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Na abertura do § 40 da Crítica do Juízo é possível ler uma importante passagem, que salvo 

engano não tem chamado a atenção dos comentadores o tanto que deveria: “É freqüente, 

escreve Kant, dar à faculdade de julgar, quando se atenta mais para o seu resultado do que 

para a sua reflexão, o nome de sentido, e fala-se de um sentido de verdade, de 

conveniência, de justiça, etc”. A faculdade de julgar, considerada de um certo ponto de 

vista, pode ser chamada, então, de um sentido de justiça. Se o sentido de justiça incorpora 

elementos empíricos ao sistema, ele porém não se esgota em tais elementos, mas se revela 

justamente, quanto analisado a partir dos seus princípios e não como resultado, condição 

de possibilidade de toda configuração comum acerca de questões de justiça. É essa figura 

que eu gostaria de explorar aqui, ela que parece não possuir qualquer função na obra de 

Kant, como se sua entrada em cena significasse um papel algo fugaz, passageiro, sem nada 

a desempenhar no sistema. Trata-se então de mostrar o lugar sistemático que lhe é devido, 

e ver a função que tal sentido de justiça desempenha no interior do sistema, como 

entrecruzamento das atividades determinantes e reflexionantes do julgar. Ao sentido de 

justiça caberá, por um lado, a função de orientar o juízo acerca da aplicação dos princípios 

de justiça em situações concretas, o que será evidenciado a partir da análise das passagens 

da Paz Perpétua onde Kant faz uso do conceito de lei permissiva. Por outro, orientar 

teleologicamente em meio a novas configurações jurídicas, o que se deixa revelar a partir 

da análise que Kant efetua do fenômeno da Revolução Francesa ou mesmo da Revolução 

Americana. Essas duas dimensões serão vitais para uma política nos limites da simples 

razão e que se autocompreende como doutrina do direito posta em prática. 
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I 

Mas comecemos por localizar o sentido de justiça no quadro mais geral da filosofia 

do direito de Kant, para depois precisarmos, ainda que de modo breve, seu vínculo 

indispensável com a política. Para isso uma passagem do Prefácio à Rechtslehre pode 

encurtar o caminho, ela que indica o objeto do livro em questão: “o direito, que pertence  

ao sistema projetado a priori, deverá constituir o texto, enquanto os direitos, que se 

vinculam a casos particulares da experiência, serão a matéria de observações em parte 

desenvolvidas; se não procedermos assim, não poderemos, com efeito, distinguir entre 

aquilo que é metafísica do direito e aquilo que constitui a sua prática empírica” (R. VI, 

205). Essa distinção é fundamental, pois ela demarca os dois pólos da reflexão sobre o 

direito: a metafísica do direito, ou direito racional, conjunto de leis que tem sua origem na 

razão pura; e o direito positivo, a definir o que é de direito aqui e agora, mas que deve 

reconhecer no direito racional, ou melhor, natural, sua instância normativa. É o que se lê, 

por exemplo, na seguinte passagem da Doutrina do Direito, § 9: “o direito natural, no 

estado definido pela existência de uma constituição civil (quer dizer, o direito que, no que 

concerne a esta, pode ser derivado a priori), não poderá sofrer nenhum atentado da parte 

das leis estatutárias de tal constituição (...)” (R, VI, 256) 

O problema está, porém, no modo como Kant pensa o direito natural, que já não 

mais possui a estabilidade concedida por um autor como Locke, por exemplo. Em Kant o 

direito natural não se deixa fixar em um conjunto de “direitos” que se vêem insulados, 

protegidos de toda interferência estatal. Em Kant o direito natural é uma idéia, isto é, um 

ponto de vista, um princípio de avaliação das constituições existentes e de orientação para 

a política de reformas, de um lado, mas também fundamento de todo ato legislativo, de 

toda legislação positiva, que deve ser dele derivado, na medida em que, na reflexão, tal ato 

comparece como apresentação da idéia de contrato originário, de forma que o ato é então 

determinado como caso que remete a sua regra. Recordar aquele trecho do final da 

Doutrina do Direito, no qual Kant aproxima coisa em si e constituição jurídica perfeita, 

como algo que só pode ser representado pela razão pura e que portanto não se deixa dar na 

experiência, dá uma boa dimensão da dificuldade com que se lida aqui. E observemos 

ainda de passagem o quão Kant é reticente em desenhar institutos para uma tal 

constituição, permanecendo assim sempre no nível dos princípios mais gerais, que devem 
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ser respeitados por toda e qualquer constituição que se pretenda legítima, isto é, em 

conformidade com o direito natural. Determinar qual seja a constituição civil perfeita, 

definir os institutos da constituição republicana,  não é tarefa para um homem, mas em 

última instância para a humanidade. Kant, que põe a razão como legisladora suprema, mas 

que com a crítica lhe pretende delimitar cada um dos limites de suas múltiplas legislações, 

jamais se pretendeu legislador político. 

No §9 não se define apenas acerca do direito natural; define-se igualmente os 

limites e prerrogativas do direito positivo.  Pois apenas no estado de uma constituição civil 

o direito tem força de lei; e mesmo que Kant volta e meia vacile na afirmação, o que o 

direito positivo define como de direito, como uma determinada propriedade particular, só 

tem valor peremptório no estado de uma constituição civil perfeita. Antes de tal estado 

todo o direito vale apenas provisoriamente, de modo comparativo e na espera de um estado 

apenas antecipado. É o que se lê, por exemplo, no final do mesmo § 9: “o modo de se ter 

algo externo como seu no estado de natureza é uma posse física, a qual tem a presunção 

jurídica de torná-la, por meio da unificação do arbítrio de todos em uma legislação pública, 

jurídica, e vale, na espera, comparativamente, como jurídica” (R, IV, 257). Ora, comparar e 

antecipar são atos da faculdade de julgar; e no caso da comparação, a reflexão aí envolvida 

é não apenas lógica, mas transcendental, porquanto encontra na razão o seu outro termo de 

comparação, ou seja, a máxima de tomar posse de algo e de fundar um estado jurídico é 

autorizada pelo postulado da razão jurídica (ou lei permissiva – exeundum e statu naturali), 

justamente por ser a ele conforme. Simplesmente tal ato é refletido como caso da idéia de 

contrato originário, ou melhor, como “conforme a idéia de uma unificação possível das 

vontades” (R, CI, 258). 

II 

É no interior desse quadro, traçado aqui de modo tosco, é verdade, que ao sentido de 

justiça se pode atribuir uma dupla função estabilizadora: seja entre o direito natural e o 

direito positivo, seja entre a perspectiva transcendente e imanente do próprio direito 

natural. Nessa segunda função o erro de sub-rogação, transferindo para o direito racional 

aquilo que pertence apenas à sua prática empírica, é quase inevitável, se o sentido de 

justiça não adotar certos procedimentos. Comecemos por analisar a função em que o 
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sentido de justiça pode fazer a mediação entre o sentido transcendente e imanente de 

direito natural.  Para tanto, retornemos ao § 40 da Crítica da Faculdade de Julgar. A 

faculdade de julgar é a faculdade de refletir, mas também de determinar. Considerada 

porém, não tanto quanto aos princípios de sua reflexão, mas sim quanto ao resultado dessa 

sua atividade, ela recebe o nome de um sentido. O sentido de justiça é então a faculdade de 

julgar, mas considerada quanto ao resultado do exercício do julgar sobre o justo e o injusto, 

isto é, como o reconhecimento das determinações que definem o justo e o injusto. Kant se 

apressa em afirmar a inadequação em chamar de sentido a faculdade de julgar, uma vez 

que esta opera sempre com conceitos. A reflexão 1871 (XVI 145) trata dessa questão, mas 

de um modo para nós útil: “O entendimento já é em si comunitário (Juízo: validade 

comum, o sentido tem apenas validade privada); daí não se falar também: intellectus 

communis, mas vulgaris, isto é, o entendimento empiricamente hábil. Mas se chama este 

igualmente de sensus communis (...)”. Ora, essa reflexão nos é útil pela distinção 

estabelecida entre a validade do juízo e aquela do sentido: enquanto a primeira vale 

universalmente, tem como destinatário o homem em geral, ou a comunidade mais geral dos 

homens, a segunda vale tão-somente de modo privado, o que significa aqui: traz as marcas 

do contexto em que o entendimento exerce sua atividade de julgar. Uma passagem da 

Antropologia, na qual Kant distingue entre dois tipos de homem, pode deixar isso mais 

claro: “para julgar os homens em função de sua faculdade de conhecer (a partir do 

entendimento em geral), nós os repartimos em dois grupos: aqueles a quem devemos 

reconhecer a posse do senso comum (sensus communis), que em verdade não é comum 

(vulgaris), e os homens de ciência. Os primeiros conhecem as regras em seus casos de 

aplicação (in concreto), os outros as conhecem por si mesmas e anteriormente a toda 

aplicação (in abstracto)” (Anthro, VII, 139). 

    O que eu pretendo, ao aproximar todos esses textos, é afirmar o seguinte: o sentido de 

justiça, como resultado do exercício da faculdade de julgar em uma determinada situação 

particular (in concreto), traz consigo as marcas de seu surgimento, ou seja: uma vez que o 

exercício da faculdade de julgar se dá em um tempo determinado e também em um espaço 

definido, o sentido de justiça daí decorrente é historicamente determinado. Assim, não é 

apenas o direito (positivo) que é determinado historicamente; também a compreensão do 

que seja o justo e o injusto sofre tal determinação. E isso não para o indivíduo, apenas, mas 
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igualmente para os povos, isto é, para o conjunto dos indivíduos que se organizam, em 

sociedade, sob a égide de um estado civil administrando o direito - para Kant, é importante 

lembrar, pensar é uma atividade sobretudo coletiva, e assim também a compreensão. 

Assim, e para além de toda legislação positiva, a compreensão que a sociedade tem acerca 

do justo e do injusto é também ela marcada por certo particularismo, o que, porém, não 

elimina seu caráter normativo em relação ao direito vigente para tal sociedade. Isto fica 

claro a partir de  algumas passagens da obra de Kant, e aqui penso em especial na 

passagem da Doutrina do Direito, onde podemos ler a afirmação de que o fundamento da 

legitimidade de uma posse (direito particular, particularização, no tempo e no espaço, do 

direito universal à propriedade) encontra-se na opinião do povo e só vale, portanto, 

enquanto esta permanecer inalterada. Mais ainda, de que o sentido das reformas políticas 

se dá em conformidade com a opinião do povo, que  possui então papel normativo diante 

de toda constituição efetiva.   

 Considerado dessa perspectiva, o direito natural, se compreendido como concepção 

acerca do justo e injusto por uma determinada comunidade, está algo próximo da opinião, e 

varia, portanto, conforme esta se mostre variável. O sentido de justiça parecer ser, então, 

uma certa cristalização determinada de princípios de justiça, chamada a comparecer em 

casos de conflito. Ocorre porém que a cristalização, necessária para a aplicação mesma dos 

princípios de justiça, não pode ser definitiva, sobretudo quando se percebe problemas 

quanto à aplicação de princípios, que têm assim sua validade contestada. Ao sentido de 

justiça compreendido sob um plano imanente deve sobrepor-se uma perspectiva 

transcendente. 

É essa perspectiva que está presente também ela no § 40, se consideramos a 

faculdade de julgar não tanto pelos seus resultados, mas pela sua atividade de reflexão. 

Como afirma Kant, “sob a expressão sensus communis é preciso entender a idéia de um 

sentido comum a todos, quer dizer a idéia de uma faculdade de julgar que, em sua reflexão, 

leva em conta, quando pensa (a priori), o modo de representação de todos ou outros serem 

humanos, a fim de vincular seu juízo por assim dizer à razão humana em sua inteireza, e 

assim escapar da ilusão que, produzida por condições subjetivas da ordem do particular, 

exerceriam sob o juízo uma influência nefasta” (KU, V, 294).  
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É justamente então o sensus communis como idéia que se põe como instância capaz 

de fazer abstração de configurações concretas e particulares, ou seja, que se põe como 

condição de possibilidade para se atingir uma verdade que escapa, ainda que de modo 

sempre problemático, das ilusões vinculadas ao particular. Mas então a medida a partir da 

qual se determinam os juízos não é mais simplesmente o que se pensa como justo aqui e 

agora, mas o que aparece como justo diante da razão humana em sua totalidade. Como 

idéia, o sentido de justiça se revela então como a instância transcendental capaz de 

articular todas as configurações historicamente determinadas acerca do justo e do injusto, e 

essa instância, como conjunto de princípios – e também ainda como idéia – chama-se 

direito racional, ou melhor, direito natural. Se o sentido de justiça articula as perspectivas 

individuais acerca do justo e do injusto em uma perspectiva mais geral, aquela da 

comunidade que se organiza como estado civil, considerado como idéia ele articula as 

diferentes soluções e arranjos jurídicos em um todo mais amplo, qual seja, o da história 

cosmopolita, história que, por analogia, cumpre a função de esquema, ao apresentar a idéia 

do direito na medida de sua realização, a qual é sempre precária, ou seja, deve ser sempre 

revista, tão logo se mostre de modo claro o descompasso entre o direito positivo e o direito 

racional, este último que deve ser tido então como uma doutrina que, também ela, deve ser 

sempre e igualmente revista. 

III 

Em Kant, a política é a doutrina do direito posta em prática. E neste movimento de pôr em 

prática, de aproximação do real, é a própria teoria que igualmente encontra um meio de 

esclarecimento, ou seja, as idéias, conceitos práticos, e mesmo os ideais, conhecem de 

modo mais claro os seus contornos. Vimos como o direito racional, fixado na figura de 

sentido de justiça, possui dois sentidos, um imanente, quando ele então se põe como 

critério para julgar o direito positivo, e outro transcendente, quando a razão, a faculdade de 

julgar alargada, julga a si mesma, avalia suas pretensões. Além disso,  este último sentido , 

quando referido à idéia de um  sensus communis originário, acaba por assumir sua função 

eminente como instância transcendental, ou seja, condição de possibilidade para a 

realização, a partir de uma prática discursiva, comunicativa, de acordos empíricos quanto a 

questões de justiça, mas também da revisão necessária de tais acordos. Daí que toda 
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reforma política deva ser precedida de uma revolução no modo de pensar. Daí a 

importância da liberdade de pensamento, da liberdade de escrita. 

 Ora, a Revolução Francesa, a atenção que o público espectador dirige a tal evento, 

de modo que todos se engajam – ou devem se engajar – no sentido de formar sobre ele um 

juízo, dá prova justamente de que se trata de um evento de importância mundial, ou seja, 

que não se decide, ao julgar o que ocorre na França, apenas quanto ao destino de tal país, 

mas sim da humanidade como um todo. Pois o que está em questão é a idéia mesma de 

direito, e o publico sabe reconhecer, então, que se decide quanto a seus interesses. Não que 

cada espectador avalie a Revolução e seus desdobramentos  pela chave de seus interesses 

particulares– sem julgar a partir de seu interesse, cada um é antes levado a tomar interesse 

pelo que se passa diante dele, pois que se trata do interesse da razão, da sua autonomia. 

Para além, então, da comunidade de agentes políticos, forma-se uma comunidade de 

sentido, isto é, de juízos formados publicamente, informados pela conjuntura, mas 

determinados pela forma da razão prática em seu âmbito jurídico. 

 Essa determinação é revelada justamente pela reflexão transcendental, isto é, pela 

faculdade de julgar, pela idéia de sensus communis. Pois ainda que reconhecida 

historicamente, a origem de tais determinações deve ser localizada na razão, isto é, elas 

são, por assim dizer, originariamente adquiridas. Simplesmente o que se afirma é a 

necessidade, de resto subjetiva, de um evento que sirva de ocasião para tal aquisição. A 

Revolução Francesa é um destes eventos; um outro, certamente não tão visível, pode ser 

encontrado na seguinte passagem de À Paz Perpétua: “Ora, como se avançou tanto no 

estabelecimento de uma comunidade (mais ou menos estreita) entre os povos da Terra, pois 

que a violação em um lugar se sente em todos os outros, a idéia de um direito cosmopolita 

não é nenhuma representação quimérica e extravagante do direito, mas um complemento 

necessário de um código não escrito, tanto do direito político como do direito das gentes, 

num direito público da humanidade em geral e, assim, um complemento da paz perpétua, 

em cuja aproximação é possível encontrar-se só sob essa condição” (ZeF, VIII, 360).  

Aqui se trata menos de um “evento” propriamente dito, do que da afirmação de 

uma mesma “sensibilidade”, ou seja, de uma mesma compreensão acerca de eventos justos 

ou injustos, compreensão que unifica todos os seres humanos em uma mesma relação, a 

relação jurídica. Mais ainda, é esse sentido comum que dá prova de uma idéia, isto é, que 
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apresenta a idéia de um direito cosmopolita. Direito cosmopolita que, por sua vez, se 

impõe como um elemento extrajurídico, como complemento do código não escrito, mas 

gerador de direito e regulador das relações entre os homens, ou melhor, determinante, tão 

logo prevaleça o ponto de vista a que ele corresponde, a saber, o ponto de vista da razão 

alargada.  

 O sentido de justiça, então, participa a um só tempo do domínio da experiência e 

também do domínio do inteligível, de modo que ela acaba por ser peça importante na 

passagem entre particular e universal. Assim, ele é capaz não apenas de identificar que 

ações são capturadas pelo direito positivo, determinadas como permitidas ou não, ou seja, 

como lícitas ou ilícitas, mas também remete a essa instância extrajurídica, teórica, em 

última instância, que parece ter própria na política a sua prática: o direito natural. No 

campo da política, o político moral é aquele cujo senso de justiça se mostra o mais 

refinado, porque informado pela teoria (in abstracto), mas igualmente atendo às 

circunstâncias que a envolve (in concreto). Em  À Paz Perpétua, o senso de justiça assume 

a figura da sabedoria política, este saber prático que opera com a lei permissiva, princípio 

da razão. Mas a sabedoria política cuida justamente de avaliar se as condições são ou não 

favoráveis para aquilo que a razão determina como dever. Como escreve Kant, pensando 

muito provavelmente da Revolução Francesa, “ sabedoria política, no estado em que as 

coisas agora estão, converterá em um dever a realização de reformas adequados ao ideal do 

direito público; utilizará, porém, as revoluções como um apela da natureza a instaurar, por 

meio de reformas profundas, uma constituição legal fundada nos princípios da liberdade, 

como a única constituição permanente” (VIII, 373). 

Com essa passagem vê-se a atenção que a sabedoria política concede ao tempo: no 

estado atual das coisas reconhece-se, no tempo e também no espaço, as condições para a 

realização daquilo que a razão já determinava, desde sempre, isto é, originariamente, 

autonomamente, como dever ser: uma constituição fundada sobre princípios da liberdade, a 

constituição republicana, a única plenamente conforme à idéia de contrato originário. Tal 

reconhecimento, no qual o sentido de justiça tem lugar proeminente, se dá porém 

discursivamente, isto é, a partir do uso público e livre da razão. E é o juízo do público que 

deve antes estar convencido da maturidade do momento de reforma. Assim talvez se 

compreenda porque toda reforma política deve ser precedida, é precedida, de uma 
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revolução no modo de pensar, revolução que deixa seus efeitos justamente no senso de 

justiça. 


