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I. LIGAÇÕES PERIGOSAS 

Ao longo da história, filosofia e política têm mantido, entre si, ligações perigosas. Amantes 

caprichosas e inquietas, não raro suas posições invertem-se em sua alcova. Platão oferece 

aquele que pode ser o seu mais forte paradigma. O rei filósofo, ou melhor, o filósofo rei, 

exercitado em sua teoria, o que lhe garante o contado com às idéias – melhor, talvez, dizer 

com a realidade, já que são as idéias, todas subordinadas à idéia do bem, o real – seria 

aquele que pode, ainda que precariamente, fazer passar para a ordem instável do sensível e 

na qual se encontra a cidade, a imutabilidade do mundo das idéias, mundo da verdade. Mas 

também em Marx se encontra um tal modelo, ainda que de ponta-cabeça. Pois agora a 

verdade é verdade do movimento, da história implacável e que não conhece obstáculo que 

não venha a superar; as idéias, essas são cristalizações, resultado de um descolamento do 

processo histórico que as fez engendrar e que elas pretendem, ingenuamente talvez, sustar. 

Na décima primeira tese contra Feuerbach, lemos a denúncia da filosofia e daqueles que 

lidam com ela, como ocupando-se apenas de interpretar o mundo, o que se fez de diversas 

maneiras. Na continuação da tese, da denúncia se passa à sentença: trata-se, agora, de 

transformar o mundo. Essa sentença pode, em certo sentido, ser lida como uma sentença de 

morte, uma aposta na revolução que, se bem sucedida – e Marx parecia não duvidar da 

inexorabilidade e inevitabilidade da vitória -, significa a plena realização da filosofia. 

Afirmar que é chegado o momento da revolução, que fique claro, não é um abandono da 

filosofia em nome de uma práxis revolucionaria que se faria às cegas. Toda práxis demanda 

sua teoria, e cabe a filosofia, então revolucionaria, indicar-lhe o seu portador, aquele cujo 
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ponto de vista é o único que se apresenta como verdadeiro, como objetivo2. Que o leitor 

esteja atento: há tempos, dizia-se que a filosofia era serva da teologia; num período mais 

recente, podia ser dito que ela era serva da revolução. Mas, para usar palavras de Kant, 

“não se vê muito bem ‘se ela vai à frente da sua digna senhora com a tocha, ou se segue 

atrás pegando na cauda”3. 

 Como a Ilustração retomasse, em larga medida, o ideal de Platão acerca de um rei 

filósofo, Kant marca, também ele, um capítulo singular nesse longo caso de amor, poder e 

sedução; a ele pode ser atribuída a renúncia às felizes temeridades que a Marquesa de 

Merteuil julga identificar no Conde de Valmont, em sua caça à Presidenta de Tourvel. Em 

um texto marcado por ironia, sarcasmo e ardil, como muitos apontam4,  no qual “governar e 

filosofar são [apresentados como] atividades sociais complementares”, encontra-se a 

“modernidade da concepção crítica de política e filosofia”5. Nesse texto,  intitulado “Artigo 

secreto para a paz perpétua” e que é publicado como segundo suplemento À Paz Perpétua, 

tem-se não apenas que política e filosofia se completam, mas também que não se misturam, 

ou não se deveriam misturar. Nas palavras do próprio Kant, “não é de esperar nem também 

de desejar que os reis filosofem ou que os filósofos se tornem reis, porque a posse do poder 

prejudica inevitavelmente o livre juízo da razão”6.  Não se trata de uma simples denúncia 

da corrupção da reflexão por parte do poder, mas de reconhecer que ambos, filósofo e 

político, estão submetidos a imperativos distintos, o primeiro à verdade, o segundo à 

eficácia7. E é justamente aí, nessa submissão a imperativos distintos, que a divisão do 

                                                 
2  “Assim como a filosofia encontra no proletariado suas armas materiais, o proletariado encontra na filosofia 
suas armas espirituais (...) A filosofia não pode ser realizar sem a supressão do proletariado; o proletariado 
não pode se suprimir sem a realização da filosofia.” Marx, Contribuição à Crítica hegeliana do Direito, 
passim.  Sobre a relação entre teoria objetiva e ponto de vista do proletariado, pode-se consultar Lukàcs, 
História e Consciência de Classe, em especial o capítulo intitulado “O que é marxismo ortodoxo”.   
3 Kant, Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 369. Trad. de Artur Morão em Kant, A paz perpétua e outros 
opúsculos, Lisboa,  1992, pag.  150. As citações dos textos de Kant se referem à edição da Academia, número 
do volume e da página, exceção da Crítica da Razão Pura (KrV), que cito conforme a primeira e segunda 
edições. Quando possível, indico ainda a tradução para o português dos texto de Kant. Da Crítica da Razão 
Pura, utilizei a tradução Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, que fornece, à margem, a paginação das edições A e B. 
4 Por exemplo, Gerhardt, “Der Thronhverzicht der Philosophie” in Höffe (org), Zum ewigen Frieden, Berlim, 
Akademie, 1995, 171 – 194, e Ricardo Terra, “Juízo Político e Prudência em à Paz Perpétua”, in Rohden (org) 
Kant e a instituição da paz, Porto Alegre, Editora da Universidade/UFRGS, 1997. 
5 Gerhardt, op. cit.188. 
6 Kant, Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 369. Trad. 150. 
7 Como afirma Lebrun, “se os filósofos racionalistas fossem reis, em princípio todos os conflitos deveriam ser 
decididos perante o tribunal da justiça em si. O aborrecido é que seria preciso esperar muito tempo antes que 
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trabalho, mas de um mesmo trabalho porque dirigido a um único fim, ganha seu sentido. O 

político, cujos princípios que norteiam as suas ações são sempre empíricos, deve permitir 

ao filósofo que critique os livremente, de modo a que, pouco a pouco, eles acabem por 

coincidir com os princípios puros da razão.  A tarefa da política, vale refrescar a memória, é 

justamente a consonância entre legislação e fim universal do público8, o que só é possível 

sob uma verdadeira republica, na qual o povo não apenas representa, mas é, ele mesmo, 

soberano9. 

 O que se pode exigir de um filósofo, ou de quem quer que seja, não é que ele diga a 

verdade, mas que tenha apego a ela, ou seja, que suas declarações tenha veracidade. Em sua 

polêmica com Benjamin Constant sobre um “Suposto direito de mentir por amor à 

humanidade”, Kant inicia, justamente, distinguindo entre verdade e veracidade, ou verdade 

subjetiva10; seu primeiro intuito é, mostrando a ausência de sentido da formulação “ter um 

direito à verdade”, afirmar que é possível, isso sim, exigir de alguém que ele seja fiel à sua 

verdade subjetiva, que ele seja sincero. O que se vê, então, como uma lesão – importante 

para caracterizar o âmbito jurídico da questão -, é a mentira, a falsidade intencional, mas 

não o erro. Como escreve Kant em um outro texto, “pode ser que aquilo que um homem 

considera como verdadeiro não o seja (pois ele pode enganar-se), mas ele deve ser verídico 

em tudo aquilo que diz (ele não deve enganar)” 11. Ao filósofo, mais a mais, cabe ainda uma 

outra exigência: ele deve pensar de modo conseqüente, cujo primeiro passo é “pensa por ti 

mesmo”, lema da Ilustração12. 

                                                                                                                                                     
todos os homens se convencessem de que se trata mesmo da justiça em si, e para que eles se submetessem à 
autoridade do juiz... É por isso que os filósofos, ao se tornarem reis, deixam de ser filósofos: ordenam, 
prescrevem, ameaçam, punem – sem perderem tempo convencendo os insensatos da racionalidade de seus 
decretos”. Lebrun, O que é Poder (trad. Renato Janine Ribeiro), São Paulo, Brasiliense, 1984, pag. 41.A 
referência a Lebrun permite evitar uma possível injustiça, já que utilizar As ligações perigosas, como mote 
para tratar da relação entre filosofia e política, pode me ter sido sugerido por uma leitura, feita há muito, desse 
seu grande livro. 
8 Kant, Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 386. Trad. 171. 
9 Kant, Rechtslehre, Ak. VI, 341. 
10 Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menchenliebe zu lügen, Ak. VIII, 426. Trad. Sobre um suposto direito 
de mentir por amor à humanidade, por Artur Morão em Kant, A paz perpétua e outros opúsculos, pag. 174 
11 Kant, Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie, VIII, 
421. Cf. também Kritik der reinen Vernunft, A 749/B 777 (de agora em diante KrV): “Pois o que pode ser 
mais prejudicial aos discernimentos do que comunicar reciprocamente simples pensamentos falsificados, 
esconder a dúvida que sentimos levantar-se sobre nós contra nossas próprias afirmações ou dar um verniz de 
evidência aos argumentos que não satisfazem a nós próprios?”.    
12 “A máxima de sempre pensar por si mesmo é a ilustração”. Kant, Was heisst: Sich im Denken orientieren? 
Ak.  VIII, 146. 
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 Não é, porém, por conta dessa cláusula restritiva a uma pretensa posse da verdade 

objetiva que o filósofo está menos submetido ao imperativo da verdade. De resto, é 

submetendo-se inteiramente e sem restrições a ele, que ao filósofo é concedida a faculdade 

de não reconhecer outra autoridade salvo a razão. O interesse da razão, e em nome do qual 

ela exerce sua autoridade, é, de um lado, teórico, e costa da posse segura e duradoura da 

verdade; de outro, agora prático, tal interesse é dirigido a um estado seguro e duradouro de 

felicidade, ao bem comum. Mas como conceder à razão a autoridade última, justamente ela 

que, ao menos em questões de metafísica, jamais foi capaz de instaurar uma paz mínima? A 

separação entre filosofia e política, motivada pelo perigo que corre o filósofo de ver seus 

princípios corrompidos por sua aproximação com o poder, e a recusa, por parte dele, de 

submeter-se a qualquer autoridade que não à razão, pode dar margem a teorias sediciosas, o 

que resultaria em um estado de total desordem. Assim, ao se afastar o perigo do 

dogmatismo em questões relativas ao direito e à política, acaba-se por incorrer em risco 

ainda maior: a anarquia13. Não fosse suficiente o estado de natureza que se vê instaurando 

nas disputas metafísicas para desespero do filósofo, esse mesmo estado, estado sem lei e no 

qual cada um julga, segundo a idéia que faz do direito, acerca do meu e teu (i. e. da 

propriedade)14, parece ser o conseqüente desdobramento da ilustração. Kant, no capítulo 

que ocupa na história da relação entre filosofia e política, apresentar-se-ia, então, como o 

libertino15.  A filosofia, sob o manto da renúncia  de um terreno que lhe parecia destinado, 

reivindica para si um domínio próprio, livre da autoridade do poder. Mas então onde estaria 

o perigo? Por que libertino? Como escreve o Visconde Valmont à Marquesa de Merteuil, 

“não há pois mulher que não abuse do domínio que soube conquistar”16. Isso, porém, pode 

não ser suficiente. Contudo, é importante notar que ambos, filósofo e libertino, comungam 

em pelo menos um ponto: ao invés de agirem ao acaso, procedem sempre segundo 

                                                 
13 Em analogia a isso, Kant escreve em relação a metafísica e a razão: “Inicialmente, sob governo 
(Verwaltung) dos dogmáticos, a sua dominação (Herrschaft) era despótica. Porém, como a legislação ainda 
trazia consigo o vestígio da antiga barbárie, pouco a pouco, devido a guerras intestinas, caiu essa metafísica 
em completa anarquia(...)”. Kant, KrV, A IX.  
14  Kant, Rechtslehre, Ak. VI, § 44 
15 Afinal, pensar por si mesmo, lema e máxima da ilustração, significa: “procurar em si a pedra de toque da 
verdade”. Kant, Was heisst: Sich im Denken orientieren, Ak. VIII, 146.   
16 Laclos, As relações perigosas, trad. Carlos Drummond de Andrade, Edições de Ouro, pag. 32. 
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princípios que de “modo algum são recolhidos sem exame e seguidos por hábito”, mas que 

são fruto de “profundas reflexões”17. Mas quais são, pois, esses princípios?  

II.  CRÍTICA E TRIBUNAL DA RAZÃO 

Ainda que correndo riscos, a ilustração é – afirma-se como - a época de uma revolução no 

modo de pensar; na verdade, ao contrário de ser causa de um possível estado de anarquia, 

ela é muito mais sua conseqüência, ou melhor, ela é conseqüência do movimento circular 

que se vê estabelecido entre dogmatismo e anarquismo e que ela pretende abolir, porque 

contrário à razão, instituindo um verdadeiro estado de paz, e não mais um simples 

armistício. O meio de que a razão dispõe, a um só tempo arma e plano, para por fim às suas 

querelas aparentemente infindáveis é, justamente, a sua crítica. Assim, a época da ilustração 

é também a época da crítica, “à qual, escreve Kant, tudo tem que se submeter. A religião, 

pela sua santidade e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrair-se a ela. 

Mas então suscitam contra elas justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero 

respeito(...)”18. Não há então por que estranhar as suspeitas que Rehberg, tendo percebido 

todo o dinamite – a imagem é de Lebrun - que a Crítica traz consigo, lança sobre a 

ilustração: pensar por si mesmo e buscar em si a pedra de toque de toda a verdade, tem 

como uma de suas implicações a revolução francesa recém ocorrida, e, no limite, a 

impossibilidade de qualquer obediência civil19. Tal qual o procedimento da Marquesa de 

Merteuil frente a seus dois amantes, o Visconde de Valmont e o Cavaleiro Danceny, Kant 

                                                 
17 Restituo à sua inteireza a passagem de uma carta que a Marquesa de Merteuil  envia ao Visconde de 
Valmont: “Que tenho eu, porém, de comum com essas mulheres insensatas? Quando me vistes afastar-me das 
regras que me prescrevi, e a faltar a meus princípios? Digo meus princípios, e digo-o de propósito, porque não 
são, como os das outras mulheres, devidos ao acaso, recolhidos sem exame e seguidos por hábito. São fruto 
de minhas profundas reflexões; criei-os, posso dizer pois que são coisa minha”. As relações perigosas, pag. 
135. 
18 Kant, KrV, A XI. Recompondo a passagem  de O que significa orientar-se no pensamento, pode-se então 
ler: “Pensar por si (Selbstdenken) mesmo significa procurar em si mesmo a mais alta pedra de toque da 
verdade (ou seja, em sua própria razão); e a máxima de sempre pensar por si mesmo é a ilustração”.  
19 Cf. Rehberg : “A razão de uma pessoa é igual à razão de toda outra pessoa. O grau de entendimento e das 
outras faculdades dos homens é bastante diferente; mas a razão, ela não conhece graus. Porque tudo o que ela 
faz é julgar as contradições nas representações das outras faculdades da alma, não pode haver uma razão que 
seja melhor, ou mais razão que outra. Nenhum ser racional tem o direito de impor o que quer que seja a um 
outro, ou de obrigá-lo a fazer qualquer coisa que a sua própria razão o proíbe... A razão de todo homem é 
plenamente juíz. Por conseqüência, essa razão de um não deve jamais ser submissa à razão de um outro, 
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poderia estar, em surdina, manipulando e mesmo solapando a possibilidade de qualquer 

ordem social. 

São mais que notórias as metáforas juridico-políticas de que Kant faz uso, em boa 

parte de sua obra, ao tratar da crise e da crítica da razão: despotismo, anarquia, estado de 

natureza, estado de guerra, estado de paz, crítica como tribunal, solução dos conflitos da 

razão por meio de processo, e não por meio da guerra20. Quando, no Prefácio à primeira 

edição da Crítica da razão pura, lemos que a metafísica vem oscilando, durante toda a sua 

história, entre despotismo dogmático e anarquia cética, Kant não se limita a constatar o 

fato, mas apresenta-lhe a razão: todas as tentativas de se restaurar a ordem destruída pelos 

céticos fracassaram devido a inexistência de um plano prévio em torno do qual todos 

estivessem de acordo21. Essa mesma questão, como observa O’Neill, é retomada por Kant 

na abertura da “Doutrina transcendental do método” nos seguintes termos:  

Agora trata-se não mais tanto de materiais [como na doutrina 
transcendental dos elementos D. P.] como do plano e estando prevenidos 
para não tentarmos arriscar um projeto arbitrário e cego, que talvez 
pudesse ultrapassar todos os nossos recursos, como não podemos 
renunciar à construção de uma habitação sólida, é necessário fazer o 

                                                                                                                                                     
mesmo na sociedade civil”. Rehberg, A. W. Recherches sur la revolution farançaise, (trad. e intr. Lukas 
Sosoe), Paris, Vrin, 1998, pag. 81.      
20 Para uma utilização dessas metáforas em um sentido de analogia, pode-se consultar Onora O’Neill: “the 
basic task of constructing principles  of discursive order is analogous to that of constructing principles of 
political order”. O’Neill, “Reason and Politics in the kantian enterprise”, in _____, Constructions of Reason: 
explorations of Kant’s practical philosophy, Cambridge University, 1989, pag. 20. Ainda que apresente 
muitas sugestões interessantes, das quais muito me servi, o texto de O’Neill explora de modo insuficiente uma 
dimensão fundamental da filosofia de Kant, qual seja, o conhecimento filosófico como conhecimento por 
conceitos e em oposição ao conhecimento matemático, que opera por construção de conceitos, questão que 
aqui será apenas encaminhada. Daí talvez sua identificação entre método introspectivo-solitário e razão 
calculadora - ambos para ela representados na figura de Descartes -, modelo do qual Kant se afastaria em 
direção de uma razão discursiva a construir-se publicamente.  Simplesmente, não é tanto Descartes mas sim 
Leibniz e os leibnizianos que Kant visa, ao romper com uma concepção calculista de razão. A separação entre 
filosofia e política proposta por Kant em À Paz Perpétua tem alvo certo: Wolff, que pretende demostrar a 
priori , a partir de princípios, “que os povos jamais serão mais felizes do que quando tiverem por reis 
filósofos, ou que seus reis forem filósofos” (Wolff, Le Philosophe-Roi et le Roi-Philosophe, trad. Jean 
Deschamp, Paris, Vrin, § 2). Pois “o rei-filósofo tem as idéias distintas e determinadas dos negócios e 
ocupações que se lhe impõe sua dignidade de rei”(idem, § 8). Tudo um contrário para um rei não filósofo, 
destituído ele mesmo de idéias distintas e determinadas (idem, § 8). Ora, se Kant pode fazer o elogio de 
Frederico, déspota esclarecido, tal se dá menos por ser ele filósofo, do que por ser um rei que permite aos 
filósofos aquilo que lhes é mais caro: a liberdade de pensamento e de expressão. 
21 Kant, KrV, A IX. 
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orçamento de um edifício, de acordo com os materiais de que dispomos, e 
ao mesmo tempo proporcional às nossas necessidade22.  

Uma outra metáfora, desta vez tomada de empréstimo à engenharia. Dela importa 

guardar, por um lado, a possível tentativa de arriscar um projeto arbitrário e cego, de outro, 

a impossibilidade quanto à renúncia da tarefa de construir uma habitação sólida, na medida 

de nossas necessidades. Em ambos, contudo, trata-se de, em primeiro lugar, pôr-se de 

acordo quanto ao plano de execução do projeto. A metafísica é, por excelência, o projeto da 

filosofia; por meio dela, a razão dirige-se aos objetos que lhe são mais caros, ou seja, a 

Deus, à liberdade e à imortalidade da alma. Mas não é, contudo, o resultado da crítica 

apontar aí um projeto arbitrário, ou seja, que ultrapassa todos os limites da faculdade de 

conhecer, mesmo tal projeto decorrendo de uma tendência natural da razão? Como, porém, 

acusar a metafísica de incorrer sempre em uma dialética, resultado de uma ilusão 

transcendental, se tal destino, assim parece, lhe é inelutável? Como sustentar ser a 

metafísica um projeto arbitrário, mesmo correndo-se o risco da acusação de misologia? 

Pois se tal tendência está mesmo inscrita em sua natureza, não há como recusar 

legitimidade às pretensões da razão quando esta se arvora no campo do supra-sensível. Não 

obstante, Kant pretende justamente isto: ainda que reais, tais pretensões, a depender do tom 

com que se apresentem23, não são legítimas24. A crítica da razão é, justamente, o tribunal no 

qual essa querela quanto a supostos direitos encontrará sua solução definitiva25.  

                                                 
22 Kant, KrV, A 707/B 735. 
23 Kant, KrV, A 744/ b 773: “O conflito [da razão consigo mesma] revela então apenas uma certa antinomia 
da razão que, repousando sobre a natureza dessa razão, deve ser necessariamente  considerada e examinada. 
Esta luta aproveita à razão, considerando o seu objeto de dois pontos de vista e corrige o seu juízo 
delimitando-o. O que aqui está em litígio não é a coisa mas o tom”.    
24 Investigar essa questão em sua inteireza escapa do âmbito deste texto, de modo que contento-me a remeter 
o leitor ao livro de Joachim Peter, Das tranzendentale Prinzip des Urteilskraft, Berlin, Walter de Gruyter, 
1992, em especial páginas 28 a 43, na qual o autor, partindo da distinção entre uso transcendente e uso 
imanente do ideal transcendental, aponta para a possibilidade de um uso legítimo de tal ideal, que, contudo, 
encontra sua formulação acaba não na primeira Crítica mas sim na Crítica do Juízo.   
25 Não é sem uma certa ironia que se deve ler as seguintes palavras de Kant: “Esse tribunal outra coisa não é 
que a própria Crítica da razão pura”. Kant,  KrV, A XI. Se é verdade, como afirma Höffe (“Ein 
republikanische Vernunft – zur Kritik des Solipsismus-Vorwurfs” in Schönrich/ Kato, Kant in der Diskussion 
der Moderne, Frankfurt sobre o Meno, Suhrkamp, 1996, pag. 400), que o único pressuposto da Crítica é 
aquilo que Kant identificará dois anos mais tarde como a palavra de ordem da época – Sapere aude! Tem a 
coragem de te servires do teu próprio entendimento -, então a publicação da Crítica coincide com a instituição 
do tribunal.   
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Que tal projeto de um conhecimento no campo do supra-sensível é arbitrário e que 

mesmo o interesse teórico da razão não lhe serve de fiador, Kant assegura ainda nesse 

início da “Doutrina Transcendental do Método”:  

Simplesmente acontece que, embora tivéssemos a intenção (Sinne) de 
construir uma torre capaz de alcançar o céu, a provisão de materiais mal 
chegou para uma casa de habitação, suficientemente espaçosa para os 
nossos trabalhos ao nível da experiência, e bastante alta para nos permitir 
abrangê-la com a vista26. 

É verdade que essas pretensões poderiam se apoiar em um interesse prático da razão; mas 

nesse caso, afirmaria Kant, o tom é outro, restando ao metafísico sempre “o meio de falar a 

linguagem de uma fé sólida, que a razão mais severa autoriza, mesmo quando tenha que 

abandonar a da ciência” 27. No Prefácio à segunda edição Kant é ainda mais incisivo, pois 

recusar legitimidade às pretensões da razão especulativa – ainda que fundadas em um 

interesse teórico - é condição necessária para a extensão prática da razão pura28. Tudo 

indica, assim, que o infindável conflito no qual está envolta a filosofia não passa de um 

conflito de interesses, o interesse teórico estando em franca oposição ao interesse prático. 

Contudo, o caso não é bem esse. Pois o entendimento, como faculdade de conhecer, e 

mesmo a razão, como faculdade superior de conhecer, têm ambos seu interesse teórico 

satisfeito naquela pequena habitação suficientemente para o trabalho na experiência e alta o 

bastante para que possa recobri-la com a vista. O vilão a ser combatido não é nem o 

entendimento nem a razão em seu uso imanente à experiência, mas sim a razão especulativa 

que, reivindicando para si o interesse teórico, usurpa os princípios do entendimento, 

estendendo-lhes o uso para além de toda experiência possível. 

 Por aí se deixa ver que a razão não tem porque temer o trabalho da crítica; essa 

última lhe é não apenas útil, mas é mesmo um dever, ao qual não pode furtar-se29. A crítica 

tem que se ver com as pretensões da razão; antes, tem que julgar a legitimidade de cada 

                                                 
26 Kant, KrV, A 707/ B 735. 
27 Kant, KrV, A 744/ B 773. 
28 Kant, KrV, B XXX: “Nunca posso, portanto, nem sequer para o uso prático de minha razão, admitir Deus, 
liberdade e imortalidade, sem ao mesmo tempo recusar à razão especulativa a sua pretensão injusta a 
intuições transcendentes (...) Tive pois de suprimir o saber para encontrar lugar para a crença, e o 
dogmatismo, ou seja, o preconceito de nela se progredir, sem crítica da razão pura, é a verdadeira fonte de 
toda a incredulidade, que está em conflito com a moralidade e é sempre muito dogmática”. 
29 Kant, KrV A738/739 – B 766/777. 
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uma delas, dando fim ao conflito entre entendimento, razão especulativa e razão prática. O 

processo que se vê desse modo instaurado é, justamente, a dedução transcendental: 

Quando os jurisconsultos falam de direitos e usurpações, distinguem num 
litígio a questão de direito (quid juris) da questão de fato (quid facti) e, ao 
exigir provas de ambas, dão o nome de dedução à primeira, que deverá 
demostrar o direito ou legitimidade da pretensão30 

Ora, trata-se de uma analogia, apenas? Deixando indecidida tal questão, ao menos por ora 

basta reter que, mesmo sendo apenas uma analogia, ela é extremamente forte. Pois a 

dedução, ao limitar todo o uso legítimo dos princípio do entendimento à sua imanência 

frente à possibilidade da experiência, opera como justiça distributiva, dando o primeiro 

passo para que se restitua à razão prática seus direitos, sua liberdade que se via ameaçada. 

Na verdade, a razão especulativa, ao pretender um conhecimento acerca de Deus, 

imortalidade da alma e liberdade, ou seja, quando faz uso transcendente dos princípios do 

entendimento – de resto legítimos dentro de seus limites, a experiência -, estendendo-os 

para além do campo de uma experiência possível, não permanece como simples ameaça31, 

mas como lesão, como obstáculo a um uso legítimo da liberdade, tal como definida na 

Doutrina do direito: “dano (Abbruch) à minha liberdade,  a qual pode estar em acordo com 

a liberdade de todo outro segundo uma lei universal” 32. Certo, na primeira Crítica temos 

que a razão causa dano (Abbruch) a si mesma, donde o conflito entre liberdades ser interno 

e não externo, como no direito. Mas é justamente em virtude da interioridade do conflito ao 

campo discursivo da razão que ela deve ser o único juiz, ou seja, não lhe é possível apelar 

para qualquer autoridade externa e que poria seus diferentes usos em acordo perante seu 

fim último, que é prático. 

 A analogia, contudo, não se detém aí. À analítica, que tem por função analisar os 

materiais de que dispõe à faculdade de conhecer para construir seu edifício, e à dialética, 

que acaba por demostrar como vã toda tentativa da razão especulativa quando abandona o 

terreno seguro de uma experiência possível, segue-se a “Disciplina da razão pura”, primeira 

parte da “Doutrina transcendental do método”. Na Doutrina do direito, tem-se que o direito 

                                                 
30 Kant, KrV A 84 – B 116.  
31 Questão aliás de somenos importância: o estado de natureza, na medida em que é estado de guerra latente, 
permanecer em tal estado é uma lesão à liberdade, donde que sair de tal estado é um dever, e um dever 
jurídico. 
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é o conjunto de leis externas, condição para que a liberdade do arbítrio de um possa ser 

conciliado com a liberdade do arbítrio de um outro, segundo leis universais; mais ainda, 

temos que ao direito é associada a faculdade do coagir (Befugnis zu zwingen), e isso pelo 

princípio de contradição: simplesmente, uma vez que o ato de um arbítrio se põe como 

obstáculo a um outro arbítrio cuja ação se dá em conformidade a leis universais, um 

obstáculo a esse primeiro está, ele mesmo, de acordo com uma legislação universal33 - ou 

seja, tudo que se põe como obstáculo a uma injustiça – no caso, a coerção (Zwang) - é, por 

isso mesmo, justo.  Isso posto, ao se ler a “Disciplina da razão pura”, em sua introdução, é 

possível ver que Kant faz uso de todos esses termos. Pois o que são os juízos negativos, ou 

melhor, as proposições negativas, senão um meio de impedir um erro? Mais ainda, a 

disciplina é, justamente,  a coerção (Zwang), “graças à qual a tendência permanente que 

nos leva a desviar-nos de certas regras é limitada e finalmente extirpada”34. Por fim, pouco 

adiante, tem-se que a disciplina é uma legislação, ainda que completamente especial, 

porque negativa.  

 A crítica da razão visa, assim, estabelecer uma legislação que ela extrai de si mesma 

e a partir da qual todos os conflitos metafísicos, aparentemente intermináveis, encontram 

sua solução definitiva. Mais ainda, como não pode socorrer-se de qualquer autoridade a ela 

externa, é necessário que a crítica extraia “todas as decisões das regras fundamentais de sua 

própria instituição”. Neste ponto, finalmente, pode se começar a perceber que a resposta à 

questão que encerrava a seção anterior – “Quais são, afinal, os princípios da crítica?” – 

começa a tomar corpo. Contudo, cabe notar que, quanto a esse ponto a primeira Crítica 

guarda silêncio, ou ao menos não é explícita, não tão explícita como a Crítica da faculdade 

de julgar, que no seu § 40 os formula com toda a clareza, como máximas do entendimento 

humano comum: pensar por si; pensar no lugar do outro; e pensar sempre de acordo 

consigo mesmo. “A primeira, escreve Kant, é a máxima de pensar livre de preconceitos 

(Vorurteil), a segunda a da maneira de pensar alargada, a terceira da maneira de pensar 

conseqüente” 35. São essas três máximas que conduzem à revolução da maneira de pensar, 

                                                                                                                                                     
32 Kant, Rechtslehre, Ak. VI, 249. 
33 Kant, Rechtslehre, Ak. VI,  231. 
34 Kant, KrV, A 709 – B 737. 
35 Kant, Kritik der Urteilskraft, Ak. V, 294. Trad.  Crítica da Faculdade de Julgar, por Antônio Marques e 
Valério Rohden, Lisboa, INCM, 1992, 196/197. Fique bem claro que Kant entende, ao menos nesse contexto, 
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que conduzem à Ilustração. Delas importa reter, ao menos por hora, a segunda: pensar no 

lugar do outro, máxima de uma maneira de pensar alargada.  

 É por meio de tal máxima que a razão pode dirigir-se à satisfação daquela que talvez 

seja sua maior pretensão: a universalidade; é por meio dela que se ultrapassam todas as 

condições privadas subjetivas do juízo. A máxima de uma maneira de pensar alargada 

conduz, pois, à reflexão “sobre o seu juízo desde um ponto de vista universal (que ele 

somente pode determinar enquanto se transpõe para o ponto de vista de outros)”36. Ainda 

que tal máxima revele uma insuspeitável semelhança com o imperativo categórico como 

experiência em pensamento (Gedankenexperiment), analisá-la por esse ângulo parece ser, 

tendo em vista os resultados que se pode obter, tanto incerto como pouco produtivo. Ainda 

que o caminho mais curto nem sempre seja o mais seguro, ele que irá se perseguir. Ora, se a 

questão é superar as condições privadas subjetivas do juízo, a primeira Crítica fornece mais 

do que uma experiência em pensamento, pois o melhor modo de fazer com que os 

diferentes pontos de vistas se determinem é, justamente, que eles se comuniquem, que se 

declarem publicamente. Nessa medida, a crítica não é tão-somente um exame dos 

princípios da razão e de suas cristalizações na ciência, na religião e na legislação; ela é sim 

exame, mas exame livre e público37. 

 É essa mesma temática que Kant retoma no pequeno opúsculo intitulado O que 

significa orientar-se no pensamento. Nesse texto, liberdade de pensar e liberdade de 

comunicar publicamente seus pensamentos encontram-se intimamente ligadas: 

À liberdade de pensar se opõe, em primeiro lugar, a coerção civil. Diz-se, 
é verdade, que a liberdade de falar ou de escrever pode nos ser tomada 
por um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Mas quanto e com 
que correção pensaríamos nós se, por assim dizer (gleichsam), não 
pensássemos em comunidade com os outros, a quem comunicamos nossos 
pensamentos e eles nos comunicam os seus! Então, pode-se muito bem 
dizer que o poder exterior, que arrebata aos homens a liberdade de 

                                                                                                                                                     
entendimento humano comum e razão como sendo o mesmo, pois continua: “A primeira é a máxima de uma 
razão (grifo) jamais passiva”.  
36 Kant, Kritik der Urteilskraft, Ak. V, 295. Trad. 198. 
37 “A nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem que submeter-se. A religião, pela sua santidade, e a 
legislação, pela sua majestade, querem igualmente a ela subtrair-se. Mas então suscitam contra elas 
justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede quem pode sustentar o 
seu livre e público (grifo) exame”. Kant, KrV, A XI.     
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comunicar publicamente os seus pensamentos, lhes toma também a 
liberdade de pensar.38  

É sobre a possibilidade de comunicar publicamente os pensamentos que se assenta tanto a 

correção quanto a amplitude do pensar; é por meio do público, de um apelo ao público, que 

se vai tecendo os limites do poder da razão pura. Esses limites, certo, podem ser históricos 

e, nessa medida, podem (devem) ser superados; mas o único guia capaz de levar a termo tal 

empreitada é a própria razão. O apelo a essa razão pública, ao mesmo tempo em que visa 

superar as condições privadas de um modo de pensar, garante que a razão não venha 

ultrapassar as suas condições subjetivas, sues limites intrínsecos: a razão, faculdade de 

pensar, é faculdade discursiva, apenas.  

 Toda tentativa de resolver por si mesmo, isto é, sem submeter ao juízo público os 

pensamentos e as dúvidas, seja a respeito da filosofia, seja a propósito da coisa pública, 

acaba por revelar aquele que a isso se aventura como um “cidadão turbulento e perigoso”39. 

Como não lembrar que a Marquesa de Merteuil, ainda que tenha seus princípios obtidos por 

reflexão, faz segredo deles, segredo no qual se baseia sua eficácia? Vista, ao olhos do 

público, como exemplo de virtude, ela só se faz mostrar quando sua presa, que até então se 

julgava caçador, já está em suas mãos; seu segredo, ela só revela quando obtém de seu 

amante um outro segredo ainda maior, retirando deste toda liberdade. É esse jogo de 

dissimulação e troca que marca a vida cortesã, representada pela Marquesa. Por sua vez, 

Valmont parece estar a meio caminho entre a vida da corte e a vida republicana. Sua 

reputação é conhecida por todos e se faz conhecer; quando visita a Presidenta de Tourvel, o 

faz à luz do dia. É verdade que também ele dissimula, mas o faz tendo o público como alvo. 

Além disso, ao menos com a Marquesa ele se comunica sem reservas, faz conhecer seus 

planos. Não é à toa, então, que seu último ato seja tornar pública a ligação perigosa que 

mantinha com Merteuil; como também não é à toa que o Cavaleiro Danceny, enredado 

nessas mesmas ligações, retire-se ao olhar público, logo após se fazer conhecer. É contra as 

maquinações de uma razão privada que se deve precaver; é contra ela que se afirma, assim, 

um uso público da razão, um exame público de seus princípios, passo definitivo que, em 

filosofia, foi dado por Kant. Não que essa aposta seja ingênua; simplesmente, ela é a única 

                                                 
38 Kant, Was heisst: Sich im Denken orientieren, Ak. VIII, 145. Trad. Que significa orientar-se no 
pensamento, por Artur Morão em Kant, A paz perpétua e outros opúsculos, p. 54. 
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possível. Menos do que um ideal de transparência, o que se tem é um modo de burlar uma 

opacidade que é constitutiva e que traspassa a razão dos homens, em todas as direções.  

  Certo, a pedra de toque última da verdade segue sendo a razão, agora pública. Mas 

há que se esperar de suas decisões o mesmo caráter apodítico dos juízos matemáticos? A 

filosofia – e o mesmo ocorre com a política40 -, ansiosa para pôr um ponto final em seus 

conflitos, inveja esse saber, que desde a muito está no caminho seguro da ciência. Mas 

nessa sua inveja e na decisão que dela resulta, qual seja, usar o método da matemática em 

filosofia, ultrapassa-se um limite que não pode ser superado. À razão, faculdade de pensar 

por conceitos, e à filosofia, conhecimento por conceitos, não convém nem a linguagem nem 

o tom da matemática, conhecimento por construção de conceitos. Acima foi visto que, dada 

a diversidade das línguas, o projeto mesmo de edificação de uma metafísica se via 

fracassado. Ora, Kant, no primeiro capítulo da Disciplina, trata, justamente, de negar 

qualquer possibilidade de um projeto dogmático em metafísica apoiado no método da 

matemática. Então, menos do que conhecimentos que tratam de objetos distintos, filosofia e 

matemática são modos de conhecimento de natureza diversa. Afirmar que o conhecimento 

matemático dá-se por construção de conceitos, enquanto a filosofia é conhecimento por 

conceitos, significa recusar a este aquilo que marca a especificidade e vantagem do 

primeiro: a possibilidade de “apresentar a priori uma intuição que lhe corresponde”41. Por 

considerar o geral em abstrato, jamais em concreto, como pode a filosofia estar segura de 

que suas representações correspondem adequadamente ao objeto? É certo que as 

proposições sintéticas, os princípios metafísicos,  podem  - ou melhor, devem - sim sofrer 

demonstração, mas apenas na medida em que tornam possíveis os seus fundamentos de 

prova, a saber, a experiência42. Esses princípios que constituem a forma de uma experiência 

possível em geral, têm, assim, na experiência mesma a pedra de toque de sua verdade. 

                                                                                                                                                     
39 Kant, KrV, A 752 – B 780. 
40 É o caso de Wolff, por exemplo, em seu Rei-filósofo. Esse rei, porque filósofo, domina uma teoria como 
conjunto de teoremas passíveis de demonstração, proposições determinadas que contêm a justa decisão para 
cada caso, ou cada empreendimento. É verdade que se apressa em afirmar que “a mais perfeita teoria não 
impediria que o evento seja sempre muito incerto, por mais de uma razão”. Mas como a filosofia é justamente 
o conhecimento dessas razão, sejam elas intrínsecas ou extrínsecas às coisas, ela contém, como uma de suas 
partes, uma teoria das probabilidades, o que reduz em muito o grau de incerteza. Cf. Wolff, Le philosophe-Roi 
et le Roi-Philosophe, em especial, § 9, 10 e 11. 
41 Kant, KrV, A 713 – B 741. 
42 Kant, KrV, A 737 – B 765. 
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 Essa experiência, contudo, como objeto correspondente ao conceito, só pode ser 

dada empiricamente. O que salva Kant da acusação de circularidade é que, no nível da 

analítica dos princípios, onde os princípios do entendimento – princípios metafísicos de 

uma ciência da natureza - têm sua legitimidade assegurada como forma da experiência, 

tudo o que se pede é uma experiência possível. Ora, o mesmo parece ocorrer na filosofia 

prática, e a experiência será, desta feita, experiência da liberdade, isto é, história43. Como 

resultado da Crítica, tem-se como legítimo apenas um uso dos princípios da razão – tanto 

teórica como prática - que seja imanente à experiência, jamais transcendente. Assim se 

pode compreender o caráter eminentemente negativo da ilustração e da crítica, que devem 

incessantemente voltar sobre seus passos: toda passagem para princípios positivos trás 

consigo um elemento empírico que lhes são constitutivos. Se isso vale para a filosofia 

teórica, tal restrição é ainda mais importante para a filosofia prática, em cujo âmbito se 

encontra a política. 

 

III . CONCLUSÃO 

Ao separar filosofia e política e, numa mesma penada, afirmar que aos filósofos deve ser 

preservada a liberdade de emitir seus juízos sobre a república e seus negócios, Kant de 

modo algum pretende reservar tal direito a seus companheiros de profissão. Por si só, o fato 

do soberano informar-se em segredo implica que nenhuma distinção corporativa seja feita 

                                                 
43 “A razão pura contém assim, é verdade que não no seu uso especulativo, mas num certo uso prático, a 
saber, o uso moral, princípios da possibilidade da experiência, isto é, ações que, de acordo com os princípios 
morais, poderiam ser encontradas na história do homem”. Kant, KrV, A 807 – B 836. Tomando um breve 
exemplo: na primeira parte da doutrina do direito, o direito privado, Kant pretende investigar a possibilidade 
de uma propriedade em geral, o que se vê assegurado pelo postulado da razão prática e pelo conceito de uma 
posse simplesmente jurídica. Uma vez assegurada essa possibilidade transcendental, Kant deixa em aberto a 
questão acerca da determinação da quantidade e da qualidade, o que entra em jogo na posse jurídica. Num 
outro momento, porém, afirma que essa questão só pode ser enfrentada por uma verdadeira república, sistema 
representativo no qual o povo é soberano e estado no qual a posse não mais será provisória. Ora, o que parece 
estar em questão é a passagem do transcendental para o empírico, a dificuldade consistindo, justamente, na 
determinação da propriedade particular, i. e. empírica. Em uma outra passagem, Kant afirma, para  todos os 
que se sentem prejudicados por uma legislação que intervém no sistema de propriedades, que o fundamento 
do seu título de posse é a opinião dos homens. Pode ser um bom caminho, seguindo esse exemplo, analisar 
como a posse jurídica se dá entre o cruzamento da posse simplesmente jurídica e a posse física, entre-
cruzamento este que se dá na história. Também me parece relevante analisar, na medida em que a filosofia 
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na república das letras44. Assim, é o cidadão, e não o filósofo, que emite seus juízos. Ao 

filósofo, cabe apenas esclarecer os cidadãos quanto a seus direitos e deveres; mas jamais 

cabe a ele, porém, a última palavra. Como o soberano é representante e como as leis que ele 

determina devem poder coincidir com uma legislação que o próprio povo se daria, a 

liberdade de pensar, de emitir publicamente os seus juízos, é a melhor salvaguarda da 

liberdade civil.  

                                                                                                                                                     
prática se dá sob o signo da fé racional, como fé histórica e fé racional se articulam, e a primeira deve acabar 
por coincidir com esta última. Ver, por exemplo, O que significa orientar-se no pensamento.  
44 Quanto a esse ponto, ver Gerhard, op. cit. Para um leitura em contrário, Claude Pichè, “La métaphore de la 
guerre et du tribunal” in Ferrari, L’anne 1795 – Kant: essai sur la paix, Paris, Vrin, 1997, p. 398: “Kant não 
reivindica para o filósofo nada mais – mas também nada de menos – do que o papel de conselheiro do 
príncipe”.  


