nós as 

características do objeto que nossas “ferramentas” nos permitem trazer.  

 

Trata-se da representação do objeto, formulada por nós, independentemente 

da vontade, na nossa Imaginação. A Imaginação é como se fosse uma moldura na 

qual “pintamos” o objeto. Nesse sentido, fenômeno é aquilo que conseguimos 

representar do objeto dentro de nós. A aplicação das “ferramentas” do entendimento 

sobre a representação fenomênica, fundamentará o conhecimento que teremos do 

objeto.  

 

Esta breve análise do processo de conhecimento segundo Kant já nos 

permite concluir que não possuímos conhecimento a respeito daquilo que é 

Metafísico, a respeito daquilo que não é observável. A limitação do nosso 

                                                 
138 KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 15.  
 
139 Ibid., loc. cit. 
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conhecimento sobre as coisas se resume nisso: naquilo que é observável, nesse 

sentido, experimentável, objeto de experiência sensível. 

 

 

5.2 Sobre a razão 

 

 

Devemos considerar, porém, que Kant não abandona o fértil terreno do “não 

observável”. Aquilo que não pode ser conhecido pode ser pensado. A Metafísica e 

tudo o que a acompanha estará sob a legislação de outra faculdade do nosso 

conhecimento, qual seja, a razão.  

 

A razão é a faculdade relacionada à liberdade humana. Como vimos, o 

acesso à lei moral se dá levando em consideração a finitude radical do sujeito, de tal 

maneira que o acesso se dá através de uma tradução de acordo com seus limites da 

lei moral pelo homem (imperativo categórico).  

 

A partir da liberdade humana, Kant pensa os fundamentos para o homem agir 

no mundo. Desse modo, enquanto o entendimento é a faculdade através da qual 

conhecemos o mundo, a razão é a faculdade através da qual agimos no mundo. As 

duas faculdades foram submetidas à análise crítica kantiana, buscando, dentre 

outras coisas, estabelecer os limites de cada uma delas, ou seja, evitar que por meio 

de determinada faculdade pretendêssemos obter produtos pertinentes a uma outra 

faculdade (por exemplo, estabelecer conceitos quanto àquilo que só é pensável). 

 

Kant buscou recuperar a metafísica a partir do conceito de liberdade. Os 

conceitos morais não foram buscados na filosofia teórica, voltada para a causa e 

efeito encontrada na natureza. Tais conceitos foram buscados no campo da 

metafísica (filosofia prática), sem ter uma relação com a realidade física. Desse 

modo, os imperativos categóricos morais possuem um valor em si mesmos 

considerados, independentemente dos resultados no mundo físico. Os resultados 

não são levados em conta, sendo os imperativos categóricos universais.  
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Tal universalidade não observa o homem em si (da natureza), mas a 

humanidade em si (enquanto idéia), de tal maneira que os preceitos morais buscam 

a preservação da humanidade, mas não exatamente do homem "natural", em si. Ou 

seja, a decisão moral independe das conseqüências concretas, depende de 

princípios metafísicos. A subjetividade de um não está relacionada à subjetividade 

dos demais no sentido de universalidade, pois está é buscada na lei moral.  

 

Desse modo, foi na obra “Crítica da faculdade do juízo” que Arendt buscou 

delinear novas bases para uma teoria do julgamento inter-subjetivo, pois nessa 

crítica Kant revela um julgamento em relação ao belo que apesar de subjetivo possui 

uma exigência de universalidade. Tal exigência terá como reflexo o pensamento 

alargado, como veremos. Arendt não buscou a defesa de uma moral metafísica, mas 

observou o homem em situação. Tal julgamento subjetivo que se pretende universal 

foi aproveitado para o julgamento dos acontecimentos do mundo por Arendt.  

 

Os limites do pensamento, para que ele não seja refém de ilusões foi 

estudado por Kant na obra “Crítica da Razão Prática”, fundamentalmente. A partir da 

liberdade, o homem pode pensar o mundo para além daquilo que é observado 

empiricamente. Basicamente, trata-se de um terreno fértil para ilusões, que desviam 

o homem daquilo que é melhor; e o melhor é agir de tal maneira que sua ação possa 

ser lei universal. A Liberdade não é fazer qualquer coisa que pensamos, mas fazer o 

que pensamos criticamente, e o que pensamos criticamente está de acordo com a 

lei moral. 

 

 

5.3 Sobre a faculdade do juízo 

 

 

Além de entendimento e razão, além de conhecimento e pensamento, Kant 

propõe uma terceira faculdade, relacionada ao sentimento. Trata-se da faculdade do 

juízo.  
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Não se trata de qualquer sentimento, mas do sentimento estético, do gosto. 

Na Crítica do Juízo, Kant se propõe a discutir a universalidade do gosto. Separa o 

“gosto” das sensações, do gosto estético, admitindo que cada um tem seu gosto 

(quanto a meras sensações), mas defende também a possibilidade de um gosto que 

exige uma universalidade (gosto estético). 

  

O esquema seria o seguinte - o entendimento forneceria regras para o 

conhecimento, a razão “regras para desejar” (os limites da liberdade), e a faculdade 

do juízo “regras” 140 para sentir prazer e dor.  

 

No próximo capítulo, buscaremos nos aprofundar no mecanismo do juízo 

estético kantiano. A análise do mesmo nos auxiliará a compreender o pensamento 

de Arendt quando pretende tratar do “pensar” e do “julgar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Lembrando que não existem regras para ser sentido o prazer estético, no sentido de que não é 
fornecido um conceito prévio para tanto. 
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6 O JUÍZO ESTÉTICO REFLEXIVO KANTIANO 

 
 

6.1 Principais pontos a serem tratados sobre o gost o 

 

 

Um juízo estético é estabelecido quando julgamos algo belo. Podemos julgar 

belas as flores, um jardim, ou mesmo construções humanas, tais como edifícios e 

pontes. Para onde lançarmos nosso olhar seremos capazes de captar a beleza. 

Apesar de ser tão abrangente, no que tange à possibilidade de senti-la, Kant 

escreveu uma obra, uma Crítica, especialmente para tratar da beleza.  

 

Ao invés de aceitar a máxima segundo a qual “gosto não se discute”, Kant 

pretende defender justamente o contrário. Pretende defender uma exigência de 

universalidade no juízo de gosto. Quer discutir o gosto relacionando-o com uma 

faculdade de conhecimento específica (faculdade do juízo), o que dará ensejo a uma 

especulação sobre o belo, de acordo com a qual caso alguém considere algo belo é 

exigível que os demais considerem da mesma maneira.  

 

Buscaremos nos tópicos seguintes investigar alguns dos pontos tratados por 

Kant na “Crítica da faculdade do juízo”, para obtermos uma sólida idéia do que é o 

juízo de beleza em Kant. Certamente tal estudo nos auxiliará a compreender o 

“pensar” e o “julgar” defendido por Hannah Arendt, lembrando que ela buscou apoio 

no mecanismo do juízo reflexivo kantiano. 

 

 

6.2 O juízo de gosto proporciona um sentimento, e a  referência é ao sujeito  

 

 

Kant defendeu a existência de três faculdades de conhecimento em geral, 

quais sejam, entendimento, razão e faculdade do juízo, sendo que duas delas se 

referem ao mundo fenomênico e a restante ao mundo metafísico (razão). Podemos 

comparar a leitura de um objeto qualquer pelo entendimento, em contraposição à 
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leitura pela faculdade do juízo. O mesmo objeto é “enxergado” de maneira diferente 

pelas duas faculdades. 

 

A apreensão por meio do entendimento busca um conhecimento do objeto, 

tendo como guia a conformidade a fins do mesmo, ou seja, qual a finalidade do 

objeto. Ao contrário, uma apreensão que ocorre por meio da faculdade do juízo 

desconsidera a finalidade do objeto, se relacionando com o sentimento do próprio 

sujeito, nas palavras de Kant “sentimento de vida” (denominados sentimentos de 

prazer e desprazer). Não interessa a finalidade do objeto, para que ele serve. Não 

interessa um conhecimento do objeto, nem se o sujeito já possuía um conhecimento 

prévio a respeito do mesmo, ou não. A relação que se estabelece é entre o objeto 

(ou melhor, entre a “forma” do objeto, como veremos) e o sentimento do sujeito.  

 

Aqui a representação é referida inteiramente ao sujeito e na verdade ao seu 
sentimento de vida, sob o nome de sentimentos de prazer ou desprazer, o 
qual funda uma faculdade de distinção e ajuizamento inteiramente peculiar, 
que em nada contribui para o conhecimento, mas somente mantém a 
representação dada no sujeito em relação com a inteira faculdade de 
representações (...) 141 

 

Kant fornece o exemplo da apreensão de um edifício. O entendimento 

“enxergará” o edifício de uma maneira totalmente diferente da faculdade do juízo. E 

o motivo disso é o seguinte: enquanto o entendimento tem como função o 

conhecimento das coisas, a faculdade do juízo apreende o objeto gerando um juízo 

de gosto, que proporciona um “sentimento de vida” no sujeito. O entendimento 

permite ao sujeito conhecer o objeto, nos limites do próprio sujeito.  

 

Quanto ao sentimento, trata-se de algo subjetivo, pertencente ao próprio 

sujeito. O objeto não é sentido; tecnicamente é sentida a “forma” do objeto, captada 

livremente pela imaginação, em relação com nossas faculdades, gerando no sujeito 

o sentimento de vida. Certamente esse sentimento não é objetivo, mas subjetivo, 

diferente do conhecimento do objeto proporcionado pelo entendimento, que é 

objetivo. A referência do conhecimento é ao próprio objeto, enquanto compreende a 

conformidade a fins do edifício (a finalidade do edifício, quer dizer, para que ele 

                                                 
141 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 48. 
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serve, qual é a sua função no mundo). Porém, a referência na faculdade do juízo é 

ao próprio sujeito, pois gera o sentimento no sujeito.  

Nas palavras de Kant “apreender pela sua faculdade de conhecimento (quer 

em um modo de representação claro ou confuso) um edifício regular e conforme a 

fins é algo totalmente diverso do que ser consciente desta representação com a 

sensação de complacência.” 142 

 

 

6.3 O juízo de gosto é desinteressado. 

 

 

Um juízo de gosto é formulado ao sentirmos prazer ou desprazer em função 

da representação que fazemos de um objeto. Quando formulamos um conceito de 

um objeto é importante a finalidade do objeto, para que ele serve, qual a função de 

determinado objeto no mundo, ou então qual utilidade ele pode ter para o homem.  

 

O estabelecimento de conceitos das coisas não se relaciona com o juízo de 

gosto. Kant chega a afirmar que nem mesmo interessa a existência do objeto 

contemplado para que seja estabelecido o juízo de gosto. Isso porque a importância 

da existência do objeto se relaciona com as suas finalidades, ou com as finalidades 

dadas ao objeto pelo homem. Caso o objeto não existisse não faria o menor sentido 

estabelecer conceitos a seu respeito. Para que saber a finalidade de uma faca se ela 

não existe?  

 

No juízo de gosto não importam as finalidades do objeto, importam os 

sentimentos ocasionados pela “captura” das “formas” do objeto. A beleza não está 

relacionada à finalidade do objeto no mundo físico, mas na “forma” captada pelo 

sujeito. Desse modo, captada a “forma” do objeto e gerado o sentimento de prazer, 

pouco importa a efetiva existência do objeto.  

 

O exemplo kantiano é o de um palácio:  

 

                                                 
142 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 48. 
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Se alguém me pergunta se acho belo o palácio que vejo ante mim, então 
posso na verdade dizer: não gosto desta espécie de coisas que são feitas 
simplesmente para embasbacar (...) só que agora não se trata disso. Quer-
se saber somente se esta simples representação do objeto em mim é 
acompanhada de complacência, por indiferente que sempre eu possa ser 
com respeito à existência do objeto desta representação. 143 

 

Seja bem compreendido que isso não significa que o objeto não existe, nem 

que podemos fazer juízos de gosto em relação a objetos inexistentes. A principal 

preocupação kantiana nesse ponto é desvincular o juízo de gosto das finalidades 

dos objetos. Uma coisa é a finalidade do objeto, e outra é o juízo de gosto que 

fazemos dele.  

 

 

6.4 A diferença entre o belo, o agradável e o bom 

 

 

Para esclarecer melhor o desinteresse do juízo de gosto, não sendo relevante 

a existência do objeto, Kant explicou o que é a “complacência” do agradável e do 

bom, para poder comparar com a complacência do belo. Isso porque a 

complacência no agradável e no bom está vinculada a um interesse, sendo a 

existência do objeto necessária.  

 

A diferença entre as complacências está na relação de interesse entre sujeito 

e objeto. Enquanto no caso da complacência originada pelo belo é gerado um 

sentimento de prazer sem interesse no objeto, no caso do agradável o objeto é 

desejado por causa do deleite provocado, e no caso do bom, a avaliação do que é 

bom requer um conceito precedente e algo exterior ao homem para ser avaliado (o 

“objeto”).  

 

Bom é o que apraz mediante a razão pelo simples conceito. Denominamos 
bom para (o útil) algo que apraz somente como meio; outra coisa, porém, 
que apraz por si mesma denominamos bom em si. Em ambos está contido 
o conceito de um fim, portanto a relação da razão ao (pelo menos possível) 
querer, conseqüentemente uma complacência na existência de um objeto 
ou de uma ação, isto é, um interesse qualquer. Para considerar algo bom, 

                                                 
143 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 49. 
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preciso saber sempre que tipo de coisa o objeto deva ser, isto é, ter um 
conceito do mesmo.144 

 

Existe uma referência ao próprio objeto quando realizamos a “leitura” de algo 

como sendo bom, ou agradável. Para as duas situações nas quais consideramos 

algo bom (o bom em si e o bom para uma outra finalidade), algo exterior à 

representação influencia na “leitura”, que no limite é o conceito que formulamos de 

algo bom. A referência final da leitura é ao próprio objeto, a conclusão do processo 

interno tem em vista “dizer algo” a respeito do que está no mundo físico (no caso do 

bom), ou tem em vista “querer algo” que está no mundo físico.  

 

Se uma determinação do sentimento de prazer ou desprazer é denominada 
sensação, então essa expressão significa algo totalmente diverso do que se 
denomino a representação de uma coisa (pelos sentidos, como uma 
receptividade pertencente à faculdade do conhecimento), sensação. Pois, 
no último caso, a representação é referida ao objeto; no primeiro, porém, 
meramente ao sujeito, e não serve absolutamente para nenhum 
conhecimento, tampouco para aquele pelo qual o próprio sujeito se 
conhece. 145 

 

Desse modo, o sentimento de prazer não é gerado com referência ao objeto. 

A imaginação apenas compõe segundo a “forma” do objeto, sendo gerado um 

sentimento que não guarda relação com o objeto. Pelo contrário, a sensação do 

agradável e do bom só ocorrem devido à existência do objeto; o prazer sentido em 

relação ao agradável tem um vínculo de necessidade com a existência do objeto.  

 

A sensação do agradável gera em nós um desejo em relação ao objeto. 

Como desejo o objeto, a sua existência é necessária, havendo um interesse 

subjacente à sensação de agrado. Enquanto isso, o sentimento de prazer é 

desinteressado, pois não passo a desejar o objeto após sentir prazer com a beleza 

da sua forma intuída na minha imaginação. O sentimento de prazer está vinculado à 

faculdade do juízo, enquanto a sensação do agradável e do bom estão vinculadas à 

razão. Segundo Kant: 

 

O agradável e o bom têm ambos uma referência à faculdade da apetição 
[razão] e nesta medida trazem consigo, aquele uma complacência 
patologicamente condicionada (por estímulos), este uma complacência 

                                                 
144 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 52. 
 
145 Ibid., p. 51. 
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prática, a qual não é determinada simplesmente pela representação do 
objeto, mas ao mesmo tempo pela representada conexão do sujeito com a 
existência do mesmo.146  

 

Tanto o bom como o agradável se estabelecem por meio de uma conexão do 

sujeito com o objeto. Sempre existe um interesse por trás destas sensações. 

Quando um objeto me agrada, crio com ele um vinculo de desejo, de interesse, que 

é a conexão entre sujeito e objeto, sendo necessária portanto a existência do 

mesmo. Na aprovação moral, no caso do julgamento de uma coisa boa, também 

existe a necessária conexão sujeito-objeto. O que é avaliado como bom 

necessariamente é o objeto representado a partir da conexão sujeito-objeto.  

 

O sentimento de prazer está vinculado à faculdade do juízo. Tal juízo é livre e 

desinteressado, não tem vínculo com o objeto, sendo algo subjetivo. Não deseja que 

algo relacionado a este sentimento ocorra no mundo, nem com o próprio objeto que 

gerou o sentimento, de tal maneira que o belo não corresponde ao objeto sensível. 

“Gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação 

mediante uma complacência ou descomplacência independente de todo 

interesse”.147 O que origina o belo tem relação com a “forma” do objeto sensível, 

como veremos.  

 

Kant separa o juízo de complacência pura do juízo de complacência 

minimamente ligado a algum interesse. 

 

Ora, que meu juízo sobre um objeto, pelo qual o declaro agradável, 
expresse um interesse pelo mesmo, já resulta claro do fato que mediante 
sensação ele suscita um desejo de tal objeto, por conseguinte, a 
complacência pressupõe não o simples juízo sobre ele, mas a referência de 
sua existência a meu estado, na medida em que ele é afetado por um tal 
objeto. (...) Não é uma simples aprovação que lhe dedico, mas através dele 
é gerada inclinação. 148 

 

Nessa passagem, Kant apresenta a diferença central entre o sentimento de 

prazer e o prazer sensível. Ocorre uma inclinação quanto ao objeto sensível, no 

caso do agradável, e essa inclinação denuncia o desejo pela existência do objeto, 
                                                 
146 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 14. 
 
147 Ibid., p. 55. 
 
148 Ibid., p. 51 e 52. 
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sem a qual não há motivo para a inclinação. O sentimento de prazer não gera uma 

inclinação, não é criada uma necessidade quanto à existência do objeto. 

 

 

6.5 Sobre a “forma” 

 

 

Em um primeiro momento, poderíamos imaginar que a “forma” da 

representação de um objeto é o traçado de determinado objeto, por exemplo, o 

traçado em torno de um cachorro, como se fosse seu desenho. Esta hipótese deve 

ser descartada de pronto, pois se é possível considerarmos uma música bela (e 

kantianamente isto é possível) significa que a música tem uma “forma”, que 

certamente não é o traçado de um desenho.  

 

Se com Euler se admite que as cores sejam, simultaneamente, pulsações 
(pulsus) do éter sucessivas umas às outras, como sons do ar vibrado no 
eco e, o que é mais nobre, que o ânimo perceba (do que absolutamente não 
duvido), não meramente pelo sentido, o efeito disso sobre a vivificação do 
órgão, mas também pela reflexão, o jogo regular das impressões (por 
conseguinte a forma na ligação de representações diversas); então cor e 
som não seriam simples sensações, mas já determinações formais da 
unidade de um múltiplo dos mesmos e neste caso poderiam ser também 
computados por si como belezas.149 

 

O importante na citação acima é a referência a um certo “jogo regular das 

impressões”. As impressões consideradas individualmente são meras sensações, 

porém é possível o estabelecimento de certas conexões entre as impressões na 

faculdade da imaginação. Pode ser formulada uma unidade ainda não unida, um 

certo jogo de impressões que se encontra embaralhado na faculdade da 

imaginação, mas que será desembaralhado. É a forma, a unidade das impressões 

ainda não unificada. 

 

Lembrando que a música pode originar o belo, podemos nos perguntar o que 

mais pode originar o belo. Os exemplos de Kant são os mais variados, podendo ser 

uma flor, um edifício, uma paisagem, ou seja, aquilo que nossos sentidos podem 

capturar para podermos representar internamente podem originar o belo. Tudo 

                                                 
149 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 70. 
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dependerá do jogo regular, com o esquema, que a faculdade de imaginação 

formular a partir das impressões. A cor e o som quando percebidas isoladamente 

são simples sensações, mas quando percebidas em um jogo regular, que é “a forma 

na ligação de representações diversas”, são belezas.       

 

Toda forma dos objetos dos sentidos (dos externos assim como 
mediatamente do interno) é ou figura ou jogo; no último caso, ou jogo das 
figuras (no espaço: a mímica e a dança); ou simples jogo das sensações 
(no tempo). O atrativo das cores ou de sons agradáveis do instrumento 
pode ser-lhe acrescido, mas o desenho na primeira e a composição no 
último constituem o verdadeiro objeto do juízo-de-gosto puro (...) 150 

 

O objeto (podendo tal objeto não ser apenas uma coisa, mas várias coisas) 

captado pelos sentidos é representado internamente sob uma “forma”. Pois bem, 

esta “forma” pode ser uma sensação, várias sensações, sempre uma multiplicidade 

encontrada na “natureza” à qual pretendemos estabelecer uma ordem. E esta ordem 

é complementada pela unidade que oferecemos à natureza quando a imaginação 

trabalha em liberdade com o entendimento (origem dos conceitos). Tal unidade só é 

possível por conta da “forma” do objeto, no limite o enquadramento de diversos 

“pontos” em um único quadro, em um único esquema (tarefa da imaginação).  

 

Segundo Lebrun:  

 

Qual é então essa “Form” que distingue a consciência de beleza de uma 
percepção? Certamente não o contorno de um objeto dado: a ‘Gestalt’, 
precisa Kant, é apenas um dos aspectos da ‘Form’ (V, 225) – e essa própria 
‘Gestalt’, aliás não poderia provir de uma abstração efetuada sobre o objeto. 
Existe ‘Form’ em todas as partes onde, a partir de um conjunto de 
sensações, sinto que uma pluralidade unifica-se por si mesma no espaço ou 
no tempo (...). 151 

 

Não existe uma interferência da nossa vontade neste acordo entre as nossas 

faculdades. É por meio da “forma” que o homem comunga com a natureza, com o 

seu ambiente, unificando-o não através de conceitos, mas através de seu 

sentimento. A multiplicidade confusa ganha um sentido pelo esforço da nossa 

faculdade de imaginação. As peças do quebra-cabeças natural se conectam sem um 

esforço conceitual de nossa parte e “formam” o nosso sentimento de prazer estético. 

                                                 
150 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 71.  
 
151 LEBRUN, G. Kant e o fim da metafísica. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 459. 
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Nós refletimos um sentido para as coisas, percebemos, atribuímos uma conexão 

entre os elementos que compõem o mundo exterior, e comungamos com ele.  

 

Como veremos adiante, Kant defende uma universalidade deste sentimento, 

o que nos permite dizer que nós não apenas atribuímos a conexão às coisas, mas 

julgamos tal conexão conforme o julgamento de qualquer outro, como se 

percebêssemos que efetivamente existe tal conexão quando nos referimos a seres 

pensantes (ou seja, a conexão existe no sentido de seres pensantes conseguirem 

“ler” tal conexão). Tal unidade na imaginação não se relaciona a nenhum conceito 

do objeto, não tem uma conformidade a fins com referência ao objeto. Trata-se de 

uma conformidade a fins subjetiva, não se referindo ao objeto, mas ao sentimento do 

sujeito. 

 

O formal na representação de uma coisa, isto é, a concordância do múltiplo 
com uma unidade (seja qual for), de modo nenhum dá por si a conhecer 
uma conformidade a fins objetiva; pois uma vez que se abstrai desta 
unidade como fim (o que a coisa deva ser), não resta senão a conformidade 
a fins subjetiva das representações no ânimo do que intui; essa 
conformidade presumivelmente indica certa conformidade a fins do estado 
da representação no sujeito, e neste uma satisfação para captar uma forma 
dada na faculdade da imaginação, mas nenhuma perfeição de qualquer 
objeto, que aqui não é pensado por nenhum conceito de fim. 152 

 

Na faculdade de imaginação é intuído um esquema, que corresponde em 

termos kantianos à “forma”. São informações que possuem uma ligação, mas que 

ainda não foram completamente unificadas. Trata-se de uma unidade rudimentar, à 

espera de uma unificação mais precisa. A título de ilustração, trata-se do jogo infantil 

de ligar os pontos de uma folha de papel. A “forma” corresponde aos pontos ainda 

não ligados; são pontos que nossa faculdade de imaginação já “percebeu” que se 

ligam, mas ainda não foram conectados.  

 

Este esquema, desconexo e conexo simultaneamente é incapaz de gerar em 

nós por si só um sentimento de prazer. Nesse momento, estamos ainda diante de 

uma multiplicidade sem sentido, não havendo conexão entre as coisas, e a confusão 

não causa prazer. 
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O ingrediente que está faltando é a unidade, que será fornecida pelo 

entendimento, em seu livre jogo com a imaginação. No caso estudado, que 

corresponde a um juízo reflexivo, o entendimento não servirá de auxílio para 

“fabricar” conceitos. Será utilizado em virtude de sua capacidade de fornecer uma 

unidade ao múltiplo desordenado.  

 

Lembremos que o entendimento busca esta ordem não para formular 

conceitos, pois enquanto trabalha no campo estético não exerce a sua legislação. 

Aqui o entendimento trabalha sob a batuta da faculdade do juízo, de acordo com seu 

princípio fundamental, qual seja, “a conformidade a fins da natureza na sua 

multiplicidade”. 153 Neste sentido, podemos dizer que esta unidade é a forma-

unificada da natureza em nós, uma comunhão com determinada multiplicidade, 

gerada quando desvendado um sentido; encontrar um sentido no desordenado nos 

causa prazer.  

 

No limite, a própria forma-unificada é o sentimento de prazer, o juízo reflexivo, 

o juízo de beleza. Realizada a “ligação dos pontos” do esquema da imaginação, 

sentimos prazer por reduzir a uma unidade uma multiplicidade de elementos.  

 

 

6.6 O processo do sentimento de prazer  

 

 

Como vimos, para que seja formulado um juízo estético o primeiro passo é a 

representação de determinado objeto. O último passo é o sentimento de prazer, livre 

de qualquer conceito prévio, baseado apenas na “forma”, faculdade de imaginação e 

entendimento, sob a batuta da faculdade do juízo. Necessário apresentar como 

ocorre este processo, qual o mecanismo interno que nos permite um sentimento de 

prazer puro.  

 

Dado um objeto sensível, ou mesmo um conjunto de objetos, apresentados a 

quaisquer dos sentidos (podendo ser uma música, ou uma imagem), é efetuada uma 

                                                 
153 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 25. 
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representação desta “totalidade” na nossa faculdade de imaginação (a “totalidade” 

pode ser encontrada em um único objeto, em uma rosa, por exemplo, como 

veremos). 

 

Nossa faculdade de imaginação é como uma folha em branco, na qual é 

representada a imagem, ou música. Porém, essa imagem (apesar de não 

percebermos isso de pronto) é uma multiplicidade de coisas, de elementos. Uma 

rosa, por exemplo, é no mínimo uma multiplicidade de traços e cores. 

 

 Como vimos, a “forma” necessária para o juízo estético é um esquema 

montado pela faculdade de imaginação a partir de uma representação de um objeto. 

Como vimos ao estudarmos a Introdução à “Crítica da Faculdade do juízo”, a 

representação que efetuamos de um objeto pode ser “lida” de duas diferentes 

maneiras: com vistas ao conhecimento, ou com vistas a um juízo estético. No 

primeiro caso a representação é considerada objetiva, enquanto no segundo caso é 

considerada subjetiva. A representação subjetiva é a “forma” do objeto; o “formal” de 

uma representação é uma unidade, ainda rudimentar, encontrada em uma 

multiplicidade.     

 

Nesse sentido, o juízo é uma atividade do espírito capaz de unificar uma 

multiplicidade em um fim que lhe é próprio. Trata-se de ligar os pontos apresentados 

na faculdade da imaginação para “formular” uma representação subjetiva, 

culminando em um sentimento de prazer.  

 

Para exercer essa atividade de “ligar os pontos” a faculdade de julgar busca 

apoio no entendimento. O entendimento funciona como um organizador dessa 

multiplicidade. Estamos falando do “livre jogo” entre entendimento e faculdade da 

imaginação, que torna possível o sentimento de prazer. Segundo Kant:  

 

As faculdades de conhecimento, que através desta representação são 
postas em jogo, estão com isso em um livre jogo, porque nenhum conceito 
determinado limita-as a uma regra de conhecimento particular. Portanto, o 
estado de ânimo nesta representação tem que ser o de um sentimento de 
jogo livre das faculdades de representação em uma representação dada 
para um conhecimento em geral. Ora, a uma representação pela qual um 
objeto é dado, para que disso resulte conhecimento, pertencem a faculdade 
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de imaginação, para a composição do múltiplo da intuição, e o 
entendimento, para a unidade do conceito, que unifica as representações.154 

 

Desse modo, surge da interação entre entendimento e faculdade da 

imaginação a invenção de uma regra para proporcionar a unidade.  

 

Podemos perceber que o sentimento de prazer é o próprio jogo livre entre 

entendimento e imaginação. De certo modo, a própria representação é o sentimento 

de prazer, sendo este o ponto de vista de Lebrun,155 por exemplo. “A ‘representação’ 

da finalidade subjetiva não implica mais relação à objetividade; ela ‘é o mesmo’ 

(einerlei) que o prazer experimentado (1ª introdução, XX, 228) e não lhe acrescenta 

nada.”  

 

Vale dizer, essa organização da multiplicidade é espontânea em nossas 

faculdades de conhecimento, ou seja, não há um conceito, um conhecimento prévio, 

sobre como “ligar os pontos”. Trata-se de um livre jogo, uma ligação sem regras, não 

há regras para conectar os pontos. No limite, é uma “organização livre de regras 

para organizar” (pois não estamos conceituando nada). A organização ocorre como 

uma solução dada a um problema (dar unidade) pela interação da faculdade da 

imaginação com o entendimento, em torno de uma representação subjetiva.  

 

Esta organização (unidade) não pode ser buscada no objeto representado. É 

buscada tão somente a partir da representação intuída na imaginação. Citando 

Lebrun: “Para que uma representação mereça esse nome e seja algo para mim, o 

diverso deve ter uma relação necessária com a unidade sintética da apercepção, 

relação que não pode pertencer aos sentidos.” 156 

 

Por isso o sentimento de prazer vai ao encontro de uma finalidade sem fim. A 

finalidade do sentimento de prazer se fecha no próprio sentimento de prazer. Não 

almeja nada exterior a ele, como vimos não precisa, não deseja a existência do 

objeto, por isso “fim sem fim”. O fim, a finalidade, é a “ligação dos pontos” da 
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multiplicidade representada; no limite, a unidade exigida pela faculdade do juízo. 

Não possui uma finalidade exterior, não quer a ocorrência de algo no mundo dos 

fenômenos. Podemos citar Lebrun: 

 

’A consciência de uma finalidade simplesmente formal no jogo das 
faculdades de conhecimento do sujeito por ocasião de uma representação 
(bei einer Vorstellung) pela qual um objeto é dado, é o próprio prazer.’ 
(V,222) Chamar-se-á então de finalidade subjetiva o único sentimento de 
finalidade (also kann nichts anderes als die subjektive Zweckmässigkeit in 
der Vorstellung..., V, 221) que eu posso experimentar fora de todo 
conhecimento de objeto, por isso, sem consciência de nenhum fim. 157 

 

 

6.7 Gosto não se discute? A universalidade do gosto   

 

 

O ditado popular “gosto não se discute” possui diferentes respostas, 

dependendo de que gosto estamos falando. Quando alguém afirma que o vinho 

branco é muito gostoso, outro pode dizer que não gosta de vinho branco, mas sim 

de vinho tinto. Outro ainda pode dizer que depende do vinho, e um último pode dizer 

que só gosta de cachaça.  

 

O que foi apresentado acima sobre o “gosto”, em sentido popular, quanto ao 

vinho, ou à cachaça, diz respeito à sensação, aos sentidos. Portanto, se refere ao 

agradável, que sempre está ligado a um interesse quanto ao objeto. A posição 

kantiana quanto ao ditado “gosto não se discute”, no que se refere ao agradável é 

que realmente não se discute. “Cada um tem o seu próprio gosto (dos sentidos)”. 158 

 

Quando se trata do belo, a posição kantiana é a oposta. Seria “ridículo” 

alguém afirmar que algo é belo para ele, como se fosse belo apenas para ele. Kant 

pretende uma universalidade da beleza. Isso porque apesar da percepção da beleza 

ser subjetiva, ou seja, não é buscado um conhecimento do objeto (conhecimento 

que sempre é objetivo), o juízo estético não revela que a beleza é particular. Bela é 

a própria coisa, fundamentalmente porque o juízo estético não é fundamentado nos 

                                                 
157 LEBRUN, G. Kant e o fim da metafísica. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 451.  
 
158 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 57. 



111 
 

sentidos, mas no sentimento. As sensações que os objetos exteriores causam em 

nós fundamentam gostos particulares, pois referentes a um interesse sobre o objeto. 

Os objetos podem despertam mais ou menos interesse nas pessoas, depende da 

pessoa e de seu gosto “sensível”. Por sua vez, um juízo estético é exigível 

universalmente, pois o fundamento do juízo de gosto não pode ser atribuído a 

interesses, sendo portanto desinteressado. Como é desinteressado, o meu juízo de 

gosto terá o mesmo fundamento do juízo de gosto de qualquer outra pessoa.  

 

A seguinte passagem de Kant é fundamental:  

 

Pois aquilo, a respeito de cuja complacência alguém é consciente de que 
ela é nele próprio independente de todo interesse, isso ele não pode ajuizar 
de outro modo, senão de que tenha de conter um fundamento da 
complacência para qualquer um. Pois, visto que não se funda sobre 
qualquer inclinação do sujeito (nem sobre qualquer outro interesse 
deliberado), mas, visto que o julgante sente-se inteiramente livre com 
respeito à complacência que ele dedica ao objeto; assim ele não pode 
descobrir nenhuma condição privada como fundamento da 
complacência   à qual, unicamente, seu sujeito se afeiçoasse, e por isso 
tem que considerá-lo como fundado naquilo que ele t ambém pode 
pressupor em todo outro  (...) Ele falará pois, do belo como se a beleza 
fosse uma qualidade do objeto e o juízo fosse lógico (constituindo através 
de conceitos do objeto um conhecimento do mesmo), conquanto ele seja 
somente estético e contenha simplesmente uma referência da 
representação do objeto ao sujeito. 159  

 

Em suma, o argumento da exigência de universalidade do belo é o seguinte: 

o agradável se baseia em interesses, e interesses mudam de pessoa para pessoa, 

não podendo um gosto agradável ter um fundamento comum em todos os homens. 

Porém, o juízo estético é livre de interesses, o objeto em si considerado não 

interessa como existente, o que interessa é o seu ajuizamento. Como o fundamento 

do juízo de gosto não está nos próprios objetos, só pode estar no sujeito. A 

faculdade do juízo é engendrada através do mesmo mecanismo em todos os seres 

humanos, portanto o juízo de gosto não está em nenhuma “condição privada”, 

podendo ser “pressuposto em qualquer outro”.  

 

                                                 
159 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 56. Grifo 
nosso.     
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Poderia ser afirmado que, como o belo é algo com o qual todos precisam 

concordar, então deveríamos afirmar que trata-se de um conhecimento “a priori” das 

pessoas. Tal posição não deve prosperar. 

 

Como se trata de um juízo estético, e não de conhecimento, não posso 

comprovar logicamente que os demais também possuem o mesmo juízo de beleza 

quanto ao mesmo objeto. Mas eu posso “exigir” de qualquer um a mesma posição 

quanto ao belo. Além disso Kant deixou bem claro que seria “como se a beleza 

fosse uma qualidade do objeto”, e como se fosse um conhecimento, no entanto, a 

beleza está conectada à representação do mesmo no sujeito. O que permite a Kant 

dizer que o belo é “como se fosse” um conhecimento é a sua universalidade, é a 

pretensão de exigência de que qualquer outro possua o mesmo julgamento que o 

meu em relação ao belo.  

 

Todo conceito é válido universalmente e objetivamente. Sobre a 

universalidade e objetividade dos conceitos Kant tratou pormenorizadamente na 

Crítica da Razão Pura. Porém, um juízo estético não é um conceito. Como vimos, 

ele não se refere ao objeto, mas ao sentimento de vida do sujeito, sendo algo 

subjetivo. No entanto, simultaneamente Kant defende uma universalidade dos juízos 

estéticos. Vale dizer, o sentimento de prazer não se refere ao conceito do objeto, 

pois se assim fosse também seria objetivo. A referência é ao ajuizamento do objeto 

simplesmente subjetivo, antes que se desdobre em conceito. Trata-se de uma 

universalidade subjetiva. 

 

 

6.8 Sobre o sublime 
 

 

O sublime kantiano desde seus escritos pré-críticos está relacionado à 

moralidade. É o que podemos constatar de seu interessante texto “Observações 

acerca do sentimento do belo e do sublime.” Trata-se de uma avaliação empírica da 

moralidade humana, relacionada com os dois sentimentos mencionados (belo e 

sublime).  
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O sublime tem preferência em relação ao belo, guardando relação com os 

princípios morais mais nobres, com a constância da ação moral, não dada a 

inclinações sensíveis. Kant nos diz que, quando as pessoas têm preponderante em 

si o sentimento do belo, são pessoas amorosas, que procuram amigos sinceros. O 

sentimento do sublime fatiga rápido, pois é mais poderoso, exige mais da alma, não 

pode ser desfrutado por muito tempo, sendo importante a presença dos dois 

sentimentos. 

 

Aquéllos em quienes coinciden ambos sentimientos, encontrarán que la 
afección de lo sublime es más poderosa que la de lo bello, sólo que la 
primera sin la alternancia o el acompañamiento de la segunda, fatiga y no 
puede disfrutarase por tanto tiempo.160   

 
O sublime é relacionado com a moralidade em sentido forte, com princípios 

morais. A ação moral é guiada por princípios interiores do ser humano, e não pelos 

acontecimentos do mundo dos fenômenos. As características morais relacionadas 

ao belo não se baseiam em princípios, mas nos acontecimentos de momento. A 

moralidade depende de oportunidades para ser demonstrada, não é articulada com 

antecedência, com base em princípios.  

 

Podemos destacar algumas características de Kant do período pré-crítico 

que, apesar de terem sido alteradas no período crítico, certamente ainda restaram 

alguns resquícios deste posicionamento. O sublime supera o belo em termos de 

moralidade. Enquanto o belo se associa a prazeres passageiros e a características 

morais de segunda ordem, sendo inconstante, o sublime está associado ao princípio 

da moralidade, à constância, à conduta baseada em fundamentos morais, e não em 

observações empíricas da realidade, que tornam a postura da pessoa inconstante.  

 

Kant observa empiricamente os seres humanos a partir de quatro tipos 

psicológicos, quais sejam, sanguíneo, colérico, melancólico, e fleumático. A 

sublimidade é mais presente no tipo sanguíneo do melancólico. Na nobreza de suas 

ações é perceptível a superação constante de si mesmo; ordena suas sensações 

conforme princípios. Sua conduta se embasa no supremo fundamento da 

benevolência. O melancólico é sublime.  

                                                 
160 KANT, I. Observacíones acerca del sentimiento de lo bello y  de lo sublime. Madrid: Alianza 
Editorial, 1990. p. 38.  
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Su bienestar será contento, antes que regocijo. Es constante. Por eso, 
ordena sus sensaciones conforme princípios. Cuanto más general es este 
principio, tanto menos dependientes están aquéllas de la inconstancia y de 
la alteración, y tanto más amplio será el sentimiento elevado que 
comprende dentro de sí a los inferiores. Todos los fundamentos peculiares 
de las inclinaciones están sometidos a muchas excepciones y a muchos 
cambios, en tanto no se deriven de tal fundamento superior.161 

 

 Os demais tipos psicológicos não têm a sublimidade tão fortemente 

caracterizada como no melancólico. O tipo sanguíneo, por exemplo, é entregue a 

diversões. Sendo fortes nele a compaixão e a benevolência, não é guiado por um 

princípio geral. O domínio é do sentimento belo. Seu sentimento moral é belo, mas 

sem princípios. Depende da impressão de momento que lhe causam os objetos. Não 

seriam bons juízes, pois a aplicação das leis exige rigidez e lágrimas os 

subornariam.  

 

No tipo colérico, o sentimento sublime que é constante é o do magnífico. 

Muito apegado ao que pensam os outros. Pensa em seu prestígio na posição dos 

expectadores. Seu sentimento nunca é verdadeiro quer mais agradar do que ser 

alguma coisa.162  

 

Temos no tipo colérico o esboço da universalidade que caracterizará o juízo 

do gosto com tendência à universalidade, apresentado na crítica do juízo. O colérico 

considera o que os outros vão pensar da ação (além do seu impulso próprio). O que 

o afeta no agir é o que torna a ação universal (unidade na multiplicidade).163  

 

Kant relaciona também o sentimento do belo mais às mulheres, e o do 

sublime mais aos homens, no sentido em que os homens têm maior constância, 

maior vínculo com princípios em suas ações, enquanto as mulheres são mais 

relacionadas às emoções vinculadas ao momento, às percepções sensíveis.164.  

 

                                                 
161 KANT, I. Observacíones acerca del sentimiento de lo bello y  de lo sublime. Madrid: Alianza 
Editorial, 1990. p. 52. 
 
162 Ibid.,  p. 55.  
 
163 Ibid., p. 62 e 63. 
 
164 Ibid., p. 66 et seq. 
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A ausência de regras prévias para o juízo de beleza já é esboçado no 

comentário no qual Kant relaciona o sentimento do belo das mulheres com o 

desconforto frente a regras.165 As mulheres evitam o mal, não por ser injusto, mas 

porque é feio. As ações virtuosas são as moralmente belas (nada de regras, ordens, 

deveres, são insuportáveis às mulheres.) 

 

Vale mencionar também a posição de Kant, segundo a qual o sumamente 

bonito em uma região é reconhecido em todas as demais regiões do mesmo modo. 

Mas quando a beleza é mesclada à moral, cada região tem o seu gosto.166 Da 

mesma maneira, relevante mencionar sua posição segundo a qual os sentimentos 

quanto a inclinações sexuais conduzem ao grande fim da natureza.167  

 

Após esta breve apresentação de alguns pontos do sublime (em relação ao 

belo também), podemos fixar como o ponto mais importante a prevalência do 

sublime em relação ao belo no que se refere à moralidade. O sentimento do sublime 

está vinculado às ações morais de primeira ordem, está ligado aos princípios morais. 

O sublime é sentido quando a moral é guiada segundo princípios, e não segundo os 

acontecimentos empíricos. Cumpre agora analisarmos o sublime apresentado na 

Crítica do Juízo.  

 
No sublime, o ânimo não é simplesmente atraído pelo objeto, mas 

alternadamente repelido, como um bloqueio do nosso sentimento de vida. O 

sentimento de vida ocorre quando observamos o belo da natureza. A beleza faz com 

que nossas faculdades mentais promovam uma observação de nós por nós 

mesmos. É como se existisse uma identidade entre nós e a natureza, que se 

manifesta por meio do nosso sentimento de vida. A ausência desta identidade 

imediata ocorre quando a imaginação tenta mas não consegue promover o 

esquematismo, próprio do sentimento de prazer ligado ao belo. A faculdade da 

imaginação não consegue esquematizar o que é trazido pelos sentidos, e sua 

tentativa frustrada de esquematizar dá ensejo a um bloqueio do nosso sentimento de 

                                                 
165 KANT, I. Observacíones acerca del sentimiento de lo bello y  de lo sublime. Madrid: Alianza 
Editorial, 1990. p. 71.  
 
166 Ibid.,  p. 80.  
 
167 Ibid.,  p. 81.  
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vida. Tenta esquematizar, tenta ultrapassar seus próprios limites de 

esquematização. A ausência de sucesso na esquematização promove um bloqueio 

momentâneo do sentimento de vida, dando ensejo a uma manifestação posterior 

com maior intensidade. 

 

... enquanto o belo comporta diretamente um sentimento de promoção da 
vida, e por isso é vinculável a atrativos e a uma faculdade de imaginação 
lúdica, o sentimento do sublime é um prazer que surge s[o indiretamente, ou 
seja, ele é produzido pelo sentimento de uma momentânea inibição das 
forças vitais e pela efusão imediatamente consecutiva e tanto mais forte das 
mesmas, por conseguinte enquanto comoção não parece ser nenhum jogo, 
mas seriedade na ocupação da faculdade da imaginação.168  

 

Tal característica do prazer sublime, no qual não existe uma atração imediata 

em relação ao objeto, mas sim uma atração alternada com um repelir (pois a 

faculdade de imaginação tenta esquematizar o objeto, atraída por ele, tentando se 

aproximar, sendo alternadamente repelida pelo objeto, pois seus limites a impedem 

de esquematizá-lo), fez Kant classificar o belo como um prazer positivo e o sublime 

como um prazer negativo. A intenção não foi classificar o sublime como um prazer 

ruim, mas sinalizar que no sublime ocorre uma paralisação do sentimento de vida, 

para consecutivamente ocorrer uma efusão mais forte das forças vitais.  

 

Por isso também é incompatível com atrativos, e enquanto o ânimo não é 
simplesmente atraído pelo objeto, mas alternadamente também sempre de 
novo repelido por ele, a complacência no sublime contém não tanto prazer 
positivo, quanto muito mais admiração ou respeito, isto é, merece ser 
chamada de prazer negativo.169  

 

Quando dissemos que existe uma conformidade a fins quando ocorre o 

sentimento do belo na natureza, em termos de interação das nossas faculdades 

mentais isso quer dizer que ocorre uma concordância interna da faculdade de 

imaginação com o entendimento. O esquema da faculdade de imaginação é 

“montado”  pelo entendimento sob o princípio da conformidade a fins da faculdade 

do juízo. 

 

Com o prazer sublime não ocorre deste modo, pois a faculdade de 

imaginação não consegue esquematizar as percepções sensíveis. Enquanto o belo 
                                                 
168 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 90.  
 
169 Ibid., loc. cit. 
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promove de imediato o sentimento de vida, no livre jogo de imaginação e 

entendimento (a primeira esquematizando e o segundo montando o esquema), no 

sentimento sublime podemos identificar dois momentos distintos, quais sejam: o 

bloqueio do sentimento de vida e a efusão deste sentimento com mais vigor.  

 

(...) a beleza da natureza (auto-subsistente) inclui uma conformidade a fins 
em sua forma, pela qual o objeto, por assim dizer, parece predeterminado 
para nossa faculdade do juízo, e assim constitui em si um objeto de 
complacência; contrariamente, aquilo que, sem raciocínio, produz em nós e 
simplesmente na apreensão o sentimento do sublime, na verdade pode, 
quanto à forma, aparecer como contrário a fins para nossa faculdade de 
juízo, inconveniente à nossa faculdade de apresentação e, por assim dizer, 
violento para a faculdade da imaginação, mas apesar disso e só por isso é 
julgado ser tanto mais sublime.170  

 
 

Aquilo com o qual estamos entrando em contato por meio dos nossos 

sentidos possui características que impedem a nossa faculdade de imaginação 

esquematizá-lo. Enquanto o belo da natureza parece ter sido criado para que nós 

pudéssemos contemplar, aquilo que é sublime aparece como algo que não é feito 

para a nossa contemplação. Na tentativa de esquematizar, a nossa faculdade de 

imaginação tenta superar seus próprios limites. Não conseguimos sentir o sublime 

simplesmente a partir da natureza. A interação das faculdades mentais (faculdade 

de imaginação e entendimento) não é possível de ser realizada, pois o primeiro 

passo não foi dado (a esquematização pela faculdade de imaginação).  

 

Mas a natureza nos oferece o primeiro passo para o sentimento do sublime, 

gerando uma “intranqüilidade” na faculdade de imaginação, que busca superar seus 

limites. A saída para isso está nas idéias da razão. A conformidade a fins não é 

encontrada de imediato na natureza, pela ausência do esquematismo a partir da 

faculdade de imaginação. Desse modo, a alternativa encontrada pelas nossas 

faculdades mentais é a busca da conformidade a fins por meio da formulação de 

idéias da razão. Nas palavras de Kant:  

 

Disso vemos que o conceito do sublime da natureza não é de longe tão 
importante e rico em conseqüências como o do belo na mesma; e que ele 
em geral não denota nada conforme a fins na própria natureza, mas 

                                                 
170 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 90 e 91.  
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somente no uso possível de suas intuições, para suscitar em nós próprios o 
sentimento de conformidade a fins totalmente independente da natureza.171 
 

No sentimento do sublime, a natureza não nos fornece uma resposta imediata 

para uma compreensão. Não existe uma identificação imediata das nossas 

faculdades com a natureza, que é própria do sentimento de prazer com o belo. O 

impacto imediato com algo sublime da natureza nos faz raciocinar a respeito dele 

para encontrarmos respostas, para encontrarmos uma organização, uma 

conformidade a fins. O sentimento do sublime gera um prazer a partir dessas idéias, 

e não por meio de uma interação, um livre jogo, das nossas faculdades mentais.  

 

Enquanto a beleza está ligada a uma organização imediata, o sublime está 

ligado a uma desorganização imediata, que possibilita uma organização posterior 

por meio de idéias. A faculdade de imaginação não consegue organizar o que os 

sentidos trazem da natureza, o que exige de nós uma organização por meio de 

idéias. O que na natureza origina o sentimento do sublime é o caos, a desordem, a 

desorganização. Vale dizer, não é a própria natureza que é sublime, o sublime não 

está na forma da natureza, mas surge da incompatibilidade entre nossas faculdades 

mentais e as formas da natureza.  

 

... o verdadeiro sublime não pode estar contido em nenhuma forma 
sensível, mas concerne somente a idéias da razão, que, embora não 
possibilitem nenhuma representação adequada a elas, são avivadas e 
evocadas ao ânimo precisamente por essa inadequação, que se deixa 
apresentar sensivelmente. Assim o extenso oceano, revolto por 
tempestades, não pode ser denominado sublime. Sua contemplação é 
horrível e já se tem que ter ocupado o ânimo com muitas idéias, se é que 
ele deva, através de uma tal intuição, dispor-se a um sentimento que é ele 
mesmo sublime, enquanto o ânimo é incitado a abandonar a sensibilidade e 
ocupar-se com idéias que possuem uma conformidade a fins superior.172   

 

 

O sublime está no nosso sentimento, sendo as formas naturais ingredientes 

que incitam nossa faculdade de imaginação a superar seus limites. Essa tentativa de 

superar os próprios limites não é suficiente para organizar aquilo que percebemos 

como sendo desorganizado, sendo necessária a colaboração das idéias para 

perfazer a conformidade a fins, organizando o desorganizado. Para tanto, 

                                                 
171 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 92. 
 
172 Ibid.,  p. 91. 
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precisamos abandonar a sensibilidade nos voltando a nós mesmos, para ser 

possível uma organização do percebido.    

 

Precisamos esclarecer ainda que o sublime, assim como o belo, são se refere 

a conceitos. Não sentimos o sublime por conta de uma regra anterior que nos 

informa o que é sublime. O sublime não se refere a um conceito já anteriormente 

informado, não é originário de um raciocínio lógico-formal. O sublime apraz por si 

mesmo, não existe a necessidade de conceito prévio para estabelecê-lo. Assim 

como o belo, o juízo é um juízo de reflexão, trata-se de um juízo exigível 

universalmente. O belo e o sublime geram um prazer que não possui um interesse 

no objeto, nem possuem regras pré-estabelecidas para serem sentidos. Tais 

sentimentos devem sua origem a conexões, a interações, de nossas faculdades 

mentais. O sublime também é um juízo universal, porém, como pudemos perceber, 

mais distante da natureza.  

 

O belo concorda com o sublime no fato de que ambos aprazem por si 
próprios; ulteriormente, no fato de que ambos não pressupõem nenhum 
juízo dos sentidos, nenhum juízo lógico determinante, mas um juízo de 
reflexão; conseqüentemente, a complacência não se prende a uma 
sensação como a do agradável, nem a um conceito determinado como a 
complacência do bom, e contudo é referida a conceitos, se bem que sem 
determinar quais; (...) Por isso, também ambas as espécies de juízo são 
singulares e universalmente válidos com respeito a cada sujeito, se bem 
que na verdade reivindiquem simplesmente o sentimento de prazer e não o 
conhecimento do objeto.173  

 
    

6.9 A comunicabilidade universal do juízo estético 

 

 

 Como já afirmado anteriormente, Kant defende que o juízo estético é 

subjetivamente universal. Não se trata de um juízo objetivamente universal, pois 

desse modo seria um processo relacionado à conceituação de objetos, e nosso juízo 

não formula conceitos, sendo apropriado ao julgamento.  

 

 O ponto central que permite a Kant defender a universalidade do gosto está 

fincado em seu argumento segundo qual o gosto está vinculado à unidade garantida 

                                                 
173 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 89 e 90.  
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pela relação entre entendimento e faculdade de imaginação. É verdade que existe 

uma livre interação entre estas faculdades para que ocorra o sentimento de prazer, 

porém o entendimento possui um papel no juízo de gosto que está acostumado a 

realizar quando é maestro, qual seja, dar unidade criando conceitos. Enquanto é o 

maestro para dar unidade na conceituação do objeto, tendo em vista uma 

conformidade a fins referente ao objeto conceituado (tendo em vista a finalidade do 

objeto conceituado), é utilizado pelo maestro Juízo (faculdade do juízo) para dar 

unidade à representação formal.  

 

Tanto imaginação como entendimento se relacionam na conceituação do 

objeto, são faculdades do conhecimento em geral. De igual modo, estas faculdades 

que possuímos a priori se relacionam de maneira totalmente diversa no juízo de 

gosto. Mas todos temos estas faculdades, podendo relacioná-las da mesma maneira 

que qualquer outra pessoa. Trata-se de algo subjetivo, mas que é gerado por uma 

unificação; é uma unidade concedida à forma pela interação imaginação e 

entendimento, sob a batuta da faculdade do juízo.  

 

A universalidade do sentimento em Kant encontra respaldo na participação 

das faculdades do conhecimento em geral para compor o belo (faculdade da 

imaginação, entendimento e faculdade do juízo), e pela unidade encontrada por 

conta disso. Ou seja a universalidade não é apenas por conta da unidade, mas por 

se tratar de uma unidade formulada a partir das faculdades do conhecimento em 

geral. 

 

As faculdades de conhecimento, que através desta representação são 
postas em jogo, estão com isto em um livre jogo, porque nenhum conceito 
determinado limita-as a uma regra de conhecimento particular. Portanto o 
estado de ânimo nesta representação tem que ser o de um sentimento de 
jogo livre das faculdades de representação em uma representação dada 
para um conhecimento em geral. Ora, a uma representação pela qual um 
objeto é dado, para que disso resulte conhecimento, pertencem a faculdade 
de imaginação, para a composição do múltiplo na intuição, e o 
entendimento, para a unidade do conceito, que unifica as representações. 
Este estado de um jogo livre das faculdades de conhecimento em uma 
representação, pela qual um objeto é dado, tem que poder comunicar-se 
universalmente; porque o conhecimento como determinação do objeto, com 
o qual representações dadas (seja em que sujeito for) devem concordar, é o 
único modo de representação que vale para qualquer um. 174 
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No limite, são as mesmas faculdades que trabalham para a produção de 

determinado conhecimento e para a produção de determinado sentimento de prazer. 

Ou seja, tanto a produção do conhecimento como a produção do sentimento de 

prazer, estão assentados sobre a mesma base. A concordância entre a faculdade de 

imaginação e o entendimento é a base do conhecimento e a base do sentimento de 

prazer, o que justifica a universalidade do sentimento de prazer.  

 

A comunicabilidade universal subjetiva do modo de representação em um 
juízo de gosto, visto que ela deve ocorrer sem pressupor um conceito 
determinado, não pode ser outra coisa senão o estado de ânimo no jogo 
livre da faculdade da imaginação e do entendimento (na medida em que 
concordam entre si, como é requerido para um conhecimento em geral), 
enquanto somos conscientes de que esta relação subjetiva, conveniente ao 
conhecimento em geral, tem de valer também para todos e 
conseqüentemente ser universalmente comunicável, como o é cada 
conhecimento determinado, que, pois, sempre se baseia naquela relação 
como condição subjetiva. 175  

 

O “estado de ânimo” é o comunicável universalmente no juízo de gosto. Tal 

estado de ânimo nada mais é do que a disposição sob a qual as nossas faculdades 

de conhecimento se colocam de tal maneira a originar o sentimento de prazer ou 

desprazer. Como vimos, a disposição de nossas faculdades de conhecimento é de 

um livre jogo entre entendimento e faculdade da imaginação, sob a batuta da 

faculdade do juízo. A relação subjetiva entre a faculdade de imaginação e o 

entendimento é requerida para o conhecimento em geral (que alberga tanto a 

fabricação de conceitos do entendimento, como de sentimentos do Juízo). Tanto na 

formulação de conceitos, como no surgimento de um sentimento de prazer, nossas 

faculdades de conhecimento se relacionam tendo em vista um conhecimento em 

geral, subjetivamente, sendo portanto tanto os conceitos como os sentimentos 

estéticos universais.     

 

A relação entre entendimento e faculdade de imaginação é fundamento para 

o conhecimento objetivo, mas inegavelmente é algo subjetivo. Ocorre no sujeito a 

formulação de um conceito pelo entendimento e pela imaginação, sendo que nesse 

caso a imaginação cumpre um papel secundário, sendo a legislação, a regra 

procedimental, oriunda do entendimento. Este conceito é objetivo, se estende ao 
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objeto dado; a pretensão é a de conhecer o objeto no limite das nossas 

possibilidades. Do lado estético, também temos a ligação dessas duas faculdades, 

mas é uma relação livre e ocorre subjetivamente se referindo ao próprio sujeito (ao 

seu sentimento) e não ao objeto (como é o caso da conceituação). Negar a 

universalidade deste sentimento seria negar a objetividade da conceituação, pois os 

dois processos tem a mesma base subjetiva de relação entre faculdades do 

conhecimento, tendo em vista um conhecimento em geral.  

 

Se, porém, conhecimentos devem poder comunicar-se então também o 
estado de ânimo, isto é, a disposição das faculdades de conhecimento para 
um conhecimento em geral, e na verdade aquela proporção que se presta a 
uma representação (pela qual um objeto nos é dado) para fazê-la um 
conhecimento, tem que poder comunicar-se universalmente; porque sem 
esta condição subjetiva do conhecer, o conhecimento como efeito não 
poderia surgir. Isto também acontece efetivamente sempre que um objeto 
dado leva, através dos sentidos, a faculdade da imaginação à composição 
do múltiplo, e esta por sua vez põe em movimento o entendimento para a 
unidade do mesmo em conceitos.176 

 

No juízo de gosto temos uma unificação do múltiplo subjetivamente em 

referência ao sujeito. Apesar de ser uma unidade subjetiva, com referência ao 

sujeito, exige uma universalidade. Mas não se trata de uma universalidade 

conceitual (própria da universalidade objetiva, que diz respeito aos conceitos); trata-

se de uma universalidade quanto ao julgar voltada a todos que julgam.  

 

Ora, um juízo objetiva e universalmente válido também é sempre subjetivo, 
isto é, se o juízo vale para tudo o que está contido sob um conceito válido, 
então ele vale também para qualquer um que represente um objeto através 
deste conceito. Mas de uma validade universal subjetiva, isto é, estética, 
que não se baseie em nenhum conceito, não se pode deduzir a validade 
universal lógica, porque aquela espécie de juízo não remete absolutamente 
ao objeto. Justamente por isso, todavia, a universalidade estética, que é 
conferida a um juízo, também tem que ser de índole peculiar,  porque ela 
não conecta o predicado da beleza ao conceito do objeto, considerado em 
sua inteira esfera lógica, e no entanto estende o mesmo sobre a esfera 
inteira dos que julgam. 177 

 

Kant propõe desse modo um “sentimento comunitário”, uma “unanimidade do 

modo de sentir”, capaz de servir de validade exemplar. O julgamento estético não 

tem uma base conceitual, sendo que a exigência de concordância por parte das 

demais pessoas não pode invadir o campo da objetividade. Mas pode ser revestido 
                                                 
176 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 84. 
 
177 Ibid.,  p. 59. 
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de uma validade exemplar, e nesse sentido de assentimento exigível de todos 

aqueles que julgam.  

 

Logo, o sentido comum, de cujo juízo indico aqui o meu juízo de gosto como 
um exemplo e por cujo motivo eu lhe confiro validade exemplar, é uma 
simples norma ideal, sob cuja pressuposição poder-se-ia, com direito, tornar 
um juízo – que com ela concorde e uma complacência em um objeto, 
expressa no mesmo – regra para qualquer um; porque o princípio, na 
verdade admitido só subjetivamente, mas contudo como subjetivo-universal 
(uma idéia necessária para qualquer um), poderia, no que concerne à 
unanimidade de julgantes diversos, identicamente a um princípio objetivo, 
exigir assentimento universal, contanto que apenas se estivesse seguro de 
ter feito a subsunção correta.178  

 

 A comunicabilidade universal, no limite, significa que um julgamento estético, 

ou seja, sem regras, deve servir “de regra”, de modelo para qualquer um. Esta é a 

comunicabilidade universal; o julgar de um deve ser o julgar de todos, pois existe um 

prazer que todos sentimos da mesma maneira, sendo o nosso sentimento o pivô do 

julgamento universal em Kant.  

 

 

6.10 Sobre o gênio 

 

 

A natureza produz a beleza, sendo capaz de engendrar em nós o sentimento 

quanto ao belo, por meio da faculdade de julgar. Nosso vínculo com a natureza se 

dá por meio dessa faculdade; por meio dela comungamos com a natureza, pois 

somos capazes de gerar um sentimento de vida dentro de nós. A natureza nos faz 

sentir a vida através de suas criações.  

 

O gênio de Kant é o ser humano capaz de produzir a beleza. Suas obras são 

capazes de engendrar internamente em seus pares a mesma conexão, o mesmo 

livre jogo, entre faculdade de imaginação e entendimento, sem conceito, sem regras, 

entrando em contato com o mais íntimo do ser humano, fazendo-o observar a si 

mesmo no que se refere ao seu próprio sentimento.  
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Trata-se de um dom natural, uma pessoa não pode estudar para ser gênio. 

Trata-se de um dom concedido a alguns seres humanos pela natureza; a natureza 

se comunica também através dos gênios. Os gênios já nascem desta maneira e são 

capazes de trazer mais beleza ao mundo e de se comunicarem com os homens de 

uma maneira mais intensa, pois eles são capazes de elaborar regras para a arte 

sem a existência de regras precedentes. E como a natureza fornece a capacidade, o 

dom natural, ao gênio, no limite é a própria natureza que fala através do gênio. 

Conforme Kant: “Gênio é a inata disposição de animo (ingenimum) pela qual a 

natureza dá a regra à arte.” 179 

 

As obras do gênio são indiretamente obras da natureza. A natureza dispõe o 

gênio de uma operação mental interna diferente dos demais seres humanos. Todos 

estão dotados da capacidade de sentir prazer, o mecanismo interno é o mesmo em 

todos, um dos requisitos, aliás, para o prazer poder ser considerado comunicável em 

geral. Todos podem observar a beleza, mas poucos podem criá-la. Existe um elo de 

ligação maior entre o gênio e a natureza maior do que o elo entre os demais seres 

humanos e a natureza. Os seres humanos em geral entram em comunhão com a 

natureza pela observação, enquanto o gênio, além da capacidade de observação da 

beleza, tem também a capacidade de criá-la. A beleza criada pelo gênio é a beleza 

da própria natureza.  

 

Kant nos apresenta quatro características do gênio: 

 

(...) é um talento para produzir aquilo para o qual não se pode fornecer 
regra determinada, e não uma disposição de habilidade para o que possa 
ser aprendido segundo qualquer regra; conseqüentemente, originalidade 
tem de ser sua primeira propriedade; (...) seus produtos tem que ser ao 
mesmo tempo modelos, isto é, exemplares, por conseguinte, eles próprios 
não surgiram por imitação e, pois, tem de servir a outros como padrão de 
medida ou regra de ajuizamento; (...) ele próprio não pode descrever ou 
indicar cientificamente como ele realiza sua produção, mas que ela como 
natureza fornece a regra; e por isso o próprio autor de um produto, que ele 
deve a seu gênio, não sabe como as idéias para tanto encontram-se nele e 
tampouco tem em seu poder imaginá-las arbitrária ou planejadamente 
comunicá-las a outros em tais prescrições, que as ponham em condição de 
produzir produtos homogêneos. (Eis por que presumivelmente a palavra 
‘gênio’ foi derivada de genius, o espírito peculiar, protetor e guia, dado 
conjuntamente a um homem por ocasião do nascimento, e de cuja 
inspiração aquelas idéias originais procedem); (...) a natureza através do 

                                                 
179 KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 153. 



125 
 

gênio prescreve a regra não à ciência, mas à arte, e isto também somente 
na medida em que esta última deva ser arte bela. 180  

 

A produção do gênio não obedece a uma regra determinada; em comparação 

com o juízo de gosto, os dois não obedecem regras, existe uma liberdade em 

ambos. Porém, o juízo de gosto possui uma liberdade na contemplação, na 

observação; a produção do gênio possui uma liberdade de criação, não existem 

regras a serem seguidas pelo gênio para que ele proceda à criação, não existe 

fórmula, a fórmula do gênio é sua própria genialidade.  

 

A produção do gênio não é imitação do que já existe. Trata-se sempre de algo 

novo, algo original. Caso fosse uma imitação, obedeceria as regras de criação (ao 

menos algumas regras) daquilo que está imitando. Importante perceber que o gênio 

produz modelos de ajuizamento. Sua criação deve permitir que qualquer outra 

pessoa sinta um prazer ao entrar em contato com sua obra. Nesse sentido, o gênio 

possui o máximo de comunicabilidade possível. Sua obra atinge o espírito dos seres 

humanos da mesma maneira que as obras da natureza. Como todos podem julgar 

belo, tratasse de um modelo de beleza a ser seguido. Os seres humanos acham as 

coisas belas seguindo os moldes da natureza e do gênio.  

 

O gênio não consegue explicar como teve a idéia para a fabricação do seu 

produto. Não consegue explicar a sua criação, como é que ele fabricou a beleza. 

Também não tem um controle sobre isso, ou seja, não pode a qualquer momento 

criar algo belo, não pode planejar a criação. Nesse sentido, é quase como se 

existisse algo nele que não lhe pertencesse diretamente. Algo como um guia, 

alguma coisa interior que lhe informa como fazer as coisas de uma jeito diferente, 

ainda não inventado, original. E ao mesmo tempo comunicável a todos. Não basta 

ser original, precisa ter uma qualidade comunicável a todos. Enquanto no juízo 

estético o que existe é um diálogo interno de mim comigo mesmo, nos termos de 

Arendt, na atividade do gênio podemos perceber um terceiro elemento, como se 

fosse um terceiro “eu” dentro da pessoa, que aparece sem avisar, e não pode ser 

chamada quando se quer. Auxilia a produzir as novidades belas, mas não pode ser 

presa de tal maneira obedecer os anseios do ser humano que lhe possui sem 
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possuir. Este terceiro elemento que habita o gênio é como se fosse a própria 

natureza, que fala através dele. Certamente o gênio não pode ter controle da 

genialidade, pois isso significaria ter um controle da própria natureza, e como já 

pudemos perceber, é a natureza quem controla a humanidade, de certo modo.  

 

Ao invés de um diálogo interno, de si consigo mesmo, que pode ser realizado 

ao bel prazer do ser humano, pois trata-se de uma relação consigo mesmo, o gênio 

tem a possibilidade, o privilégio, de dialogar com um terceiro elemento, qual seja, a 

própria natureza. É como se a natureza escolhesse o momento de aparecer em 

outros moldes para os seres humanos, sob os moldes da fabricação. A natureza 

quer ser por vezes fabricada para ter mais proximidade junto aos seres humanos, 

para que seja comunicada ainda mais. O gênio é o meio da natureza se revelar aos 

seres humanos sob outras vestes, quais sejam, as vestes da fabricação humana. 

Talvez por conta desta questão do terceiro elemento, Kant fez menção sobre a 

provável origem da palavra, um protetor e guia dado ao homem ao nascer, e “de 

cuja inspiração [do gênio] aquelas idéias originais procedem.” 

 

Importante mencionar, conforme já citado, que a natureza através do gênio 

oferece as regras para a arte, mas não para a ciência. A própria natureza não 

dialoga com a humanidade através das ciências, mas através da beleza. O 

verdadeiro progresso da humanidade, enquanto de acordo com os desígnios ditados 

pela natureza, não é o progresso científico, mas o progresso das artes, o progresso 

da comunicabilidade, do sentimento de vida, em cada ser humano. O gênio é 

cumpridor deste papel na sociedade. O progresso da beleza tem relação com o 

progresso da humanidade.  

 

Kant apresenta a necessidade de um conceito prévio para que o gênio possa 

criar suas novidades belas:  

 

Para ajuizar uma beleza da natureza enquanto tal não preciso ter antes um 
conceito de que a coisa um objeto deva ser, isto é, não preciso conhecer a 
conformidade a fins material (o fim), mas a simples forma sem 
conhecimento do fim apraz por si própria no ajuizamento. Se, porém, o 
objeto é dado como um produto da arte e como tal deve ser declarado belo, 
então tem que ser posto antes como fundamento um conceito daquilo que a 
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coisa deva ser, porque a arte sempre pressupõe um fim na causa (e na sua 
causalidade) (...)181  

 

Nesse ponto podemos perceber que a criação da beleza pelo gênio 

pressupõe uma idéia, um conceito previamente estabelecido, que necessita de um 

meio para ser comunicado universalmente. A comunicação universal se dá por meio 

do sentimento de beleza, que é engendrado em nós de maneira pura a partir da 

própria natureza. Porém, como vimos, a natureza quer se comunicar universalmente 

também através das criações humanas, sendo por isso que existem os gênios. 

Porém, os gênios são seres humanos, sujeitos a finalidades específicas que 

pretendem universalizar.   

 

A universalização daquilo que não é natural (conceito humano) necessita do 

gênio. A fabricação da natureza pelo gênio dá ensejo a uma “natureza artificial”. A 

criação do gênio tem em vista a possibilidade de universalizar um conceito, 

universalizar uma idéia. A maior força da comunicação é a estética, e o gênio é 

capaz de comunicar as idéias de uma maneira inteiramente original, de uma maneira 

nunca antes criada.  

 

Vale dizer, o gênio não apresenta diretamente o conceito, mas o universaliza. 

Ele não transmite simplesmente as idéias da razão; o mecanismo de universalização 

não envolve a apresentação de um conceito aos demais seres humanos. O conceito 

está subjacente à formulação do gênio, para, de certo modo, ser montado no 

interlocutor a partir de seus sentimentos. O que o gênio apresenta, na verdade, é 

uma idéia estética, que é capaz de transmitir idéias da razão. Citando Kant: 

 

Assim a águia de Júpiter com o relâmpago nas garras é um atributo do 
poderoso rei do céu, e o pavão da esplendida rainha do céu. Eles não 
representam como os atributos lógicos aquilo que se situa em nossos 
conceitos de sublimidade e majestade da criação, mas algo diverso que dá 
ensejo à faculdade da imaginação de alastrar-se por um grande número de 
representações afins, que permitem pensar mais do que se pode expressar, 
em um conceito determinado por palavras; e fornecem uma idéia estética 
que serve de apresentação lógica daquela idéia da razão, propriamente, 
porém, para vivificar o ânimo enquanto ela abre a este a perspectiva de um 
campo incalculável de representações afins. 182   
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O que é transmitido pelo gênio é a idéia estética. Por trás dessa idéia estética 

estão as intenções conceituais do autor. Conforme o exemplo, a “águia de Júpiter 

com um trovão” não apresenta nenhum conceito, mas quer transmitir. A idéia 

estética vivifica o ânimo, e por conta desta vivificação ela abre a perspectiva de o ser 

humano atingido pela figura, pela representação, pela idéia estética, associar esta 

idéia a um conceito prévio e identificável. E, a partir desta identificação do conceito, 

associado à vivificação de seu espírito, o ser humano atingido pela idéia estética 

pode “pensar de um conceito muita coisa inexprimível.” 183 Desse modo, o ser 

humano ultrapassa os limites do conceito transmitido para aquilo que não pode ser 

dito, o que é inexprimível. O gênio não apenas transmite um conceito, mas vivifica o 

espírito e o permite ir para além daquilo que é transmitido, o permite perscrutar sua 

própria faculdade de imaginação. Conecta a pessoa com aquilo que não é dito, 

comunica o que não é comunicável em palavras.  

 

Em uma nova definição, Kant nos afirma que: 

 

(...) o gênio consiste na feliz disposição, que nenhuma ciência pode ensinar 
e nenhum estudo pode exercitar, de encontrar idéias para um conceito dado 
e, por outro lado, de encontrar para elas a expressão pela qual a disposição 
subjetiva do animo daí resultante, enquanto acompanhamento de um 
conceito, pode ser comunicada a outros.184  

 

Podemos perceber que o gênio sente em seu estado de ânimo o resultado 

dessa combinação entre idéia e conceito, sente a idéia estética que criou e encontra 

um mecanismo para comunicá-la aos demais. Trata-se de algo impossível de ser 

ensinado, um talento natural que permite a alguns seres humanos uma comunicação 

em elevado grau com todos os demais seres humanos. E isso só é possível por 

conta de sua faculdade da imaginação.  

 

Em uma palavra, a idéia estética é uma representação da faculdade da 
imaginação associada a um conceito dado, a qual se liga a uma 
multiplicidade de representações parciais no uso livre das mesmas, que não 
se pode encontrar para ela nenhuma expressão que denote um conceito 
determinado (...) 185 
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O gênio possui o que podemos chamar de imaginação criativa (seguindo 

Arendt), sua faculdade de imaginação possui um funcionamento diferente dos 

demais seres humanos. Os seres humanos possuem a capacidade inata de sentir a 

beleza, ou seja, a faculdade de imaginação trabalha em livre jogo com o 

entendimento, sem conceitos prévios e sem formulação de conceitos. O gênio 

trabalha a imaginação com o entendimento no sentido de combinar a representação 

da imaginação não com o entendimento “livremente, mas com um conceito dado 

pelo entendimento. A partir da comunicação da idéia estética aos demais, tal idéia 

não apenas estimula a apropriação do conceito, mas como sua faculdade de 

imaginação foi engendrada, foi tocado o seu sentimento de vida, o conceito tende ao 

infinito, pois a imaginação não tem limites.  

 

Ora, se for submetida a um conceito uma representação faculdade da 
imaginação que pertence à sua apresentação, mas por si só dá tanto a 
pensar que jamais deixa compreender-se em um conceito determinado, por 
conseguinte amplia esteticamente o próprio conceito de maneira ilimitada, 
então a faculdade da imaginação é criadora e põe em movimento a 
faculdade de idéias intelectuais ( a razão), ou seja, põe a pensar, por 
ocasião de uma representação (o que na verdade pertence ao conceito do 
objeto), mais do que nela pode ser apreendido e distinguido. 186 

 

Estamos tratando aqui do que é transmitido pelo gênio aos demais seres 

humanos. Aquilo que é transmitido em função de uma operação da faculdade da 

imaginação dá muito a pensar, pois existe uma comunicação entre imaginações das 

pessoas, e a imaginação não é estanque, sua tendência é o ilimitado. Uma idéia 

estética proporciona na mente dos seres humanos uma tentativa de compreender 

um conceito. Mas existe algo peculiar no “conceito” transmitido pela idéia estética, 

pois na realidade não estamos tratando de um conceito. O conceito é algo 

subjacente à idéia estética, um dos ingredientes de sua formulação, mas quando em 

contato com o representação, deixa de ser conceito. O observador do gênio percebe 

a beleza, sendo engendrada sua imaginação, mas não fecha efetivamente o 

conceito dado. O que é recepcionado é maior do que aquilo que é transmitido. Trata-

se da ilimitação do transmitido, causado pela faculdade da imaginação do receptor, 

que o coloca a pensar, na tentativa de formular um conceito que jamais conterá a 

totalidade do que é transmitido.  
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7 BREVE APRESENTAÇÃO DA BANALIDADE DO MAL 

 

É importante ao menos apresentarmos brevemente o significado pincelar da 

banalidade do mal para Arendt. Apesar de não ser o foco da presente dissertação 

tratar sobre este importante assunto pormenorizadamente, talvez um breve 

sobrevôo possa auxiliar na compreensão do pensamento alargado. No limite, 

pretendemos com o presente capítulo lançar algumas idéias que auxiliem na 

compreensão do nosso principal enfoque. Talvez seja até necessária tal menção, 

pois a banalidade do mal, como poderemos observar, nada mais é do que a 

ausência do pensamento.   

 

Arendt confessa que começou a destinar sua preocupação para as atividades 

espirituais, em especial a atividade do pensamento, após acompanhar o julgamento 

de Eichmann em Jerusalém. Tratava-se de uma espécie de criminoso que não 

existia, ou que passou a ser percebida, devido ao estado totalitário alemão de 

meados do século XX.  

 

 Por que Eichmann pode ser considerado uma nova espécie de criminoso? Ele 

aparentava ser um indivíduo comum, cumpridor das leis, enfim, um burocrata normal 

que pode ser encontrado com facilidade até mesmo nos dias atuais. No entanto, 

burocratas não saem eliminando pessoas indefesas, e é aqui que reside o 

diferencial, portanto, o choque ao contemplar a figura de Otto Adolf Eichmann.187  

 

 As características de Eichmann são as características dos homens em geral, 

ou seja, não estamos tratando de um criminoso característico, que possui uma 

motivação por trás de seu crime, conforme os exemplos bíblicos e literários. 

Podemos citar como exemplo “Caim, que matou Abel porque “o Senhor teve estima 

por Abel e por sua oferenda, mas por Caim e sua oferenda ele não teve nenhuma 

estima.” 188 Arendt apresenta exemplos que revelam como motivação a fraqueza, ou 

                                                 
187 Conforme OLIVEIRA, M. L. de P., 2006, p. 180 “Eichmann era um alto burocrata do regime 
nazista, responsável pelo encaminhamento para os campos de concentração do contingente de 
perseguidos pelo nacional-socialismo.”  
 
188 ARENDT, H. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1995. p. 5. 
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o ódio, mas Eichmann não é um criminoso que se encaixa no perfil histórico dos 

criminosos.  

 

 Eichmann não se arrependia do que tinha feito, afirmava que simplesmente 

havia cumprido a lei. A coberta para seus atos era a lei de seu Estado. O fato de 

estar buscando acobertar suas atrocidades com o respeito à lei já é muito incômodo, 

mas é alarmante o fato dele não se arrepender do que havia feito. Ao invés de se 

lamentar pelas ordens de seu Estado obrigá-lo a matar pessoas em massa, o que já 

não serviria como desculpa, ele achava que havia agido corretamente. Não percebia 

que tinha cometido absurdos, no limite, havia se desligado da realidade.  

 

Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade 
de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, 
ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa. Não era possível 
nenhuma comunicação com ele, não porque mentia, mas porque se cercava 
do mais confiável de todos os guarda-costas contra palavras e a presença 
dos outros, e portanto contra a realidade enquanto tal.189 

 

 O ‘guarda-costas’ de Eichmann contra os demais é bem amplo. É a 

linguagem dita oficial (‘oficialês’), a fala através de clichês, que salva qualquer um da 

conversa verdadeira e profunda (a comunicação em sentido estrito, no sentido 

defendido por Arendt) para tratar das coisas superficialmente. “Mas a questão é que 

o oficialês se transformou em sua única língua porque ele sempre foi genuinamente 

incapaz de pronunciar uma única frase que não fosse um clichê.” 190Uma conversa 

permeada por clichês não envolve as pessoas, não existem perguntas e afirmações 

com real profundidade. Fingir que conversa é conversar por clichês. Trata-se da 

ausência de pensamento, sempre tendo respostas prontas e até socialmente 

adequadas, sem existir uma reflexão a respeito.  

 

O que estaria subjacente ao julgamento de Eichmann, na percuciente 
análise de Arendt, não seria a desobediência a um sistema jurídico 
qualquer, mas sim a absoluta incapacidade de julgar a justiça das ações 
praticadas, ainda que em plena conformidade com o sistema legal. O que 
se esperaria é que os [citou Arendt] ‘seres humanos sejam capazes de 
diferenciar o certo do errado mesmo quando tudo o que tem para guiá-los 
seja apenas seu próprio juízo, que, além do mais, pode estar inteiramente 

                                                 
189 ARENDT, H. Eichmann em Jerusálem:  um relato sobre a banalidade do mal, São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. p. 62. 
 
190 Ibid., p. 61. 
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em conflito com o que eles devem considerar como opinião unânime de 
todos a sua volta.’ Com efeito, os poucos, durante o regime nazista na 
Alemanha, que foram suficientemente ‘arrogantes’ para confiar em seu 
próprio julgamento, tiveram que criar regras para seu agir com toda 
liberdade, pois desde que Hitler subiu ao poder os velhos valores, crenças 
religiosas ou máximas morais, que diziam ‘não matarás’ foram postas no 
ostracismo. Conclui Arendt que os homens de nosso tempo serão 
perturbados por essa questão do juízo (ou pelas pessoas que ousam 
julgar). 191 

 

 Certamente tais dizeres de Arendt tem relação com o que Kant preparou na 

Crítica da Faculdade do Juízo, como veremos. O que importa perceber agora é a 

sua preocupação com Eichmann, com a sua ausência de pensar, ou seja, de poder 

julgar de acordo consigo mesmo, e não de acordo com as regras circunstanciais e 

desumanas do regime nazista. Cumpre perceber que, no caso, o mal não se 

originou de grandes planos, não teve a origem tradicional de algum sentimento como 

motivação. O mal foi originado da ausência de alguma coisa, qual seja, do 

pensamento, da capacidade de observar as coisas com seu próprio olhar, e não de 

acordo com regras impostas. A incapacidade de perceber que seus atos estavam 

em desacordo com o mínimo de humanidade significava uma perda de contato 

consigo mesmo, a ausência de um diálogo interno que é capaz de balizar o 

pensamento em favor da humanidade. A banalidade do mal é a ausência de 

pensamento.  

    

 Eugenia Sales Wagner cita uma carta de Arendt endereçada a Gershom 

Sholem (líder judeu que criticou o modo de Arendt ter abordado a questão de 

Eichmann, por entender que ela estava minimizando os crimes cometidos pelo 

mesmo):   

 

(...) minha opinião agora é a de que o mal nunca é “radical”, é apenas 
extremo e não possui nem profundidade nem qualquer dimensão 
demoníaca. Ele pode crescer demais e deteriorar o mundo todo 
precisamente porque ele se espalha como um fungo na superfície. Ele é 
“desafiador-do-pensamento”, como eu disse, porque o pensamento tenta 
alcançar alguma profundidade, chegar à raízes, e no momento em que ele 
se interessa pelo mal, ele se frustra porque não há nada. Essa é sua 
“banalidade”. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. 192 

 

                                                 
191 OLIVEIRA, M. L. de P. Uma teoria da justiça a partir do julgamento: Kant, Arendt e os dilemas 
do direito contemporânea. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São 
Paulo. p. 194 e 195. 
 
192  WAGNER, E. S. Hanna Arendt: ética & política. Cotia: Atelie Editorial, 2006. p. 162. 
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 O mal se dá na superfície, ou seja, na ausência de reflexão. Neste sentido 

Arendt busca uma resposta para nos livrar do mal sem combater o próprio mal 

diretamente, sem buscar lançar dispositivos de moralidade, que podem acabar se 

tornando clichês, portanto, podendo provocar uma adesão cega (sem reflexão) a 

mandamentos, que quando modificados podem originar uma nova adesão cega. Foi 

justamente o que ocorreu na Alemanha nazista, a adesão cega a novos padrões de 

conduta. No limite, todos os que seguem padrões de conduta com a ausência de 

reflexão podem ser comparados, guardadas as devidas proporções, ao próprio 

Eichmann, pois poderia aderir a uma nova regra de conduta sem questionamento, 

entendendo simplesmente que é necessário obedecer as regras do jogo sem refletir 

sobre o próprio jogo.  

 

Existe um afastamento da realidade enquanto afastamento do próprio 

humano. Perde-se o sentido de humanidade em favor de um vazio cujas regras 

podem ser moldadas a qualquer tempo, em qualquer ocasião, e o pior, em qualquer 

sentido. O pensamento é o que nos aproxima da humanidade por ser capaz de nos 

aproximar de nós mesmos, como veremos adiante. O mal não tem profundidade 

pois se alastra onde não existe pensamento. Apenas o pensamento pode ser 

profundo, pois está relacionado à própria humanidade, no sentido de enxergá-la e 

perceber o que lhe é mais apropriado.   
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8  ASPECTOS IMPORTANTES PARA A COMPREENSÃO DO PENSA MENTO 

ALARGADO 

 
 

8.1 Breve apresentação da importância da terceira c rítica 
 

 

Arendt se refere à Crítica da Faculdade do Juízo nos lembrando que esta 

obra é dividida em duas partes (a parte estética, que efetivamente nos interessará, e 

a parte teleológica). Considera que a essas duas partes da “Crítica” tem uma relação 

com o político, com a possibilidade de uma filosofia política. Acredita que o juízo 

estético kantiano lança as bases para uma filosofia política. Arendt se debruça 

especialmente sobre o belo, sobre o juízo reflexivo, como veremos adiante.  

 

Nossa autora nos lembra que:  

 

(...) em nenhuma das duas partes [da Crítica do Juízo] Kant fala do homem 
como ser inteligível ou cognoscente. A palavra verdade não ocorre aí - 
exceto uma vez em um contexto especial. A primeira parte fala dos homens 
no plural; a segunda fala da espécie humana. 193 

 

Importante percebermos a principal conseqüência de Kant não falar sobre a 

verdade em sua Crítica. Lembremos que a Crítica (em sua primeira parte, que é a 

que nos interessa) trata do julgamento de beleza. O julgamento de beleza não tem 

relação com a verdade. Trata-se de uma relação estabelecida entre entendimento e 

faculdade de imaginação a partir de uma representação, sem a formulação de 

conceito. Para ir um pouco mais além, lembremos que Arendt buscaria, e chegou a 

esboçar em suas Lições, uma teoria do julgamento a partir do juízo de beleza 

kantiano, logo, sem relação com verdade e considerando os homens na sua 

pluralidade (até porque defende ser impossível pensar sem a sociabilidade, sem o 

convívio humano). O pensamento, necessário ao julgamento, não tem vínculo com a 

verdade. O vínculo do pensamento é do sujeito com a humanidade.  

 

                                                 
193 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
17. 
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Outro ponto relevante lembrado por Arendt: a terceira Crítica kantiana lida 

com os particulares, ou seja, com os objetos singulares do mundo físico, de duas 

maneiras diversas: considerando a sua beleza, e considerando a sua finalidade, sua 

relação com o universal.   

 

A primeira parte da Crítica do juízo lida com os objetos do juízo 
propriamente dito, tais como um objeto que chamamos ‘’belo” sem que 
estejamos aptos a subsumi-lo à categoria geral de beleza enquanto tal; não 
temos regra que possa ser aplicada (...) O outro tipo de particular, tratado 
na segunda parte da Crítica do juízo, é o da impossibilidade de derivar 
qualquer produto particular de causas gerais (...) Aqui a ênfase recai sobre 
o “compreender”: como posso compreender (e não apenas explicar) que 
haja grama em geral e, portanto, esta folha de grama em particular? A 
solução de Kant é introduzir o princípio teleológico, o “princípio de finalidade 
nos produtos da natureza” (...) Em outras palavras, os tópicos da Crítica do 
juízo - o particular, como fato da natureza ou um evento da história; a 
faculdade do juízo, como faculdade do espírito humano para lidar com o 
particular; a sociabilidade dos homens como condição de funcionamento 
daquela faculdade, ou seja, o vislumbre de que os homens são 
dependentes de seus companheiros não apenas porque tem um corpo e 
necessidades físicas, mas precisamente por suas faculdades do espírito - 
estes tópicos, todos de eminente significação política, isto é, importantes 
para a política, já eram preocupações de Kant muito antes de que ele 
finalmente voltasse a elas, na velhice (...). 194 

 

 A passagem citada nos permite ter uma primeira idéia, um primeiro vislumbre 

da importância que Arendt observa na terceira crítica kantiana para a política, mais 

especificamente, para um julgamento político, conexo com a sociabilidade entre os 

homens. É fundamental para compreender Arendt perceber a importância da 

possibilidade de observar o particular sem procurar estabelecer um conceito a seu 

respeito. O julgar estético (juízo reflexivo, que é aproveitado por Arendt no 

julgamento político, como veremos) é independente de conceito, não busca criar um 

conceito, nem mesmo cria um conceito indiretamente. Tal julgamento é sem regras, 

ou seja, não é baseado em um conceito prévio que balize a definição. A regra é 

criada na observação do “jogo”. A necessidade da sociabilidade entre os homens, 

observada por Arendt na terceira crítica, fundamentalmente por conta da 

universalidade do gosto (quando julgamos algo belo, pretendemos que os demais 

estejam de acordo com o nosso julgamento, pois se estivessem na mesma posição 

no jogo, ou seja, com a mesma visão dos fatos, julgariam da mesma maneira).  

   

                                                 
194 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 17 e 18.  
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8.2 O Conflito das faculdades - ator e espectador 
 

 

Devemos estar atentos para o fato de que o juízo estético kantiano não tem 

relação com a razão prática. “O juízo não é razão prática; a razão prática ‘raciocina’ 

e diz o que devo e o que não devo fazer; estabelece a lei e é idêntica à vontade, e a 

vontade profere comandos; ela fala por meio de imperativos.” 195 

 

Nos capítulos sobre Kant, tratamos brevemente sobre a razão prática. No 

limite, a razão (faculdade da razão em sentido estrito) pensa a respeito de questões 

que não podem ser conceituadas (por exemplo, sobre Deus). Por meio da razão 

formulamos o imperativo categórico, guia da ação humana. Para agir, observa-se 

uma lei geral (imperativo categórico); caso suas intenções de ação estejam de 

acordo com a lei geral, agirá moralmente; caso contrário, não deverá agir, pois 

trataria-se de conduta imoral.  

 

Em contrapartida, o juízo de gosto não obedece a lei alguma para ser sentido 

ou não. E também não tem nenhuma relação com a vontade, não pode ser evitado. 

Não precisa ser feito esforço para sentir prazer, é imediato, a partir da representação 

nossa imaginação trabalha livremente com o entendimento, independentemente de 

nosso controle ou vontade. Não temos escolha, simplesmente o representado está 

de acordo com as regras do jogo do prazer estético.  

 

Dito isso, voltemos a Arendt, que se debruçou sobre uma questão curiosa, 

que muito lhe auxiliou no desenvolvimento de seu julgar. Trata-se da posição 

kantiana sobre a Revolução Francesa, que está vinculado a um interessante “conflito 

das faculdades”.  

 

O “conflito” pode ser sintetizado da seguinte forma: segundo o imperativo 

categórico da razão, guia da ação humana, as pessoas jamais poderiam se revoltar 

contra um governo (pois devemos seguir as leis, trata-se de um problema de 

organização social, precisamos de uma sociedade organizada). Em contrapartida, 

                                                 
195 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
 p. 18. 
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curiosamente, Kant se interessou pela Revolução Francesa, acompanhando de 

maneira entusiasmada os acontecimentos da revolução, observando nela um 

acontecimento de extrema importância para a humanidade.  De acordo com a razão 

prática, toda revolução é injusta e imoral, devendo ser combatida; porém, o juízo 

reflexivo (de origem estética, portanto) observa a revolução sem estar “preso” às 

“regras da liberdade”. A lei moral não exerce influência no juízo reflexivo, e refletindo 

sobre a Revolução Francesa, Kant a considerava um marco positivo para a 

humanidade (para todos os seres humanos). Tal posição só era possível enquanto 

espectador da Revolução. 

 

No entanto, veremos que sua posição final [de Kant] a respeito da 
Revolução Francesa, um evento que teve papel decisivo em sua velhice, 
fazendo-o esperar com impaciência pelos jornais, foi decidida por sua 
atitude de mero espectador, daqueles ‘que não estão engajados no jogo’, 
mas apenas acompanham-no com uma participação apaixonada nas 
aspirações; isso certamente não significava, e menos ainda para Kant, que 
eles agora queriam fazer a revolução; sua simpatia originava-se do mero 
‘prazer contemplativo e satisfação inativa’.196 

 

O imperativo categórico guia a ação dos homens considerados 

individualmente, mas não é hábil para guiar a história da humanidade. Enquanto 

espectador do jogo, Kant observou que a Revolução Francesa, apesar da 

“desobediência” ao imperativo categórico, era um evento que marcava o progresso. 

Mas podemos questionar: e se a Revolução não chegasse a derrubar o antigo 

regime francês? E se os revoltosos perdessem a batalha?  

 

Não resta dúvida, segundo o imperativo categórico e as leis do Estado, os 

revoltosos são imorais, devendo ser penalizados; e os espectadores ficariam 

simplesmente decepcionados com o desfecho, podendo concluir que o progresso da 

humanidade contra o regime absolutista, ainda não havia triunfado, mas triunfaria, 

pois o progresso é necessário.    

 

 

                                                 
196 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 19. 
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8.3 O mau e a privacidade 
 

 

Apresentaremos neste tópico o que seria o mau do ponto de vista de um 

progresso da humanidade, do ponto de vista da necessidade de tornar pública as 

nossas intenções, a fim de colocar à prova a concordância ou não de nossos pares. 

Traremos a princípio uma questão kantiana que reflete sobre o moralmente bom e o 

bom cidadão.  

 

(...) a Revolução Americana e principalmente a Revolução Francesa 
haviam-no [Kant] despertado de seu sono político (assim como Hume 
despertara-o, na juventude, de seu sono dogmático e, na maturidade, 
Rousseau despertara-o do sono moral) (...) ele sabia que sua filosofia moral 
não ajudaria aqui. Assim, afastou-se de toda moralização e compreendeu 
que o problema era como forçar o homem a ‘ser um bom cidadão, mesmo 
se (ele não é) uma pessoa moralmente boa’.197 

 

A preocupação de Kant na velhice é com a política, não mais com a moral. O 

problema de como constituir um bom Estado era independente da moral do homem, 

ou seja, homens maus podem constituir um Estado bom. Basta que os ‘demônios’ 

cumpram a lei. Uma boa constituição torna um Estado bom, independentemente do 

padrão moral das pessoas. Um homem que não age de acordo com o imperativo 

categórico pode agir de acordo com a lei do Estado. No limite, ao invés de agir pelo 

cumprimento do dever moral, agiria de acordo com a lei do Estado com medo de 

penalidades.  
 

Mas por que Kant está pensando aqui em uma Constituição para demônios? 

Que demônios seriam esses? Veremos adiante que estes demônios estão sempre 

presentes na sociedade. Trata-se da ausência da publicidade das intenções que são 

de interesse social. Todos nós somos demônios quando não expomos nossas 

intenções que tenham repercussão sobre o todo da humanidade. A publicidade é o 

que nos impede de sermos demônios.  

 

A necessidade da publicidade da conduta é essencial para o progresso da 

humanidade (quanto menor a privacidade de minhas idéias, mais a humanidade está 

                                                 
197 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 21. 
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em comunhão, pois as idéias, as posições, as opiniões, são públicas, como 

veremos). A despeito de uma boa Constituição, a boa humanidade é construída 

através da publicidade das intenções. A melhor Constituição não é a da letra da lei, 

mas é a que se dá quanto maior for a comunicação entre as pessoas. 

 

Podemos verificar a conexão entre o mau e a privacidade das intenções na 

seguinte passagem:  

 

A questão é muito simples. Nos próprios termos de Kant: eu posso querer 
uma mentira particular, mas não posso ‘de modo algum querer que a 
mentira torne-se a lei universal. Pois com essa lei não haveria promessas’. 
Ou: eu posso querer roubar, mas não posso querer que o roubo se torne 
uma lei universal; porque com essa lei não haveria propriedade. Segundo 
Kant, o homem mau é aquele que abre uma exceção para si; ele não é o 
homem que quer o mal, pois isso é impossível para Kant. Assim, a ‘raça de 
demônios’ não é aqui a de demônios no sentido usual do termo, mas a 
daqueles que estão ‘secretamente inclinados a excetuar-se’. A questão é o 
secretamente: não poderiam fazer isso publicamente porque, nesse caso, 
obviamente estariam contra o interesse comum - seriam inimigos do povo, 
mesmo que esse povo fosse uma raça de demônios. E, em política, 
distintamente da moral, tudo depende da conduta pública. 198     

 

O homem mau de Kant seria aquele que pretende se afastar da regra moral 

como se ele fosse uma exceção. Pretende mentir ou roubar, por exemplo, precisa 

simultaneamente que os demais continuem agindo de acordo com a lei moral. Caso 

todos roubassem, não existiria propriedade, e ele não poderia mais roubar. O 

homem mau necessita que o imperativo categórico seja ao menos a regra da 

maioria dos homens, o homem mau só é possível por causa da existência daqueles 

que agem de acordo com o imperativo categórico. Por isso quer ser uma exceção à 

regra, quer roubar, mas só ele, pois se todos roubam não tem mais propriedade. 

Quer roubar, mas certamente não quer que roubem dele. Também espera ouvir a 

verdade das demais pessoas, não quer viver em um mundo onde todos mentem o 

tempo todo, como conviver desse jeito, sem confiar em ninguém?  

 

A exceção à regra não pode ser comunicada aos demais. Claro que isso não 

é uma regra absoluta, alguém que rouba muitas vezes participando de uma 

quadrilha, ou conta para os ‘amigos’, enfim, sempre tem alguém sabendo que a 

                                                 
198 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 21 e 22. 
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pessoa roubou, sempre ele comunica a alguém. O que se pretende dizer com a 

ausência de publicidade quando do descumprimento da regra é que não é algo 

comunicável à sociedade como um todo. O que pertence ao público é algo que não 

pode ser segredo para ninguém, é uma abertura de nós mesmos aos demais por 

não termos nada a esconder. O descumprimento da regra pertence à esfera privada, 

a pessoa sabe que está errada frente às demais, sabe que a regra deve 

permanecer, e pretende ser uma exceção.  

 

Disso surge uma constatação importante, quanto mais as pessoas 

permanecerem com coisas incomunicáveis,199 quanto mais ações ou intenções que 

serão efetivamente realizadas precisarem permanecer no campo privado, menos 

progresso terá sido estabelecido. O progresso pode ser medido pela possibilidade 

das ações serem publicáveis, por conta da possibilidade da pessoa se permitir ser 

observada por inteiro pelos demais. A publicidade é a medida do progresso da 

humanidade. E o julgamento, a reflexão enquanto expectadora dos acontecimentos, 

certamente tem uma relação com o progresso da humanidade.   

 

 

8.4 O grande propósito da natureza 
 

 

Hannah Arendt apresenta alguns pontos que mais lhe interessam da ‘filosofia 

política kantiana’: por trás do esquema da ‘filosofia política kantiana’ está o grande 

propósito da natureza, no limite, a preservação da espécie (certamente podemos 

conectar aqui a idéia de um progresso); não é necessária uma mudança moral do 

homem para produzir uma mudança política; também é importante a questão da 

‘constituição’ e da publicidade.   

 

Primeiro, é claro que esse esquema só pode funcionar quando se assume 
que há um ‘grande propósito da natureza’ trabalhando por trás dos homens 
que agem. De outro modo, a raça de demônios destruir-se-ia a si mesma 
(em Kant o mal geralmente é autodestrutivo). A Natureza quer a 
preservação da espécie, e tudo o que ela exige de seus filhos é que se 
autopreservem e usem a cabeça. Segundo, há uma convicção de que 

                                                 
199  Estamos nos referindo ao incomunicável por conta do descumprimento da regra, não se trata 
daquilo que pertence à intimidade da pessoa. 
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nenhuma conversão moral do homem, nenhuma revolução em sua 
mentalidade é necessária, exigida ou esperada a fim de produzir uma 
mudança política para a melhor. E, terceiro, há a ênfase nas Constituições, 
por um lado, e na publicidade, por outro. ‘Publicidade’ é um dos conceitos-
chave do pensamento político kantiano; nesse contexto, ele aponta a sua 
convicção de que os maus pensamentos são secretos por definição.” 200 

 

Avançando um pouco no raciocínio até aqui apresentado, o pensamento não 

compartilhado é um forte indício de que se trata de um mau pensamento. O bom 

pensamento 201 é público, não permanece encerrado na individualidade, pois 

interessa positivamente à sociedade, no limite, à humanidade como um todo. O 

grande propósito da natureza é a preservação da humanidade, e tal preservação só 

pode ser mantida, ou melhor desenvolvida, se as pessoas pensarem. O pensamento 

que precisa ser público deve agradar ao público, portanto, não tratamos aqui de 

pensamentos que simplesmente não ferem as outras pessoas, não as diminuem, 

isso é o mínimo que se espera. A grande importância do pensamento não é apenas 

evitar constrangimentos, mas sim alavancar a humanidade para algo melhor. No 

limite, a finalidade da natureza é alavancar a humanidade ao progresso constante, 

por meio de seus pensamentos, e principalmente por meio da publicidade de seus 

pensamentos. Para que os pensamentos possam ser públicos, transmissíveis e 

transmitidos às demais pessoas, é necessário que exista uma ‘Constituição’, que 

garanta o alargamento do pensamento na sociedade de onde ele surgiu.  

 

8.5 O acordo consigo mesmo e a felicidade 
 

 

Podemos perceber que a questão do pensamento e do julgamento em Arendt 

possui uma forte ligação com a política, podendo esta ser entendida, no limite, como 

desenvolvimento da humanidade. O pensar e o julgar ocorrem em função deste 

desenvolvimento, sendo que a própria felicidade, que certamente é algo muito 

pessoal, do foro íntimo do ser humano, não poderia escapar da especulação em 

                                                 
200 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
22. 
 
201 O pensamento na ‘filosofia política’ ensaiada por Kant é o juízo reflexionante estético, ou seja, não 
trata de conceitos e não tem origem em conceitos, tratando-se de uma observação livre daquilo que é 
representado. Veremos que Hannah Arendt levará as idéias agora apresentadas ao limite, por meio 
do afastamento do espectador e do pensamento alargado de origem kantiana. 
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torno do pensamento. A felicidade certamente não se dá com o infortúnio, o que leva 

Kant a dizer que o maior mal (infortúnio) que pode acontecer a um ser humano é o 

menosprezo de si mesmo. E Kant está bem acompanhado nesta colocação, pois 

não podemos esquecer-nos da posição socrática, segundo a qual é preferível estar 

em desacordo com todas as demais pessoas, do que estar em desacordo consigo 

mesmo.  

 

Em outras palavras - e estas palavras são repetidas por Kant muitas vezes, 
embora incidentalmente -, o grande infortúnio que pode advir a um homem 
é o menosprezo por si. ‘A perda da auto-aprovação [Selbstbilligung]’, diz ele 
numa carta a Mendelssohn (de 8 de abril de 1776), ‘seria o maior mal que 
poderia me ocorrer’, e não a perda da estima conferida a ele por outra 
pessoa. (Pensem na afirmação de Sócrates: ‘Seria melhor para mim estar 
em discórdia com as multidões do que, sendo um, estar em desacordo 
comigo mesmo.’) (...).202 

 

Esta é uma das principais características do pensamento. Não são poucas as 

vezes que Arendt nos lembra que o pensamento tem por característica um acordo 

consigo mesmo. Certamente tal acordo pressupõe um diálogo interno do ser 

humano consigo mesmo. Caso os dois personagens desta peça encenada 

internamente não estejam de acordo, certamente a pessoa não será feliz. E quando 

ocorre esta discordância interna? Conectando os pontos, certamente é importante 

estabelecermos a relação entre pensamento e publicidade. Tal conexão é na 

realidade bem simples, o que não significa que seja fácil - aquilo que for pensado e 

não for público é um indício de que a pessoa não se encontra de acordo consigo 

mesma em pensamento.  

 

Caso o pensamento seja resultado de um ‘acordo interior’ do ser humano 

consigo mesmo, certamente estamos tratando de algo que trará progresso à 

humanidade, ou no mínimo não causaria nenhum mal. Do contrário, o desacordo 

interno revela que algo temeroso está sendo engendrado, algo incompatível com o 

público, com o comunicável, com o progresso. O ser humano encontra-se em 

desacordo consigo mesmo, sendo certo portanto que a esfera privada deve refletir 

as necessidades da esfera pública; feliz é aquele que reflete sobre o mundo em que 

vive.  

                                                 
202 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 24. 
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8.6 As perspectivas de Kant sobre o ser humano 
 

 

Falando sobre pensamento a partir de Kant, certamente Arendt está tratando 

de uma perspectiva específica de ser humano, qual seja, na perspectiva da 

sociabilidade, na possibilidade de publicidade do pensamento. Devemos recordar 

que Kant possui diferentes pontos de vista sobre o ser humano. Buscando esboçar 

um contexto geral da filosofia kantiana, quanto à sua visão do ser humano, Arendt 

apresentou três pontos importantes: 

 

Temos agora três diferentes conceitos ou perspectivas sob as quais 
considerar os negócios humanos: há a espécie humana e seu progresso; há 
o homem enquanto ser moral e um fim em si mesmo; e há os homens no 
plural, os quais, de fato, estão no centro de nossas considerações e cujo 
‘fim‘ verdadeiro, como foi mencionado anteriormente, é a sociabilidade. As 
distinções entre essas três perspectivas são pré-condições necessárias 
para uma compreensão de Kant. Quando fala do homem, deve-se saber se 
está falando da espécie humana; ou do ser moral, a criatura racional, que 
também pode existir em outras partes do universo; ou dos homens como os 
reais habitantes da Terra. 203 

 

A distinção entre os pontos de vista de Kant sobre o ser humano é 

particularmente importante neste momento. Arendt pretende tratar do pensamento 

em relação ao julgamento, e certamente seres humanos serão julgadores e 

julgados. Arendt é uma kantiana, e esboçou esta relação entre pensamento e 

julgamento com base na filosofia kantiana, em especial, na sua terceira Crítica e em 

seus textos políticos. Nesta parte do texto de Arendt, poderemos observar o porquê 

da opção pela Crítica do Juízo para falar sobre o julgamento.  

 

Resumindo: Espécie humana = Humanidade = parte da natureza = sujeita à 
’história’, astúcia da natureza = a ser considerada sob a idéia de um ‘fim’, 
juízo teleológico: segunda parte da Crítica do juízo. Homem = ser racional, 
sujeito às leis da razão prática que ele dá a si mesmo, autônomo, um fim 
em si mesmo, pertencente a um Geisterreich, um reino dos seres inteligíveis 
= Crítica da razão prática e Crítica da razão pura. Homem = criaturas 
limitadas à Terra, vivendo em comunidades, dotadas de senso comum, 
sensus communis, um senso comunitário; não-autônomos, cada qual 
precisando da companhia do outro mesmo para o pensamento (‘a liberdade 
de escrita’) = primeira parte da Crítica do juízo: juízo estético. 204 

                                                 
203 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 29 e 30. 
 
204 Ibid., loc. cit. 
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Certamente a questão do julgamento em Arendt não tem uma preocupação 

com a idéia de um fim da natureza, sua relação mais estreita não é quanto a isso. 

Possui sim uma preocupação com o progresso da humanidade, que no limite é uma 

finalidade da natureza, e nesse ponto sem dúvida está relacionado ao juízo 

teleológico. Como vimos, a natureza tem por finalidade o nosso progresso, e nosso 

pensamento precisa estar vinculado ao progresso. Mas quanto a casos particulares, 

esta visão de progresso no tempo fica prejudicada. No limite, o julgamento está de 

acordo com a idéia de progresso, mas não é formulado buscando o progresso, pois 

está vinculado a um caso particular. No exemplo da Revolução Francesa, 

percebemos esta ligação do pensamento com o progresso, como se os fatos 

anunciassem um ponto importante rumo a um progresso maior. Porém, o 

fundamental é o juízo reflexionante, relacionado ao sensus communis, à 

necessidade dos outros seres humanos para que eu possa pensar. Inviável pensar 

em progresso se não posso pensar. Previamente à idéia de progresso o ser humano 

precisa pensar, precisa se relacionar com os outros, daí a importância do sensus 

communis.  

 

Como já vimos, o julgamento político não tem relação com a razão prática 

(relacionada ao imperativo categórico), fundamentalmente porque o julgamento é 

sem regras, e o agir delineado por meio da razão prática está vinculado à regra 

expressa pelo imperativo categórico. Também não tem relação com a razão pura, 

pois não lida nem busca definir conceitos. Trata daquilo que está presente na Crítica 

do Juízo, com precedência à primeira parte, na qual resta delineado o juízo reflexivo, 

que no limite é o próprio pensamento.  

 

 

8.7 A ausência de um aprofundamento de Kant na ques tão política. 
 

 

Ainda resta a Arendt explicar, ou buscar uma explicação, para o fato de Kant 

não ter se preocupado com a política. Devemos relembrar que o início da 

preocupação do filósofo com a política se deu com Platão. Após a morte de seu 

mestre Sócrates por uma decisão política (foi uma decisão da polis, dos cidadãos da 
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polis), acusado de criar deuses e de corromper a juventude, Platão se pôs a pensar 

na questão política tendo como enfoque a proteção da minoria pensante, os 

filósofos, da maioria restante, os demais seres humanos.  

 

Platão despreza os prazeres do corpo em prol dos prazeres da alma. O 

mundo sensível é enganoso, as aparências são mero reflexo da perfeição, que só 

pode ser vista pelos olhos da alma. Arendt se referindo a Platão nos diz que:   

 

o corpo é um fardo quando se está em busca da verdade, que, sendo 
imaterial e estando além da percepção sensível, só pode ser percebida 
pelos olhos da alma, também eles imateriais e além da percepção sensível. 
Em outras palavras, o verdadeiro conhecimento é possível apenas para um 
espírito não perturbado pelos sentidos.205 

 

A filosofia é feita à distância da vida no mundo físico. Para filosofar, o filósofo 

se retira deste mundo de aparências para encontrar a verdade. O corpo é um 

cárcere do qual o filósofo precisa se ‘livrar’ para que possa adquirir conhecimento. A 

vida do filósofo se aproxima da morte (acompanhando Arendt), pois o mundo físico é 

visto como algo enganoso, contrário à verdade, sendo necessária uma vivência 

interior, apenas voltada a um suposto mundo espiritual.  

 

Kant não possui a mesma visão de Platão da filosofia. Para Kant é importante 

que todos pensem; todos tem condições, e até uma obrigação, de tirarem 

conclusões das coisas por si mesmos. Trata-se da questão da comunicabilidade. As 

pessoas precisam se comunicar, expressando suas visões de mundo, seus pontos 

de vista sobre as coisas que acontecem neste mundo. Quanto maior a 

comunicabilidade maior o progresso.  

 

Ele [Kant] não declara que o filósofo possa deixar a caverna platônica ou 
unir-se à viagem de Parmênides aos céus, e nem pensa que se deve tornar-
se membro de uma seita. Para Kant, o filósofo permanece um homem como 
vocês e eu, vivendo entre seus companheiros e não entre filósofos. Em 
segundo lugar Kant declara que a tarefa de avaliar a vida com relação ao 
prazer e ao desprazer - tarefa que Platão e outros pretenderam que fosse 
apenas do filósofo, sustentando que a maioria está bastante satisfeita com a 
vida como ela é - pode ser desempenhada por todo homem comum, de bom 
senso que tenha refletido sobre a vida. Essas duas conseqüências, por sua 

                                                 
205 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
31.  



146 
 

vez, obviamente nada mais são do que os dois lados da mesma moeda, e o 
nome da moeda é Igualdade. 206 

 

Para Kant, o pensamento é uma possibilidade, aliás, uma necessidade, para 

todos os seres humanos. Nesse sentido, diferente de Platão, todos os homens são 

iguais, não há separação entre os filósofos e os outros homens.  

 

Quando Platão estabeleceu a distinção entre os demais seres humanos e os 

filósofos (certamente por força de um acontecimento marcante, qual seja, a 

condenação à morte de seu mestre), pretendia dentre outras coisas proteger o 

filósofo do restante da humanidade. A criação da filosofia política, curiosamente, tem 

origem na “necessidade” de proteger os filósofos do mundo. Como o pensamento 

não pertence à humanidade como um todo, mas apenas ao filósofo, o pensamento 

precisa ser protegido, ou seja, os filósofos necessitam de proteção. Como são eles 

que pensam, certamente são os melhores para pensar a sociedade. Daí a figura 

platônica do rei-filósofo - os filósofos devem ser os governantes.  

 

Kant pensa a humanidade de outra maneira. Todos devem e tem condições 

de pensar a respeito das coisas do mundo, não sendo este um privilégio dos 

filósofos. Estão todos em relação de igualdade quanto à possibilidade de pensar o 

mundo.  

 

Filosofar, ou o pensamento da razão que transcende os limites daquilo que 
pode ser conhecido, os limites do conhecimento humano, é, para Kant, uma 
‘necessidade’ humana geral, a necessidade da razão enquanto faculdade 
humana. Ela não opõe a maioria à minoria. (Se há, em Kant, uma linha 
distintiva entre maioria e minoria, ela é, muito ao contrário, uma questão de 
moralidade: a ‘mancha hedionda’ na espécie humana é a mentira, 
interpretada como uma forma de auto-ilusão. A minoria é a daqueles que 
são honestos consigo próprios). Com o desaparecimento dessa velha 
distinção, contudo, algo curioso acontece. A preocupação do filósofo com a 
política desaparece; ele não tem mais qualquer interesse especial pela 
política; não há interesse próprio e, assim, não há exigência pelo poder ou 
por uma Constituição que proteja o filósofo contra a maioria.207 

 

                                                 
206 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 31. 
 
207 Ibid., p. 32. 
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É uma necessidade humana pensar, fazer uso de sua razão, de tal maneira 

que não faz sentido distinguir filósofos do restante da humanidade, não faz sentido 

proteger os filósofos. São todos iguais, porém, Arendt localiza um problema, ou uma 

conseqüência provavelmente indesejável, nesta visão kantiana a respeito da 

igualdade dos filósofos em relação à humanidade. Não existe mais uma 

preocupação com a política, pois o filósofo não precisa mais ser protegido. A origem 

da filosofia política estava juntamente na distinção desfeita por Kant. Não faz mais 

sentido pensar na distinção, portanto a filosofia política precisaria ser pensada de 

uma maneira distinta. E Kant iniciou sua especulação a respeito do assunto quase 

no fim de sua vida, chegando a estabelecer alguns pontos basilares, mas sem 

desenvolver um sistema filosófico.  

 

Em contraposição à posição platônica, segundo a qual este mundo, o mundo 

sensível, apresentava apenas o reflexo de um mundo superior, qual seja, o mundo 

das Idéias, podemos colocar a investigação sobre a beleza realizada por Kant. No 

limite, o mundo é belo, o ser humano consegue observar a beleza no mundo, de tal 

maneira que ocorre um ‘acordo’ do homem com a natureza, uma espécie de 

comunhão do homem com o mundo. A beleza é o elo forte do homem com o mundo. 

O homem percebe a beleza do mundo, o que significa que é adequado para o 

mesmo. 

 

Assim, retenhamos as seguintes idéias. O mundo é belo e, portanto um 
lugar adequado para os homens viverem, mas os homens como indivíduos 
nunca escolheriam viver novamente [referência de Arendt, a partir de Kant, 
ao fardo que parece pesar sobre a vida]. O homem como um ser moral é 
um fim em si mesmo, mas a espécie humana está sujeita ao progresso que, 
por certo, está de algum modo em oposição ao homem como ser moral e 
criatura racional, um fim em si mesmo. 208 

 

O progresso da espécie, como vimos, está relacionado aos objetivos da 

natureza quanto ao homem. Tal idéia não se refere ao ser humano individualmente 

considerado, mas a toda a espécie, enquanto a filosofia moral kantiana se refere ao 

ser humano individualmente considerado, ou seja, a filosofia moral kantiana não 

trará soluções para questões políticas. Questões políticas estão relacionadas ao 

progresso da humanidade como um todo. O fundamento da relação do homem com 

                                                 
208 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 34. 
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a natureza (que quer o seu progresso) está na Crítica do Juízo - o homem em 

progresso sendo um objetivo da natureza, e o homem que percebe a beleza, acha a 

natureza bela, no limite, entra em comunhão com o todo, sendo o mundo adequado 

ao homem.  
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9 O ‘PENSAMENTO’ EM KANT E SÓCRATES 

 
 

Kant não pode ser resumido a um ‘destruidor de tudo’ (como alguns 

pretendem, conforme nos lembra Arendt), sua crítica não apenas se opunha à 

metafísica tradicional, aos moldes de Platão, mas também era algo contra a posição 

cética, segundo a qual, no limite, nada podemos conhecer sobre as coisas. A 

resposta à necessidade de uma verdade imutável, e contra a ausência de plano de 

trabalho com as coisas do mundo (céticos), é o pensamento crítico.  

 

Trata-se de uma nova maneira de observar o mundo, segundo a qual temos 

limites de conhecimento das coisas do mundo; e temos que estabelecer limites para 

a nossa liberdade, e Kant se propõe a estudá-los. Finalmente, temos limites quanto 

aos nossos sentimentos sobre as coisas, nem todos os sentimentos são universais, 

vamos estabelecer quais exigem isso (trata-se da critica do juízo, primeira parte).  

 

Finalmente, e o que é mais importante, a palavra crítica acha-se em dupla 
oposição, por um lado, à metafísica dogmática, e, por outro, ao ceticismo. A 
resposta a ambos era: pensamento crítico. Ele não sucumbe a nenhum dos 
dois. Como tal, é um novo modo de pensar, e não apenas a simples 
preparação para uma nova doutrina. (...) Ele é de fato o modo de abandonar 
essas alternativas. (...) Todos começamos como dogmáticos, de um modo 
ou de outro; somos dogmáticos em filosofia, ou resolvemos todos os 
problemas acreditando em dogmas de alguma igreja, na revelação. Uma 
primeira reação quanto a isso, acionada pela experiência inevitável de 
tantos dogmas, todos eles reivindicando possuir a verdade, é o ceticismo: a 
conclusão de que não existe algo como a verdade, e que, portanto, posso 
arbitrariamente escolher alguma doutrina dogmática (arbitrariamente com 
respeito à verdade: minha escolha pode ser instigada simplesmente por 
vários interesses e ser totalmente pragmática). (...) A posição crítica é 
contrária a essas duas posições (...). Ela diria: ‘Talvez os homens não 
sejam capazes, enquanto seres finitos, da verdade, embora tenham uma 
noção, uma idéia da verdade para a regulação de seus processos 
espirituais. (O dito socrático: ‘Nenhum homem é sábio.’) Entretanto, estão 
absolutamente aptos para indagar a respeito dessas faculdades humanas 
tais como lhes foram dadas - não sabemos por quem ou como, mas com as 
quais temos que viver. Analisemos o que podemos e o que não podemos 
conhecer.’ Eis porque seu livro se intitula a Crítica da razão pura. 209  

 

Importante percebermos que a origem de todo pensamento kantiano está 

nesta contraposição entre a metafísica tradicional e o ceticismo; entre a necessidade 

                                                 
209 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 36 e 37.  
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de uma verdade absoluta a respeito das coisas, e uma negação de qualquer 

verdade possível, dando ensejo a escolhas que visam simplesmente interesses 

próprios, não havendo espaço algum para defender idéias como mais desejáveis do 

que outras. A resposta a isso foi dada por Kant ao pensamento crítico. Afirmar que a 

metafísica está equivocada não significa que não podemos mais pensar a respeito 

das coisas. Kant buscou estabelecer limites para as nossas verdades, em todos os 

campos nos quais o pensamento seja possível. Entre a verdade absoluta e a 

inexistência da verdade, surge o ‘vamos pensar a respeito’. Ao invés de buscarmos 

a verdade, Kant propõe que ‘pensemos’. 

 

Já é tempo de introduzir Sócrates a esta conversa sobre o pensamento. 

Segundo Arendt:   

 

Pensar criticamente, sinalizar a trilha do pensamento em meio aos 
preconceitos, em meio às opiniões não examinadas e às crenças, é uma 
antiga preocupação da filosofia que podemos remeter, enquanto 
empreendimento consciente, à maieutica socrática em Atenas. (...) O 
método de Sócrates consistia em livrar seus companheiros de todas as 
crenças infundadas e ‘quimeras’ - as simples fantasias que preenchiam 
seus espíritos. (...) Examinava por amor ao exame, não pelo amor ao 
conhecimento. (...) A unicidade de Sócrates está nessa concentração no 
próprio pensamento, a despeito de resultados. Não há motivo ou objetivo 
posteriores ao empreendimento como um todo. Uma vida destituída de 
exame não vale a pena ser vivida. Isso é tudo a esse respeito. Na realidade, 
o que fez foi tornar público, no discurso, o processo do pensamento - aquele 
diálogo sem som que se dá dentro de mim comigo mesmo, ele atuou no 
espaço do mercado, assim como o flautista atua em um banquete. 210 

    

Arendt se refere a Sócrates de maneira muito entusiasmada, e não é para 

menos. Sócrates é um exemplo de alguns de seus principais objetivos com o 

pensamento. Tratasse de um amor ao exame, a um destituir-se de crenças e 

preconceitos e examinar nossas idéias, sem nenhuma necessidade de chegar a 

alguma conclusão. Apesar de Sócrates jamais ter escrito coisa alguma, podemos ter 

uma visão de seu modo de pensar por meio de seus discípulos, dentre os quais 

Platão.  

 

Seus diálogos socráticos sempre terminam em aporia, ou seja, não havia uma 

conclusão a respeito do que era discutido, mas a idéia que antecedia o diálogo, que 

                                                 
210 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p.39 e 40. 
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estava enraizada no interlocutor de Sócrates, não permanecia. Ela era questionada, 

e dava ensejo a voltas no pensamento para que se pudesse oferecer um conceito 

satisfatório a respeito do que se discutia.  

 

E quais eram as questões socráticas? Sempre voltadas à moralidade, ao agir 

no mundo, ao que era melhor ser feito nas mais diversas situações. Não buscava 

um conceito prévio ao que deveria ser feito, queria pensar a respeito, o pensamento 

a respeito das coisas era um fim em si mesmo.  

 

Como possuía um interlocutor, o diálogo do pensamento socrático não era 

sempre interno. Certamente Sócrates também possuía um diálogo interno, mas o 

que talvez chame mais a atenção é seu pensamento externo. Através do diálogo, 

Sócrates não pretendia simplesmente um diálogo interno, mas sim tornar o 

pensamento algo público, algo comunicável. Por meio do diálogo, Sócrates 

engendrava tanto o seu processo de pensamento como o de seu interlocutor. 

Colocava à prova os conceitos de seu interlocutor, ou exigia dele um conceito sobre 

alguma coisa, como por exemplo a coragem, fazendo-o destituir-se de um conceito 

prévio sem colocar outro conceito no lugar. A substituição de um conceito por outro 

é próprio de um dogmático, que busca fazer outra pessoa adquirir a idéia que lhe é 

própria. O dogmático quer que prevaleça o seu conceito, a sua idéia, sobre a idéia 

do interlocutor, como por exemplo ocorre em uma disputa entre duas pessoas de 

religiões diferentes.  

 

Mas Sócrates não substitui o conceito, a idéia, que seu interlocutor tinha 

sobre alguma coisa qualquer, como a piedade, por exemplo. Mas isso não é algo 

negativo? Depende do ponto de vista. Trata-se de uma negatividade no sentido de 

subtrair conceitos, porém, o que sobra é muito mais precioso. O diálogo socrático 

obriga a pensar, não quer efetivamente solucionar a questão conceitual, quer pensar 

a respeito.  

 

E assim como o flautista tem que seguir certas regras para atuar bem, 
Sócrates descobriu a única regra que governa os rumos do pensamento - a 
regra da consistência (como Kant a chamaria na Crítica do juízo) (...) Este 
axioma, que para Sócrates era tanto ‘lógico’ (‘Não fale ou pense contra-
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sensos’) quanto ético (‘É melhor discordar das multidões do que, sendo um, 
estar em desacordo comigo mesmo, isto é, contradizer-me’). 211 

 

Sócrates tinha apenas uma regra para seu pensamento, qual seja, precisa ser 

consistente, não pode ter uma contradição em meio à seqüência de idéias. Não 

existe um conceito prévio que baliza o pensamento, trata-se de algo livre de regras, 

cuja beleza está na própria consistência, na própria unicidade. O pensamento se 

formula a si mesmo, a partir de suas próprias regras, quais sejam, as idéias 

precedentes que já foram submetidas à prova. O que não significa que o 

antecedente não pode ser submetido novamente à prova, podemos nos questionar 

sempre, buscando sempre maior consistência naquilo que pensamos. A consistência 

significa a concordância interna comigo mesmo. Concordo comigo mesmo quando 

meu pensamento é consistente, quando forma uma unidade harmônica. Isso é o que 

forma a beleza interior, a beleza da alma humana. A contradição consigo mesmo é a 

pior coisa que pode acontecer ao ser humano, é melhor estar contra todos do que 

contra mim mesmo, pois estando de acordo comigo estou com paz interior, mesmo 

podendo estar em guerra com todo o restante do mundo.  

 

O pensamento crítico, de acordo com Kant e Sócrates, expõe-se ‘ao teste 
do exame livre e aberto’, e isso significa que quanto mais gente dele 
participa, melhor. Assim, em 1781, imediatamente após a publicação da 
Crítica da razão pura, Kant ‘divisou um plano para popularizá-la’. ‘Pois’, 
escreve em 1783, ‘cada trabalho filosófico deve ser passível de 
popularização; do contrário, ele provavelmente oculta disparates sob uma 
névoa de aparente sofisticação’. O que Kant almejava em sua expectativa 
de popularização - tão estranha em um filósofo, uma tribo dada a fortes 
tendências sectárias - era que o círculo de seus examinadores se alargasse 
gradativamente. A Era do Iluminismo é a era do ‘uso público da própria 
razão’, assim, para Kant, a mais importante liberdade política era a 
liberdade para falar e publicar e não, como para Espinosa, a libertas 
philosophandi.212 

 

Neste ponto, fundamental para Arendt, Kant e Sócrates concordam. O 

pensamento não é algo que devemos conservar conosco mesmo, em nossa 

intimidade, em nossa privacidade. O pensamento deve ser público. Trata-se do uso 

público da razão, a publicidade é essencial para que o pensamento “se alargue”. 

Mais especificamente em Kant, o pensamento não deve ficar confinado, deve se 

                                                 
211 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 40. 
 
212 Ibid., p. 41. 
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alastrar pela sociedade, pois quanto mais público o pensamento em uma sociedade, 

melhor ela é.213 Deve existir a liberdade política, o que engloba a possibilidade de 

fazer o uso público da razão em qualquer domínio da sociedade.  

 
Ele [Kant] acredita que a própria faculdade de pensamento depende de seu 
uso público; sem o ‘teste do exame livre e aberto’, nenhum pensamento, 
nenhuma formação de opinião são possíveis. A razão não foi feita para 
‘isolar-se a si própria, mas para entrar em comunhão com os outros’.” 214 

 

Certamente o pensamento é uma ocupação solitária, um diálogo interior de 

mim comigo mesmo, porém, a atividade de pensar não pode se fechar neste circuito 

interno. O pensamento depende das demais pessoas, depende do próprio mundo. 

No limite, ao nos recordarmos da relação original entre juízo reflexivo - sentimento - 

natureza,  o juízo reflexivo só é possível porque nós sentimos a beleza da natureza 

(o que não deixa de ser espantoso). O ser humano reflete enquanto é parte da 

natureza e parte da sociedade; e a natureza tem por objetivo (por assim dizer) o 

progresso da humanidade. 

 

O ciclo do pensamento não se fecha no indivíduo, ele simplesmente não se 

fecha, pois existe uma necessidade subjacente de comunicação entre as pessoas, 

que está vinculado ao progresso da humanidade, que não tem fim. O pensamento, o 

uso público da razão, não tem fim. Quanto mais aberta a comunicação entre as 

pessoas, quanto mais o pensamento for alargado, melhor será a comunhão do todo, 

tanto dos seres humanos entre si, como deles com a natureza, pois estarão de 

acordo com o princípio natural. O diálogo silencioso interno deve berrar 

externamente o mais que puder, para que as pessoas possam se sentir, possam 

comungar a respeito das idéias.  

 

O “senso comum” só pode ser formulado a partir das idéias comunicadas. 

Caso não concordemos entre nós dentro do seio social, é porque existe algum 

problema na comunicação (ou seu pensamento não está sendo alargado, ou o 

pensamento dos demais não está se alargando). Sempre será possível existir 

                                                 
213 Não deixa de ser curioso observar, a partir desse ponto de vista do progresso, que Atenas tão 
reverenciada, palco de grandes obras e grandes homens, tenha sido também o palco da morte de um 
dos maiores pensadores da história da humanidade.  
 
214 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 42. 



154 
 

algum, ou, um grande conjunto, de pensamentos alargados na sociedade. A não ser 

que a sociedade deixe de se comunicar adequadamente, não podendo expressar 

suas intenções. Segundo Arendt, é possível que as pessoas percam a capacidade 

de pensar, vide o que ocorreu com Eichmann. 

 

O pensamento é uma ‘ocupação solitária’ (...) mas esta faculdade deixará 
de existir a não ser que possamos de alguma maneira comunicar e expor ao 
teste dos outros, oralmente ou por escrito, o que quer que tenhamos 
descoberto quando estávamos a sós. 215 
 

A descoberta do pensamento é concebida isoladamente (o pensamento em 

conjunto, como já havia sido implementado por Sócrates, certamente não substitui o 

pensamento germinal, que é interior, até para podermos evitar um desacordo 

interno). Seguindo Kant, o que concebemos interiormente precisa ser colocado à 

prova. Primeiro para evitar a inconsistência do pensamento (e esta regra já é 

socrática). Em segundo lugar para poder fazer germinar suas idéias na mente de 

outras pessoas. Só podemos pensar o mundo e a sociedade uns através do outros, 

nenhum pensamento pode ser revolucionário se não tiver a adesão de outras 

pessoas. É importante notar o vínculo entre pensar e comunicar o pensamento, o 

que significa submetê-lo ao julgamento dos demais (por à prova). O pensamento 

não existe sem os outros. 

 

A verdade, nas ciências, depende do experimento que pode ser repetido 
para os outros; ela requer validade geral. A verdade filosófica não tem essa 
validade geral. O que ela deve ter, o que Kant exigia dos juízos de gosto na 
Crítica do juízo, é a ‘comunicabilidade geral’. ‘Pois é uma vocação natural 
da humanidade comunicar e exprimir o que se pensa, especialmente em 
assuntos que dizem respeito ao homem enquanto tal’. 216 
 

Certamente esta comunicabilidade não é algo científico. Como vimos, entre a 

metafísica tradicional dogmática e o ceticismo, Kant criou um novo modo de pensar, 

qual seja, o pensar crítico. A comunicação não lida com verdades científicas, trata-

se de reflexões a respeito de nosso mundo, mais precisamente, nossa sociedade, 

colocando à prova aquilo que se acredita não ‘verdadeiro’, mas aquilo que se 

                                                 
215 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 42. 
 
216 Ibid., loc. cit. 
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acredita ‘melhor’. Como vimos, a formulação da reflexão está relacionada à estética, 

ao gosto. Dessa forma, da mesma maneira que o gosto exige a adesão dos demais 

seres humanos, o pensar também exige. O sentimento que possuímos sobre o 

mundo (pois o pensar se relaciona com o sentir) é comunicável universalmente, e 

deve ser comunicado, sob pena da perda desta capacidade tão preciosa a todos 

nós. A ‘verdade filosófica’ não precisa de prova científica, precisa ser comunicada, e 

Kant exigia a comunicabilidade geral na Crítica do Juízo.  

 

Pensar criticamente não se aplica apenas a doutrinas e conceitos que 
recebemos dos outros, aos preconceitos e tradições que herdamos; é 
precisamente aplicando padrões críticos ao próprio pensamento que 
aprendemos a arte do pensamento crítico. Essa aplicação não pode ser 
aprendida sem a publicidade, sem o teste que se origina do contato com o 
pensamento dos outros. 217 

 

Importante citar essa passagem para estabelecermos uma ligação entre o 

pensamento e a Igualdade entre filósofos e demais seres humanos, já mencionada 

anteriormente. O pensar crítico não investiga tão somente as filosofias já 

transmitidas pelos antigos filósofos. Tudo deve ser submetido ao teste, à prova de 

consistência. Precisamos verificar a existência de consistência naquilo que 

acreditamos, inclusive verificando conseqüências para a posteridade caso as 

‘crenças’ sejam mantidas da mesma maneira. O progresso é contínuo, o que implica 

na necessidade constante de pensar, pois a melhora das condições do ser humano 

no mundo são sempre possíveis. Todos os assuntos humanos devem ser colocados 

a prova, o filósofo não se separa e não se protege de sua comunidade, mas 

necessariamente se comunica com ela, tanto para colocar à prova os pensamentos 

de seus interlocutores, como para colocar à prova os seus próprios pensamentos. A 

comunicabilidade universal implica a Igualdade; todos devem colocar à prova as 

suas idéias e as idéias dos demais.  

 

Vemos que a imparcialidade é obtida por meio da consideração dos pontos 
de vista dos outros; a imparcialidade não é o resultado de um ponto de vista 
mais elevado, que pudesse resolver a disputa por estar totalmente acima da 
confusão. 218 

                                                 
217 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 44. 
 
218 Ibid., loc. cit. 
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 Quando colocamos o pensamento à prova, na ‘disputa’ entre duas pessoas, o 

melhor resultado não é a submissão de todos a um pensamento dominante. Não 

existe um pensamento dominante, isso seria algo semelhante ao dogmatismo. 

Quando alargamos o pensamento, colocando ele à prova, não devemos ter vaidade 

de querer sustentar posição inconsistente, nem fechar a porta ao pensamento das 

demais pessoas. Todos os pensamentos são importantes, todas as opiniões tem 

algo de verdadeiro, pois trata-se de um ponto de vista diferente dos demais.  

 

Devemos ter em mente que um pensamento colocado a prova é um ponto de 

vista limitado sobre as coisas. O melhor pensamento é aquele que alberga o máximo 

de pontos de vistas possíveis. Como todos são limitados, não existe uma verdade 

presente em um pensamento que deve ser acatado pelos demais. O limitado de 

todos deve ser considerado para a criação de um pensamento comunitário, que será 

por conseqüência tendente ao progresso da humanidade (visto que o progresso é 

constante, e todo pensamento deve ser colocado à prova).  
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10 O ALARGAMENTO INTERNO DO PENSAR 

 

 

A imparcialidade, no limite, exige o desapego de seu pensamento, não no 

sentido de que os outros pensamentos são melhores, mas no sentido de que devem 

ser necessariamente considerados. Mas como considerar as opiniões de todos? 

Jamais conseguiríamos conversar com todos, o que é um entrave para este modo 

de defender o pensamento alargado. Por mais que consideremos efetivamente a 

posição de outras pessoas, não consideraremos a posição de todos. Daí a 

necessidade de um “pensamento alargado”, interiormente falando, de tal maneira 

que a sua colocação à prova dos demais já considere os demais previamente.  

 

O ‘alargamento do espírito’ assume um papel crucial na Crítica do juízo. Ele 
é alcançado [Arendt citando Kant] ‘mais por meio da comparação de nosso 
juízo com os juízos possíveis, do que (da comparação) com o juízos reais 
dos outros, e colocando-nos no lugar de qualquer outro homem. A 
faculdade que torna isso possível é a imaginação. 219 

 

Nessa passagem, Arendt começa a apresentar de maneira mais incisiva a 

sua tese do pensamento alargado.  Até o momento, podemos dizer que o 

‘pensamento alargado’ se caracteriza pela consideração do maior número de juízos 

possíveis a respeito de determinada questão. Isso tem como conseqüência a 

possibilidade de colocar-se no lugar do outro. Mas qual outro? Os outros do 

pensamento alargado se referem aos juízos hipoteticamente considerados. Não 

temos expressamente a opinião das demais pessoas a respeito de uma questão 

prévia, mas podemos imaginá-la. O imaginar a posição de outra pessoa nos permite 

a imaginação de estarmos no lugar dela. A formulação do juízo hipotético é a 

formulação de um pensamento hipotético, é conseguir imaginar uma outra pessoa 

pensando a respeito do mesmo assunto. Imaginando como outro pensa, 

conseguimos nos colocar em seu lugar. Quanto mais alargado o pensamento, 

melhor o juízo quanto a determinado assunto.  

 

Não temos apreço pelo nosso pensamento, colocamos ele entre os demais 

juízos possíveis sobre o assunto (o máximo de juízos que pudermos imaginar) para 

                                                 
219 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 45. 
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darmos asas a um pensamento alargado. Conforme Arendt, isso só é possível por 

conta da nossa faculdade de imaginação. Isso porque é a nossa imaginação que 

nos permite criar os juízos possíveis, que nos permite alargar nosso pensamento ao 

máximo a ponto de nos colocarmos no lugar do outro. Só nos colocamos no lugar do 

outro a partir dos juízos possíveis que imaginamos. Certamente a faculdade da 

imaginação é a mais importante para que ocorra o pensamento alargado.  

 

O pensamento crítico é possível apenas à medida que os pontos de vista 
dos outros estão abertos à inspeção. Desse modo, o pensamento crítico, 
embora seja uma ocupação solitária, não se separa de ‘todos os outros’. 
Certamente ele ainda se dá em isolamento, mas, pela força da imaginação, 
torna presentes todos os outros e, assim, move-se em um espaço 
potencialmente público, aberto a todos os lados; em outras palavras, ele 
adota a posição do cidadão do mundo de Kant. Pensar com mentalidade 
alargada significa treinar a própria imaginação para sair em visita. (...) 220  

 

A imaginação ocupa o papel central no pensamento alargado. O pensamento 

nos moldes socráticos é um processo interno, que possui a regra da consistência, da 

coerência interna, e deve ser colocado a prova por meio do diálogo, com os 

interlocutores. Note-se, não podemos vislumbrar o pensamento alargado 

interiormente em Sócrates. O alargamento do pensamento era a colocação dele à 

prova junto a seus interlocutores, o diálogo é o que alarga o pensamento. Em Kant, 

Arendt vislumbra uma comunicação interior, um alargamento interior do 

pensamento. Não precisamos nos comunicar com as demais pessoas para alargar o 

pensamento, para uma ‘primeira’ comunicação. A imaginação faz o papel das 

demais pessoas, dos demais seres humanos.  

 

Nesse sentido, nos comunicamos com a humanidade sem a necessidade de 

falar com ninguém. Dialogamos com a nossa imaginação, com o esquematismo que 

só ela nos permite engendrar. Imaginamos juízos possíveis para podermos 

comunicar com eles. Ao exteriorizarmos o pensamento, tornamos público aquilo que 

já era público interiormente, pois já consideramos os juízos possíveis dos seres 

humanos sobre um caso particular. Por isso o pensamento alargado significa “treinar 

a própria imaginação para sair em visita”, pois é como se visitássemos através do 

nosso próprio processo interno do espírito, as idéias possíveis nos demais espíritos.  

                                                 
220 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 45. 



159 
 

Para nos aprofundarmos na tese do pensamento alargado, importante 

salientar uma advertência de Arendt :  

 

Devo adverti-los, aqui, sobre um mal entendido muito simples e comum. O 
artifício do pensamento crítico não consiste em uma empatia 
excessivamente alargada, por meio da qual podemos saber o que de fato se 
dá no espírito alheio. Pensar, de acordo com a compreensão kantiana do 
Iluminismo, significa Selbstdenken, pensar por si mesmo, [Arendt citando 
Kant] ‘que é a máxima de uma razão nunca passiva. Entregar-se a uma tal 
passividade chama-se preconceito’, e o Iluminismo é, antes de mais nada, a 
liberação do preconceito. Aceitar o que se passa no espírito daqueles cujo 
ponto de vista (de fato, o lugar em que se situam, as condições a que estão 
sujeitos, sempre diferentes de um indivíduo para outro, de uma classe ou 
grupo comparados com outros) não é o meu, não significaria mais do que 
aceitar passivamente o pensamento deles, isto é, trocar seus preconceitos 
pelos preconceitos característicos de minha própria posição. 221 

 

Ou seja, o pensamento alargado não significa perscrutar a mesquinhez das 

pessoas, seus preconceitos, ou interesses particulares, mas buscar alargar o nosso 

pensamento ao pensamento das pessoas quanto ao que é público. O que nos 

permite dizer algo que está subjacente a toda esta tese do pensamento alargado, 

mas ainda não foi expresso: meu próprio pensamento (antes de ‘alargá-lo’) não deve 

conter interesses subjetivos, deve sempre ser em razão do público.  

 

Citando Maria Lúcia de Paula Oliveira:  

 

O pensamento alargado, nos termos da Crítica da Faculdade do Juízo de 
Kant, supõe a desconsideração de ‘condições subjetivas e privadas’, do 
interesse próprio. Quanto mais alargado possa esse pensamento se fazer, 
mais ‘geral’ ele vai se fazer. Tal ‘ponto de vista geral’, porém, está sempre 
conectado com particulares. (...) 222 

 

Uma das máximas do pensamento kantiano, que ainda teremos a 

oportunidade de apresentar novamente, é o ‘pensar por si’. O pensamento alargado 

não pode atropelar uma máxima do pensamento, e a substituição de um 

‘pensamento individualista’ (que a rigor não pode ser chamado de pensamento no 

sentido aqui tratado) por o possível ‘pensamento individualista’ de algum outro, seria 

                                                 
221 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 45.  
 
222 OLIVEIRA, M. L. de P. Uma teoria da justiça a partir do julgamento: Kant, Arendt e os dilemas 
do direito contemporânea. 2006. Tese ( Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, São 
Paulo. p. 238.  
 



160 
 

trocar um interesse individual por outro, não estaria pensando por mim mesmo. No 

limite, não existe uma substituição de pensamento, existe uma consideração de 

pensamentos possíveis quanto ao que é publico, em relação a uma particularidade, 

um acontecimento de repercussão para o todo da humanidade, para os seres 

humanos em geral. Para pensar, preciso me libertar de meus próprios preconceitos, 

e para pensar alargadamente não devo considerar os preconceitos alheios. 

Interesses privados não dizem respeito à comunidade em geral, não sendo 

passíveis de serem pensados alargadamente.    

 

Em primeiro lugar, o ‘pensamento alargado’ é o resultado da ‘abstração das 
limitações que contingentemente prendem-se ao nosso próprio juízo’, é o 
resultado da desconsideração de suas ‘condições subjetivas e privadas’, 
isto é, da desconsideração do que usualmente chamamos de interesse 
próprio (...) Tal generalidade, contudo, não é a generalidade do conceito – 
por exemplo o conceito ‘casa’, ao qual podemos subsumir vários tipos de 
habitação individual. Ela está, ao contrário, intimamente conectada a 
particulares, às condições particulares dos pontos de vista que temos que 
percorrer a fim de chegar ao nosso próprio ‘ponto de vista geral’. 223 

 

Conforme dito por Arendt, o pensamento alargado não considera conceitos. 

Não poderia ser diferente, pois o pensamento alargado é uma modalidade de juízo 

reflexivo. Não se refere a conceitos, se refere ao campo dos particulares. O 

pensamento alargado busca a formulação de um juízo sobre algo particular; não se 

trata de pensar genericamente, trata-se de tomar posição quanto a algum 

acontecimento do mundo que repercute na comunidade de uma forma geral.  

 

No juízo reflexivo sobre o belo, lembremos, a partir de uma representação, a 

faculdade de imaginação esquematiza para que o entendimento unifique o esquema, 

gerando um sentimento de satisfação desinteressada. Ora, o que ocorre em um 

pensamento alargado? Trata-se da esquematização operada pela imaginação, que 

cria os juízos possíveis a respeito de um determinado acontecimento (como é o caso 

da Revolução Francesa). A faculdade da imaginação é treinada a criar tais juízos, e 

a unificação é oferecida certamente pelo entendimento.224   

                                                 
223 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 45 e 46. 
 
224 Vale dizer que Arendt não chega a detalhar esse processo do pensamento alargado, ou seja, não 
chega a dizer que o entendimento tem participação na elaboração deste tipo de pensamento. Porém, 
kantianamente falando, e obedecendo os moldes estabelecidos na Crítica do Juízo (segundo a qual 
todos os juízos reflexivos são formulados pela interação entre entendimento e faculdade da 
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O ‘treino’ da faculdade da imaginação para exercitar certamente um poder 

criativo (pois a imaginação ‘cria’ os demais pensamentos possíveis, para que nosso 

pensamento possa ser alargado), nos remete a uma questão interessante: quando 

falamos de ‘pensamento alargado’, estamos tratando de um juízo reflexivo de 

natureza passiva, assemelhado ao juízo de beleza possível a partir de uma flor, ou 

estamos tratando de um juízo reflexivo que podemos aproximar do gênio, delineado 

por Kant em sua terceira Crítica?  

 

Como vimos, o gênio possui uma imaginação criativa, capaz de criar a beleza. 

No limite, um instrumento a serviço dos fins da natureza, capaz de criar a beleza 

para contemplação dos demais. Não são apenas capazes de observar a beleza sem 

regras, mas principalmente capazes de criar a beleza sem regras. Tal é o trabalho 

de sua imaginação criativa, capaz de fabricar a beleza, como se suas obras fossem 

obras da própria natureza.  

 

No pensamento alargado, temos a faculdade de imaginação apenas 

receptora de representações exteriores (no caso pensamentos exteriores) a fim de 

esquematizar rumo à unificação. Não existe a criação de uma novidade, além disso, 

poucos têm gênio, enquanto todos são capazes de pensar alargadamente.  

 

De todo modo, o pensamento alargado reflete uma comunhão com o todo 

maior que a alcançada com o pensamento ‘não alargado’, da mesma maneira que o 

gênio em relação aos outros seres humanos. Enquanto o gênio é capaz de fabricar a 

beleza para o todo, o pensamento alargado considera os juízos possíveis da 

humanidade. Tanto em um como em outro, existe uma aproximação maior com a 

natureza, no caso de opormos o gênio e os demais seres humanos, e o pensador 

alargado em relação aos demais seres humanos. Porém, devemos deixar claro que 

o procedimento do espírito do pensamento alargado se assemelha ao procedimento 

do juízo reflexivo quanto ao belo; não cria, é espectador. Vale dizer, a idéia de 

pensamento alargado é kantiana, está na Crítica da Faculdade de do Juízo, e ele 

mesmo afirma que todos são capazes de pensar alargadamente.     

                                                                                                                                                         
imaginação), não podemos nos referir ao pensamento alargado a não ser desse modo, obedecendo a 
processo de elaboração de todo juízo reflexivo, tendo o entendimento um papel secundário, porém 
importante.  
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Voltando a Arendt, podemos estabelecer uma conexão entre o pensamento 

alargado e a questão do ator e do espectador do mundo.  

 

Kant nos diz como levar os outros em consideração; ele não diz como nos 
associar a eles para agir. O que nos leva à questão: este ponto de vista 
geral é apenas o ponto de vista do espectador? (...) Na mente de Kant, este 
certamente era o ponto de vista do ‘cidadão do mundo’. Mas faz algum 
sentido esta frase fácil dos idealistas, ‘cidadão do mundo’? Ser um cidadão 
significa, entre outras coisas, ter responsabilidades, obrigações e direitos 
que só fazem sentido quando territorialmente limitados. O cidadão do 
mundo de Kant era, de fato, um Weltbetrachter, um espectador do mundo. 
Kant sabia bem que um governo mundial seria a pior tirania imaginável. 225 

 

Entre ator e espectador dos acontecimentos do mundo, certamente o 

pensamento alargado só é possível nos espectadores. Isso por conta da 

necessidade de não estar envolvido com a situação para poder pensar 

alargadamente, pois o pensamento alargado possui a característica de ser algo 

voltado ao espaço público, a decisões que repercutem no todo da sociedade, não 

podendo estar vinculado a interesses privados. Sem dúvida o ator, qual seja, aquele 

que está participando ativamente do acontecimento julgado, possui certamente 

interesses privados nos acontecimentos. Ele não consegue se afastar para poder 

julgar.  

 

Quem pensa alargadamente, pensa como cidadão do mundo, verificando as 

implicações do acontecimento ao todo da comunidade, ou, no limite, ao todo da 

humanidade. Quando Arendt se refere ao cidadão do mundo, certamente não 

pretende que exista um único governo mundial, sob o qual todos os seres humanos 

estariam albergados enquanto cidadãos. Não se trata da necessidade de um 

governo mundial concreto, mas das repercussões mundiais dos acontecimentos. A 

tomada de posição leva em conta não os governos, mas  o cidadão do mundo (cujo 

pensamento alargado corresponde à humanidade), não quer a melhoria de sua 

privacidade, quer melhoria da publicidade das intenções e idéias, da comunicação 

em geral entre os homens. Trata-se de um pensamento que se alarga à 

humanidade, no limite, um pensamento humanitário.  

 

                                                 
225 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 46. 
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11 O PENSAR E O AGIR 

 
 

Certamente este modo de pensar ficará mais claro se voltarmos ao melhor 

exemplo sobre o assunto, qual seja, o exemplo do espectador Kant diante da 

Revolução Francesa.  

 

Podemos nos concentrar em duas hipóteses quanto ao desfecho da 

Revolução Francesa: sucesso ou fracasso. Relembrando o conflito das faculdades 

mentais, anteriormente destacado, obedecendo ao imperativo categórico toda 

rebelião deve ser punida. Os rebeldes devem ser punidos pelas leis vigentes. No 

caso, rebeldes e o governo absolutista são atores de um espetáculo. Enquanto ator, 

o governo cumpre a Lei, cumpre seu desígnio de tentar se manter, e os revoltosos 

buscam mudar a situação. Em todo espetáculo temos atores e espectadores, sendo 

que os espectadores não estão envolvidos no espetáculo.226 Os espectadores 

observam à distância (trata-se do afastamento necessário para o pensamento 

alargado). O imperativo categórico, próprio para ser a regra da ação, não vincula o 

pensamento. O espectador não vai agir no mundo, ele observa, não sendo 

apropriado para tal observação o imperativo categórico.  

 

O observador do mundo formulará um juízo do acontecimento sem estar 

diretamente envolvido com ele. Seu envolvimento com o fato do mundo tem relação 

não com a necessidade de agir, mas com a necessidade de pensar. E o 

pensamento está vinculado não à moralidade considerada nos termos do imperativo 

categórico, está vinculada à política, ao progresso da sociabilidade humana, da 

liberdade de comunicação, o pensamento está vinculado com a própria humanidade. 

Nesse sentido, o espectador se envolve com os acontecimentos sem agir, mas 

alarga seu pensamento aos juízos públicos relacionados com a humanidade para 

tomar partido de algum dos lados da Revolução. Ele julga com base na humanidade 

e não com base no imperativo categórico. O certo e errado do imperativo categórico 

tem em vista o agir do ser humano isoladamente; o “certo e errado” do juízo reflexivo 
                                                 
226 Alguns pensadores do teatro têm buscado mudar esta separação entre ator e espectadores, 
buscando uma interação dos espectadores com os atores, para fazerem parte do espetáculo. Mas 
certamente esta não é a visão de espetáculo proposta aqui por Arendt.   
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tem em vista a liberdade de comunicação (os seres humanos podem e devem 

expressar seus desígnios). 

 

Uma legislação que surge de uma revolta deve ser cumprida, pois existe uma 

exigência moral de cumprimento da lei e de repúdio à revolta. Mas enquanto a 

revolta não obtém sucesso deve ser punida, obedecendo a lei vigente. Pensando a 

respeito, podemos dizer que uma revolta só se mostra de acordo com os fins 

naturais, para levar o homem a uma existência cosmopolita, quando consegue 

modificar o estado de coisas. Só podemos saber se a Revolução é boa se ela 

efetivamente mudar o estado de coisas. Podemos julgá-la boa, ao refletirmos 

alargadamente sobre ela, mas tal julgamento pode estar dando passos mais largos 

do que as possibilidades humanas de alcançar maior progresso. O pensamento 

pode estar correto (sendo efetivamente exigível do restante da humanidade) mas 

pode não ser o momento para a sua realização. 

 

Não foi este o caso da Revolução Francesa, pois o pensamento segundo o 

qual a vitória dos revoltosos seria o melhor para a humanidade se concretizou. 

Tratava-se de um pensamento e, no limite, todo pensamento é político. Tem uma 

relação forte com a sociabilidade, com o todo da humanidade. Avalia o fato particular 

sem regras prévias, sem um conceito ao qual subordinar, tendo referência apenas 

ao todo que pode imaginar (através do esquema da faculdade da imaginação) 

dentro de si mesmo. Nesse sentido, a referência ao progresso da humanidade não 

pode ser considerada uma regra prévia ao julgamento político, pois trata-se de um 

alargar de nossa faculdade de imaginação, trata-se de fazer com que nossa 

imaginação saia ‘em visita’. Portanto, a referência ao todo da humanidade é uma 

conseqüência do pensamento alargado, e não a sua causa.    

 

A dificuldade entre o agir e o pensar, de origem kantiana, trata de um conflito 

entre política e moralidade. Segundo Arendt:  

 

A razão pela qual não devemos nos engajar naquilo que, caso bem 
sucedido, aplaudiríamos é o ‘princípio transcendental da publicidade’, que 
rege toda a ação política. Kant torna esse princípio conhecido em À paz 
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perpétua (Apêndice II), onde designa o conflito entre o ator engajado e o 
espectador judicante como um ‘conflito da política com a moralidade’. 227 

 

Nesse sentido, a política conflita com a moralidade, pois na moralidade vigora 

a máxima da publicidade, ou seja, de que nenhuma de nossas máximas de 

intenções pode permanecer escondido. O esconderijo das máximas na privacidade 

das intenções é a cultura do mau dentro de si. Esta é a publicidade enquanto 

relacionada à moralidade. 

 

Por outro lado, bem nos recordamos de que a publicidade está relacionada 

também com o progresso da humanidade. Toda revolução precisa ser sigilosa 

quanto a suas intenções, pois a revelação das intenções dos revoltosos antes da 

revolta colocaria tudo a perder. Não revelar suas intenções, moralmente em Kant, 

está associado ao mau. Porém, uma sociedade política que não permite, ou 

restringe o uso da liberdade de opinião, a manifestação do que pensa, é uma 

sociedade perversa, passível de modificação.  

 

O homem, à medida que faz qualquer coisa, estabelece a lei; ele é o 
legislador. Mas só podemos ser esse legislador quando somos livres; se a 
mesma máxima é válida tanto para o escravo quanto para o homem livre 
está aberta a questão. E mesmo se aceitarmos a solução de Kant tal como 
é afirmada aqui, a precondição será obviamente a ‘liberdade de escrita’, isto 
é, a existência de um espaço público ao menos para a opinião, senão para 
a ação. Para Kant, o momento de rebelar-se é aquele em que a liberdade 
de opinião é abolida.” 228  

 

Em outros termos, uma sociedade política que se molda para o surgimento do 

mal nos atores (devendo este mal ser entendido como a impossibilidade de tornar 

pública suas intenções, pois está inconformado com o estado de coisas e pretende 

modificá-lo através de uma Revolução), é a sociedade política na qual o surgimento 

de uma revolução terá o apoio dos espectadores (pois a publicidade, a possibilidade 

de tornar público os seus desígnios, está prejudicada). É evidente que a simpatia, o 

apoio dos espectadores (não podendo este apoio ser entendido como tomar partido 

na ação, pois senão se tornariam também atores) ocorrerá no caso da revolta não 

ter fundamento em meros interesses privados (lembrando que o pensamento 
                                                 
227 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 50 e 51.   
 
228 Ibid., p. 52. 
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alargado se refere aos demais juízos possíveis desconsiderando os interesses 

pessoais, próprios das condições de cada um, considerando as condições da 

humanidade).  

 

Mas essas máximas para a ação [imperativo categórico] não anulam o juízo 
estético e reflexionante. Em outras palavras, muito embora Kant sempre 
agisse pela paz, ele conhecia e mantinha em mente seu juízo. Se tivesse 
agido de acordo com o conhecimento adquirido como espectador, teria sido, 
em sua própria opinião, um criminoso. Se tivesse esquecido, por causa 
desse ‘dever moral’, seus vislumbres como espectador, teria se tornado 
aquilo que tantos homens bons, envolvidos e engajados nos assuntos 
públicos, tendem a ser – um tolo idealista. 229  

 

Na visão de Kant, não porque devo agir de acordo com o imperativo 

categórico que não posso pensar alargadamente sobre as coisas do mundo. Uma 

coisa não exclui a outra, e caso excluísse nos tornaríamos criminosos (excluindo o 

freio moral, do imperativo categórico) ou simplesmente tolos, que apenas obedecem 

regras e ficam fascinados com elas, mudando de pensamento de acordo com as 

mudanças de regras do jogo social (ou seja, possui uma ausência de pensamento, 

que foi o que aconteceu com Eichmann, segundo Arendt). Não ser espectador dos 

fatos significa a impossibilidade de pensar alargadamente; é a ausência da reflexão, 

do diálogo interior que caracteriza o pensamento. 

 

Sempre é possível a instalação de um governo que restrinja o liberdade 

pública, que restrinja a possibilidade dos seres humanos deixarem suas intenções 

serem vistas. Nesse sentido, observando os acontecimentos não com o olhar da 

moralidade repressora de revoltas, mas com o olhar do cidadão do mundo, do 

espectador, do pensamento alargado, percebemos que a guerra é necessária, A 

natureza faz o homem progredir, e a progressão só ocorre por meio de mudanças, 

que por vezes precisam ser bruscas.  

 

A garantia fundamental de que tudo está bem, ao menos para o espectador, 
é, como sabemos a partir da À paz perpétua, a própria natureza, que 
também pode ser chamada providência ou destino. O ‘propósito da 
Natureza é produzir uma harmonia entre os homens contra sua vontade e, 
de fato, através da discórdia’. Na realidade, a discórdia é um fator tão 
importante no desígnio da natureza que, sem ela, nenhum progresso pode 

                                                 
229 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 56. 
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ser imaginado, e sem o progresso nenhuma harmonia final poderia ser 
produzida. 230  

 

Como já tivemos a oportunidade de observar, a finalidade da natureza para 

Kant está relacionada ao progresso da humanidade. O progresso está vinculado à 

liberdade, enquanto possibilidade de ser visto e de ver os outros interiormente no 

que se refere às suas intenções quanto ao público. Quanto mais transparente as 

pessoas sejam em uma sociedade política a respeito dos acontecimentos, das 

regras, do aparelhamento estatal, enfim, a respeito de tudo o que lhe rodeia, 

enquanto ser social, melhor será esta sociedade. Enquanto espectadores do mundo 

(ou seja, desconsiderando os imperativos da moralidade), podemos perceber que o 

mundo só progride através da discórdia. Nesse sentido, a natureza pode ser vista 

como uma semeadora da discórdia entre os homens, quando esta discórdia for 

necessária para o progresso da humanidade.  

 

A discórdia desencadeia o progresso em vista de uma harmonia final (que 

jamais se concretizará segundo Kant, pois não há limites para o progresso humano). 

E por não estar envolvido,  

 

o espectador pode perceber esse desígnio da providência ou natureza, que 
está oculto para o ator. Desse modo, temos o espetáculo e o espectador, de 
um lado, e, de outro, os atores e os eventos singulares, os acontecimentos 
contingentes e casuais. 231 

 

Apenas o espectador consegue observar indiretamente a natureza. Assim 

como no sentimento de beleza, próprio da Crítica do Juízo, no qual temos um 

esquema da representação sendo articulado pela faculdade de imaginação e pelo 

entendimento gerando o prazer puro, ou seja, de origem natural, sendo um contato 

do homem com a natureza, enquanto receptor de sua beleza e genialidade, apenas 

o espectador, alargando sua faculdade de imaginação, consegue sentir a natureza, 

perceber seus desígnios, perceber que a discórdia não é um acontecimento isolado, 

mas que tem um rumo certo para o progresso e a paz da humanidade. Ele sai da 

                                                 
230 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 54. 
 
231 Ibid., loc. cit. 
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‘verdade’ do jogo, que é encampada pelos atores, para chegar à verdade, ou 

melhor, sentido das coisas como um todo. Em suma, citando Arendt:  

 

O que ele vê [espectador] é o que mais conta; ele pode descobrir um 
sentido no curso tomado pelos eventos, um sentido ignorado pelos atores; e 
o fundamento existencial para o seu vislumbre é o desinteresse, sua não-
participação, seu não-envolvimento. (...) Em segundo lugar, há a idéia do 
progresso, a esperança no futuro a partir da qual se julga o evento de 
acordo com a promessa que ele contém para as gerações futuras. (...) o 
ator, porque é parte do jogo, deve desempenhar seu papel – ele é parcial 
por definição. O espectador é imparcial por definição – nenhuma parte lhe é 
atribuída. 232 

 

O sentimento é em relação à humanidade, não em relação ao caso concreto. 

O particular é apenas um estopim para a possibilidade do alargamento. O não-

envolvimento com o caso (que significa um sentimento particularizado, voltado ao 

evento particular) reflete em um sentimento mais nobre, com referência à 

humanidade (o pensamento alargado). É com base no afastamento que melhor 

julgamos o caso concreto, pois conseguimos visualizá-lo de acordo com o progresso 

humano, com os desígnios naturais. Desse modo, julgamos o concreto em função 

do vislumbre do futuro, de uma esperança de que o evento pode, ou não, trazer 

melhores condições para a humanidade. Tomamos posição do lado de quem visa o 

progresso; pensamos nas conseqüências da ação, e não na ação em si mesma 

(como ocorre no imperativo categórico).  

 

É um julgamento tendo em vista a liberdade humana, a maior possibilidade 

dos seres humanos se comunicarem e terem menos a esconder a respeito de suas 

posições quanto ao público. O pensamento alargado toma partido a favor do 

acontecimento que alargará o pensamento no mundo concreto, e será contra o 

acontecimento que restringir o alargamento concreto do mesmo.  

 

O juiz, no limite, não julga o caso particular em si mesmo considerado, mas 

sim em função do todo da humanidade. Ele se retira do jogo para poder observar 

melhor o que está acontecendo. “Toda idéia da superioridade do modo 

contemplativo de vida [sendo no que estamos estudando a situação do espectador] 

                                                 
232 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
56 e 57. 
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vem do antigo insight de que o sentido (ou verdade) revela-se apenas para aqueles 

que se abstêm de agir.” 233Julgar em função do todo da humanidade requer um 

afastamento do acontecimento, porém, ocorre a partir do acontecimento. O 

pensamento alargado é uma simulação interna da humanidade inteira julgando algo 

ocorrido.  

 

O afastamento da ação para julgar já é uma proposta recorrente desde a 

Antiguidade, conforme Arendt, sendo que na proposta apresentada por Arendt, a 

partir de Kant, temos uma relação do julgamento com o progresso; mas o progresso 

não chega a ser um “Norte” para o julgamento. Alargando o pensamento, 

consideramos o máximo de posições possíveis a respeito do público (pois não 

podemos alargar o pensamento rumo ao que é do campo privado, pois relacionado a 

interesses privados). A natureza é progressista, e o alargar do pensamento é o 

melhor que o ser humano pode fazer quando pensa a respeito do público.  

 

O pensamento alargado, nesse sentido, é o que aproxima o homem do intuito 

da natureza, ou seja, as conclusões do alargamento do pensamento são como se 

fossem conclusões da natureza a respeito do atual estágio de coisas, em torno de 

um acontecimento. Trata-se da natureza julgando através do homem. A visão de 

progresso não é um Norte do pensamento alargado, mas é o seu resultado.  

 

No limite, o espectador é quem “decide” se em algum evento particular o 

progresso está sendo realizado. “O ponto de vista ou perspectiva geral é ocupado 

pelo espectador, que é um ‘cidadão do mundo’, ou melhor, um ‘espectador do 

mundo’. É ele quem decide, tendo uma idéia do todo, se, em algum evento singular, 

particular, o progresso está sendo efetuado.” 234 

 

O julgamento é como se fosse uma espécie de pensamento. O pensamento 

pode ser entendido como o estar de acordo consigo mesmo. O julgamento é um 

pensamento alargado, que no limite é um estar de acordo com o a humanidade.       

                                                 
233 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
56. 
 
234 Ibid., p. 59. 
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O espetáculo diante do espectador – desempenhado, por assim dizer, para 
seu juízo – é a história como um todo, e o verdadeiro herói desse 
espetáculo é a humanidade, nas ‘séries de gerações que se estendem ao 
‘infinito’. Esse processo não tem fim; a ‘destinação da raça humana é o 
progresso perpétuo’. (...) o progresso perpétuo rumo à liberdade e à paz – 
esta última assegurando o livre intercurso entre todas as nações da terra: 
essas são as idéias da razão sem as quais a simples história (story) da 
história não faria sentido. 235 

 

Não faz sentido para Kant, seguido de Arendt, não existir um progresso na 

história da humanidade, sendo este até mesmo colocado como finalidade da própria 

natureza. Este progresso é constatável por meio do aumento da liberdade e da paz 

entre as nações. É uma visão do todo que concede significado, que coloca um 

sentido, nos particulares, nos assuntos humanos. E tal visão do todo só é possível 

ser exercida pelos seres humanos que se utilizam da razão (razão em sentido 

amplo), pelos seres humanos que pensam o mundo. 

 

Arendt nos apresenta um comentário a uma passagem da Antropologia de 

Kant, segundo a qual podemos depreender um dado de suma importância: é 

possível que os seres humanos percam a capacidade de pensar alargadamente.  

 

Em sua Antropologia, Kant observa, no mesmo sentido, que a insanidade 
consiste em perder esse senso comum que nos capacita para julgar na 
qualidade de espectadores; e o oposto dele é o sensu privatus, um senso 
privado, que ele também chama de ‘Eigensinn lógico’, estando aí implicado 
que nossa faculdade lógica, a faculdade que nos capacita para extrair 
conclusões de premissas, poderia realmente funcionar sem comunicação – 
só que, nesse caso, se a insanidade causou a perda do senso comum, ela 
levaria a resultados insanos precisamente porque se separou da 
experiência, que só pode ser válida e validada na presença dos outros. 236 

 

Esta passagem é fundamental, sendo apropriado nos determos nela um 

pouco mais. Trata-se do ‘outro lado da moeda”, ou seja, até aqui tratamos da 

realização do pensamento alargado, do mecanismo para tanto, da sua ligação com 

os objetivos da natureza, liberdade, progresso, e questões correlatas. Outra coisa é 

tratar do inverso, ou seja, da perda desta preciosa faculdade, a perda da capacidade 

de pensar.  

 

                                                 
235 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.p. 
60. 
 
236 Ibid., p. 64. 
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A perda da capacidade de pensar (oriunda do gosto, portanto, da faculdade 

de julgar), implica na possibilidade apenas de um julgamento lógico (portanto 

desvinculado do gosto, trata-se da possibilidade de subsumir premissas e 

conclusões em um raciocínio fechado em si mesmo, desvinculado da realidade237). 

O senso comum se refere à possibilidade de sermos espectadores, adquirindo uma 

visão comunitária de algum acontecimento do mundo. No limite, elevamos nosso 

pensamento à própria humanidade, para que ela possa julgar o ocorrido. O sensu 

privatus se refere meramente à capacidade de conseguir tirar conclusões de 

premissas abstratas, sem uma conexão com a realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 É no mínimo importante recordarmos da visão de direito preconizada pelos positivistas jurídicos 
tradicionais, que desvinculam as regras jurídicas do mundo real, subsumindo as suas regras 
logicamente.  
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12 A PERDA DA CAPACIDADE DE PENSAR 

 

 

Esta capacidade de pensar pode ser exercitada, ou não, pelos seres 

humanos. O exercício da faculdade de pensar revela uma conexão do nosso espírito 

com a realidade empírica, enquanto refletimos acerca dos assuntos humanos sob 

uma perspectiva elevada. Por outro lado, existe também em nós a importante 

capacidade de raciocinar logicamente, submetendo uma série de premissas a uma 

conclusão que harmonize este recorte de abstração.  

 

 Uma atividade é desvinculada da outra, e quando Arendt afirma que a perda 

da capacidade de pensar gera no ser humano um estado de insanidade, não quer 

dizer que a lógica deve ser descartada em prol do julgamento pela faculdade do 

juízo. O que ela quer dizer é que a capacidade de pensar necessariamente 

considera o público, não se pensa, em sentido estrito, a respeito de interesses 

próprios. O senso privado é próprio dos atores, não conseguem se elevar dos 

acontecimentos para poder adquirir uma visão ampla da situação, ou seja, sua 

atividade intelectual gira em torno de seu próprio umbigo, suas preocupações 

sempre são pessoais visando interesses próprios. Uma visão que não leva em 

consideração a humanidade é uma visão separada da experiência, separada do 

mundo, pois desconsidera o julgamento das demais pessoas. Não coloca suas 

máximas à prova. Sua mente está separada de um sentido de humanidade, e 

quando gera efeitos no mundo, tais podem ser extremamente desastrosos. 

 

 Sobre esta perda do senso comum, a situação que fez Arendt se preocupar 

com este assunto foi o julgamento de Eichmann, conforme ela afirma em sua obra 

“A vida do Espírito - O Pensar”: 

 

Minha preocupação com as atividades espirituais tem origem em duas 
fontes bastante distintas. O impulso imediato derivou do fato de eu ter 
assistido o julgamento de Eichmann em Jerusalém. (...) Nele não se 
encontrava sinal de firmes convicções ideológicas ou de motivações 
especificamente más, e a única característica notória que se podia perceber 
tanto em seu comportamento anterior quanto durante o próprio julgamento e 
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o sumário de culpa que o antecedeu era algo de inteiramente negativo.: não 
era estupidez, mas irreflexão. 238  
  

Eichmann239 havia perdido a capacidade de refletir sobre as coisas, 

cometendo atrocidades, não por ter uma natureza má, ele não era malvado, um 

grande vilão com objetivos maldosos. Arendt percebeu que o mal tinha origem não 

em pessoas más, mas na incapacidade de refletir sobre as coisas, mas na perda da 

capacidade de pensar. E a capacidade de pensar não é algo ensinável, mas algo 

que requer um treinamento constante. Alguém pode ser muito erudito, mas incapaz 

de pensar, de se conectar com a realidade, o que significa, no limite, pensar 

alargadamente, considerando seus pares, de um ponto de vista humanitário.  

 

A questão que se impunha era: seria possível que a atividade do 
pensamento como tal - o hábito de examinar o que quer que aconteça ou 
chame a  atenção independentemente de resultados e conteúdo específico - 
estivesse dentre as condições que levam os homens a se absterem de fazer 
o mal, ou mesmo que ela realmente os ‘condicione’ contra ele? 240 

 

Esta questão vai balizar a investigação de Arendt na obra citada. Nos moldes 

atualmente investigados, ou seja, conforme o que podemos depreender de suas 

Lições, o pensamento alargado conforme descrito seria base para uma resposta 

adequada a esta questão. Pensando alargadamente, pensamos de um ponto de 

vista humanitário, antes de colocarmos à prova nossas máximas para as demais 

pessoas, submetemos a uma prova interna. Nós sentimos toda a humanidade dentro 

de nós, sendo esta certamente uma maneira de nos abstermos de fazer o mal. O 

pensamento sem regras, sem uma ‘autoridade’ por trás da reflexão, é o que capacita 

o homem a ser expectador dos acontecimentos, observando o que a humanidade 

poderia dizer a respeito do acontecimento.  

                                                 
238 ARENDT, H. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1995. p. 5 e 6     
 
239 Citando ARENDT,H. Eichmann em Jerusalém: Um Relato Sobre a Banalidade  do Mal.  São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 32:  “Otto Adolf, filho de Karl Adolf Eichmann e Maria, em 
solteira Schefferling, capturado num subúrbio de Buenos Aires na noite de 11 de maio de 1960, voou 
para Israel nove dias depois, foi levado a julgamento na Corte Distrital de Jerusalém em 11 de abril 
de 1961, objeto de cinco acusações: ‘entre outros’, cometera crimes contra o povo judeu, crimes 
contra a humanidade e crimes de guerra, durante todo o período do regime nazista e principalmente 
durante o período da Segunda Guerra Mundial. (...)”  
 
240 ARENDT, H. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1995. p. 6 e 7. 
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Podemos manter em funcionamento a capacidade lógica, desvinculada da 

faculdade de julgar, mas desse modo estaria desligada da experiência, sendo 

insana, não comunicável, chegando a resultados ‘desastrosos’ (podemos ler aqui 

que podemos ter como resultado o mal). 

 

Arendt se debruça sobre uma questão específica que é importante ser 

apresentada. “O aspecto mais surpreendente dessa questão é que o senso comum, 

a faculdade de discriminar o certo e errado, deva basear-se no sentido do gosto.” 241 

 

Como já tivemos oportunidade de vislumbrar rapidamente, ao nos 

reportarmos ao julgamento de Eichmann, tendo em vista que o pensamento é uma 

atividade que nos permite observar o mundo através dos olhos da humanidade, ele 

nos livra do mal. As atrocidades podem ser evitadas quando pensamos. Desse 

modo, a discriminação do certo e do errado não se dá a partir de regras previamente 

previstas que devem ser obedecidas, que se harmonizam em um código. 

Discriminamos certo e errado através do pensamento alargado, e Arendt se 

surpreende (ou apenas se surpreende retoricamente, para apresentar a solução em 

seguida) com o fato de que é possível pensar alargadamente por conta da faculdade 

do juízo, que por sua vez está intimamente relacionada com o gosto.  

 

O gosto é o que permite a comunicação daquilo que não é originário de um 

conceito, mas do que é originado de uma reflexão. A ponte para que isso possa 

acontecer, o ingrediente mais importante dessa comunicabilidade do pensamento é 

a faculdade de imaginação, pelos motivos a seguir expostos. 

 

A solução para este enigma é: imaginação. A imaginação, a habilidade para 
tornar presente o que está ausente, transforma os objetos dos sentidos 
objetivos em objetos “sentidos”, como se eles fossem objetos de um sentido 
interno. Isso ocorre pela reflexão, não sobre um objeto, mas sobre sua 
representação. O objeto representado, e não a percepção direta do objeto, 
suscita agora o prazer ou o desprazer. Kant chama a isto ‘a operação da 
reflexão’. 242  

 

                                                 
241 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 64. 
 
242 Ibid., p. 65. 
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O ponto de partida para o alargamento do pensamento, para a reflexão a 

respeito de determinada situação, de determinado acontecimento particular, é a 

representação deste acontecimento percebido pelos nossos sentidos. A 

representação só é possível a partir da imaginação, que torna presente o que está 

ausente. O prazer ou o desprazer, sentimentos relacionados ao juízo reflexivo, só 

são possíveis a partir do livre jogo entre faculdade da imaginação e entendimento.  

 

A unidade da representação era, em Kant, a organização do esquema da 

faculdade da imaginação (esquema este  efetuado a partir da representação) pelo 

entendimento, sob a batuta da faculdade do juízo. Isso era o que originava o prazer, 

no limite, a criação de uma regra que desse unidade à representação sem a 

necessidade de conceitos, de conhecimentos exteriores, sem a necessidade de 

colocar nada a mais no esquema.  

 

 Arendt afirma que a colocação “isto me agrada ou desagrada” é quase 

idêntico ao “concordo ou não concordo com isso”, pois quem é afetado é a pessoa 

que profere tal juízo, e nesse sentido não pode haver discussão sobre certo ou 

errado, nem sobre gosto. “A solução para esses enigmas pode ser indicada pelos 

nomes de duas faculdades: imaginação e senso comum.” 243A imaginação prepara o 

“objeto” (no sentido de qualquer coisa exterior a nós) de tal forma que nós possamos 

refletir sobre ele.  

 

Ou seja: não é importante se agrada ou não na percepção; o que agrada 
meramente na percepção é gratificante, mas não é belo [lembremos da 
distinção entre belo e agradável realizada quando tratamos de Kant]. O belo 
agrada na representação, pois agora a imaginação preparou-o de modo a 
que eu possa refletir sobre ele. Essa é a ‘operação de reflexão’. Apenas 
aquilo que nos toca, que nos afeta na representação, quando não mais se 
pode ser afetado pela presença imediata - quando não se está envolvido, 
como o espectador que não estava envolvido nos efeitos reais da 
Revolução Francesa -, pode ser julgado certo ou errado, importante ou 
irrelevante, belo ou feio, ou algo intermediário. Falamos então de juízo, e 
não mais de gosto, porque, embora ainda afetados como em questões de 
gosto, estabelecemos por meio da representação a distância própria, o 
afastamento, o não-envolvimento ou desinteresse que são requisitos para a 
aprovação ou desaprovação, para apreciação de algo em seu próprio valor. 

                                                 
243 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 67. 
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Removendo o objeto, estabelecem-se as condições para a imparcialidade. 
244  

 

 O importante para a defesa da universalidade do gosto se relaciona com a 

distinção entre o belo e o agradável. O agradável, nos termos de Arendt, é o que 

agrada em relação ao objeto, enquanto o belo agrada na representação. 

Recordemos que, para Kant, quando temos algo como agradável, é necessário que 

o objeto exista. Precisamos da existência do objeto para sentir o agradável, o 

sentimento só existe por causa e em função da existência do objeto. Com o belo 

ocorre um sentimento em relação à representação que fazemos do objeto. Trata-se 

de uma operação subjetiva que se relaciona a uma representação que nós fazemos 

do objeto.  

 

Trata-se de uma relação do sujeito consigo mesmo, o objeto não precisa 

existir para que eu sinta prazer, pois está relacionado à representação. O prazer é 

desinteressado, não se relaciona com o objeto. Arendt, a partir disso, afirma que 

existe um afastamento, que é necessário para o juízo reflexivo. O juízo reflexivo é 

uma relação de mim comigo mesmo (lembremos do diálogo interno que caracteriza 

o pensamento). O sentimento de vida é engendrado com a ausência do objeto, a 

partir do esquema livre que nossa imaginação formula e nosso juízo ordena que 

nosso entendimento unifique.  

 

Todos nós possuímos as mesmas faculdades mentais. Temos a exigência de 

que todos tenham o mesmo sentimento em relação ao objeto, ou melhor, em relação 

à representação do objeto, que nós temos. Em Arendt, a partir do afastamento, 

possível a partir de nossa faculdade de imaginação, conseguimos nos elevar à 

posição de espectadores, nos desvinculando dos acontecimentos. Resta satisfeita a 

condição da imparcialidade para a realização do julgamento. Somado a isso, 

consideramos, formulamos, os juízos possíveis a respeito do acontecimento. Antes 

de considerarmos que todos devem ter a mesma posição que temos a partir do que 

sentimos, alargamos o pensamento e criamos as posições públicas possíveis de 

toda a humanidade a respeito do acontecimento.  

                                                 
244 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 67. 
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Para a exigência de universalidade, pensamos que Arendt realiza uma 

exigência a mais que Kant. O senso comum kantiano não exige que façamos um 

alargamento do pensamento no sentido de considerar as demais posições possíveis. 

O mero juízo de gosto implica no senso comum, se considerei bela determinada 

representação a partir de um objeto, todos deverão considerar da mesma forma. Em 

Arendt existe a exigência de se considerar as demais posições possíveis para o 

alargamento do pensamento.  

 

Apenas o que nos afeta na representação pode ser julgado certo ou errado; a 

remoção do objeto é o afastamento necessário para julgar. A “apreciação de algo 

em seu próprio valor” só ocorre por meio da formulação de um juízo. O valor de algo 

não pode ser destacado enquanto estivermos na presença deste algo. Caso 

estejamos na presença do objeto julgado, certamente estaremos envolvidos na 

situação, e já observamos que a posição do ator é parcial. A imparcialidade é própria 

do espectador, que não está envolvido com o objeto diretamente. A imaginação 

permite que nos afastemos do objeto, e que a partir de sua representação, 

desinteressadamente o julguemos por toda a humanidade. O valor do acontecimento 

só pode ser revelado por um olhar de toda a humanidade sobre o objeto. “O juízo, e 

especialmente o juízo de gosto, sempre reflete-se sobre os outros e o gosto deles, 

levando em conta seus possíveis juízos. Isso é necessário porque sou humano e 

não posso viver sem a companhia dos homens.” 245  

 

A posição de Arendt que citamos nos leva crer que tal atividade da 

imaginação criativa é desnecessária no pensamento alargado. Segundo Arendt, o 

pensamento alargado é o juízo reflexivo, e necessariamente no juízo reflexivo nós 

julgamos pelo todo, não por nós mesmos. Isso porque Arendt nos afirmou que o 

juízo “sempre reflete-se sobre os outros e o gosto deles.” Portanto, seria equivocado 

exigir uma imaginação criativa no pensamento alargado, pois o juízo reflexivo exige 

apenas da faculdade da imaginação torne presente o objeto, mas não que crie 

posições possíveis a respeito. No limite, a posição que adotamos no juízo reflexivo é 

a posição da humanidade. 

                                                 
245 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 68.     
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Como vimos, existe uma diferença entre o belo e o agradável, qual seja, o 

agradável se refere ao objeto (necessitamos e queremos a existência do objeto 

quando temos a sensação do agradável) e o belo se refere ao próprio sujeito (ao 

observarmos o objeto, representamos internamente pela faculdade da imaginação 

de tal maneira que nos desvinculamos da necessidade do objeto; o vínculo da 

representação se dá com o sujeito). Pois bem, como tal representação que origina o 

belo tem referência ao próprio sujeito, e nossas faculdades internas operam 

internamente da mesma maneira em todos nós, o alargamento não exige que 

formulemos juízos possíveis de todas as demais pessoas. No limite, a nossa 

formulação de juízo representa a posição de toda a humanidade. Sempre que 

pensamos nos referimos às coisas como se fôssemos a própria humanidade. A 

referência no juízo de gosto é ao sujeito enquanto humano, e quando conseguimos 

refletir, estamos sozinhos com nós mesmos e simultaneamente com toda a 

humanidade. Quanto mais a sós, mais acompanhados estaremos.  

 

Quando representamos alguma coisa que está ausente, de certo modo 
fechamos aqueles sentidos pelos quais os objetos nos são dados em sua 
objetividade. O sentido do gosto é um sentido em que, pode -se dizer, 
sentimo-nos; é um sentido interno. Assim: a Crítica do juízo emerge da 
‘Crítica do gosto’. Essa operação da imaginação prepara o objeto para a 
‘operação de reflexão’. E essa segunda operação - a operação de reflexão - 
é a verdadeira atividade de julgar alguma coisa. 246 

 

 A representação estabelecida pela faculdade de imaginação é apenas o que 

inicia uma atividade interna de nós conosco mesmo. O que interessa nesse caso 

não é o objeto, mas o jogo livre que se dá entre imaginação e entendimento. Este 

jogo livre dá ensejo ao julgamento estético, ou seja, são nossas atividades internas 

em conexão, que existem a priori, que nos permitem a formulação do julgamento. O 

objeto em nada interessa, e a representação dele é o pretexto para que nossas 

faculdades internas se enlacem livremente. Porém, como são faculdades a priori e 

de seu enlace surge em uma pessoa o sentimento de prazer, certamente tal 

sentimento seria sentido em todas as outras. São dois os motivos desta afirmação: a 

representação é apenas o ponto de partida do juízo de gosto; o que mais importa é o 

enlace interno que se inicia com ela, e gera o juízo de gosto. Segundo, todos nós 

temos internamente a faculdade de imaginação e o entendimento, ou seja, um livre 

                                                 
246 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
69. 
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jogo entre os dois que consiga “montar as peças do quebra-cabeças” em qualquer 

ser humano gera o sentimento de prazer. Caso um livre jogo cause em mim tal 

sentimento, também causaria em qualquer outro, pois o jogo interno é sempre o 

mesmo. Quando me relaciono comigo mesmo me relaciono com o todo da 

humanidade.  

 

 Podemos nos lembrar também da conexão do homem com a natureza, 

segundo a qual a natureza quer o progresso da humanidade. Nesse sentido, a 

natureza cria a rosa bela e dispõe minhas faculdades internamente de tal maneira 

que eu consiga perceber a beleza da rosa. Seguindo o mesmo princípio, a natureza 

me permite através do pensamento (juízo reflexivo) perceber se determinado 

acontecimento é vantajoso para o progresso da humanidade ou se lhe é prejudicial. 

Basta perceber se internamente o acontecimento se harmoniza comigo mesmo, se 

meu entendimento formula livremente a regra com a faculdade da imaginação. O 

nosso sentimento quanto ao fato é o nosso sentimento enquanto humanos quanto 

ao fato, e nossa voz a respeito tem a força de toda a humanidade. O nosso 

sentimento de reflexão é um sentimento enquanto humanos, julgando com ele 

julgamos enquanto humanos.  

 

Convertendo o que nossos sentidos externos perceberam em um objeto 
para os sentidos internos, comprimimos e condensamos a multiplicidade 
dos dados sensíveis; estamos em posição de ‘ver’ com os olhos do espírito, 
isto é, ver o todo que confere sentido aos particulares.247 

 

 Arendt nos diz que é como se formulássemos internamente um novo objeto, 

ou seja, nossos sentidos externos captam um objeto externo (acontecimento) e 

nossa faculdade de imaginação é capaz de compor, aliada ao entendimento, um 

esquema unificado da representação sensível. Fechando os olhos dos sentidos 

abrimos os olhos da humanidade, qual seja, os olhos do espírito. Os olhos do 

espírito é a nossa capacidade de observação sobre nós mesmos, pois o 

esquematismo da imaginação junto ao entendimento tem referência ao sujeito, e não 

ao objeto.  

 

                                                 
247 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 69. 
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 O olhar do espírito é o olhar do todo sobre o particular averiguado. Quando 

nossas capacidades mentais se unem para unificar a representação imparcial do 

evento externo, damos um sentido a ele. A atribuição de um sentido universal ao 

evento só pode ser oferecido pelo todo da humanidade. O olhar do espírito é o olhar 

da humanidade, a atribuição de sentido é uma faculdade nossa com a força de um 

padrão humanitário de atribuição de sentido.  

 

 Esta possibilidade de observar o particular a partir do todo, ajustando-o, ou 

percebendo-o desajustado, é como se fosse um sexto sentido nosso. Nos 

desligando de nossos sentidos externos, nos afastando daquilo que ocorre 

concretamente, nos colocamos na posição imparcial de espectadores do mundo. 

Nos afastamos de nossas convicções pessoais e desconsideramos as convicções 

pessoais de nossos pares (sentido privado), em prol de um sentido humanitário para 

um evento, observando-o de um ponto de vista cosmopolita, de acordo com um 

progresso da humanidade (liberdade e paz entre as nações). Nosso sexto sentido se 

refere a nós mesmos enquanto humanos, se refere à livre concordância de nossas 

faculdades mentais que existem a priori , a concordância comigo mesmo é o mesmo 

que a concordância de toda a humanidade. Enquanto em paz comigo mesmo em 

meus juízos reflexivos, estarei de acordo com a humanidade.  

 

Utilizando o termo latino [sensus communis], Kant indica que, aqui, ele quer 
dizer algo diferente: um sentido extra do espírito (...) que nos ajusta a uma 
comunidade (...) O sensus communis é o sentido especificamente humano, 
porque a comunicação, isto é, o discurso, depende dele. 248 

 

Para conseguirmos nos comunicar (em sentido estrito, ou seja, não se trata 

aqui de comunicar necessidades pessoais, mas de comunicar conforme as 

necessidades de todos) precisamos pensar considerando o ponto de vista de todos 

os outros. Precisamos pensar alargadamente, e este pensamento alargado, esta 

colocação de todos no jogo, só pode ser realizada com o afastamento e a conexão 

de faculdades internas. O senso comum só é possível a partir de uma observação 

de mim mesmo (enquanto conexão de faculdades internas) com referência ao todo. 

 

                                                 
248 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 71. 
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 Só posso me comunicar com o todo enquanto fizer parte dele. Caso me 

abstraia do todo, passarei a não compreendê-lo e a não ser compreendido 

(insanidade). O fazer parte do todo é a possibilidade de me comunicar, é o jogo 

aberto, a possibilidade de colocar à prova meus pensamentos, pois eles poderão ser 

compreendidos por todos enquanto interesses vinculados ao progresso da 

humanidade. A comunicação tem uma íntima relação com um sentido de 

humanidade, que só pode ser percebido quando nos percebemos em comunidade, 

quando conseguimos voltar nosso olhar para dentro de nós mesmos a partir de um 

evento externo e refletir sobre ele sem buscar ganhar nada com isso (sem vínculo 

com o interesse particular), tendo como conseqüência uma possibilidade de 

observação dos demais juízos possíveis a respeito de uma mesma situação 

(também desconsiderando interesses pessoais). O olhar do espírito, que 

conseguimos lançar sobre nós mesmos enquanto em estado de reflexão, é o olhar 

da humanidade. Apenas por conta desse olhar de humanidade podemos 

efetivamente nos comunicar com os demais seres humanos (comunicação no 

sentido de desnudar a alma, colocar à prova).  

 

É inevitável a lembrança do proceder de Sócrates quanto aos cuidados com a 

alma. Sócrates dialoga com almas, colocando à prova suas reflexões e as de seu 

interlocutor. Esta é a comunicação à qual estamos nos referindo, qual seja, a 

comunicação ligada aos esforços da alma, que sempre terão um sentido 

comunitário. Quando nos voltamos a nós mesmos em pensamento, estamos nos 

voltando à humanidade. 

 

Arendt nos apresenta as máximas do sensus communis, que não poderíamos 

deixar de citar:  

 

pense por si mesmo (a máxima do Iluminismo); ponha-se, em pensamento, 
no lugar de qualquer outro (a máxima da mentalidade alargada); e a 
máxima da consistência: esteja de acordo consigo mesmo. (...) Essas não 
são máximas do conhecimento; a verdade nos compele, não sendo 
necessárias ‘máximas’. Máximas são necessárias e aplicam-se apenas em 
questões de opinião e em juízos. E assim como em questões morais as 
máximas de conduta atestam a qualidade da vontade, nas questões 
mundanas, que são governadas pelo senso comunitário, as máximas do 
juízo atestam o ‘modo de pensamento’ (Denkungsart). 249  

                                                 
249 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 71.        
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Como já tivemos a oportunidade de constatar anteriormente, o pensar 

considerando os demais juízos possíveis não significa que devamos substituir o que 

pensemos pelo que os outros pensem. Isso poderia ocorrer se estivéssemos nos 

referindo ao senso privado, que ao contrário do público está limitado às 

preocupações circunstanciais de um determinado ser humano no mundo. Pensar por 

si mesmo é desconsiderar preconceitos, desconsiderar limites exteriores, considerar 

apenas o pensamento em si mesmo. É não pensar com o olhar de outros, mas 

apenas com seu próprio olhar. Apenas o olhar de nosso próprio espírito nos guia ao 

olhar da humanidade.  

 

A máxima da mentalidade alargada é a consideração dos demais juízos 

possíveis para a mesma situação. Ao pensarmos por nós mesmos, conseguimos 

adquirir um sentido de humanidade em pensamento. No limite, o pensamento 

alargado é uma decorrência da primeira máxima. As duas se completam e não se 

excluem.  

 

Certamente o pensamento não pode ter contradições, precisa ser consistente, 

precisa ter sentido, até porque se refere a um sentido para toda a humanidade. 

Precisamos estar de acordo com nós mesmos. Um desacordo interno significa uma 

ausência de pensamento. A inconsistência é a percepção de que nossa 

individualidade está em desacordo com o todo. O desacordo com o todo é um 

desacordo consigo mesmo, pois pensar implica a totalidade. Importante lembrarmos 

a máxima socrática, tão preciosa para Arendt, segundo a qual é melhor estar em 

desacordo com todos os outros (enquanto atores) do que estar em desacordo 

comigo mesmo (a posição de espectador).  

 

Importa dizer que no caso do julgamento não existe relação com a verdade, 

com o conhecimento. Trata-se aqui de universalizar (no limite, ler segundo a 

humanidade) sem regras, por meio do próprio pensamento. Trata-se de atribuir um 

sentido humanitário universal a um acontecimento particular do mundo.  A atribuição 

de sentido não formula conhecimento sobre a realidade. O conhecimento está 

conectado a outra operação da mente, na qual quem dá as regras é o entendimento, 

sem existir a liberdade para a imaginação.  
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Arendt cita uma passagem kantiana da Crítica do juízo (§ 40), que apresenta 

o sensus communis como se fosse uma razão coletiva da humanidade. Trata-se de 

um sentido comum a todos, que surge de um juízo reflexionante a partir de nossas 

faculdades mentais.250 Refletimos como todos os homens, nossas faculdades 

mentais se interagem para a aquisição de sentido. Este sentido é algo que está além 

de nós mesmos enquanto indivíduos, pois ao alargarmos o pensamento entramos 

em contato com nós mesmos. Apenas através deste contato interno podemos 

efetivamente entrar em contato com as demais pessoas. Trata-se de um contato 

peculiar, que não tem em vista trocar informações sobre o dia-dia, ou sobre o 

conceito de coisas. A comunicação efetiva é a comunicação entre as almas, nos 

moldes socráticos, e para entrarmos em contato com as almas de todos, precisamos 

entrar em contato com a nossa própria alma (conhece-te a ti mesmo, como já nos 

dizia Sócrates). 

 

O que é comunicável em geral, o que é comunicável entre as almas, por meio 

deste sexto sentido da humanidade, é o sentimento que se reflete em nós ao 

refletirmos a respeito de um acontecimento de um ponto de vista humanitário.  

 

O gosto é esse ‘senso comunitário’ (gemeinschaftlicher Sinn) e, aqui, senso 
significa ‘o efeito de uma reflexão sobre o espírito’. Essa reflexão me afeta 
como se fosse uma sensação e, precisamente, uma sensação de gosto, o 
sentido discriminador, de escolha. [Arendt citando Kant] ‘Poderíamos 
mesmo definir o gosto como a faculdade de julgar aquilo que converte 
nosso sentimento (como sensação) em uma dada representação (não 
percepção), comunicável em geral, sem a mediação de um conceito. 251 

 

Como vimos, desde Kant esta reflexão própria do juízo está relacionada ao 

gosto, de tal maneira que está relacionada a um sentimento. O juízo reflexível, no 

limite, produz um sentimento comunicável em geral. Este olhar para dentro, este 

sentido interno, produz um sentimento comunicável em geral, comunicável a todos. 

Sentimos o gosto enquanto humanos, mais ainda, enquanto humanidade. O mero 

sentimento que sentimos sozinhos é convertido em comunicável em geral, ou seja, é 

convertido no sentimento da humanidade. Nós sentimos universalmente, é como se 

                                                 
250 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
71. 
 
251 Ibid.,  p. 72. 
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a humanidade inteira estivesse sentindo a mesma coisa. E isso ocorre sem o 

conceito, não buscamos o conceito nem dependemos de conceito para sentir 

universalmente. O vínculo da humanidade não está naquilo que conceituamos, mas 

naquilo que sentimos ao alargarmos nosso pensamento, ao abrirmos os olhos do 

espírito. 

 

Importante distinguir o pensamento alargado do campo da metafísica. 

Quando julgamos alargadamente, não pretendemos avaliar os acontecimentos do 

mundo a partir de um mundo superior, o mundo das Idéias, no qual encontraremos a 

verdade final das coisas, meros reflexos de um mundo superior. Na realidade, 

pretendemos avaliar os acontecimentos a partir de um modo de pensar superior, que 

considera o todo da humanidade. Ao pensarmos alargadamente não entramos em 

contato com o mundo das idéias, mas nos aprofundamos no mundo dos seres 

humanos, pois conseguimos considerar o juízo público de toda a humanidade. 

Olhamos para dentro de nós mesmos enquanto humanos, sem a necessidade de 

nos transportarmos para um nível superior. Para pensar, nós bastamos a nós 

mesmos, por intermédio de nosso pensamento alcançamos a todos os outros. A 

“subida” ao mundo das Idéias em Platão exigia a desconsideração daquilo que não 

era essencial nos objetos. Em substituição a esta idéia, a nossa imaginação 

desconsidera os pontos de vista particulares (senso privado) para considerar o 

acontecimento apenas em termos mais amplos, em termos de humanidade em 

geral.  

 

Temos que apresentar um ponto importante em Arendt, qual seja, o ponto em 

que espectador e ator tornam-se apenas um. Até aqui, em suma, foram 

apresentados como atores os serem humanos que agem, tendo em vista interesses 

pessoais, sem efetuar um pensamento alargado (a ator é parcial por definição, 

participa do jogo e tem interesses nele). Por sua vez os espectadores são aqueles 

que pensam sem agir (é realizado um afastamento, a partir da faculdade da 

imaginação, que torna presente aquilo que está ausente, nos permitindo refletir, 

sendo esta reflexão relacionada ao todo da humanidade).  

 

Parecia que a ação excluía o pensamento, e o pensamento excluía a ação. 

Nesse sentido, os juízes jamais agiriam de acordo com seus julgamentos, mas 
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sempre sua ação estaria vinculada a outra operação mental, que vincula a ação ao 

imperativo categórico.  

O que lhe interessa [a Kant] - como ele às vezes conclui (...) é a condição 
necessária para a maior ampliação possível da mentalidade alargada: 
[Arendt citando Kant] (Se) cada qual espera e exige de todos os outros essa 
referência à comunicabilidade geral (do prazer, da satisfação 
desinteressada, então alcançamos um ponto em que é como se existisse) 
um pacto original, ditado pela própria humanidade. 252 

 

Arendt faz referência, portanto, a um pacto original entre os homens, até 

porque “encontramos aqui (...) a sociabilidade como a própria origem, e não meta da 

humanidade do homem; (...) a sociabilidade é a própria essência dos homens na 

medida em que pertencem apenas a este mundo”. 253 

 

Um passo a mais está sendo dado ao que pudemos observar até aqui. Já 

vimos anteriormente que os homens precisam uns dos outros para pensar, de tal 

maneira que a sociabilidade não é uma busca humana, mas é sua própria essência. 

Porém, como vimos, subjacente ao passar do tempo existe uma idéia de progresso 

da humanidade. A natureza quer o progresso dos homens. A sociabilidade está 

ligada ao progresso da humanidade, e tal progresso é perpétuo, não existe fim para 

o desenvolvimento da humanidade, a razão (em sentido amplo) tem um 

desenvolvimento ilimitado.  

 

Desse modo, a comunicabilidade deve continuar se desenvolvendo, sendo o 

pacto original da humanidade, referido por Arendt, exatamente este desenvolvimento 

da comunicação entre os homens. Quanto maior a comunicabilidade, maior o 

progresso da humanidade, pois mais forte é o senso comunitário. Quanto maior e 

mais difundida a mentalidade alargada, quanto mais os homens puderem desnudar 

seus pensamentos quanto ao público tendo em vista o progresso da humanidade, 

quanto maior a liberdade do homem expressar o pensamento (no sentido tratado), 

maior será o pacto entre os homens, mais eles concordarão e maior será a paz.  

 

                                                 
252 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
p. 75. 
 
253 Ibid., p. 74. 
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A idéia de que cada um tem a sua própria opinião sobre as coisas é 

extremamente nociva ao progresso da humanidade, quando nos referimos às coisas 

que importam a todos os seres humanos em geral. Isso seria o pensamento privado, 

não revelado, prevalecendo sobre o público; sobre a expressão do sentido 

comunitário. Quanto menos compreendemos e comungamos o que sentimos sobre 

o mundo (que é o colocar a prova o pensamento) mais distantes estaremos uns dos 

outros e menos efetiva a existência de uma comunidade. O que nos aproxima é o 

que tem referência ao que é público, e o que é privado, do nosso próprio interesse, 

certamente não interessa ao todo. 

 

É em virtude dessa idéia da humanidade presente em cada ser humano 
único que os homens são humanos, e podem ser chamados de civilizados 
ou humanos à medida que essa idéia torna-se o princípio não apenas de 
seus juízos, mas de suas ações. É neste ponto que o ator e o espectador 
tornam-se unos; a máxima do ator (‘padrão’) de acordo com a qual o 
espectador julga o espetáculo do mundo tornam-se uma só. O imperativo 
categórico da ação, por assim dizer, poderia ser desse modo enunciado: aja 
sempre de acordo com a máxima através da qual esse pacto original possa 
atualizar-se em uma lei geral. 254  

 

Tendemos a conciliar este pacto original com o comentário realizado pelo 

personagem Winston Smith, na obra 1984 de George Orwell, a respeito dos “proles” 

(que haviam sido marginalizados do sistema opressor retratado na obra). Segue o 

comentário: 

 

Eram governados por lealdades particulares que não punham em dúvida. O 
que importava eram relações individuais, e podia ter valor em si um gesto 
completamente irrelevante, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um 
moribundo. (...) Não eram leais a um partido, país ou ideologia, eram leais 
aos seus semelhantes. (...) Os proles tinham continuado humanos. Não se 
haviam endurecido por dentro. 255 

 

Retornando, nesse ponto Arendt une ator e espectador. Para tanto, não 

poderia manter a máxima kantiana do imperativo categórico, pois a velha máxima 

não atende aos interesses do pensamento, no limite, os interesses do progresso da 

humanidade. A máxima da ação precisa estar de acordo com o progresso da 

humanidade. A antiga máxima kantiana tem em vista ações individuais, considera o 

                                                 
254 ARENDT, H. Lições sobre a filosofia política de Kant, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 
75.     
 
255 ORWELL, G. 1984, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2002. p. 155.  
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homem isoladamente e a avaliação do ato não leva o todo da humanidade em 

consideração. Por conseguinte, para atender à necessidade de progresso, a máxima 

deve incluir a questão do pacto original, deve ter como ponto de apoio não o ato em 

si mesmo considerado, mas a sociabilidade humana. A atualização do pacto em 

uma lei geral em todo momento de ação certamente tem esta conexão com a 

sociabilidade. A sociabilidade é a lei geral dos homens, e devemos agir em função 

da comunicabilidade, o que significa agir tendo em vista o sentimento em relação a 

toda a humanidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

13 Pensamento e realidade 

 
 

Propomos uma questão-chave para uma pessoa saber se está refletindo. É a 

seguinte: você consegue se imaginar fora das regras às quais está atualmente 

vinculado? Isso porque o pensamento é fora das regras, não há limite para a 

atividade de pensar, sendo previamente necessário o afastamento das regras que já 

estão no jogo para pensar.  

 

A única maneira de estar em contato com a realidade é questionando-a. O 

não questionamento cria simplesmente o hábito, a tradição, um automatismo 

irrefletido a partir de um conjunto de regras (sofisticado ou não) que pode ser visto 

como algo que já faz parte do indivíduo que não reflete. As pessoas que não 

refletem são as normas que elas seguem. Não possuem vínculo com a realidade, 

pois as normas para fazerem algum sentido precisam ser refletidas (automatismo 

não faz sentido, não existe um motivo por trás do que é feito). Aquele que reflete não 

é as normas que segue, mas é ele mesmo, enquanto consegue questionar as 

normas questiona sua própria realidade, buscando sentido nas coisas, buscando 

sentir as coisas em seu espírito.  

 

Só o espírito livre tem contato com a realidade. A ponte entre realidade e 

indivíduo está em colocar-se no vento do pensamento. A comunicação só faz 

sentido se precedida de ventania, pois quem estará a falar não serão as regras, mas 

o próprio espírito.  

 

 Precisamos lançar a maior luminosidade possível sobre o que estamos 

dizendo, até porque vivemos em um mundo repleto de meias verdades.  

 

 A vida perde sentido quando apesar de existir uma concatenação lógica no 

que fazemos, ao mesmo tempo parece não fazer sentido do jeito que está. Existe 

uma diferença muito oportuna entre a lógica e o sentir; e o nosso julgamento, nosso 

sentimento de vida nos termos kantianos, tem base em um sentimento de nós em 

relação conosco mesmo a partir de uma leitura da realidade.  
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 Podemos ter um sistema repleto de regras lógicas, ordens às pessoas sobre 

o que fazer que possuam uma ordem lógica, um “sentido” nos limites das próprias 

regras. Tal lógica de sistema pode ser captada pela pessoa, ela pode entender as 

regras de um sistema e atuar de acordo com elas de maneira irrefletida. Porém, tais 

regras podem ser captadas pela pessoa sem que ela se vincule a essas regras, sem 

que ela simplesmente atue de acordo com elas. A pessoa pode ter uma posição de 

espectador, pode conseguir observar a ordem lógica das regras sem abandonar a si 

mesma (pensamento), e sem abandonar seu sentimento (julgamento). Seu 

sentimento de vida pode perceber a desordem na simples ordem lógica. Pode 

perceber que a ordem lógica de regras não faz sentido para ela e para a 

humanidade.  

 

 Segundo Arendt, uma pessoa pode perder a capacidade de pensar, pode não 

prestar contas a si mesma, mas manter sua lógica atuante. A vida se torna uma 

ordem, como já dizia o poeta, e passamos a viver em função de regras e ordens ao 

invés de considerarmos a nós mesmos e à humanidade.256  

 

 A vida sem sentido possui duas características marcantes: é repleta de regras 

e ausente de reflexão. Sabe-se exatamente o que se deve fazer, sem saber 

exatamente o porquê, sem perceber de que modo aquilo lhe afeta e afeta a 

humanidade. Isso porque o que é contrário à humanidade é contrário a nós mesmos, 

não na ordem lógica, mas no que se refere ao nosso espírito.  

 

 O pensamento é capaz de dissolver as regras que nos são apresentadas para 

abrir espaço ao nosso próprio julgamento. A ausência de regras abre espaço à voz 

da humanidade. 

 

                                                 
256 “Os ombros suportam o mundo”: Chega um tempo em que não se diz  mais: meu Deus./Tempo de 
absoluta depuração./Tempo em que não se diz mais: meu amor./Porque o amor resultou inútil./E os 
olhos não choram./E as mãos tecem apenas o rude trabalho./E o coração está seco.//Em vão 
mulheres batem à porta, não abrirás./Ficaste sozinho, a luz a pagou-se,/mas na sombra teus olhos 
resplandecem enormes./És todo certeza, já não sabes sofrer./E nada esperas de teus amigos.//Pouco 
importa venha a velhice, que é a velhice?/Teus ombros suportam o mundo/e ele não pesa mais que a 
mão de uma criança./As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios/provam apenas que a 
vida prossegue/e nem todos se libertaram ainda./Alguns, achando bárbaro o espetáculo,/prefeririam 
(os delicados) morrer./Chegou um tempo em que não adianta morrer.Chegou um tempo em que a 
vida é uma ordem./A vida apenas, sem mistificação.” DRUMMOND DE ANDRADE, C. Sentimento 
do Mundo, Rio de Janeiro: MEDIAfashion, 2008. p. 51 e 52.   
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 Podemos perceber em nosso dia-a-dia a ausência, ou não, de sentido no que 

acontece, ou fecharmos os olhos do espírito para isso, fazendo com que o peso do 

mundo seja pelos nossos ombros suportável.  

 

 Fechar os olhos ao mundo é fechar os olhos à humanidade e a si mesmo. A 

perda da capacidade de pensar revela o distanciamento entre a consciência do ser 

humano e o que acontece no mundo ao seu redor. Regras não dependem da 

humanidade, nem do sentimento a ela relacionado, para serem feitas, e quem 

contestará que ordens podem ser dadas impensadamente? Existe uma necessidade 

constante de ser realizada uma avaliação de nós por nós mesmos. E a principal 

questão que devemos nos fazer não é no sentido de saber se as ordens dadas 

foram bem cumpridas, mas sim qual é o sentido daquilo que foi ordenado e daquilo 

que foi feito.  

 

 O apelo que fazemos a nós mesmos é o apelo que fazemos ao mundo. 

Alguns “berros” podem ser originados das reflexões, quando percebemos o 

desacordo entre a “realidade”, na ordem lógica do mundo, e nós mesmos, enquanto 

humanidade. Berros que devem ecoar nos demais espíritos livres, berros capazes 

de despertar por meio da questão necessária para a avaliação que está sendo 

realizada, como já fazia Sócrates. 

 

 Apenas nós podemos dialogar conosco mesmos, o diálogo interno não 

permite visitas, e com referência à humanidade o que deixa uma pessoa perplexa 

(perplexidade espiritual, oriunda do pensamento, e não lógica) é certamente capaz 

de deixar perplexos todos os demais.  

 

 Vale dizer, o nosso julgamento (necessariamente posterior ao pensar) só 

pode ser comunicado aos demais se for um questionamento (implícito ou explícito) 

da realidade. Como Sócrates, o grande exemplo de Arendt quanto ao pensamento, 

se comunicava? Questionando sempre. Só podemos sentir o mundo e a nós 

mesmos quando questionamos a realidade enquanto regras.  

 

 A realidade regrada é o cadeado do espírito e o questionamento é a chave. 

Como o pensamento está vinculado ao questionamento, só podemos sentir a 
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realidade após questioná-la e todo julgamento universalmente comunicável foi 

precedido de um questionamento da realidade.     

 

 A comunicação é um convite à reflexão. A comunicação da humanidade exige 

espíritos livres. De pessoas com espíritos embotados só podemos conseguir a 

obediência a regras, jamais conseguiremos nos comunicar, seja para o exercício do 

pensamento, seja para o julgamento de um caso prático. O convívio é palavra de 

abrigo apenas aos dispostos a pensar. Estes poderão conviver consigo mesmos e 

com os outros. Aqueles incapazes de refletir estarão condenados a se distanciarem 

de si mesmos, das pessoas de sua comunidade e do próprio mundo. O vínculo a 

regras irrefletidas pode nos manter cativos a todo e qualquer sistema que possua 

alguma lógica. A adesão é extremamente simples, basta substituir os mandamentos. 

A ausência do pensamento propicia a adesão a um novo código “sem discussão”.  

 

A ausência do pensamento, contudo, que parece tão recomendável em 
assuntos políticos ou morais, também apresenta perigos. Ao proteger contra 
os perigos da investigação, ela ensina a aderir rapidamente a tudo o que as 
regras de conduta possam prescrever em uma determinada época para 
uma determinada sociedade. As pessoas acostumam-se com mais 
facilidade à posse de regras que subsumem particulares do que 
propriamente ao seu conteúdo, cujo exame inevitavelmente as levaria à 
perplexidade. Se aparecer alguém, não importa com que propósitos, que 
queira abolir os velhos ‘valores’ ou virtudes, esse alguém encontrará um 
caminho aberto, desde que ofereça um novo código. Precisará de 
relativamente pouca força e nenhuma persuasão – isto é, de provas de que 
os novos valores são melhores do que os velhos – para impor o novo 
código. Quanto maior é a firmeza com que os homens aderem ao velho 
código, maior a facilidade com que assimilarão o novo. Na prática, isso 
significa que os mais dispostos a obedecer serão os que foram os mais 
respeitáveis pilares da sociedade, os menos dispostos a se abandonarem 
aos pensamentos – perigosos ou de qualquer tipo -, ao passo que aqueles 
que aparentemente eram os elementos menos confiáveis da velha ordem 
serão os menos dóceis. 257  

 

 O pensamento nos obriga a nos desfazermos do que sabemos, e se 

ficássemos com o ensinado, teríamos morte por viver. O caminho das regras 

irrefletidas é o caminho da morte do espírito.  

 

 
 

                                                 
257 ARENDT, H. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1995. p. 133. 



192 
 

CONCLUSÃO 

 

Verificamos duas possíveis interpretações do sujeito kantiano,  principalmente 

em função da sua noção de autonomia. A primeira que apresentamos tem relação 

com a posição segundo a qual o individualismo é reflexo do humanismo. A segunda 

interpretação possível busca uma revitalização do humanismo, a partir da 

constatação do sujeito finito em Kant, no sentido em que o humanismo não precisa 

necessariamente culminar no individualismo.  

 

Como vimos, com a filosofia kantiana os seres humanos são autônomos, pois 

fornecem suas próprias leis a si mesmos, e ainda, sendo sua vontade 

universalmente legisladora, podem através da lei moral formular leis aplicáveis a 

todos os homens. Estamos falando da fundamentação teórica de um estado 

democrático, no qual os legisladores não cuidam, em tese, de seus próprios 

interesses, mas dos interesses de toda a comunidade. A lei institucionalizada é 

válida para todos os sujeitos da comunidade, sendo que a autonomia teorizada, tem 

como decorrência na prática a responsabilização pelos seus atos. A partir da idéia 

de finitude radical do sujeito, fica garantida a idéia de autonomia (o sujeito cria suas 

próprias regras), e em contrapartida, pode ser responsabilizado por seus atos. O 

sujeito possui direitos e deveres que o reflexo de sua autonomia instituiu (o poder 

legislativo), portanto deve respeitar as leis que ele mesmo instituiu. A realização da 

lei moral no mundo físico não é imediata, permanecendo no dever-ser até a sua 

realização no mundo do ser, sendo que a ponte para esta realização da moral no 

mundo físico é o direito.  

 

 A teoria de um processo paulatino para um melhor estado de coisas, no qual 

a comunicabilidade entre as pessoas será maior, bem como a liberdade (no sentido 

de realização da lei moral), na prática, para os dias atuais, pode ser vista como uma 

justificação para o estado de coisas.    

 

Como vimos, o homem é fim em si mesmo, não podendo ser utilizado como 

meio para a obtenção de um fim qualquer; uma decorrência da autonomia (elaborar 

suas próprias leis), é a liberdade legal, que implica na necessidade de obedecer às 
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leis que aprovamos; a igualdade civil implica na possibilidade de cada membro da 

comunidade poder buscar sua realização, através de seus talentos, em igualdade de 

condições em relação aos demais membros da sociedade; a independência civil, 

significando que a existência de todos os membros da sociedade, bem como a sua 

conservação, não é devida a ninguém.  

 

Trata-se de um mecanismo de proteção do homem pensado em relação às 

forças de um estado absoluto, que tem o fim em si mesmo considerado, e não tendo 

como fim o homem. Nesse sentido é humanista, mas na prática culmina no 

individualismo, caracterizado pela prevalência dos projetos individuais, sem a 

valorização do espaço público, relativizando opiniões e gostos.  

 

Apenas a partir da possibilidade do homem ser considerado fim em si mesmo, 

noção própria da autonomia, é que poderá ter espaço para se desenvolver a noção 

individualista, no sentido de promoção de seus projetos individuais, ficando o espaço 

público em segundo plano. A lógica do individualismo conduz a dissolver a 

valorização de uma esfera de normatividade supra-individual em torno da qual a 

humanidade pode constituir-se e reconhecer-se como tal (intersubjetividade). O 

individualismo culmina na afirmação da minha única singularidade. Dessa forma, 

aquilo que é exterior ao indivíduo passa não apenas a ser desvalorizado, mas 

constitui um verdadeiro problema. Os projetos individuais relativos a cada membro 

da comunidade passam a encontrar dificuldades para a realização frente às 

dificuldades exteriores, dentre as quais o ente Estatal e suas normas. O sistema que 

Kant propôs tem como decorrência a sua inversão, pois ao invés de estarmos rumo 

à concretização da comunicabilidade entre os homens, da maior inter-subjetividade, 

verificamos na prática o desenvolvimento de indivíduos egoísticos, para os quais o 

espaço público é um verdadeiro problema para a concretização de seus projetos.  

 

Enquanto a individualização conduz na prática a projetos individuais, tais 

projetos precisam buscar algo. Existe uma necessidade de satisfação do indivíduo, 

seu projeto individualista precisa de algum “norte”, de algo a ser conquistado. O 

desenvolvimento da sociedade de consumo certamente está vinculada ao processo 

de individuação do sujeito. O sujeito se torna indivíduo, que por sua vez se torna 

uma peça do mecanismo de consumo. As premissas basilares do sujeito que se 
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torna indivíduo conduzem para a facilidade cada vez maior do controle de deus 

desejos, de suas intenções, e de suas ações. Os projetos individuais tem em vista a 

realização de algum objetivo professado pelo sistema de consumo.  

 

A aquisição de bens é o objetivo dos projetos individuais, e quanto mais 

sucateado o espaço público mais os seres humanos se tornam reféns de desejos e 

vontades que não são propriamente suas. O vazio da individualização, momento no 

qual os seres humanos não enxergam uns aos outros como membros de uma 

comunidade, sendo necessária a efetiva convivência de uns com os outros, é 

preenchida com necessidades criadas pelo sistema consumista.      

 

As bases do direito kantiano, qual seja, a paulatina transposição da lei moral 

no mundo físico, tendo o homem como fim em si mesmo, independente, e com 

igualdade em relação aos demais para realizar seus próprios fins (a liberdade para a 

realização dos fins de um deve ser concretizada de tal maneira que os demais 

possam também realizar a sua liberdade), são concretizadas com uma adaptação 

(que talvez não pudesse deixar de ser realizada), qual seja, a liberdade para a 

concretização dos projetos individuais de um não deve interferir na liberdade dos 

demais para concretizar seus projetos individuais. Trata-se da adaptação do direito 

humanista para um direito individualista.  

 

Nesse sentido, o direito é um mecanismo garantidor das liberdades voltadas 

ao consumismo. A manutenção do sistema consumista é garantida pelo direito, 

enquanto instância reguladora do que pertence a cada um.  

 

Para passarmos à segunda possível interpretação do sujeito kantiano, 

importante relembrarmos a posição de Renaut a respeito do sujeito e do indivíduo. O 

sujeito, em sentido forte, é relacionado ao humanismo, como valorização da 

humanidade como um todo, e não apenas do homem enquanto indivíduo. O 

indivíduo, em sentido forte, está relacionado à proteção do ser humano frente a tudo 

o que o cerca, com destaque para o Estado e para os demais indivíduos. 

Teoricamente é criada uma teia de proteção ao indivíduo, dotando-o de autonomia e 

liberdade, tornando-o independente em relação a tudo o mais, sendo criados 

mecanismos para garantir tal independência. 
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Como já tivemos a oportunidade de afirmar, Renaut pretende uma volta à 

transcendência dos valores, limitando o individualismo. No limite, defende a 

possibilidade da constituição do sujeito não culminar no individualismo, podendo os 

valores humanistas serem resgatados sem cairmos em um individualismo que não 

se importa com o espaço público. Trata-se de limitar a individualidade, sendo 

possível a comunicação e a intersubjetividade.  

 

Para ser possível uma objetividade a partir da subjetividade, é necessário 

buscar um mecanismo, uma base teórica, a partir da qual podemos dizer que uma 

regra válida para uma determinada pessoa, percebida dentro da sua subjetividade, 

possa ser válida para todos, ou seja, ser objetivamente válida. Esta é a saída para o 

humanismo não culminar no individualismo, pois implica na objetividade da regra a 

partir do sujeito finito, que passa a se relacionar com os demais sujeitos finitos. 

Justifica-se, nesse sentido, uma investigação da crítica do juízo de Kant, na qual o 

juízo de gosto possui as características acima mencionadas, ou seja, encontramos a 

objetividade a partir da subjetividade.  

 

 No que se refere à crítica do juízo e sua implicação no pensamento de 

Arendt, separamos alguns pontos que consideramos essenciais para uma reflexão. 

Estudamos no presente trabalho o juízo estético kantiano, do qual destacamos os 

seguintes pontos: trata-se de um juízo reflexivo, que não considera nada que lhe 

seja exterior, apenas a representação subjetiva na imaginação; é algo que está 

diretamente relacionado com o nosso sentimento, chegando Kant a nomear o juízo 

estético de sentimento de vida; é um juízo que só pode ser formulado a partir da 

liberdade da nossa faculdade da imaginação, com o auxílio do entendimento, 

basicamente para dar a unidade como se fosse um conceito; simultaneamente, 

trata-se de uma operação do espírito que independe de conceitos; trata-se de uma 

reflexão do espírito sobre si mesmo; enfim, possui uma exigência de universalidade, 

como se pudéssemos perceber o sentimento de todos os outros em relação a 

determinado objeto (senso comum).  

 

 Certamente tais características colocadas por Kant no juízo reflexivo podem 

muito bem ser utilizadas para um julgamento que não se refira à beleza das coisas, 
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mas sim a uma adequação das coisas do mundo ao nosso sentimento, ou seja, uma 

avaliação do mundo a partir daquilo que sentimos. Kant ensaiou a possibilidade de 

utilização de sua descoberta, qual seja, possuímos uma faculdade interna voltada 

exclusivamente ao julgamento. Certamente a partir do momento que descobrirmos a 

possibilidade de julgarmos especificamente por meio de uma faculdade, no limite, 

que somos constituídos a priori de uma faculdade voltada exclusivamente ao 

julgamento, tal faculdade não deve ser utilizada unicamente para um julgamento 

estético, que também é fundamental para nós, mas não resolve todos os problemas 

humanos. Isso porque precisamos julgar acontecimentos que se referem à nossa 

natureza humana, que envolve seres humanos e por vezes, tais acontecimentos são 

tão poderosos que podem modificar o futuro da humanidade como um todo.  

 

 Percebendo isso, Kant trabalhou alguns textos políticos considerando a 

possibilidade de julgar sem a necessidade do imperativo categórico. Inversamente, o 

imperativo categórico era a máxima da ação, mas o julgamento não é propriamente 

ação, trata-se de uma observação dos acontecimentos. Porém, apesar de Kant ter 

percebido a importância do juízo reflexivo para a esfera pública, para a convivência 

entre os homens, não teve tempo de vida (na visão de Arendt) para criar um sistema 

organizado a respeito da filosofia política, que teria como ponto central justamente o 

juízo reflexivo.  

 

 Arendt percebeu esta possibilidade; percebeu a importância do juízo reflexivo 

para a política. Em suas “Lições sobre a filosofia política de Kant”, Arendt analisa 

justamente a questão do julgar percebendo que podemos retirar do juízo reflexivo 

kantiano uma teoria do julgamento, uma maneira de julgar as coisas utilizando nossa 

faculdade mental que sente o mundo, ou melhor, que nos faz sentir o mundo, 

independentemente de regras postas. Trata-se de um julgamento a partir de si 

mesmo, a partir do nosso sentimento de vida. Com sobredito julgamento, voltamos à 

possibilidade de serem estabelecidas relações inter-subjetivas, culminando na 

recuperação do espaço público.     

 

 O partir do pensamento, podemos observar um acontecimento do ponto de 

vista de toda a humanidade. Trata-se do pensamento alargado, que considera os 

pontos de vistas possíveis a respeito de determinado acontecimento a partir da 
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capacidade da nossa faculdade da imaginação. Devemos perceber que no 

pensamento alargado, que é um juízo reflexivo, o papel do entendimento (nossa 

faculdade interna apropriada para a fabricação de conceitos) tem o papel de dar 

unidade ao que é representado na nossa imaginação. Nossa imaginação reflete o 

evento externo e considera os pontos de vista possíveis, e a unidade ao todo que 

culmina em uma reflexão do ser humano para consigo mesmo é dada pelo 

entendimento a serviço da faculdade da imaginação. 

 

 A respeito dos pontos de vista que consideramos em um pensamento 

alargado, devemos nos recordar que não se trata de considerar posições subjetivas 

dos demais seres humanos, ou seja, não se trata de considerar interesses próprios 

de cada um, mas um interesse comunitário em torno do acontecimento. A idéia é a 

de que, em pensamento, podemos considerar o ponto de vista de todos, pois 

quando pensamos alargadamente já não nos referimos a nossos interesses 

subjetivos, mas a nossos interesses humanos. Quanto mais conseguimos nos 

enxergar internamente, mais conseguimos enxergar nossos próximos.  

 

 Vale dizer, não se trata de conseguir internalizar os reais pensamentos das 

demais pessoas, trata-se de perceber que quando pensamos sobre alguma coisa 

somos capazes de sair de nós mesmos enquanto seres com interesses particulares, 

para adentrarmos em um outro eu, capaz de pensar sob o ponto de vista de toda a 

humanidade.  

 

 Como podemos perceber a partir de Kant, a consideração dos demais pontos 

de vista é a consideração de nós mesmos quando inserimos no jogo a nossa 

faculdade subjetiva que tem uma tendência à universalidade; a nossa faculdade do 

juízo, ou melhor, o nosso próprio sentimento.   

 

 Não há regras para este sentir, trata-se de uma relação conosco mesmo que 

pode ser engendrada a partir de um evento externo. Nos lembrou Arendt que 

ninguém pode pensar sem a companhia das demais pessoas. Ninguém pode pensar 

alargadamente sem as demais pessoas (consideração dos demais juízos possíveis), 

nem sem o evento externo (que será objeto de julgamento).  
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O que pretenderemos agora é compreender o pensamento alargado a partir 

daquilo que se pode entender por juízo reflexivo. A idéia é a seguinte: o juízo 

reflexivo estético pode ser sentido apenas de duas maneiras, quais sejam, prazer ou 

desprazer. Devemos portanto nos ocupar do juízo reflexivo voltado ao julgamento 

das coisas do mundo, sob ponto de vista humanitário, nos mesmos moldes. Para 

seguir Kant, devemos considerar a possibilidade do sentimento positivo e do 

sentimento negativo em relação a determinado evento do mundo. 

 

 O pensamento sem regras é a percepção, ou melhor, o sentir a respeito da 

existência ou não de uma unidade (ou um sentido, uma conexão harmoniosa) na 

multiplicidade de coisas observadas (o evento julgado). A multiplicidade de coisas, 

captadas pela nossa imaginação, só poderá ser unificada pelo nosso entendimento, 

para entrar em um contato positivo com o nosso sentimento (para não dizer “para 

causar prazer”, próprio do juízo reflexivo estético especificamente), se for perceptível 

uma harmonia, um sentido, naquilo que é captado exteriormente. Isto porque esse 

sentido não pode ser descoberto apenas a partir do elemento externo, pois o juízo 

reflexivo em seu sentido positivo (o prazer, no caso da estética) só é gerado quando 

existe a unicidade, quando ela é percebida. O nosso olhar para dentro de nós 

mesmos nos causa prazer quando a harmonia é encontrada pela relação entre 

entendimento e imaginação. Do contrário, quando esta harmonia não consegue ser 

atingida, quando o entendimento não consegue dar unidade ao capturado pela 

imaginação, no caso do juízo estético sentiríamos desprazer, mas no caso do 

sentimento alargado tendo em vista um evento externo sob um ponto de vista 

humanitário, sentiríamos uma desarmonia em relação à humanidade. No limite, 

perceberíamos que o evento não está de acordo com o que é melhor para a 

humanidade.  

 

 O sentir do pensamento alargado é o que unifica toda a humanidade dentro 

de nós. A partir de um evento externo, nós podemos assumir o papel de espectador, 

nos assemelhamos a toda a humanidade, e percebemos se o evento externo nos 

causa um sentimento positivo ou negativo. No caso da Revolução Francesa, Kant 

sentiu algo positivo ao assumir o papel de expectador. No caso do totalitarismo, 

especificamente o nazismo, Arendt sentiu o mundo negativamente ao assumir o 

papel da humanidade. Isso porque a sua faculdade da imaginação não conseguiu se 
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harmonizar com o entendimento para que o evento fosse sentido positivamente. É 

sobre isso que trata o pensamento alargado: conseguir sentir a harmonia ou a 

desarmonia no mundo, em relação à humanidade, sem a necessidade de verificar 

regras ou conceitos externos ao pensamento-sentimento. Trata-se de perceber se 

ao inserirmos um acontecimento do mundo em nosso diálogo interno, o mesmo é 

harmonizável conosco mesmo, enquanto assumimos o papel de espectadores, 

portanto, de humanidade; ou, pelo contrário, se não é possível a harmonização.  

 

 Nesse sentido, somos capazes de perceber se um evento é bom ou ruim por 

meio da verificação da existência ou não de uma harmonia do nosso sentimento, 

enquanto espectadores (enquanto humanos sem interesses próprios) com o evento 

em questão.  

 

 Importante recordar que Arendt assinalou pela possibilidade da perda da 

capacidade de pensar, ou seja, uma perda da relação do seu sentimento em relação 

ao mundo. A perda da relação do sentimento com o mundo é a perda da conexão 

com o mundo, pois quem julga é o nosso sentimento. Arendt nos afirma que é 

possível alguém manter ativas as suas atividades mentais voltadas ao raciocínio 

lógico, sem a manutenção em atividade do pensamento alargado (sentimento em 

relação ao mundo). Foi o que ocorreu com Eichmann, que não tinha noção do que 

estava fazendo. Alguém poderia dizer que ele sabia o que fazia, sabia que suas 

ações culminavam na morte de outras pessoas, mas a perda da capacidade de 

pensar não leva só em consideração a capacidade de dizer, de recompor para outro 

exatamente aquilo que você praticou, descrevendo para outra pessoa. A perda da 

capacidade de pensar é a perda da capacidade de perceber, de sentir, o que se está 

fazendo em relação a toda a humanidade. Não se trata de descrever sua atuação 

enquanto ator, trata-se de conseguir se elevar a uma condição de espectador e 

conseguir conectar os acontecimentos com toda a humanidade.  

 

 Inevitável lembrar da passagem das Lições na qual Arendt propõe a 

possibilidade de um novo imperativo para a ação, que considerasse a união de ator 

e espectador, que se dá quando a idéia de humanidade é considerada não apenas 

em relação ao juízo, mas também em relação à ação. Trata-se da manutenção do 

pacto original dos homens, que não tem em vista a sociabilidade, mais do que isso, 
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a sociabilidade é de sua própria essência. Nesse sentido, a comunicabilidade é 

essencial ao ser humano devendo ser sempre aumentada a comunicação entre os 

homens. Certamente, não estamos nos referindo à troca de meras palavras, a 

comunicação aqui enunciada possui um sentido forte, o sentido de poder tornar 

públicas as suas intenções. Para tornar públicas suas intenções, elas devem estar 

de acordo com o progresso da humanidade, de tal maneira que é necessário pensar 

alargadamente para que a comunicação exista nesse sentido de publicidade das 

intenções.  

 

 Importante perceber que nesse sentido a referência para as ações em Arendt 

não é o imperativo categórico kantiano, mas a idéia de humanidade. E qual seria o 

conceito dessa humanidade defendida por Arendt? Não existe conceito, o 

pensamento alargado reflete sobre o próprio ser humano que pensa, se referindo ao 

seu sentimento. O valor está na própria humanidade, ele não pode ser possuído 

enquanto informação estanque, só pode emergir em nosso espírito enquanto 

pensamos, e terá referência a algum acontecimento do mundo físico quando 

pensamos alargadamente. 

 

 O pensamento é aquilo que nos permite evitar o mal, sendo que o mal só 

pode estar presente quando ausente o pensamento. Por sua vez, o pensamento 

alargado é o que nos permite perceber se existe sentido nos acontecimentos do 

mundo. Quem nos diz se as coisas estão certas ou erradas somos nós mesmos, 

quando pensamos alargadamente, quando abrimos espaço para a humanidade 

dentro de nós.  

 

 O melhor julgador, nesse sentido, não é o grande conhecedor de leis, não é o 

que percebe logicamente a concatenação de premissas escritas, sendo capaz de 

dar uma conclusão final ao caso concreto a partir daquilo que está escrito na lei. 

Caso fosse assim, absolutamente corretos estariam os juízes nazistas em suas 

condenações ao seguirem leis desumanas. O melhor julgador é aquele que percebe 

a humanidade dentro de si, é aquele que sente a possibilidade de um sentido 

naquilo que é dado a julgamento concretamente. Tal sentido quem fornece é a 

própria humanidade, é nosso sexto sentido, o senso comum. Só ele é capaz de nos 

conectar com a realidade, nos tornando capazes de descrever e assimilar 
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acontecimentos não apenas em um sentido lógico, mas de tal maneira que faça 

sentido ao nosso espírito. Sentindo a nós mesmos somos capazes de sentir a 

humanidade. 

 

 Na posição de Arendt, a partir do pensamento alargado, Kant é base para a 

tentativa de recuperação teórica do espaço público. Assim como Renaut, Arendt 

aposta na recuperação dos valores humanistas, tendo a objetividade como 

conseqüência da subjetividade. O ponto chave para tal posição é o nosso 

sentimento, enquanto voltado ao todo da humanidade. Ao nos relacionarmos 

conosco mesmos (com relação ao nosso sentimento em relação à humanidade – 

pensamento alargado), nos relacionamos com todos os demais seres humanos.  

 

 Afinal, em qual posição devemos depositar nossos esforços? Devemos ter em 

mente que o sujeito kantiano tem necessariamente como conseqüência o 

individualismo, que vivenciamos atualmente? A partir disso, seria necessário pensar 

em um novo modelo de sujeito, 258 apropriado para ser base teórica contrária ao 

individualismo. Ou devemos depositar esperanças no sujeito kantiano, na 

possibilidade de estabelecermos uma inter-subjetividade a partir dos nossos 

sentimentos em relação à humanidade, recuperando o espaço público e a 

comunicabilidade (em sentido forte) entre os seres humanos? Postas estão 

premissas para reflexões a serem realizadas em um novo trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Para reflexões sobre o sujeito e sua possibilidade de subsistir na contemporaneidade, temos o 
recente trabalho de PUGLIESI, M. Sujeito: Traços de um projeto burguês. 2008. Tese (Doutorado 
em Filosofia). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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