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Desde Hannah Arendt, muito se tem insistido na importância da terceira Crítica para uma 

boa compreensão do juízo político em Kant, em particular na dimensão reflexionante que 

tal juízo possui. Hannah Arendt parece ver no juízo estético, no juízo-de-gosto, o modelo 

por excelência do juízo político, uma vez que nele, juízo estético, está em questão a 

possibilidade de compartilhar-se universalmente uma pretensão, possibilidade que assume a 

figura de uma comunicabilidade universal de um sentimento, que por sua vez implica na 

figura de um sensus communis, ao menos como idéia. No juízo “X é belo”, trata-se menos 

de uma propriedade de X, de uma relação interna ao objeto, do que de uma relação interna 

ao sujeito que julga, a saber, a relação de suas faculdades, da harmonia no livre jogo entre 

imaginação e entendimento. Como afirma Kant, no juízo estético “o predicado da beleza 

não se liga com o conceito do objeto, em sua esfera lógica inteira, e no entanto ele mesmo 

se estende sobre a esfera inteira daqueles que julgam” (KU, V, 215 - trad. 103)2. Sem 

dúvida o maior déficit da leitura de Hannah Arendt, ao menos do ponto de vista da história 

da filosofia, consiste na não observância de que, para Kant, se o político e o jurídico não 

são o mesmo, são, não obstante, indissociáveis, pois que cabe à dimensão jurídica 

estabelecer as condições do exercício da política, ao passo que cabe a esta última reformar 

as instituições de modo a obter sua maior conformidade à idéia do direito. Em um texto 
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muito sugestivo3, Castoriadis chama a atenção para um outro déficit: a atenção dedicada ao 

problema do sensus communis acaba por deixar de lado aquilo que, para ele, constitui o 

principal, a saber, a imaginação, que, em sua radicalidade criadora, aparece na figura do 

gênio, capaz de, por meio de sua atividade na produção de uma bela-obra, instituir uma 

nova regra. 

 O problema agora, ao centrar-se na figura do gênio, consiste em que se adota o 

ponto de vista do agente, e não do simples espectador, daquele que avalia, ponto de vista 

que parece ter o primado na análise de Kant. Creio ser possível sim encontrar uma 

dimensão em que se pode pensar a criação no domínio da política, e isso justamente a 

partir, como quer Castoriadis, da operação de um imaginário sócio-histórico, que, não 

obstante, é guiado por princípios a priori. Para isso, porém, é preciso determinar os 

elementos e faculdades que operam no ponto de vista do espectador. Ora, a passagem mais 

célebre, dos textos de Kant, onde se apresenta uma aproximação entre juízo político e juízo 

de reflexão estético encontra-se no Conflito das Faculdades, onde Kant trata do sentimento 

de participação, que beira o entusiasmo, do público espectador que acompanha os 

desdobramentos políticos do que se passa na França revolucionária. Por si só, porém, e por 

mais importante que seja, tal passagem pouco esclarece. Melhor é analisarmos o juízo-de-

gosto, ou juízo de reflexão estético, e uma vez flagrada a reflexão nele operante, avaliarmos 

se o seu procedimento não ajuda a compreendermos ao menos um pouco o juízo político, 

em especial com respeito a três defasagens que se podem nele encontrar e que aqui serão 

alinhavadas, a saber: a) entre a idéia de uma constituição civil perfeita e as instituições 

jurídicas de uma dada comunidade; b) entre essa idéia e o juízo empírico que uma 

determinada comunidade forma dela e c) entre tal juízo empírico e as instituições do 

ordenamento jurídico positivo de dada sociedade. 

 O que é próprio do juízo estético, ao menos quanto ao que nos interessa nesse 

momento, é que nele a relação entre imaginação e entendimento é harmônica, mas sem 

fundar-se em nenhum conceito determinado – daí ser ela o resultado de um livre jogo das 

faculdades. Assim, a síntese da imaginação dá-se em conformidade com a faculdade de 

conceitos, mas sem que venha a ser reconhecida, como no modelo presente na “Dedução 
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Transcendental” da primeira edição da Crítica da Razão Pura, por nenhum conceito 

determinado. De todo modo, se na primeira Crítica – ao menos na segunda edição - a 

síntese da imaginação era conduzida, desde o início, sob a função da síntese intelectual em 

vista da formação de esquemas, de modo que a harmonia se dava sob a jurisdição do 

entendimento, no juízo-de-gosto a imaginação esquematiza sem conceitos, e nisto consiste 

sua liberdade. Daí a imaginação ser livre, liberdade que não significa, porém, fazer 

oposição à legislação do entendimento. Pelo contrário, ela é livre, mas, ao mesmo tempo, 

conforme a leis; pois o gosto, enquanto faculdade do juízo subjetiva, “contém um princípio 

da subsunção, não das intuições em conceitos, mas sim da faculdade de intuições ou 

apresentações (isto é, da faculdade da imaginação) na faculdade dos conceitos” (KU, V, 

287 – trad. 189). Ou seja, no juízo de gosto, a imaginação esquematiza sem conceitos. 

Assim, no juízo “X é belo”, apreendemos uma multiplicidade que é referida ao objeto 

singular que ocupa, no juízo, a função de sujeito lógico, mas apreendemos igualmente, 

como sentimento vivificante, a relação de harmonia entre entendimento e imaginação. 

Relação está que, por sua vez, se refere não ao sujeito lógico do juízo, mas ao sujeito 

judicante, à subjetividade transcendental. Na verdade, então, tratam-se de dois juízos, um 

explícito: “X é belo”, e outro implícito, que implica na comunicabilidade universal: “X 

deve ser, por todos aqueles que julgam, julgado como belo”. Como afirma Longuenesse, 

“essa comunicabilidade universal mesma, ou, se preferir, esse sentimento de comunhão 

com a ‘esfera inteira daqueles que julgam’, que transcende todo conceito determinável, é a 

fonte de um tal prazer peculiar que nos leva a descrever o objeto como belo”4. 

 É a transcendência desse sentimento em face de todo conceito determinável que nos 

interessa nesse momento, de modo que deixo para depois o momento de imanência entre tal 

sentimento e a esfera de todos aqueles que julgam. Pois ela significa um poder da 

imaginação na apreensão e apresentação de um múltiplo então unificado, que está além do 

poder do entendimento como faculdade de conceitos, sem, contudo, fazer violência a ele. 

Para que um juízo seja genuinamente estético, não se trata apenas de afirmar que ainda não 

se possui, aqui e agora, de modo claro e distinto, o conceito capaz de subsumir a síntese da 

imaginação. Pois o juízo estético não é um proto-juízo teórico, que aguarda a subsunção 

sob uma categoria, de modo a passar da condição de juízo de percepção à condição de juízo 
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de experiência. No juízo de reflexão estético, nenhum conceito, empírico ou a priori, 

reconhece como seu resultado, na síntese da imaginação, a contrapartida figurada de uma 

síntese intelectual, isto é, de uma síntese por representações (notas) comuns, por conceitos. 

Daí que o juízo estético, sobre o belo ou mesmo sobre o sublime, neste último a razão 

fazendo violência à imaginação, na medida em que apresenta uma unidade (incompleta no 

caso do sublime), acabe sempre por dar algo a que pensar, para além de todo trabalho do 

entendimento. Ou seja, a unidade apresentada não é, e não será, reconhecida em um 

conceito determinado, não estando aquém, e sim em um outro registro que a unidade do 

conceito determinado, ou melhor, determinante. Mas se é o caso de insistirmos na 

transcendência da representação da imaginação em face de todo conceito determinável, e 

não apenas determinado, cabe avançar no argumento, em direção à figura do gênio como 

aquele cuja imaginação se revela como a faculdade de apresentação de idéias estéticas. 

 Como Kant afirma no § 49 da Crítica do Juízo, idéia estética é “aquela 

representação da imaginação, que dá muito a pensar, sem que, entretanto, nenhum 

pensamento determinado, isto é, conceito, possa ser-lhe adequado (...) Vê-se facilmente que 

é a contrapartida de uma idéia racional, que inversamente é um conceito ao qual nenhuma 

intuição (representação da imaginação) pode ser adequada” (KU, V, 314 - trad. 219). Não 

deixa de ser paradoxal que é nessa relação de completa inversão que se dá a harmonia entre 

faculdade sensível e faculdade intelectual de representação, o que fica ainda mais claro a 

partir de um outro trecho do mesmo parágrafo: 

Quando, sob um conceito, é colocada uma representação da imaginação que 
pertence à sua exposição (Darstellung), mas por si só dá tanto a pensar quanto 
nunca se poderia coligir em um conceito determinado, e portanto o próprio 
conceito é ampliado esteticamente de modo ilimitado, então a faculdade da 
imaginação é criadora e põe em movimento a faculdade das idéias intelectuais (a 
razão), a saber, leva-a a pensar por ocasião de uma representação (o que, por 
certo, pertence ao conceito do objeto) mais do que nela pode ser apreendido e 
tornado [conceitualmente] claro (KU, V, 314 -  trad. 220). 

 Ora, se a ampliação do conceito permanece estética, é porque o predicado belo não se liga 

á esfera lógica do conceito do objeto, ainda que, no juízo de reflexão estético, a acompanhe. 

“Numa palavra, diz ainda Kant, a idéia estética é uma representação da imaginação que 

acompanha um conceito dado e que está vinculada a uma tal diversidade de representações 

parciais em seu uso livre, que para ela não pode ser encontrada nenhuma expressão que 
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designe um conceito determinado” (KU, V, 316 - trad. 222). No juízo estético, nada se 

acrescenta, então, à esfera lógica do conceito; descobre-se, porém, uma faculdade sensível 

capaz de ir além de toda experiência: a imaginação, capaz de criar como que uma outra 

natureza, com a matéria que lhe dá a natureza efetiva (KU, V, 314 - trad. 219). Na Crítica 

da Razão Prática, tal natureza que não corresponde à natureza efetiva, que não atenta 

contra as leis desta última, mas se impõe como instância normativa, ou seja, que deve 

existir no mundo sensível, é a natureza arquétipa, inteligível, isto é, a natureza considerada 

quanto à sua imagem originária (KprV, V, 43 - trad. 70).   

 É a liberdade frente ao dado que a imaginação revela no juízo estético que permite 

elucidar um momento importante do juízo jurídico-político, a menos que se queira 

confundir normativismo e positivismo jurídico. Diferente, porém, do juízo de reflexão 

estético, no juízo político chega-se à determinação da idéia de uma vontade unificada de 

todos, isto é, à determinação de um ordenamento jurídico, de modo que uma síntese interna 

– aquilo que me parece justo - deve se fazer externa – aquilo que é justo segundo a idéia de 

uma vontade unificada. Outra diferença: enquanto uma idéia estética não se deixa exprimir 

em conceitos, uma idéia prática, como é o caso de uma constituição civil perfeita – a coisa 

em si mesma – não encontra, na experiência, no fenômeno, exemplo algum que lhe sirva de 

norma. 

 Comentando a passagem em que Kant, na Doutrina do Direito, identifica 

constituição civil perfeita e coisa em si, Lehmann afirma que o seu sentido é negar a 

possibilidade da realização intuitiva de tal idéia, deixando ainda aberta a possibilidade de 

sua realização discursiva. A questão é: mesmo que não nos seja dada a possibilidade de a 

realizarmos intuitivamente, não há que se considerar que, por assim dizer, nossa 

sensibilidade tem ainda algum papel a desempenhar em tal realização? Que eu saiba, uma 

única passagem da obra de Kant pode consubstanciar tal tese. Ela se encontra na Paz 

Perpétua, onde podemos ler: 

Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma comunidade (mais ou 
menos estreita) entre os povos da Terra que a violação do direito em um lugar se 
sente em todos os outros, a idéia de um direito cosmopolita não é nenhuma 
representação fantástica e extravagante do direito, mas um complemento 
necessário de código não escrito, tanto do direito político como do direito das 
gentes, num direito público da humanidade em geral e, assim, um complemento 
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da paz perpétua, em cuja contínua apresentação é possível encontrar-se só sob 
essa condição (ZeF, VIII, 360 – trad. 140). 

Ora, ela indica justamente um sentimento, o qual aponta para a necessidade de uma 

ampliação da legislação jurídica. Em “O que significa orientar-se no pensamento”, por sua 

vez, podemos ler: “a razão não sente; discerne a sua deficiência e, mediante a tendência 

para o conhecimento, realiza o sentimento da necessidade” (WHSDO, VIII, 139 -  trad. 47) 

de sua ampliação, sentimento que se revela como princípio puramente subjetivo.  Devemos 

obedecer à lei positiva, não devemos a ela resistir, tais princípios encontram-se inscritos a 

priori  na razão prática. Não obstante, podemos ter uma lei positiva como injusta, isto é, 

discernir, de nosso ponto de vista, sua deficiência, comparando-a, então, com a lei tal como 

se apresenta do direito racional, porém tal como o concebemos, isto é, subjetivamente, o 

que significa: a partir de nossa história vivida, mais visando além dela, ou seja, sem 

tomarmos o passado com a palavra final, como comprovativo (TP, VIII, 309 - trad. 97) 

sobre o que pode estar por vir, mas que, do ponto de vista da razão prática, é líquido e 

certo, pois que é aquilo que aparece como nosso dever realizar, e a história encontra-se 

aberta a tal realização. Trata-se, sem dúvida, de uma simples opinião, mais ou menos ampla 

quanto à quantidade, cuja comunicação toda legislação positiva deve reconhecer, quanto à 

modalidade, como lícita, na medida em que, como simples comunicação, ela não implica 

resistência ou sedição. Ora, a quantidade, a amplitude do juízo, se define quando 

comparada à razão humana inteira, ou seja, quando se estender à esfera inteira daqueles que 

julgam, de modo que o subjetivo seja, ao mesmo tempo, objetivo, quando então se têm 

determinadas igualmente sua qualidade e relação. 

 Se no juízo estético o que está à vista é a harmonia entre imaginação e 

entendimento, no juízo político, aqui desenhado, depara-se antes com uma desarmonia 

entre o que uma legislação positiva determina como justo e aquilo que é justo á luz da 

simples razão, nas três dimensões jurídicas a que fizemos referência acima: a) entre a idéia 

de uma constituição civil perfeita e as instituições jurídicas de uma dada comunidade; b) 

entre essa idéia e o juízo empírico que uma determinada comunidade forma dela e c) entre 

tal juízo empírico e as instituições do ordenamento jurídico positivo de dada sociedade. 

Ora, o que a passagem da Paz Perpétua citada há pouco indica, é que a comunidade dos 

seres racionais, por meio de um sentimento, desenha, em idéia, um ordenamento jurídico, 
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ou melhor, que tal sentimento apresenta um ordenamento jurídico que se encontra apenas 

em idéia e que carece de força externa, isto é, para além das consciências individuais. 

 No texto a que fizemos referência, Castoriadis, a um só tempo, louva e censura a 

Kant: louva por ter redescoberto o papel positivo da imaginação; censura por tê-lo 

restringido ao âmbito exclusivo da arte, terreno pouco “sério”, ao menos se comparado à 

política. Faltou a Kant, é sua opinião, ir além da subjetividade transcendental, em direção 

de uma imaginação sócio-histórica. É verdade que talvez forçemos o texto de Kant, ao 

buscarmos no domínio do jurídico-político, o trabalho da imaginação. Na verdade, tudo o 

que podemos oferecer é uma analogia. Mas quem autoriza tal recurso, se não o próprio 

Kant? 

 É preciso encurtar o caminho e encaminhar uma conclusão. Em O que significa 

orientar-se no pensamento, Kant censura Mendelssohn por ter confiado no poder 

demonstrativo da razão, quando deveria, antes, ter buscado apoio no único recurso 

disponível, nas máximas subjetivas da razão, isto é, na lógica prática. Mas que função pode 

ser concedida à lógica prática no domínio do uso prática da razão? Se, no domínio do uso 

teórico da razão, o confronto do meu juízo com o juízo de todo outro - não apenas quanto a 

seus juízos reais, mas também com relação a seus juízos possíveis - é um momento 

constitutivo da boa formação de meus juízos empíricos, a ponto da consonância entre 

nossos juízos ser o critério forte da verdade, ao transpormos tal modelo de formação dos 

juízos para o domínio prático, não acabaríamos por macular a pureza dos princípios 

práticos? No caso da política, não acabaria ela por ser um expediente meramente 

prudencial, que reconheceria princípios tão-somente empíricos, mas suficientes para 

administrar os conflitos de interesses presentes na sociedade?  

 Algumas passagens da obra de Kant indicam claramente que a lógica prática 

desempenha função constitutiva na racionalidade prático-jurídica, tal como determinada por 

Kant. Uma primeira encontra-se na segunda seção de Teoria e Prática: aquilo que o povo 

não pode decidir sobre si, também não pode o soberano decidir por ele (TP, VIII, 304 – 

trad. 91). É bem verdade, porém, que o soberano, nessa passagem de Teoria e Prática, pode 

considerar apenas em pensamento (a priori) o modo de pensar do povo, o que daria à 

segunda das máximas da lógica prática – pensar no lugar de todos os outros (em 

participação com os seres humanos) – um uso simplesmente regulativo, orientador das 
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decisões do soberano. Uma segunda pode ser lida na Doutrina do Direito, na qual Kant, 

após tratar da desapropriação das terras da Igreja, afirma que todo o fundamento da 

propriedade encontra-se na opinião do povo, e que tal propriedade só permanece válida 

enquanto essa opinião permanecer inalterada. Por fim uma terceira, na Paz Perpétua, 

também relativa à propriedade, mas então de um Estado por outro: 

a proibição afeta aqui apenas o modo de aquisição, o qual não deve valer 
para o futuro, mas não o estado da posse que, embora não tenha título 
jurídico requerido, foi, no entanto, considerado por todos os Estados no seu 
tempo (da aquisição putativa) como conforme ao direito, segundo a opinião 
pública da altura (ZeF, VIII, 347 – trad. 125). 

Nesses dois últimos casos, não se trata de um princípio meramente regulativo, mas 

constitutivo – o fundamento da legitimidade está na opinião, na opinião pública. Não se 

trata então de um princípio meramente regulativo, pois que se compara um juízo, para saber 

do seu acordo ou desacordo, não com um juízo simplesmente possível, mas com um juízo 

efetivo, ainda que o grau de assentimento que cabe a tal juízo não vá além da mera opinião. 

Soraya Nour chama a atenção de que a máxima da razão alargada, em um segundo 

momento, aponta para a necessidade de um diálogo real, o que seria indicado pela 

expressão “não apenas”, que se encontra na seguinte passagem da terceira Crítica: “Isso 

ocorre quando se detém seu juízo nos dos outros – não apenas reais, mas antes meramente 

possíveis” (KU, V, 293 – trad 196). Puséssemos o acento não nos juízos reais, mas nos 

juízos meramente possíveis, eliminando toda referência a estes, e no âmbito da razão 

jurídica teríamos espaço para pensar apenas o direito positivo – justo é aquilo que se julga 

justo, aqui e agora, a partir de um contexto particular, privado, portanto, de universalidade e 

necessidade rigorosas, posto que conheceríamos apenas a universalidade empírica. 

Exijamos do soberano que ele confronte seu juízo não apenas com juízos possíveis, mas 

com juízos efetivos e formados coletivamente, e ficamos tão-somente com o direito no 

estado de natureza, que mais não é do que uma doutrina da virtude. No estado de natureza, 

podemos falar de um público apenas – o que não é pouco, certamente - em sentido 

transcendental, e o soberano representa, antecipa, por meio de sua ação legisladora, 

unificadora dos arbítrios, justamente tal público, ação que de resto é subsumida pelo 

princípio exeundum et status naturalis. Não fosse assim e não se poderia ver na razão, mas 

apenas na autoridade, o fundamento da lei. 
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 Ao princípio exeundo et status naturalis, como lei permissiva que funda, na razão, o 

começo, no tempo, da autoridade soberana, acrescenta-se assim o princípio a rege male 

informato ad regem melius informandum. Ambos cuidam de pensar o direito na medida de 

sua realização no tempo: 

Não se deve contar, na execução daquela idéia (na prática) com nenhum 
outro começo do estado jurídico a não ser o começo pela força, sobre cuja 
coerção se fundará ulteriormente o direito público – o que, sem dúvida, 
permite esperar já, antecipadamente, grandes desvios daquela idéia (da 
teoria) na experiência real (ZeF, V, 371- trad. 152). 

Originariamente o direito está fundado na razão; mas à idéia de soberania, deve 

acrescentar-se ainda uma pessoa, como que para dotá-la de força física, para apresentá-la 

(Rechts, VI, 338). A autoridade não está, então, na força, mas na conformidade dessa à 

idéia de direito, ou seja, o ato de fundação do estado civil, quando refletido, é a idéia 

mesma de contrato social (Rechts, VI, 315). É como condição para um estado futuro, no 

qual o direito público se encontra já fundado, que se pode determinar a lex permissiva como 

exceção ao princípio neminem laedem: forçar o homem, tão afeito a permanecer num 

estado de liberdade selvagem, a entrar em um estado civil. Que é um dever estar em um 

estado civil, é algo determinado a priori, por conta da unidade mesma da vontade. 

Determinar porém, como uma multiplicidade de vontades se subsume a tal idéia de vontade 

única é determinar o esquema de tal unidade, como princípio de unificação. A lei 

permissiva, ao levar em consideração a natureza humana empírica e pensar o direito em sua 

determinação não apenas pura, mas temporal-sensível (empírica), possui a função de 

esquema: é a ela que se aplica a idéia de direito, ela que, por sua vez, subsume ações 

efetivas. 

 Mas voltemos ao que nos interessa. A esfera pública é a contrapartida de tal 

esquema, ou melhor, também ela se inscreve no esquema da realização da idéia de direto, 

porquanto apresenta a razão humana inteira. Após afirmar que se pode esperar, no ato de 

instituição do estado civil, antecipadamente, a partir do conhecimento empírico da natureza 

humana, grande número de desvios com relação à idéia de direito, Kant acrescenta: “em 

virtude de aqui [e eu acrescento: a partir do conhecimento empírico da natureza humana] 

pouco se poder contar com a disposição moral do legislador de deixar, após uma reunião 
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efetiva da multidão inculta de um povo, que este, pela sua vontade comum, realize uma 

constituição legal”.  

 Contra Hobbes, em Teoria e Prática Kant defende a liberdade de pensar, isto é, a 

liberdade do homem de comunicar publicamente seus pensamentos, que, se suprimida, tem 

como conseqüência tornar vazio o conceito de direito, o qual que deve limitar o poder do 

soberano, isto é, a política. Direito e política, para Kant, devem ser pensados em sua 

unidade, a qual se vê determinada no conceito mesmo de política: ausübende Rechtslehre, 

ou seja, a doutrina do direito em sua execução – não execução do direito, mas da doutrina 

do direito. A política é então a execução, no direito positivo, do direito natural, isto é, do 

direito racional. O direito positivo deve ser subsumido no direito racional que, por meio do 

direito positivo, tem acesso então às ações humanas na multiplicidade de seus fins. A 

distinção entre direito natural e direito positivo é a distinção entre um direito arquétipo e 

um direito éctipo, entre um direito construído pela imaginação e pensado junto à sua 

origem (na razão) e um direito determinado como conjunto dos juízos empíricos que, 

expressos na legislação positiva, definem o justo aqui e agora. 

 Kant, bem entendido, concebe a aproximação entre um e outro como um processo 

de reforma lenta e gradual, de modo que ao “soberano há de ser possível alterar a 

constituição política, se ela não for facilmente conciliável com a idéia do contrato 

originário” (Rechts, VI, 340). Se antes víamos no direito positivo o domínio de aplicação 

dos princípios jurídicos puros da razão, agora é esse mesmo direito positivo que, na forma 

da constituição, se mostra inadequado, ao menos parcialmente, como apresentação da idéia. 

Agora, a única constituição plenamente conforme à idéia de contrato originário é a 

constituição republicana, a republica noumenon, que como o próprio Kant afirma, é a coisa 

em si ela mesma. Não é fácil imaginarmos como podemos comparar o que quer que seja 

com a coisa em si, pois para que a comparação seja possível o termo superior a que se 

compara, no caso, o conceito de uma constituição civil perfeita, deve estar determinado, de 

modo a saber em que medida a constituição particular em causa está, ou não, subsumida 

nele, e no caso de estar, ainda se pode perguntar em que medida. Para que a comparação 

seja possível, entre a idéia de tal constituição e a constituição positiva há que haver um 

princípio intermediário. 
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 O melhor candidato para tal função me parece ser o sentido comum de justiça, ou 

melhor, o conceito que tal sentido possui acerca da constituição perfeita, e do qual faz uso 

quando julga a constituição positiva a que está submetido. De um lado a razão universal e a 

idéia da única constituição a ela conforme; do outro, a legislação positiva. Entre ambos os 

lados, então, temos o sentido comum de justiça, resultado da atividade da faculdade de 

julgar (KU, V, 293 - trad. 195), “que na sua reflexão considera, em pensamento (a priori), o 

modo de representação de todo outro, como que para ater o seu juízo à inteira razão 

humana” (KU, V, 293 - trad. 196). Sentido comum e não sentido privado, e que portanto 

deve ser formado publicamente. Em Menschenkunde podemos ler: “pois que o homem, em 

seu juízo privado, pode frequentemente errar, então a natureza pôs, como verdadeiro juiz de 

nossos pensamentos, o público” (Menschenkunde, 76). Que o verdadeiro juiz seja o 

público, significa que a imaginação que constrói novas configurações jurídicas é uma 

imaginação sócio-histórica e a reflexão deve reconhecer, no empírico, o trabalho da razão 

no sentido de sua efetivação. Pois a imaginação, na síntese prática, assim como na teórica, 

não opera às cegas, mas guiada, no primeiro caso pela razão, no segundo, pelo 

entendimento.  

 Que os princípios do direito natural, porque originários da razão, sejam universais, 

não é suficiente para garantir a eles a necessidade que toda legislação reivindica – daí que à 

idéia do soberano deve corresponder ainda uma pessoa que a dote de força; para tanto, para 

serem reconhecidos como necessários, eles precisam ainda aparecer, apresentar-se como 

universais, o que se dá justamente no sentido comum. A esfera pública, a liberdade de 

pensar e comunicar seus pensamentos, é um meio indispensável para tal apresentação. Em 

À Paz Perpétua, é bastante conhecido, Kant põe a esfera pública como a única capaz de 

harmonizar política e moral, esta última entendida como doutrina do direito. É que as 

decisões do soberano, em sua atividade legislativa, podem já contar com a adesão do corpo 

de cidadãos em relação àquilo que a legislação positiva determinará, ou seja, a reforma 

política deve dar-se conformidade com a revolução, levada a cabo pela sociedade, quanto à 

compreensão do justo ou injusto, mas também em conformidade à nova imagem que essa 

mesma sociedade forma de si. 


