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Poucos filósofos conhecem, como Kant, introduções ao seu pensamento traduzidas para 

o português. À enorme lista vem somar-se mais um título: Kant – uma leitura das três 

“Críticas” , de Luc Ferry. O livro, escrito para o não especialista, é estruturado da 

seguinte maneira. Após uma breve introdução, temos uma primeira parte, que consiste 

na apresentação das três Críticas; uma segunda parte, onde o autor enfrenta o clássico 

problema do realismo ou idealismo da filosofia de Kant; e por fim, uma terceira parte, 

onde somos apresentados ao sistema de Kant, seus desdobramentos e o modo como 

Kant – mas também Fichte e Hegel – pensam a política, a partir do advento da 

Revolução Francesa. 

 A referência à estrutura do texto não está aqui apenas para cumprir o receituário 

próprio de uma resenha. O tom muda ao longo do texto, assim como a complexidade 

dos temas, de modo que, na passagem da primeira para a segunda parte, o leitor como 

que deixa de ser aquele não iniciado, e passa a ser convidado a tomar parte em um 

debate que, se bem conduzido, pode chegar a contribuir para fundar um pensamento da 

democracia. O interregno sobre a polêmica acerca do estatuto da coisa em si justifica-se 

porquanto o pensamento político-filosófico que dominou o século não soube escapar da 

antinomia entre realismo e idealismo, tal como se apresentava já aos primeiros herdeiros 

de Kant, e os contra-revolucionários, ao atacarem os partidários da Revolução Francesa 

– Kant entre eles –, na verdade reinstalam a Polêmica contra o Panteísmo, ataque 

declarado à Ilustração.  

 Essa estratégia, porém, não pretende, apenas, “introduzir” o leitor ao 

pensamento de Kant. Na verdade, trata-se de introduzir o leitor ao que Luc Ferry pensa 

ser a filosofia: uma atividade intelectual dotada de uma missão (tâche) (conforme o 

título da introdução), que contém ensinamentos (p. 8), e à qual podemos ser iniciados 

(p. 9). Se a escolha de termos como ensinamentos e iniciação justificam a tradução de 

tâche por missão, ao invés do termo mais neutro tarefa, o que dizer da definição da 

filosofia como soteriologia? Como afirma o autor, “de que infortúnio ou que perigo a 

filosofia pretende nos salvar? Da finitude, é claro, ou seja, da morte, sob todas as suas 

formas – ou ao menos das angústias que ela suscita e que nos impedem de viver bem” 
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(p. 11). Como assim é claro? Não custa lembrar, grande parte do trabalho de Gerard 

Lebrun consistiu em afastar Kant de toda e qualquer filosofia da finitude, 

principalmente de uma finitude chorona. É simplesmente pouco sério, porque pouco 

filosófico, afirmar, como filósofo, que lemos Kant, Platão, Aristóteles ou qualquer outro 

clássico da filosofia para ficarmos de bem com a vida. A revolução que Kant inaugura 

na filosofia foi mais profunda do que Luc Ferry nos quer fazer acreditar, pois não se 

trata apenas de laicizar o pensamento, mas de mudar a natureza da questão, a natureza 

mesma da filosofia. Parafraseando Ad Reinhardt, algo a se dizer sobre filosofia e vida, é 

que filosofia é filosofia e vida é vida, e que filosofia não é vida e que vida não é 

filosofia. 

 Se deixamos de lado essa questão de fundo e passamos à leitura proposta das 

três Críticas, a situação não melhora muito. Com razão o autor vê na teoria do 

esquematismo a solução para o problema que Kant formula de modo claro na carta a 

Markus Herz, a saber, como se dá a relação entre minhas representações e as coisas, que 

na primeira Crítica recebe a célebre formulação de “como são possíveis juízos sintéticos 

a priori”. Vejamos como o autor põe a questão: “como conceitos a priori, conceitos 

universais e intemporais podem ser representados pela consciência empírica, que, por 

sua vez, é sempre particular e temporal? (...) A solução desse problema pode ser 

resumida da seguinte maneira: os conceitos – nesse ponto os empiristas têm razão 

contra os cartesianos – não são representações gerais, idéias inatas. Devem ser 

considerados justamente esquemas, ou seja, métodos gerais de construção de objetos 

(...) do pondo de vista da história da filosofia, a concepção kantista (sic!) do conceito 

como esquema representa uma verdadeira revolução” (p. 50 e 51). Para nossa sorte, 

Kant jamais confundiu conceito e esquema, e tampouco reduziu conceitos a um método 

geral para a construção de objetos. Isso significaria, para Kant, a morte da filosofia, que 

é um conhecimento por conceitos, e não por construção de conceitos. Conceitos são 

representações gerais, refletidas - mesmo os conceitos a priori, que não-obstante serem 

a priori, são refletidos e não inatos, ou seja, refletidos não a partir da experiência, mas 

das condições lógicas da experiência, isto é, das regras pensamento em geral.  

 Essa problemática entre conceito e esquema reaparece na leitura da segunda 

Crítica. De saída, chama a atenção o grande peso que é dado à “Dialética” da Crítica da 

Razão Prática, pois será aí que se resolverá, segundo o autor, a antinomia entre finitude 

e infinitude, isto é, na teoria dos postulados, que encontraria sua solução definitiva na 

terceira Crítica. Vejamos como ele, agora, coloca o problema: “É aqui que atingimos o 



limite último da tentativa, para um ser finito, de pensar o infinito, portanto, o limite em 

que melhor se exprime a essência do criticismo. Sendo assim, tentarei ser bem claro: o 

infinito pode ser pensado segundo duas “lógicas” bem diferentes, a do conceito puro e a 

do esquema (...) Em que consiste essa operação? Precisamente no seguinte: um ser 

finito que tenta pensar o infinito nunca pode escapar à contradição, mas pode apenas 

escolher situar essa contradição no fato de negar seu próprio ponto de vista (então, 

segundo a lógica do conceito, ele obterá um conceito não contraditório, mas 

irrepresentável), ou no fato de deformar, por seu ponto de vista, o conceito que ele 

tenta conceber (então, segundo a lógica do esquema, o conceito se tornará 

representável,  mas contraditório) (p. 126 e 127).   

 A terceira Crítica como que se revela o ponto alto da filosofia kantiana, e o juízo 

reflexionante (traduzido como reflexivo), que tem no juízo estético seu modelo 

exemplar, acaba por condenar toda atividade determinante como simples positivismo. 

Sob o pretexto de afastar Kant do positivismo, o que se vê é um completo esvaziamento 

da reflexão política, que se contenta a observar o que se passa entre o direito e a 

história. Como Kant afirma, a política é a doutrina do direito posta em prática. É 

condição da política um pensamento alargado, cuja formulação encontra-se na Crítica 

da Faculdade de Julgar. Mas é condição, também, que não se confundam conceitos e 

esquemas, como Kant também insiste. A tarefa da política, assim como da filosofia, está 

longe de ser uma missão. Sua solução pode ser difícil, mas, ainda assim, está dentro dos 

limites da razão. Em sua leitura, Luc Ferry faz desaparecer a razão prática em nome de 

uma dimensão estética cujos contornos ficamos sem saber quais seriam. 

 Com relação à tradução, para além da filosofia kantista e dos julgamentos 

sintéticos, que estão mais do que consagrados como filosofia kantiana e juízos 

sintéticos, temos, por exemplo, na página 33 uma “Ética Transcendental, onde deveria 

estar “Estética Transcendental”, na página 288 um Comitê de Saúde Pública, onde se 

devia ler Comitê de Salvação Pública, e, mais sério, como na página 206, o problema da 

afeição, que na verdade é o problema da afecção.  


