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Segunda-feira (11/06) 
 
Auditório I - Centro de Convenções 

14h-14h15: Monique Hulshof, Maria Borges e Silvia Altmann - Abertura do Congresso 

 
14h15-15h15: Maria de Lourdes Borges (UFSC) - Emoção, razão e ação em Kant 

Though Kant never used the word ‘emotion’ in his writings, they are of vital significance to                

understanding his philosophy. In this talk I offer a reading for the emotion in his work, taking                 

into account its many manifestations in Kant`s work including affect and passion. I explore              

how, in Kant’s worldview, our actions are informed, contextualized and dependent on the             

tension between emotion and reason. On the one hand, there are positive moral emotions that               

can and should be cultivated. On the other hand, affects and passions are considered illnesses               

of the mind, in that they lead to the weakness of the will, in the case of affects, and evil, in                     

the case of passions. Seeing the role of these emotions enriches our understanding of Kant’s               

moral theory. 

 

15h15-16h15: Bernd Dörflinger (Universität Trier) - Zur Unmöglichkeit eines         
theoretischen und zur Möglichkeit eines praktischen Gottesbeweises 

In der "Kritik der reinen Vernunft" begründet Kant ausführlich, warum Gottesbeweise nicht            

möglich sind. In der "Kritik der Urteilskraft" (Paragraph 87) entwickelt er selbst einen             

Gottesbeweis. Dass das nicht notwendig widersprüchlich ist, ist dadurch angedeutet, dass die            

für unmöglich gehaltenen Gottesbeweise solche der spekulativen Vernunft sein sollen,          

dagegen der für möglich und durchgeführt gehaltene ein Beweis praktischer Vernunft. Trotz            

Widerspruchsfreiheit ist allerdings das Verhältnis der beiden Beweisarten klärungsbedürftig.         

Der Vortrag soll zur Beantwortung der Fragen beitragen: Was ist ein theoretischer Beweis?             

Was ist im Unterschied dazu ein moralischer Beweis? Im Zusammenhang damit wird            

näherhin thematisiert werden, wie ein Beweis, nämlich der moralische, nicht zum Wissen,            

sondern zum Glauben soll führen können. Im Zuge der Erörterung des ebenfalls            

klärungsbedürftigen Begriffs des Glaubens soll die These entwickelt werden, dass der von            

Kant eingeführte Begriff des praktischen Glaubens nicht der Standarddefinition des Glaubens           
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aus der 1. Kritik entspricht, nicht also subjektive Gewissheit bei objektiv unzureichenden            

Gründen bedeuten kann. 

 
Auditório I - IFCH 

16h45-17h30: Julio Esteves (UENF/CNPq) - A fórmula da humanidade como um fim em             
si mesmo 

Na Segunda Seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, após ter estabelecido a             

fórmula da lei universal e sua variante como lei da natureza, Kant estabelece uma segunda               

fórmula do Imperativo Categórico: “Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua               

pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim, jamais             

simplesmente como um meio” (G 429).  

 
Ora, como observa Richard Dean, um ponto central e dos mais controversos na interpretação              

do que ficou conhecido como fórmula da humanidade é a questão sobre “o que exatamente               

deve ser tratado como um fim em si mesmo”. Com efeito, ainda que os intérpretes concordem                

de um modo geral entre si no reconhecimento de que Kant está usando as expressões               

“humanidade” ou “ser humano” não para se referir a uma determinada espécie biológica, mas              

aos seres racionais, ou melhor, aos agentes racionais em geral, e aos seres humanos              

exatamente na medida em que são agentes racionais, há uma discordância geral acerca de              

qual característica ou qualidade serviria de base para atribuir aos agentes racionais e à              

humanidade o status especial de fim em si mesmo. A esse respeito, encontramos na literatura               

três diferentes respostas. (1) A característica em questão seria a capacidade de se propor fins,               

fins quaisquer, independentemente da qualidade moral dos mesmos, da qual seriam dotados            

todos os seres que satisfaçam a um conceito mínimo de ser racional. Christine Korsgaard e,               

com alguns acréscimos e refinamentos, Allen Wood defendem essa interpretação da           

característica que faria com que a humanidade seja um fim em si mesmo. (2) Kant atribuiria                

esse status de fim em si mesmo somente a seres dotados de uma boa vontade. Essa é a                  

interpretação defendida por Richard Dean. (3) Kant teria considerado como fins em si             

mesmos todos os seres racionais dotados da capacidade para a moralidade. Essa é a              

interpretação mais recentemente defendida por Henry Allison. 
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Um traço comum a todas essas interpretações é o de que elas encontram apoio textual em                

outras obras de Kant que não a Fundamentação ou mesmo em outras passagens da Segunda               

Seção que não os parágrafos 426-7 e 431, os quais, contudo, precedem o estabelecimento da               

fórmula da humanidade. Isso posto, em contraposição ao procedimento adotado pelos           

intérpretes acima, eu tomarei os mencionados parágrafos 426-7 e 431 como constituindo um             

self-contained argument, ou seja, como contendo em si mesmos tudo o que é necessário para               

a compreensão da característica que faz dos agentes racionais e da humanidade um fim em si                

mesmo, assim como para a derivação da fórmula da humanidade. Tendo por base esse              

pressuposto exegético, buscarei mostrar que a característica ou qualidade distintiva que faz            

com que agentes racionais em geral e a humanidade em particular tenham unicamente o              

status de fim em si mesmo é o fato de cada um eles se representar em suas ações                  

necessariamente como o fim último das mesmas. Em outras palavras, segundo Kant, o fim em               

si mesmo é cada agente racional como sujeito último dos fins. 

 
17h30-18h15: Delamar José Volpato Dutra (UFSC/CNPq) - Elementos para uma análise           
do aborto, a partir da filosofia prática de Kant 

Por certo, Kant não tratou diretamente da questão do aborto. Não obstante, vários autores              

analisam o aborto, a partir da filosofia prática kantiana. Hare e Gensler argumentaram que o               

aborto seria incompatível com a primeira fórmula do imperativo categórico, pois a sua             

máxima não poderia ser universalizada. Denis, por seu turno, movimenta o conceito de dever              

para consigo e conclui que o aborto é moralmente problemático, contudo, em alguns casos ele               

seria não somente permissível, como seria até mesmo requerido. McCoy recusa a posição de              

Gensler e defende, fundamentalmente, a tese de Denis. O presente estudo pretende apresentar             

a questão do aborto, a partir de elementos internos à Doutrina do Direito de Kant, em vez da                  

Doutrina da Virtude e da Fundamentação , como é o caso dos comentadores acima. No caso               

dos comentadores, a questão do aborto é tratada tendo em vista o conceito de dever indireto.                

O presente estudo toma, como hipótese, tratar o aborto como uma disputa de direitos. Nesse               

viés, se da Doutrina da Virtude resulta uma posição bastante restritiva do aborto, o resultado               

para a permissibilidade do aborto, a partir da Doutrina do Direito , é ainda mais restritivo. 
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18h15-19h: Joel Klein (UFSC/CNPq) - A questão do conflito de deveres na Metafísica dos              
Costumes 

O presente trabalho se propõe interpretar o significado e as implicações teóricas da tese              

apresentada por Kant na Metafísica dos Costumes acerca da impossibilidade de um conflito             

de deveres. Pretende-se sustentar a interpretação de que a referida impossibilidade diz            

respeito, por um lado, a uma tensão que pode ocorrer entre os deveres de virtude e, por outro                  

lado, no âmbito da dedução e justificação de um sistema de deveres, contudo, essa              

impossibilidade não se refere ao âmbito da realização do agir moral, isto é, ao âmbito da                

aplicabilidade da teoria numa situação concreta. Nesse sentido, a negação da possibilidade de             

um conflito moral no âmbito da justificação de deveres não se aplica ao âmbito da ação no                 

qual se pode deparar com o que no campo da ética são denominados de paradoxos morais.                

Essa solução parece ser relevante para discutir casos importantes, como no contexto do             

debate entre Kant e Constant acerca da mentira. 

 

19h30-20h15: Paulo Licht dos Santos (UFSCar) - O problema e a estrutura da Dedução              
Transcendental na segunda edição da Crítica da razão pura: as categorias como conceitos             
puros de objetos em geral 

O debate já clássico dos intérpretes de Kant sobre a estrutura argumentativa e o contexto               

jurídico da dedução transcendental da Crítica da razão pura contribuiu de modo decisivo para              

delimitar de modo relativamente claro como a prova da Dedução transcendental, na segunda             

edição da Crítica, é executada por Kant. Sorte bem diversa tem ocorrido com a discussão               

sobre o que precisamente deve ser provado pela Dedução transcendental. Nesse ponto, o             

debate tem sido não apenas mais tímido, mas também menos satisfatório para estabelecer             

alguns parâmetros mínimos de interpretação. A pergunta que aqui propomos pode ser assim             

formulada: qual o problema e o fim que presidem à dedução transcendental na segunda              

edição da Crítica da razão Pura? Indispensável para responder a essa pergunta é entender              

como os conceitos puros podem “referir-se em geral a objetos sem nenhuma condição da              

sensibilidade” (A 88/B 120), o que exige entender, por sua, vez, o conceito de “intuição em                

geral”, conceito crítico de segunda ordem correlato ao conceito de objeto em geral. A              

estrutura bipartite da Dedução-B servirá como guia para em toda essa análise. 
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20h15-21h - Ubirajara Rancan de Azevedo Marques (UNESP) - Comparações          
embriológicas no Architektonikkapitel: dissonâncias passageiras ou desafinações       
prolongadas? 

Em 1781, antes de qualquer referência do próprio Kant a favor da epigênese—referência             

direta, nominal, própria, em escrito seu publicado em vida—, dois trechos comparativos d’             

“A Arquitetônica da Razão Pura” não terão desperto nenhuma atenção do leitor. Sem             

mencionarem essa “aumentação” [Vermehrung]—que, assim diz Zedler, tem lugar “na          

anatomia” quando “algo de novo cresce [em algo] precedente”—, tais passagens, não            

obstante essa ausência, levarão, cada qual por si e ambas em conjunto, à possibilidade dum               

conflito retrospectivo para com essa teoria, conflito que, de natureza conceitual, poderá            

repercutir na posição do filósofo sobre a epigênese, quer diretamente, em nível            

metafórico-especulativo, quer indiretamente, em nível embriológico.  

Na verdade, desde a publicação, por Erdmann, em 1882 e 1884, de “reflexões” de              

Kant—duas das quais, presentes em tal coletânea, nomeando a epigênese, terão sido            

verossimilmente manuscritas antes da primeira edição da Razão Pura—, tal conflito           

retrospectivo deveio textualmente viável. Em rigor, até bem antes daquela publicação, já a             

partir de quando, do mesmo modo como haviam composto a edição “A” da primeira Crítica,               

os dois fragmentos aqui em pauta da “Arquitetônica” reapareceram, intocados, no mesmo            

capítulo da obra, em 1787, e, então, após a epigênese—no quadro dum “Resultado dessa              

Dedução dos Conceitos do Entendimento”, articulado, ele também, em modo          

comparativo—haver suplantado as opções da geração equívoca e do sistema da pré-formação.  

Como sabido, essa tríplice comparação embriológica do final da “Dedução Transcendental”           

em 1787 vem há bom tempo merecendo destaque no âmbito da Kant-Forschung, e, por sua               

vez, igualmente o penúltimo capítulo da KrV, como um todo. Não obstante, o conflito              

retrospectivo cuja possibilidade é aqui aventada parece não ter ainda provocado a atenção dos              

comentadores. Pressupondo seja-lhe mesmo assim devido algum realce, o presente estudo,           

ainda em curso, tratará da colocação do problema, da exposição de alguns elementos com que               

o analisar, e, por fim, duma possível solução das dificuldades que aquelas duas passagens de               

ambas as edições da Crítica acabam por, nalguma medida, indiretamente criar. 
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Sala Multiuso - IFCH 

16h45-17h30: Diego Kosbiau (UNICAMP) - Uma interpretação jurídica sobre a suposta           
circularidade na dedução transcendental das categorias 

A comunicação discute a dedução transcendental das categorias a partir do modelo jurídico             

de dedução, segundo o qual direitos ou competências são legitimados ou justificados            

(quaestio iuris ) a partir de argumentos jurídicos e de dados históricos, fatuais ou             

simplesmente genéticos (quaestio facti ). Pretende-se, assim, lançar nova luz à antiga objeção            

sobre a suposta circularidade ou insuficiência da dedução transcendental na fundamentação           

do “sistema da Crítica”. 

 
17h30-20h15: Orlando Bruno Linhares (Prof./Mackenzie) - Lógica formal e lógica          
transcendental em Kant 

No § 26 da Crítica da razão pura , Kant nomeia como dedução metafísica a investigação               

sobre a origem a priori das categorias a partir das funções lógicas dos juízos. Tal               

investigação é denominada Do fio condutor para a descoberta de todos os conceitos puros do               

entendimento e é desenvolvida no capítulo I do livro primeiro da Analítica dos Conceitos e               

Kant tem a pretensão de apresentá-la de forma apodítica, pois é do seu sucesso que toda a                 

filosofia crítica pode ser apresentada na forma de um sistema. Na Crítica e nos              

Prolegômenos , Kant apresenta a tábua dos juízos como a premissa do argumento da dedução              

metafísica e sustenta que: a) a lógica formal (geral) é apresentada de forma completa e               

acabada por Aristóteles; b) a lógica formal, que estabelece as funções lógicas dos juízos, é               

uma das condições de possibilidade da lógica transcendental; c) a elaboração da tábua dos              

juízos se apoia nos manuais de lógica dos wolffianos, portanto em elementos exteriores à              

lógica transcendental; d) a tábua dos juízos é completa, sistemática e contém todas as funções               

lógicas do pensamento e o princípio que permite sua elaboração é o juízo e e) diferentemente                

de Aristóteles que procede de forma rapsódica na elaboração da lista das categorias,             

constituindo-a como um agregado de conceitos, a tábua dos juízos na dedução metafísica se              

constitui no princípio que o permite derivar as categorias de forma completa e sistemática. 

A dedução metafísica é um dos capítulos mais problemáticos da Crítica e a que recebeu as                

objeções mais severas. Neste capítulo, Kant busca fazer a passagem da lógica formal para a               

lógica transcendental. Muitos defendem que Kant não apenas não realiza o seu projeto, mas              

que ele é inexequível e artificial. Algumas das críticas mais severas consistem em: a) Kant               
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não tem contribuição alguma à lógica formal; b) as objeções de Kant a Aristóteles de que as                 

categorias são adquiridas de maneira rapsódica e por indução se voltam contra ele mesmo e c)                

não é da tábua dos juízos que a das categorias é deduzida; Kant elabora inicialmente a lógica                 

transcendental e em seguida recorre à lógica formal para atribuir à tábua das categorias um               

caráter completo e sistemático. 

Argumento nesta comunicação que a proposta kantiana da dedução metafísica é exequível,            

mas para isso é necessário demonstrar que Kant reformula a lógica formal ao mesmo tempo               

em que concebe a lógica transcendental. 

 
18h15-19h - Gerson Luiz Louzado (Prof./UFRGS) - O significado das ideias no Apêndice             
à Dialética Transcendental 

No Apêndice à Dialética Transcendental , é apresentado o uso positivo das ideias da razão, o               

bom uso das mesmas (uso interno, imanente, regulador, hipotético) em contraste com seu             

mau uso (uso transcendente, constitutivo, apodítico). No bom uso, a razão, propondo ideias             

como fins aos usos do entendimento, visa conduzir o entendimento à integralização das séries              

de condição-condicionado de modo a exaurir o conhecimento do campo da experiência            

possível. Ocorre que a razão, tendo seu dominium restrito às ações do entendimento, não é               

capaz de produzir conceitos de objetos, de sorte que os fins propostos na forma de ideias não                 

são objetos, podendo funcionar, na tarefa de guiar o entendimento à semelhante totalização,             

apenas como focos imaginários. Por outro lado, a consecução mesma desta tarefa envolve,             

como condição indispensavelmente necessária, a ilusão transcendental . Ora, a introdução da           

ilusão transcendental como condição da pretendida exaustão do conhecimento se encontra na            

raiz de grande parte das dificuldades exegéticas encontradas no Apêndice dado consistir            

justamente em tomar os meros focos imaginários por focos reais, pretendendo-se, desse            

modo, serem as ideias conceitos de objetos. E pretender uma ideia capaz de aplicação direta a                

algum objeto ( ideato) que lhe corresponda é função do desconhecimento do significado da             

ideia, convertendo-a em mero conceito sofístico (dialético). 

 
Em geral, os intérpretes do Apêndice dão-se por satisfeitos com a alegação de que as ideias                

não constituem conceitos de objetos em função da restrição do domínio de aplicação da              

razão. Salvo raríssimas exceções, tampouco se vincula tal tese àquela de que os objetos das               

ideias só podem ser dados como objetos nas ideias e nunca como objetos para as ideias ou                 
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ideatos . Em última análise, tudo se passa como se as ideias, uma vez que seus objetos                

possíveis deveriam ser considerados como coisas em si, padecessem exclusivamente da           

restrição do campo de objetos de conhecimento às ocorrências espaço-temporais das coisas,            

de sorte a não poderem ser ditas propriamente conceitos de objetos. No trabalho que segue,               

porém, pretende-se mostrar que não é possível, em virtude da própria natureza da ideia, que               

outra coisa que um objeto em ideia lhe seja atribuído. Como, uma vez categorizadas, as ideias                

representam ou significam perfeitos particulares , caberá mostrar que as representações de           

perfeitos particulares só podem representar um único particular e o único particular que elas              

podem representar são elas mesmas. Se for assim, poder-se-á mostrar claramente: (i) que tais              

ideias-objetos não são passíveis de posição de existência absoluta, apenas relativa; (ii) como             

deve ser o seu funcionamento à título de análogo de um esquema e (iii) a conexão direta                 

mantida por tal funcionamento com os raciocínios analógicos expressos na linguagem do Als             

ob. 

 

Terça-feira (12/06) 

Auditório I - Centro de Convenções 

9h-10h30: Monique Hulshof (UNICAMP) - As considerações de Kant sobre a           
incapacidade civil da mulher 

São bastante conhecidas as afirmações sexistas que Kant faz sobre as mulheres na             

Antropologia de um ponto de vista pragmático. Frente a essas afirmações os intérpretes de              

Kant costumam adotar duas posições distintas. Alguns procuram defender o filósofo,           

sustentando que, se considerarmos o contexto de sua própria época, ele teria apresentado uma              

concepção “progressista” ao sugerir a superioridade da mulher em relação ao homem em             

termos de sociabilidade, ao propor uma compreensão igualitária sobre o casamento civil e ao              

abrir pelo menos a possibilidade de Esclarecimento para as mulheres. Outros reconhecem as             

afirmações de Kant sobre a submissão da mulher ao homem como sendo um preconceito              

inteiramente condenável, mas, apesar disso, ainda compreensível, já que todos pensavam           

assim em sua época. Na presente comunicação, pretendo me contrapor a esses dois tipos de               

leitura. Num primeiro momento, pretendo analisar algumas passagens da Antropologia para           

mostrar que longe de defender uma posição “progressista”, Kant sustenta claramente a            

incapacidade civil das mulheres e a impossibilidade natural de serem consideradas cidadãs            
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em sentido pleno e de se tornarem autônomas na esfera política. Num segundo momento,              

pretendo contrapor as afirmações de Kant sobre a incapacidade civil da mulher às posições de               

alguns de seus contemporâneos, como de Gouges, Wollstonekraft, Hamann e von Hippel, que             

defendem claramente a igualdade civil entre homens e mulheres. 

 
Bruno Nadai (UFABC) - Esclarecimento, república e cidadania: o reformismo kantiano 

Pretende-se discutir a noção kantiana de liberdade política, procurando iluminar as           

concepções de soberania popular e cidadania nela implicadas. Sugere-se que a teoria do uso              

público da razão corresponde a uma teoria do reformismo político que permite pensar a              

aproximação entre o ideal de justiça política derivado da razão e a realidade política prussiana               

do final do séc. XVIII. 

 
11h-11h45: João Geraldo Martins Cunha (UFLA) - A espontaneidade da razão como            
chave para a dedução do princípio supremo da moralidade 

Por duas vezes, pelo menos, Kant parece ter se dedicado à tarefa de “deduzir” ou “justificar”                

o princípio supremo da moralidade: na Terceira Seção da Fundamentação à Metafísica dos             

Costumes e, grosso modo, na Analítica da Crítica da Razão Prática. O que não deixou de                

causar inquietação em seus intérpretes, uma vez que, notoriamente, os procedimentos e            

argumentos adotados nos dois casos estão longe de ser coincidentes – embora talvez             

partilhem certas teses comuns. O embaraço vai ainda mais longe diante das afirmações             

segundo as quais a Fundamentação estaria pressuposta pela segunda Crítica (como diz Kant             

no prefácio desta última), ou ainda, que aquela seria uma introdução a esta (como afirma seu                

editor Karl Vörlander). De todo modo, em geral parece haver certo consenso quanto ao fato               

de que Kant teria fracassado, ora incorrendo em circularidade ( Fundamentação), ora           

assumindo a de uma petitio principii com a controversa doutrina do fato da razão (segunda               

Crítica ). Nos limites deste trabalho não seria possível um tratamento adequado de todos os              

textos envolvidos na questão, nem uma análise comparativa acerca das diferenças           

metodológicas envolvidas nestes dois textos centrais. Diante disso, proponho apresentar uma           

análise da Terceira Seção da Fundamentação em vista da seguinte hipótese geral de leitura: é               

preciso dar crédito ao fato de que Kant insiste na espontaneidade da razão como chave para a                 

justificação do princípio supremo da moralidade. Isso por dois motivos básicos: (1) o próprio              

Kant afirma que, no caso em questão, se trataria da “dedução” de um possível uso sintético da                 
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razão pura prática e, portanto, parece indicar um forte paralelismo entre o problema a ser               

enfrentado aqui e aquele relativo ao uso sintético da razão pura teórica – notadamente, em               

seus juízos sintéticos a priori ; (2) em segundo lugar, que a prova, ou suposta prova,               

apresentada teria garantido que apenas uma razão pura pode ser incondicionalmente prática.            

Em outras palavras, se pudermos assumir que este último uso puro só pode ser espontâneo, na                

medida em que não é empiricamente limitado, e que, por outro lado, no caso da razão teórica,                 

seu uso sintético também é confirmado pela espontaneidade da razão (mais precisamente, do             

entendimento) ao julgar os dados sensíveis, então talvez possamos explorar esta indicação de             

Kant e tentar analisar a questão partindo desta chave: a espontaneidade como chave para a               

dedução do princípio supremo da moralidade. 

Robinson dos Santos (UFPel) - “Uma vontade livre e uma vontade sob leis morais é uma e                 
a mesma coisa”: Kant e a definição de vontade livre na III Seção da GMS 

A Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), não apenas por meio da constelação de              

seus problemas imanentes (estrutura, emprego de conceitos e argumentos), mas também por            

seu lugar sistemático na obra reunida, bem como sua relação com outros escritos de Kant, é                

uma das obras que, no âmbito da filosofia moral, propiciou o desenvolvimento de uma              

literatura comentadora e de interpretação cuja extensão é quase incalculável nos dias de hoje.              

Isso significa, antes de qualquer coisa, que não se chegou a uma interpretação definitiva sobre               

este escrito, não obstante a qualidade de grande parte dessa literatura. Por isso mesmo, a               

ocupação com a referida obra de Kant e com o estado da respectiva literatura comentadora               

especializada continua sempre valendo a pena. No presente trabalho pretendo retomar o tema             

da vontade livre e o seu desenvolvimento, tal como apresentado por Kant na terceira seção da                

GMS (GMS III). Para isso é de suma importância situar o papel estratégico da GMS III no                 

conjunto da obra, bem como identificar a estratégia argumentativa de Kant ao longo desta              

seção. O objetivo é examinar a definição de Kant sobre a vontade livre. Kant a concebe como                 

parte do mundo inteligível (enquanto vontade pura ou perfeitamente boa), mas também como             

parte do mundo sensível (quando se refere à vontade de um ser racional, mas sensível ao                

mesmo tempo). A relação entre estes dois pontos de vista contém muitos problemas de fundo               

e permanece sendo objeto de discordância entre os intérpretes. Com efeito, a liberdade da              

vontade é definida como: “autonomia” (447, 2), mas também como sendo “uma e mesma              

coisa” que uma “vontade sob leis morais” (447, 8-9); se é meramente “pressuposta”, então              
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segue-se daí, por mera análise, a moralidade juntamente com seu princípio (447, 10-12);             

“liberdade e legislação da vontade” são conceitos recíprocos (450,27-28). Ora, apesar de            

termos aqui diversas definições, parece que o problema não foi devidamente solucionado por             

Kant. A argumentação é vacilante e não é definitiva. Para evidenciar ainda mais o caráter               

problemático desta questão, pretendo ocupar-me também com duas linhas de interpretação           

propostas respectivamente por dois nomes conhecidos na Kant-Forschung, a saber, as teses            

de Henry Allison (Reciprocity Thesis) e de Dieter Schönecker (Analitizitätsthese), como           

possibilidades de esclarecimento do problema. Após cotejar o texto de Kant, procuro            

apresentar o cerne das posições dos referidos intérpretes, suas evidências textuais e,            

sobretudo, demonstrar que apesar das críticas recíprocas, trata-se de duas abordagens que não             

necessariamente se excluem, mas estão relacionadas a pontos diferentes no texto. 

 
14h-15h, Conferência Plenária: Pauline Kleingeld (University of Groningen) - Kant’s          
‘republican’ conception of free will 

Kant defends the belief in freedom of the will. He also argues that the natural world is                 

thoroughly deterministic, and that we can in principle “calculate” a person’s future conduct             

with certainty, as in the case of a solar eclipse (though in practice our knowledge is too                 

limited to do so). However, he forcefully rejects the dominant philosophical strategy for             

reconciling freedom of the will with natural determinism. In the literature, Kant’s theory of              

freedom of the will is therefore widely regarded as puzzling and problematic. In this paper I                

argue that Kant’s conception of free will has been misunderstood. When discussing freedom             

of the will, Kant uses the definition of freedom found in the republican tradition of political                

theory, according to which ‘freedom’ is opposed to ‘domination’ – not to ‘determinism’ or              

‘constraint’. Thus understood, Kant’s defense of freedom of the will turns out to be much less                

puzzling and to make a lot more philosophical sense. 

Auditório I - IFCH 

9h-10h30: Leonardo Rennó Ribeiro Santos (pós-doc/Unicamp) - Nota preliminar sobre a           
origem geográfica da antropologia de Kant 

O texto de divulgação científica de Schubert foi visto pelos editores do tomo XXV da               

Akademie dedicado às Lições de Kant sobre Antropologia como inconclusivo quanto a sua             

tese de que as BGSE “funcionam como preparação para os cursos de antropologia” [AA 25:               
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LVIII]. Contra esta avaliação, será mostrado inicialmente que a própria natureza do texto de              

Schubert o permitia apresentar um conjunto de observações gerais a ser posteriormente            

comprovado por uma leitura mais atenta da fonte material. Em seguida, será defendido que a               

tese de Schubert reforça a tese de Benno Erdmann, refutada pelos editores [AA 25: XXIII],               

sobre a origem geográfica das Lições sobre Antropologia , o que auxilia na compreensão da              

primeira redefinição disciplinar da geografia kantiana, ocorrida em NEV , como um prenúncio            

da ulterior emersão da disciplina de antropologia em 1772. Com isso, será possível medir              

algumas consequências desta convergência entre as teses de Schubert e Erdmann atinentes à             

importância do Conhecimento do Mundo no conjunto de questões de antropologia física e             

pragmática enfrentadas por Kant. 

 
Luciana Martinez (Profa./UBA) - La clasificación de los conceptos 

Frente al intento de Meier de clasificar los conceptos de acuerdo con los procedimientos del               

intelecto para producirlos, Kant desarrolló en sus clases de Lógica una clasificación basada             

en el contenido de esos conceptos. Esta clasificación tiene una función importante en el              

desarrollo argumentativo de la Crítica de la razón pura, especialmente en la “Disciplina de la               

razón pura en su uso dogmático”. El propósito de nuestra comunicación consiste en analizar              

las objeciones de Kant a Meier y la propuesta propia de aquel filósofo, tal y como se presenta                  

en las lecciones de Lógica del período precrítico. 

 
En las lecciones de principios de los '70, los conceptos empíricos se presentan como aquellos               

cuya materia es dada en la experiencia. Frente a ellos, se mencionan los conceptos racionales               

o transcendentales, cuya materia se obtiene a partir de las leyes de la razón. La diferencia                

entre ambos está dada por el origen de su contenido o materia. En segundo término, se                

presenta una clasificación de los conceptos que distingue entre los conceptos dados y los              

conceptos hechos. En el primer grupo, hay tanto conceptos empíricos como conceptos            

racionales. Los conceptos empíricos dados son aquellos cuya materia es dada en la             

experiencia y cuya forma es general y se alcanza por abstracción. Los conceptos racionales              

dados son aquellos que se obtienen por abstracción, a partir de las leyes de la razón. 

 
En las clases de los años '80 se desarrolla una descripción más detallada de los diversos tipos                 

de conceptos puros. Las nociones intelectuales son las categorías. Ellas tienen su origen en el               
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entendimiento, si bien encontramos sus objetos en la experiencia. Esto ocurre por medio de              

los ejemplos. El fuego que calcina la madera, v.g., ilustra la categoría de causa, que es una                 

noción intelectual pura. Las nociones sensitivas, por su parte, son aquellas que pueden             

exhibirse en la intuición pura. Las figuras geométricas, vg., son nociones sensitivas.            

Finalmente, Kant identifica otro tipo de conceptos puros, cuyos objetos no pueden ser dados              

en experiencia alguna, ni exhibidos en la intuición. Éstos son los conceptos de la razón o                

ideas, que resultan excluídos de la investigación lógica. 

  
15h30-16h15: Patrícia Kauark-Leite (UFMG) - Arte, Ciência e o Gênio Kantiano  

Kant defende no §46 da Crítica da Faculdade de Julgar que apenas as belas artes podem ser                 

consideradas como próprias ao gênio. Meu objetivo neste trabalho, no entanto, é defender, a              

despeito dessa sua posição tomada na 3a Crítica, que não apenas as belas artes, mas também                

as nossas melhores teorias científicas são produtos da genialidade humana, sobretudo em seus             

momentos revolucionários. Pretendo mostrar que a ciência faz apelo tanto à faculdade de             

julgar determinante, com as suas regras lógicas que estruturam o conhecimento científico,            

quanto à faculdade de julgar reflexionante, com suas ideias de fundo eminentemente            

ficcional. Meu intuito é evidenciar que essa dimensão propriamente ficcional e criativa das             

teorias científicas, presente na interpretação kantiana da ciência, é incompatível com a visão             

restritiva da atividade do gênio, que o próprio Kant nos apresenta na Analítica do Sublime, da                

Crítica da Faculdade de Julgar Estética. Tenciono também discutir o papel da imaginação             

estética para a ciência, não redutível ao da imaginação transcendental do entendimento que             

Kant expõe na Analítica Transcendental da 1a Crítica . 

 
16h15-17h: Virgínia Figueiredo (UFMG) - Produz o gênio suas obras (de arte) como a              
macieira, suas maçãs 

O presente trabalho aborda duas questões: a primeira é a do filósofo, que está aterrorizado               

com a possibilidade de um desregramento ou caos da natureza, que o cinábrio possa              

apresentar-se “ora vermelho, ora preto, ora leve, ora pesado” e, por conseguinte, que o              

conhecimento se torne impossível. Próxima e distante dela, situa-se a segunda questão, talvez             

mais difícil, e que está relacionada à angústia do artista (ou do gênio) moderno. Aqui se trata                 

mais de um lamento, de uma queixa técnica ou artística. A antiga regra, que orientava a                
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produção do artista, não existe mais. Diferentemente do filósofo, o gênio teme o silêncio e a                

mudez absoluta da natureza.  

Para lidar com a ansiedade do filósofo, em primeiro lugar, apelei para o princípio da               

finalidade da natureza. Esse conceito, desenvolvido principalmente nas duas Introduções à           

Crítica da faculdade de julgar, e servindo como um princípio regulativo, mostrou-se            

suficiente para acalmar o terror do epistemólogo, diante de uma possível excessiva liberdade             

da natureza. Sem precisar de um Deus, o princípio da finalidade da natureza, que nada mais é                 

do que uma pressuposição transcendental, foi capaz de garantir um fio condutor para a              

tranquilizadora experiência cotidiana com a natureza. No entanto, o delírio e a loucura que              

ameaçam o gênio continuavam sem resposta.  

Assumindo que a conexão entre arte e natureza constitui uma das mais frutíferas chaves de               

leitura da Estética kantiana, propus interpretar a teoria kantiana do gênio à luz de uma               

reformulação original do conceito de mimesis realizada por Philippe Lacoue-Labarthe. Esse           

filósofo francês recorreu a uma definição aristotélica de mimesis que não está na sua Poética ,               

mas sim na sua Física II , na qual se afirma que a tékhne (a arte e não a técnica) complete o                     

que a natureza (physis) não foi capaz de levar a cabo (telos ). Isso me permitiu abandonar a                 

tradicional teoria da arte, de acordo com a qual, a arte nada mais é senão imitação da                 

natureza, em favor de uma teoria da arte muito mais interessante baseada numa relação de               

reciprocidade ou complementaridade entre arte e natureza. Finalmente, ainda orientada pela           

interrogação desesperada do artista (desde a modernidade até a nossa contemporaneidade): o            

que devo fazer para produzir minhas obras de arte?, apelei para uma noção, pouco conhecida               

e ainda não muito explorada, de liberdade em Hannah Arendt.  

17h-17h45: Giorgia Cecchinato (UFMG) - O filósofo crítico é um gênio 

Pretende-se desenvolver uma aproximação entre a atividade da produção artística genial e a             

atividade crítica ou propriamente metafísica, mesmo não sendo esta operação propriamente           

fiel à letra kantiana, ela permite apontar as peculiaridades da atividade crítica, em particular              

ao que é propriamente em jogo no projeto de uma crítica da razão. Trata-se de questões muito                 

controversas e não livres de contradições que dizem respeito à tarefa da crítica, à              

possibilidade da metafísica e à sua cientificidade, e colocam em cheque o tipo atividade              

legisladora da razão e a natureza da própria razão. 
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18h45-19h30: João Carlos Brum Torres - Sobre Bouterwek, Balthazar Barbosa,          

Willaschek e os paradoxos da filosofia do direito de Kant  

Nas Observações explicitativas sobre Os Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do           

Direito, Apêndice incluído quando da segunda edição da Metafísica dos Costumes, Kant faz             

referência, sem recusá-la, à observação que Friedrich Bouterwek lhe fizera, um ano antes, no              

Jornal de Göttingen, quando da primeira edição da obra, consoante a qual, ele, Kant, admitira               

a "até agora mais paradoxal de todas as proposições paradoxais: a proposição de que a               

mera idéia de soberania deveria constranger-me a obedecer como a meu senhor quem quer              

que se haja estabelecido como tal, sem que eu lhe perguntasse quem lhe deu o direito de                 

comandar-me." Contemporaneamente, Marcus Willaschek (In Which Imperatives for Right?         

On the Non-Prescriptive Character of Juridical Laws in Kant's Metaphysics of Morals),            

também observou que há um paradoxo na concepção kantiana dos imperativos jurídicos,            

paradoxo cuja dissolução exigiria o abandono ou do princípio da externalidade, ou o da              

incondicionalidade do direito positivo. O objeto desta comunicação é verificar se há uma             

relação e, eventualmente uma relação de dependência entre as teses envolvidas nos dois             

paradoxos, e se a consideração conjunta do modo como Kant introduz nesses dois contextos              

as teses ditas paradoxais permite, senão dissolver os paradoxos apontados, pelo menos            

mostrar como eles são racionais e, portanto, normativamente necessários. 

 
19h30-20h15: Alessandro Pinzani (UFSC) - Precisamos de uma metafísica dos costumes? 

Neste paper, busco dar sentido à afirmação de Kant de que ele nos está oferecendo princípios                

morais metafísicos para discutir problemas jurídicos e éticos; ao mesmo tempo pretendo            

mostrar os limites de tal afirmação quanto à possibilidade de oferecer uma abordagem             

metafísica ao direito e à ética da virtude (1). Além disso, vou tentar responder a questão se é                  

possível dar uma leitura não-metafísica das doutrinas de direito e da virtude de Kant, ou seja,                

desistir da reivindicação acima mencionada, mantendo ao mesmo tempo os resultados           

alcançados por Kant. Ao fazer isso, abordarei brevemente o debate sobre a chamada tese da               

independência relativa à fundamentação do Princípio Universal de Direito (2). Finalmente,           

ponderarei se podemos estar satisfeitos com esses resultados em geral (3). É claro que, nesta               

última seção, vou ser forçado a prosseguir tentativamente, escolhendo pontos específicos que            
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podem ser considerados fundamentais para a empresa de Kant, como o papel da propriedade              

privada, o conceito de liberdade externa, a idéia de auto-perfeição etc. 

 
20h15-21h: Daniel Tourinho Perez (UFBA) - O realismo político de Kant 

Conta uma certa estória que a publicação, na década de 70, de uma Teoria da Justiça, de John                  

Rawls, significou o renascimento da filosofia política ou pelo menos um interesse renovado             

da filosofia pela política. Bobagem. Muito pelo contrário, a Teoria da Justiça teve, ou tem,               

por objetivo esvaziar a dimensão de conflito e luta própria da política, como se essa dimensão                

ser resolvida a partir da simples aplicação de uma teoria. Esse primado da teoria, próprio do                

liberalismo, é, no mais das vezes, apontado como tendo sua origem em Kant, como sendo               

uma perspectiva eminentemente kantiana. O meu objetivo consiste em mostrar, primeiro, que            

os Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito não devem ser compreendidos como uma             

Teoria da Justiça. Em segundo lugar, que a dimensão normativa, própria da razão, não dá               

conta da complexidade do juízo político. O juízo político contém uma dimensão prudencial,             

uma atenção ao contexto e as singularidades de cada conjuntura, que não podem ser reduzida               

à prática de uma teoria e, por isso mesmo, a política é pensada como arte, e não como ciência.                   

Que a solução dos conflitos seja traduzida em direitos não elimina o caráter precário da               

solução, não elimina a disputa que está aí em jogo e que, portanto, não é, de todo, superada.  

 
Auditório II - IFCH 

9h-10h30: Luís Eduardo Ramos de Souza (Prof./UFPA) - Interpretação Semântica da           
Crítica da razão pura de Kant do ponto de vista do conceito lógico de estrutura 

O objetivo deste trabalho é indicar em que sentido se pode justificar, no contexto da filosofia                

teórica de Kant (1787), a concepção e o uso implícito do conceito lógico de estrutura               

semântica, formulado por Tarski (1931) e mencionado por Loparic (2000). O conceito lógico             

de estrutura aparece em Tarski no contexto da elaboração do seu conceito semântico de              

verdade para a lógica, razão pela qual este trabalho tratará destes dois conceitos semânticos:              

verdade e estrutura. 

 
Primeiramente, quanto ao conceito semântico de verdade, Tarski refuta a crítica de Kant             

dirigida aos lógicos de que estes não têm um conceito de verdade pelo fato de a lógica tratar                  

apenas de forma sem conteúdo (B82), sendo que, por sua vez, a concepção de verdade lógica                
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proposta por Tarski apresenta tanto forma como conteúdo. Os três autores mencionados            

reconhecem que o conceito de verdade deve satisfazer tanto condições formais quanto            

materiais: para Kant, as condições formais têm a ver com o princípio supremo dos juízos               

analíticos (o princípio da não contradição) e as condições materiais com o princípio supremo              

dos juízos sintéticos (a teoria dos princípios puros); para Loparic, as condições formais são              

idênticas as de Kant, ao passo que as condições materiais são distinguidas em duas              

semânticas, uma formal (esquematismo) e outra material (princípios puros); para Tarski, as            

condições formais têm a ver com o princípio da equivalência T (a definição aristotélica de               

verdade), enquanto as condições materiais com a distinção de uma hierarquia de linguagens             

(a metalinguagem e a linguagem-objeto). 

 
Posteriormente, quanto ao conceito semântico de estrutura, Tarski o usa para assegurar um             

conteúdo ao conceito de verdade na lógica. A definição da estrutura pressupõe a unidade de               

dois conceitos: uma classe de funções (relações), e uma classe de objetos. Além disso, é               

pressuposto o conceito de uma classe que representa o próprio domínio da linguagem.             

Portanto, segundo Tarski, o conceito de verdade em lógica é definido como a referência da               

classe da linguagem à classe dos objetos mediante a classe das relações. O que se pretende                

mostrar é que há implícito em Kant semelhante conceito de estrutura, na medida em que, de                

um lado, o sistema das relações é constituído pela sua teoria do esquematismo e dos               

princípios puros, de outro, o sistema dos objetos é dado pela sua teoria da sensibilidade, e por                 

fim, o sistema da linguagem é formado pelo conjunto das sentenças possíveis elaboradas             

pelas categorias do entendimento. 

  
Suze Piza (Profa./UFABC) - Quem tem medo do Opus Postumum? 

Tomo como caso a recepção do Opus postumum de Kant pelos filósofos e filósofas              

brasileiros/as para pensar as modalidades de pesquisa em Filosofia que temos realizado em             

nosso território. Dentre meus interesses de pesquisa em Filosofia no Brasil está a             

compreensão de como a tradição da Filosofia Ocidental produziu suas teorias, me interessa             

menos as teses, ideias ou conceitos criados pelos filósofos e filósofas, que a forma como               

essas teorias filosóficas são/foram produzidas de um ponto de vista operacional, isto é, quais              

os operadores conceituais são ou foram mobilizados para que uma dada teoria filosófica seja              

produzida. Essa é minha questão. Um dos caminhos que tenho trilhado é elencar alguns              
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aparatos metodológicos ou operacionais usados pelos filósofos e pelas filósofas que tenho            

estudado, de modo que seja possível a quem deseja produzir teoria filosófica usá-los para              

pensar suas questões. Faz parte do escopo desse projeto investigativo pensar a maneira como              

grupos de pesquisadores pensam suas questões ou, no caso da Filosofia, como lidam com o               

contexto teórico de referência, com isso é possível descrever uma espécie de racionalidade             

filosófica que nos possibilita fazer uma crítica da própria maneira com a qual nos              

relacionarmos com a Filosofia, descrevendo sua fonte, seus limites e sua extensão; faz parte              

do processo de descrição dessa racionalidade filosófica nos atermos cuidadosamente na           

maneira como temos lido as teorias filosóficas que estudamos e nas quais nos especializamos,              

normalmente buscando conteúdos e não formas – filosofias e não filosofar, portanto – e, além               

disso observar como as teorias filosóficas são recebidas e, posteriormente assimiladas ou não             

no Brasil, nos chavões que são repetidos sistematicamente a respeito dessas filosofias, nos             

muitos clichês hermenêuticos que usamos e até nas especulações acerca das mesmas            

filosofias, que de tanto serem ditas parecem ser verdadeiras depois de um determinado             

tempo, criando uma espécie de senso comum filosófico. A meu ver, Kant é um dos filósofos                

que mais nos dá elementos para se pensar essas questões, a saber, como a tradição produz                

suas teorias (afinal, estamos diante de uma bela caixa de ferramentas de fazer Filosofia) e               

como nós as recebemos, haja vista o fato de no Brasil a filosofia kantiana e seus                

desdobramentos estarem entre as mais estudadas pelos filósofos e pelas filósofas. O Opus             

postumum e sua recepção pelos mais diversos/as pesquisadores/as sempre esteve envolto de            

uma atmosfera de perturbação que tem me ocupado nos últimos anos. Nesta exposição me              

deterei menos nas contribuições da obra para a compreensão de teses kantianas que para              

explicitar o como e o quanto esse trabalho de Kant nos ajuda a compreender nossa relação                

com a Filosofia. Obviamente, no desenvolvimento da argumentação toca-se aqui e ali nas             

teses de Kant. Em suma, o que proponho é tomar o Opus postumum (e sua recepção) como                 

caso para pensar a nós mesmos. 

 
Sala Multiuso - IFCH 

15h30-16h15: Francisco Jozivan Guedes de Lima (Prof./UFPI) - O déficit normativo da            
racionalidade política kantiana a partir do gap entre cidadania ativa e passiva 

Tencionarei demonstrar que Kant incorreu num déficit normativo da sua racionalidade           

prático-política à medida que se apoiou em critérios empíricos relativos à renda e ao gênero               
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para justificar a sua distinção entre cidadania ativa e passiva, uma distinção considerada por              

ele mesmo na Rechtslehre no mínimo embaraçosa, entretanto, levada adiante. Cidadão ativos,            

homens adultos e independentes do ponto de vista da autossubsistência econômica, são            

aqueles capazes de exercer a atividade política na esfera pública mediante o direito de voto;               

cidadãos passivos, mulheres e demais pessoas incapazes de autossubsistência, são aqueles           

considerados apenas inerências do Estado e que não têm o direito de participação direta              

através do voto. Os cidadãos passivos têm o atributo da liberdade legal e da igualdade civil,                

mas não têm o atributo da independência e, por isso, têm status inferior do ponto de vista da                  

participação. O recorte censitário e de gênero proposto por Kant para o conceito de cidadania               

causou prontas reações no seu tempo por parte de Johann Bergk para quem a diferença de                

sexo não deveria constituir uma métrica para a inclusão política, e recentemente por parte de               

Höffe, Kersting e Habermas. Höffe entende que os critérios justificadores do conceito de             

cidadania não deveriam ser dependentes de condicionamentos empíricos, mas deveriam ser           

reportados à responsabilidade pessoal ou jurídica. Para Kersting, ao recorrer a critérios            

econômicos para legitimar a separação entre cidadãos ativos e passivos, Kant transformou o             

Estado racional num Estado de proprietários, relegando todos os não-proprietários à situação            

degradada de seres políticos de segunda categoria. Habermas entende que tal gap transformou             

a esfera pública kantiana numa esfera burguesa elitista. Quais seriam as possibilidades de             

atenuar tal déficit? Uma delas é que na Rechtslehre Kant deixa em aberto a viabilidade dos                

cidadãos passivos alcançar o status de ativo no que concerne ao aspecto econômico. Indo              

nesta direção, Pinzani sugere que ao exigir o cumprimento do critério de independência             

econômica, Kant teria evitado a possibilidade de manipulação dos menos favorecidos na            

arena política. Bobbio tenta atenuar o déficit apelando para o contextualismo dizendo que             

Kant apenas reproduziu uma prática de seu tempo. Todavia, o apelo ao contextualismo não              

serve para isentar Kant de seu deslize e, mesmo que pensem processos exitosos de inclusão               

econômica, não há argumentos para salvar Kant da exclusão androcêntrica das mulheres da             

participação política ativa. 

 
16h15-17h: Cauê Cardoso Polla (Prof./USP) - Esclarecimento e educação: quais os seus            
limites? 

Até onde é possível esclarecer-se? Há um limite para o esclarecimento? Quem pode ser              

esclarecido? As reflexões kantianas sobre o conceito de esclarecimento são fundamentais           
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para a compreensão, tanto de uma época histórica – a Ilustração do XVIII – como para a                 

compreensão de sua própria filosofia. Seria possível, em certa medida, argumentar que a             

filosofia kantiana como um todo, do mesmo modo que é perpassada pelo cosmopolitismo, se              

encontra sob o signo do esclarecimento. O que se pretende, nesta reflexão, é compreender a               

Aufklärung em sua relação com o conceito de maioridade sob uma ótica pedagógica. A partir               

de uma análise da definição lapidar de esclarecimento como sendo “a saída do homem de sua                

menoridade, da qual ele próprio é culpado”, apresentada por Kant no ensaio Resposta à              

pergunta: o que é esclarecimento?, procura-se compreender no que consiste propriamente           

esta saída . A menoridade, dirá Kant, é a incapacidade de se utilizar de seu próprio               

entendimento, é uma situação de indivíduos que se submetem a um tutor por sua própria               

vontade, pois já presos a preceitos e fórmulas, não exercitam sua capacidade de pensar.              

Coloca-se aqui, em questão, a análise de Henry Allison acerca do esclarecimento na qual se               

pontua que não é um desenvolvimento intelectual – algo que fosse fomentado pela educação              

– o que permite sair da menoridade, mas um ato de vontade, uma resolução de pensar por si                  

mesmo. Como atingir essa resolução? Por outro lado, Kant no ensaio O que significa              

orientar-se no pensamento?, retoma a questão do esclarecimento, apresentando conceituação          

distinta: “a máxima que manda pensar sempre por si mesmo é o esclarecimento”, definição              

esta complementada por uma afirmação muito significativa: “é fácil estabelecer em           

indivíduos particulares o esclarecimento mediante a educação; deve-se apenas começar cedo           

e habituar os jovens espíritos a esta reflexão”, isto é, a pensar por si mesmos. Ora, se é                  

possível estabelecer o esclarecimento mediante a educação, e se o esclarecimento é a saída do               

estado de menoridade, então seria a educação uma via de recusa deste estado? Como a               

educação estaria relacionada com algum tipo de delineamento da vontade? Neste sentido,            

propomos uma reflexão sobre o conceito-chave de esclarecimento em Kant o relacionando            

com a concepção kantiana de educação, a fim de compreender os limites daquele e daquela. 

  
17h-17h45: Marcelo de Azevedo Granato (Prof./FACAMP) - A “insociável         
sociabilidade” na perspectiva kantiana de uma história universal 

O texto examina a “insociável sociabilidade” referida na Ideia de uma história universal de              

um ponto de vista cosmopolita , de Immanuel Kant. Nesse ensaio de 1784, Kant apresenta              

uma perspectiva ordenada dos desordenados eventos históricos, pautada num         

desenvolvimento descontínuo, mas efetivo, das nossas aptidões ao uso da razão, que teria             
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como força motriz o antagonismo social a que nos empurra a natureza. Assim se passaria de                

um estado de rudeza a Estados organizados e pacíficos dentro e fora de seus limites               

territoriais, a caminho de uma paz sem fim, de “um todo moral”. Fixadas algumas premissas               

em torno da base crítica da Ideia e do caráter ético, não simplesmente jurídico, do horizonte                

que ela traça, a insociável sociabilidade será tematizada enquanto (i) item de uma ideia, em               

sentido kantiano, e (ii) um fenômeno concreto. Disso decorrerá uma nova compreensão de             

seu papel, em que ela deixa de ser a responsável para ser compatível com o progresso que a                  

Ideia projeta: como se argumentará, as referências de Kant à insociável sociabilidade            

conformam, sim, um quadro destinado à orientação dos agentes (em suas futuras ações) no              

mundo, afinal, a superação da natureza pela liberdade, pré-ordenada na ideia kantiana da             

história, somente pode se dar por uma irrupção do inteligível, por uma opção não              

empírica/causal pelo pensamento do reino dos fins no lugar do egoísmo. Das dificuldades             

inerentes à estipulação de um progresso moral sob premissas kantianas, o texto passará à sua               

parte final, para tratar de outra dimensão da Ideia, por meio da qual (nas palavras de Kant) ela                  

abre “uma perspectiva consoladora para o futuro”. 

 

Quarta-feira (13/06) 

 
Auditório I - Centro de Convenções 

9h-9h45: Flávia Carvalho Chagas (Profa./UFPel) - “Eu devo poder querer que a minha             
máxima se torne universal?”: Sobre as pretensões da razão prática 

Como é bastante conhecida, a filosofia moral de Kant pode ser sintetizada como a tentativa               

de fundamentar um princípio moral universalmente válido. Todavia, muitas críticas têm sido            

feitas a este projeto, entre as quais podemos citar a de que se trata de uma ética formalista, do                   

“dever pelo dever”, extremamente rigorista. De fato, a ideia da universalizabilidade das            

máximas da vontade, enquanto critério da moralidade, é fonte de inúmeros equívocos, tendo             

sido interpretada como se Kant estivesse defendendo a tese da necessidade de valores e              

crenças morais válidos objetivamente para todos os seres racionais. A partir da exposição de              

alguns problemas exegéticos, tais como expostos brevemente acima, o objetivo desta           

comunicação consiste em mostrar, em primeiro lugar, que é justamente porque o princípio             

moral kantiano consiste em um critério formal é que ele permite a possibilidade de diferentes               
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preenchimentos de acordo com a concepção individual ou local de bem. Ou seja, se agora o                

cético perguntar, afinal, o que significa agir de acordo com o princípio moral, a resposta de                

Kant consiste em afirmar que deve-se adotar um tipo de procedimento, a saber, a              

universalizabilidade das máximas da vontade. Assim, não estão dadas ou pré-determinadas           

quais máximas são aptas ou boas candidatas à universalização, pois é a partir da capacidade               

crítica e autolegislante que o sujeito deve poder reconhecer o que ele deve fazer ou quais                

máximas são dignas de ter um conteúdo moral. A pergunta que surge a partir desta               

problemática gira em torno de como entender a noção de razão prática, ou ainda, de sujeito                

moral, tendo em vista que esta figura é responsável pela devida avaliação ou judicação moral,               

bem como o seu respectivo vínculo com o princípio da universalização. Assim, em um              

segundo momento, pretendemos reconstruir a argumentação de Kant a fim de mostrar que a              

resposta a pergunta epistêmica não pode se resumir a uma auto-contradição lógica, mas exige              

introduzir outros elementos do corpus kantiano de caráter histórico-pragmático,         

psicológico-motivacional e de ética substantiva (e não apenas formal), como nos esclarece            

Guariglia em seu livro “Moralidad. ´Tica Universalista y Sujeto Moral”. Ou seja, parece-nos             

que só é possível compreender a ideia do projeto moral kantiano se conseguirmos esclarecer              

em que sentido o princípio de universalização não é apenas formal e lógico, mas envolve               

elementos materiais e substantivos em ética. 

 
9h45-10h30: Emanuele Tredanaro (Prof./UFLA) - A razão prática no construtivismo          
moral de Christine Marion Korsgaard: entre a primeira pessoa e a humanidade 

Levando em conta a trajetória teórica desenhada por Christine Marion Korsgaard a partir de              

The Standpoint of Practical Reason (1990), The Sources of Normativity e Creating the             

Kingdom of Ends (1996), pretendemos salientar o eixo representado pela relação entre            

imprescindibilidade da perspectiva da primeira pessoa e prescritividade do conceito de           

humanidade, dentro da proposta de fundamentação da obrigação moral, investigada pela           

autora norte-americana a partir de uma revitalização em chave construtivista e           

anti-intuicionista de certos pressupostos da lição kantiana. Tentaremos mostrar, portanto,          

como, mediante a ênfase no significado kantiano de razão prática, Korsgaard rejeita qualquer             

possibilidade de separação real entre motivação subjetiva para a ação e normatividade            

racional objetiva, insistindo no caráter do processo de deliberação, ao mesmo tempo            

constitutivamente – de um ponto de vista prático – autoral e público. 
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Em primeiro lugar evidenciaremos o papel desempenhado pela perspectiva da primeira           

pessoa, a partir da análise que Korsgaard propõe com base na primeira formulação do              

imperativo categórico. Korsgaard reconhece com Kant que a liberdade do agente reside no             

fato dele mesmo ser o autor da determinação da causalidade de sua vontade, por ele ser capaz                 

de regrá-la de modo racional. Por esse viés, Korsgaard pode sugerir sua interpretação da              

razão prática como consciência autorreflexiva de um agente racional, autor de causalidade            

prática intencional, não dada previamente, mas, justamente, por ele construída. A motivação            

subjetiva para a ação acaba assim por encontrar sua fundamentação última na própria             

capacidade de racionalização da vontade exercida pelo agente, na medida em que é             

deliberando em vista da ação – isto é, deparando-se com o uso prático de sua razão – que o                   

agente se apercebe de introduzir valoração moral no mundo. 

 
Ao mesmo tempo, Korsgaard preocupa-se com não cair em um eventual solipsismo moral.             

Mostraremos, então, como Korsgaard resgata a segunda formulação do imperativo          

categórico, visando aproveitar o conceito de humanidade como princípio normativo          

incondicionado imposto, enquanto necessidade interna do próprio processo deliberativo, a          

todo agente racional. A tal fim, Korsgaard estabelece um nexo entre princípio da humanidade              

e razão prática como consciência autorreflexiva cuja dimensão é emineter linguística.           

Exatamente por se tratar da capacidade de reflexão consciente própria de agentes racionais, o              

processo deliberativo para a ação é identificado como constitutivamente direcionado à           

interação linguística: a normatividade ínsita no processo deliberativo racional individual          

(consciente e reflexivo) pode ser portanto comunicada – sustenta Korsgaard – a quaisquer             

agentes racionais (conscientes e reflexivos), e submetida à pública avaliação. 

 
11h-11h45: Marília Espírito Santo (pós-doc) - Kant sobre a unidade da razão 

Na Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant apresenta pela primeira vez o conceito             

de autonomia, a fim de solucionar o problema da possibilidade de ações morais humanas.              

Visto que os seres humanos são seres racionais finitos, o princípio da autonomia é              

representado como imperativo categórico. Patricia Kitcher (2011) argumentou recentemente a          

favor da tese de Onora O’Neill (1989) do princípio da autonomia como princípio supremo de               

todo o uso da razão. O imperativo categórico seria não apenas o princípio supremo da               
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moralidade, mas também unificaria os usos teórico e prático da razão. Contudo, aceitar essa              

tese de O’Neill/Kitcher parece contradizer a concepção kantiana do agir segundo           

representações, ao confundir os conceitos de autonomia e de espontaneidade. Na tese            

alternativa que defendo, a autonomia da vontade é a condição necessária do uso moral da               

razão, porém a condição necessária de todo uso da razão, teórico e prático, é a               

espontaneidade do julgar. Meu argumento tem três passos: 1) ao distinguir entre razão pura              

prática e razão prática, explico o que é e como é possível uma ação moral. Autonomia como                 

auto-legislação, de um lado, e espontaneidade como autodeterminação, de outro, não são            

conceitos intercambiáveis. Além de conceitos diferentes, eles desempenham diferentes papéis          

na concepção kantiana do juízo prático. 

 
2) Para compreender autonomia como auto-legislação, resultado da atividade da razão pura            

prática, deve-se compreender as diferentes acepções de “lei” e de “vontade”. Autonomia, lei             

moral para seres racionais perfeitos, é representada como imperativo categórico por seres            

humanos, seres racionais imperfeitos. Estes só podem praticar ações morais se sua vontade,             

embora empiricamente condicionada, puder operar como puramente incondicionada e, assim,          

ser auto-legislativa. Toda ação racional é espontânea, mas nem toda ação racional é             

autônoma. 

 
3) Abstração e reflexão são as condições da determinação de nossas ações morais. Toda              

determinação pressupõe reflexão, mesmo no juízo moral. Se um ser racional finito age             

moralmente, então julga de acordo com o conceito de autonomia, que não pode anteceder a               

espontaneidade da razão pura prática. 

 
Portanto, a unidade da razão se fundamenta não na autonomia da vontade, mas na              

espontaneidade do julgar. Esta torna possível ao ser humano sua auto-legislação e sua             

autodeterminação. Isso significa, em suma, que os usos teórico e prático da razão dependem              

do que na primeira Crítica Kant denomina, em termos que abrangem o entendimento, a              

faculdade do juízo e a razão, simplesmente “poder de pensar” (Vermögen zu denken ). 
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11h45-12h30 - Isabel C. Fragelli (pós-doc/USP) - Forma e totalidade no pensamento            
crítico de Kant 

Na segunda parte de sua terceira Crítica , Kant nos mostra que o entendimento humano, por               

ser meramente discursivo, é incapaz de explicar a forma de um ser organizado. O organismo,               

tal como pode ser observado, é um ser que se organiza a si mesmo, expondo uma relação de                  

reciprocidade entre as causas e os efeitos, ou entre os fins e os meios (nele, “tudo é fim e,                   

reciprocamente, meio”), razão pela qual ele se apresenta à razão não como um mero agregado               

de partes, mas como uma verdadeira totalidade. Kant já havia mostrado, em sua Crítica da               

razão pura , que o entendimento compreende a causalidade na natureza apenas como            

causalidade eficiente, de acordo com os princípios do mecanicismo, e que, sendo assim, ele              

não pode conceber o "todo real da natureza" senão por partes, ou seja, como um mero                

agregado. Diante desse problema apresentado pelo organismo, a razão buscará uma maneira            

de pensá-lo (já que não consegue explicá-lo ) por meio de uma “analogia remota” com a               

causalidade final, a partir da qual se supõe uma anterioridade da representação do todo com               

relação à das partes. No interior do argumento desenvolvido na terceira Crítica , essa solução              

conduz a razão a buscar o fundamento de possibilidade dos seres organizados em um outro               

entendimento, um entendimento que seja, ele mesmo, intuitivo (ou arquetípico), e não            

discursivo, capaz de conceber a totalidade enquanto tal, e não apenas de pensá-la segundo              

conceitos gerais. Como vemos nos §81 e §82 dessa obra, é a possibilidade desse              

entendimento que leva Kant não apenas a formular uma concepção própria da teoria da              

epigênese no domínio da biologia, como também a elaborar uma compreensão da natureza             

como um sistema que abarca a totalidade das formas naturais. 

 
14h-15h: Patricia Kitcher (Columbia University) - Kant on Explaining Freedom without           
Explaining it Away 

Kant tried to explain how free moral action is possible. Unfortunately, he cast his project in                

terms of explaining how the freedom required for morality is possible in a mechanistically              

determined world. But his explanations for the possibility of morality and freedom do not              

draw on deterministic laws; they appeal to mental faculties, in particular, to the faculty of               

pure practical reason with its moral law. The form of the explanation is: Morality is possible,                

because faculty A functions in way 1, faculty B functions in way 2 and so forth. I argue that                   

this type of explanation is compatible with a richer sort of scientific explanation than he               
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envisioned, namely, that provided by the theory of evolution. My ambitious agenda is to              

show that, somewhat despite himself, Kant succeeds in explaining freedom without           

explaining it away and that he does so in a fashion that makes it compatible with natural                 

science. 

 
15h-16h: Zeljko Loparic - Kant na chave antropológica 

O presente trabalho propõe-se, de início, a reconstruir a estrutura interna das três perguntas              

que, segundo Kant, formulam os interesses teórico e prático da razão humana: o que posso               

conhecer, o que devo fazer e o que me é permitido esperar. Seguirá com o exame da inclusão                  

dessas perguntas na pergunta-guia da antropologia: o que é o homem? Por fim, passará ao               

estudo da relação entre essas quatro perguntas, que cobrem o campo da filosofia tomada no               

sentido cosmopolita, a uma quinta pergunta, a da antropologia pragmática propriamente dita:            

o que o homem, como ser que age livremente, faz ou pode e deve fazer de si mesmo? 

 
Auditório I - IFCH 

9h-9h45: Rafael Rodrigues Pereira (Prof./UFG) - Como o mau coração e a boa vontade              
podem coexistir? 

Este trabalho se propõe a analisar a compatibilidade entre as noções de “boa vontade” (gute               

Wille ) e “mau coração” (böse Herz) na ética de Kant. A primeira vista uma pessoa de mau                 

coração não poderia ter boa vontade, na medida em que esta última consiste em uma               

disposição do agente em adotar máximas a partir da lei moral, enquanto o mau coração é                

definido por Kant na primeira parte de A Religião nos Limites da Simples Razão como uma                

perversidade do arbítrio que o impede, justamente, de atender ou receber a lei moral em suas                

máximas. Kant, no entanto, surpreendentemente, afirma, logo após a definição acima, que o             

mau coração “pode coexistir com uma vontade boa em geral”. Podemos nos perguntar, assim,              

como isso é possível. Em nossa análise nos basearemos em uma sugestão de H. E. Allison,                

que afirma, em seu livro Kant’s Theory of Freedom, que a solução para este paradoxo está na                 

associação feita por Kant entre o mau coração e o fenômeno do autoengano moral. Kant, de                

fato, em diversos trechos, parece relacionar o mau coração ao autoengano, como, por             

exemplo, quando afirma que a perversidade (o terceiro grau da propensão ao mal) consiste              

em um “jogar poeira nos próprios olhos”. O próprio Allison não desenvolve muito sua              

sugestão, mas procuraremos, em nossa análise, entender melhor como o autoengano pode            
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tornar o mau coração compatível com a boa vontade. Baseando-nos em textos como “Kant              

and Moral Self-Deception”, de Michael Green, analisaremos a hipótese de que o mau coração              

está associado à elaboração e execução das máximas, e não a sua adoção. A máxima é                

adotada a partir da lei moral – o que caracteriza uma boa vontade -, porém esta adoção se                  

daria de forma hesitante, o que faz com que a máxima seja elaborada de maneira fraca e vaga,                  

que permite exceções, ou que não dá importância aos motivos, caracterizando, assim, os três              

graus da propensão ao mal segundo Kant. O mau coração consiste, portanto, em uma mentira               

que o agente conta para si mesmo: de que está seguindo a lei moral quando, na verdade, não                  

está. 

  
9h45-10h30h: Todd Lavin (PhD/Clarion University of Pennsylvania) - In Fear and           
Trembling: Intersubjectivity and the Ethical Community in Kant’s Philosophy of Religion 

There has been a long-standing tendency to read Kant’s ethics wholly within the confines of               

his critical philosophy, and thus marginalizing his philosophy of religion from the debate.             

This had led to the standard criticism of Kant’s ethics as one of abstract formalism, isolating                

the moral agent from the community. Although this criticism has been voiced from Hegel to               

Habermas, I find the charge unfounded, for it does not take into consideration the radical               

implication of Kant’s Religion with the Bounds of Bare Reason (Religion innerhalb der             

Grenzen der blossen Vernunft). 

 
Kant’s philosophy of religion is not merely an extension or application of his critical              

philosophy, but effects a fundamental reorientation of this philosophy. The decidedly           

transcendental position of the three critiques is replaced with concrete lived experience. Here,             

the abstract formalism, for which Kant has been accused, is shattered against the weakness of               

the human heart, a weakness that Kant defines in terms of its frailty, impurity and finally its                 

wickedness. In addition, the moral agent is corrupt not only in his or her heart. Rather we are                  

“reciprocally corrupt” (Kant, 2009, 106), and must endeavor to unite in an ethical community              

in order to strive to be worthy of happiness. 

 
None of these characteristics were able to enter into Kant’s transcendental position. Yet, once              

they are taken into consideration, the monological orientation of his ethics is replaced by              

intersubjectivity. To use Habermas’ language, in the Religion innerhalb der Grenzen der            

blossen Vernunft, the vertical axis of transcendental philosophy is “tipped into the horizontal             
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axis of interhuman communication” (Habermas, 2001, 167). Habermas claimed that Kant           

“operated with concepts of the philosophy of consciousness” (Habermas, 1989, 95), thus            

isolating the moral agent from any shared lifeworld. Habermas overlooked Kant’s acute            

insight that the moral agent “can acquire no secure and determine concept whatsoever of his               

actual attitude through direct consciousness,” (Kant, 2008, 86), and must live communally in             

order to live ethically. 

 
In brief, the moral demands of pure practical reason loses its abstract formalism once the               

individual confronts its own morally fractured existence and realizes that it must unite with              

others and enter into “intersubjectively shared web of relations” (Habermas, 2001, 202). For             

Kant, the concrete “ethical community” (Kant, 2009, 103) is the condition for the possibility              

of any transcendental Kingdom of Ends. 

 
16h30-17h15: Pedro Paulo Pimenta (USP) - A noção kantiana de raça no contexto da              
história natural de sua época 

O texto busca expor a noção kantiana de raça atentando para o modo como o filósofo a                 

fórmula tendo em vista debates correntes no século XVIII acerca da unidade do gênero              

humano. Mostraremos ainda que o abandono dessa noção no século XIX acarreta, para a              

biologia nascente, problemas teóricos consideráveis. 

 
17h15h18h: Joãozinho Beckenkamp (UFMG) - O tratamento crítico da pretensão ao           
conhecimento do absoluto 

Um passo decisivo (quiçá fatal) do desenvolvimento do idealismo pós-kantiano foi o            

abandono do conceito kantiano de coisa em si, com o claro intuito de não deixar valer para a                  

filosofia qualquer limite intransponível que a razão tivesse de reconhecer e mesmo respeitar             

numa autodisciplina permanente. De Fichte a Hegel, as pretensões da razão só fazem             

aumentar, culminando naquela formulação do saber absoluto do absoluto que geração após            

geração tem afastado do projeto hegeliano um sem-número de estudiosos da filosofia. Diante             

deste quadro, é importante ter clareza sobre as razões de Kant para um tratamento negativo               

das pretensões ao conhecimento do absoluto (nele tematizado pelo conceito do           

incondicionado). Se nisto Kant se distingue de grande parte da tradição filosófica, cabe, de              

outro lado, mostrar também o que distingue o tratamento crítico destas pretensões de um              
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tratamento cético, que em certos aspectos rivaliza com o programa da filosofia crítica             

kantiana. Resumidamente, pode-se dizer que Kant inova em relação à tradição cética ao             

propor a gênese sistemática destas pretensões na própria razão pura, o que tem como              

consequência que tanto a tentação do absoluto quanto sua terapia continuada têm um caráter              

de necessidade, não se limitando a aparecer aqui e ali de maneira casual. 

 
18h-18h45: Christian Hamm (UFSM) - Kant e a beleza dos urinóis 

Há, certamente, poucas coisas que influenciaram mais a discussão estética contemporânea do            

que os ataques violentos de Marcel Duchamp (1887-1968), proferidos na segunda década do             

século passado, contra o estatuto e a concepção tradicional da arte e a redefinição rigorosa de                

tudo o que constitui – ou deve constituir – o nosso relacionamento com ela e com o âmbito                  

artístico, em geral. Não menos certo é, no entanto, que essa discussão ocorreu, por grande               

parte e por muito tempo, sem a participação da filosofia. Quem se manifestava – favorável ou                

desfavoravelmente – a respeito das teses de Duchamp foram, além de vários artistas direta ou               

indiretamente envolvidos na controvérsia, sobretudo comentadores e críticos de arte,          

geralmente ligados à imprensa especializada ou aos folhetins dos grandes jornais americanos            

e europeus da época, os quais se tornaram assim um cenário muito importante do debate e, ao                 

mesmo tempo, o veículo principal para sua divulgação e popularização, até em círculos não              

tão familiarizados com o assunto. 

 
Um dos pontos centrais do empreendimento crítico de Duchamp foi a introdução (para evitar              

o termo “criação”) do chamado ready-made: um objeto “feito”, não “artístico”, banal ou             

trivial, simplesmente tirado do contexto do seu uso comum – uma roda de bicicleta, uma               

garrafeira, ou um urinol – e batizado de obra de arte (ou, em outras ocasiões, de “anti-arte”):                 

uma declaração de guerra aberta a todos os defensores de valores intrínsecos da arte, de               

critérios pretensamente eternos de avaliação ou da função orientadora de um “gosto estético”.             

– Mas o que parece, à primeira vista, bastante radical e até revolucionário – entendimento               

esse que, de fato, marca até hoje boa parte da história da recepção de Duchamp – perde                 

muito da sua força, se mudamos a perspectiva e submetemos algumas das afirmações centrais              

dele a uma crítica, ao meu ver, mais radical ainda, a saber: a crítica transcendental kantiana                

do Juízo estético. Quanto a dois elementos indubitavelmente cruciais da proposta           

duchampiana – a “ transformação ”, enquanto interpretação de um objeto não-artístico como           
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obra de arte, por um, e o próprio “ato declaratório” do seu batismo pelo artista, por outro lado                  

– , o primeiro, no fundo, se mostra não muito inovador: de certa forma, ele até se deixa                  

integrar na visão crítica kantiana, porque também nela não importa a qualificação precedente             

do objeto a ser julgado esteticamente, visto que aí qualquer objeto empírico (da natureza ou               

da arte) pode exercer a função de evocar uma reflexão estética e, assim, ser impulso para                

produzir um juízo de gosto. Mas há, está claro, uma grande diferença: tudo o que é possível                 

em vista da realização do ajuizamento estético compete, segundo Kant, não ao Juízo             

determinante , mas somente ao reflexionante (e não na sua função reprodutiva , mas            

produtiva ). E é exatamente neste sentido que também o segundo elemento, o do “batismo”, se               

revela crucial – e, ao mesmo tempo, altamente discutível: (a) porque qualquer ato             

declaratório possui necessariamente caráter de determinação , ou seja, implica sempre um           

conhecimento objetivo, ficando, já por isso, fora do âmbito qualitativamente diferente da            

reflexão (estética), a qual é vista, por Kant, como estritamente subjetiva, i.e., como aquilo               

que “nunca possa ser elemento de nenhum conhecimento”; e (b) porque “batizar”, ou seja,              

declarar uma coisa obra de arte, pressupõe necessariamente um ato valorativo e, junto com              

isso, uma decisão sobre a legitimidade de tal procedimento – algo que, por depender também               

necessariamente de certas determinações “objetivas”, significaria, na perspectiva kantiana,         

inevitavelmente uma ruptura inadmissível da reflexão estética. – Pretende-se mostrar, com           

base na argumentação crítica kantiana, que e por que a solução do problema da justificação               

do juízo estético oferecida por Duchamp e seus seguidores só pode resultar numa aporia              

sistemática difícil ou até impossível de solucionar. 

 
19h15h-20h: Pedro Costa Rego (UFRJ/CNPq) - O “eu penso” e as pretensões da razão na               
Dedução Transcendental 

Partindo de uma análise gramatical da conhecida primeira frase do §16 da CRP, proponho              

uma discussão sobre o sentido em que se deve compreender o objetivo do projeto da dedução                

transcendental das categorias avaliando e contrapondo duas teses interpretativas. De um lado,            

a leitura conceitualista ou intelectualista de que se trata de uma demonstração de que “tudo o                

que pode ocorrer (vorkommen) em nossa sensibilidade” (B160) deve necessariamente poder           

ser pensado pelos nossos conceitos de objetos. Essa seria uma consequência do fato de que as                

formas a priori da nossa sensibilidade, espaço e tempo, se achariam necessariamente            

submetidas, em função do exercício sintético da imaginação transcendental, à nossa           
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consciência conceitual, de tal modo que só forneceriam dados na medida em que são              

“afetadas” (B154) pelo entendimento. De outro lado, a interpretação anti-conceitualista,          

segundo a qual espaço e tempo, enquanto formas a priori de nossa sensibilidade (formas da               

intuição), diferentemente de sua representação enquanto intuições formais , não são produtos           

da afecção da sensibilidade pelo entendimento e, na condição de grandezas (Grösse /quanta)            

infinitas representadas como dadas, fornecem dados que não contêm uma referência           

necessária a uma consciência conceitual possível. Em última instância, trata-se de investigar            

em que medida a prova da validade objetiva das categorias atenta contra o pilar              

crítico-idealista da irredutibilidade e independência dos poderes cognitivos receptivo e ativo,           

e em que medida a salvaguarda desse princípio de independência condena por antecipação ao              

fracasso o projeto de provar uma conexão necessária e a priori entre receptividade e              

espontaneidade. 

 
20h-20h45: Silvia Altmann (UFRGS) - Percepção, consciência e conceitos 

Quais são os elementos necessariamente envolvidos no que hoje chamamos de percepção?            

Essa questão tem sido objeto de discussão tanto na exegese dos textos kantianos quanto em               

tentativas de apropriação de teses kantianas em debates atuais sobre teoria da percepção. Um,              

senão o, eixo central dessas discussões diz respeito à necessidade ou dispensabilidade de             

conceitos para a própria percepção. Defensores da necessidade de conceitos para a percepção             

de objetos, bem como defensores da suficiência do que Kant chama de intuição, abstração              

feita das funções do entendimento, como elemento cognitivo relacionado a objetos encontram            

ambos, nos textos kantianos, passagens para a defesa de suas posições. No entanto, como              

cada vez mais é ressaltado nesse debate, há que se ter cuidado para não fazer um uso                 

anacrônico e descontextualizado de certos termos. A maioria das expressões kantianas           

utilizadas para a própria formulação do que está em discussão – como “percepção”, “relação              

com objeto”, “conceito” e “consciência”, por exemplo – são termos de uso corrente na              

linguagem ordinária e na filosofia em geral, o que pode facilmente levar à projeção nem               

sempre devida de certas significações que talvez não capturem adequadamente a posição            

kantiana. Gostaria, nessa apresentação, de sugerir que talvez o termo “consciência” seja um             

deles. Hoje esse termo pode ser muitas vezes utilizado como qualquer espécie mesmo em              

algum sentido muito mínimo de “atividade mental”, o exercício de qualquer função que não              

seja redutível a meras funções fisiológicas. Para Kant, todo ser vivo possui tais funções, sinal               
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de que possuem uma alma. No entanto, se Kant afirma claramente que animais não racionais               

possuem representações, não é tão claro que ele lhes atribua consciência. Essa última parece              

em geral estreitamente ligada à capacidade de apercepção, que Kant claramente não pretende             

atribuir a animais não racionais. Esta exposição pretende dar alguns passos na tentativa de              

especificação do que, para Kant, está envolvido em representações com consciência,           

sugerindo que o central dessa noção é algo muito mais forte e específico do que a utilização                 

corrente atual dessa expressão. Que sentido mais forte é esse parece ser sugerido em              

afirmações kantianas segundo as quais a consciência é uma representação que outra            

representação está em mim (e não simplesmente uma função da alma, como tal irredutível a               

meros processos fisiológicos). Essa consciência, por sua vez, seria, para Kant, como            

procurarei mostrar, indissociável de tomar algo como representação e isso, por sua vez, seria              

indissociável da conceitualização. 

 
Auditório II - IFCH 

16h30-17h15: Antonio Frederico Saturnino Braga (Prof./UFRJ) - O arbítrio e as           
pretensões da razão pura prática 

Ainda que se possa discutir a fundamentação kantiana da lei moral, é indiscutível que, para               

Kant, o ser racional finito, por ser racional, reconhece a validade da lei moral e em certa                 

medida quer conformar-se a ela. Também é inquestionável que, para Kant, este            

reconhecimento da lei moral implica a possibilidade, para o ser humano, de efetivamente             

atender às exigências desta lei, que se impõem a ele como um imperativo categórico. Na               

verdade, é seguro afirmar que a liberdade em Kant envolve esta possibilidade de perfeita              

conformidade das ações às exigências do imperativo moral. Mas é cabível discutir o caráter              

mais preciso desta possibilidade: se ela equivale a uma possibilidade sobre cuja realização o              

sujeito racional teria pleno poder e controle, correspondendo, portanto, ao que se poderia             

chamar de capacidade em sentido estrito; ou, alternativamente, se ela corresponde ao que se              

poderia denominar uma disposição, no sentido de uma possibilidade cuja realização é decerto             

influenciável pelas considerações e desejos emanados do reconhecimento da lei moral, mas            

não é estritamente controlável por qualquer capacidade do sujeito. 

 
Em relação a isso, a hipótese que parece encontrar maior apoio na obra kantiana é a de que se                   

trata de uma capacidade em sentido estrito, designada pela noção de (livre) arbítrio, e              
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usualmente entendida como capacidade de escolha. De acordo com esta interpretação, o            

arbítrio seria a capacidade de escolher seguir a lei moral prescrita pela razão pura prática.               

Esta interpretação precisa enfrentar o problema colocado pela existência de ações do            

livre-arbítrio contrárias à lei moral. Diante deste problema, a resposta que parece mais natural              

consiste em afirmar que o arbítrio, como capacidade de escolha propriamente dita, é a              

capacidade de escolher ou seguir a lei moral ou desviar-se dela. Esta resposta esbarra nas               

afirmações de Kant contra a liberdade como indiferença. Uma possibilidade de salvar a             

hipótese de que o arbítrio é uma capacidade em sentido estrito seria afirmar que o arbítrio é                 

não tanto capacidade de escolher, mas capacidade apenas de seguir a lei moral, - mas uma                

capacidade que pode não se exercer, em virtude da atuação de condições externas a ela, que                

frustrariam a oportunidade para o exercício da capacidade. É difícil, entretanto, conciliar esta             

ideia com o caráter não-sensível do arbítrio. 

 
Partindo destas considerações, o objetivo de nossa comunicação é explorar a hipótese de que              

a liberdade do arbítrio deveria ser compreendida como uma disposição, no sentido acima             

apresentado. 

 

17h15-18h: Charles Feldhaus (Prof./UEL) - O dever de veracidade nas Lições de Ética de              
Paul Menzer 

É bastante conhecido o debate entre Immanuel Kant e Benjamin Constant a respeito do dever               

de veracidade nas declarações contido no opúsculo Sobre o suposto direito de mentir por              

amor à humanidade . Também é bastante conhecida a recusa de Kant de qualquer tipo de               

exceção ao dever jurídico de veracidade defendida no opúsculo e numa seção de A metafísica               

dos costumes. Nas Lições de Ética, que consistem em anotações de aula dos estudantes Kant,               

Kant novamente trata do dever de veracidade e aborda algumas circunstâncias que poderiam             

sugerir uma posição mais flexível de Kant diante do dever de veracidade. Kant trata do que se                 

costuma chamar de mentira necessária, a saber, a mentira como única arma de defesa daquele               

que precisa se pronunciar a respeito de algo, mas que sabe que a outra pessoa tem a intenção                  

de fazer um uso imoral ou indevido da informação que solicita. Esse estudo pretende mostrar               

que, apesar de uma posição inicialmente mais favorável a existência de exceções ao dever de               

veracidade, nas Lições de Ética publicadas por Paul Menzer, Kant ainda é muito hesitante em               
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aceitar tais exceções, uma vez que sustenta que teríamos um dever ético de evitar o máximo                

possível as circunstâncias que poderiam tornar a mentira necessária. 

 

18h-18h45: Rafael Rodrigues Garcia - Algumas considerações sobre a recepção de Kant            
por Cassirer 

Abordaremos alguns pontos-chave da recepção do pensamento de Kant por Cassirer,           

destacando aspectos concernentes à defesa de sua filosofia e de seu legado. Estes pontos são:               

a defesa do criticismo como contraposição ao idealismo e ao positivismo e a consequente              

busca por uma relação estreita com as ciências específicas, o que leva a uma necessidade               

constante de atualização em função dos avanços destas ciências; e a defesa do criticismo,              

transformado em crítica da cultura, que coloca novamente a filosofia como centro de             

articulação não apenas das ciências específicas, mas da própria cultura. 

 

Sala Multiuso - IFCH 

16h30-17h15: Marcos César Seneda (Prof./UFU) - A relação entre todo e parte no             
pensamento matemático de Kant 

O objetivo desse texto é examinar o conceito de limitação, conforme exposto no item 4 da                

exposição metafísica do conceito de espaço, que consta da Estética Transcendental da Crítica             

da razão pura . Nessa passagem, ao se referir ao problema da infinitude estética, Kant traça               

uma diferença crucial entre o espaço delimitado por uma figura e o todo no qual ele está                 

encerrado, ou seja, conforme expresso por Michel Fichant, Kant aí estaria operando com a              

distinção entre espaço geométrico e espaço estético. 

 
O conceito de limitação (Einschränkung) aparece como uma peça importante do           

quebra-cabeça que está na base da aparentemente simples distinção, feita por Kant, entre             

representações discursivas e representações intuitivas. Daniel Sutherland, por exemplo,         

observa que, embora se trate de termo muito importante para compreender os fundamentos da              

filosofia da matemática de Kant, seu emprego tem merecido bem pouca atenção dos             

intérpretes da obra crítica, uma vez que é bem pouco utilizado como uma ferramenta              

importante para se compreender a especificidade do campo intuitivo. Mas esse termo não             

39 



marca somente a distinção entre razão e sensibilidade, mas demarca também distinções            

importantes no interior da própria sensibilidade. 

 
Caso possamos expressar a relação entre todo e parte com a terminologia espaço estético e               

espaço geométrico, perceberemos que não se trata de uma noção simples de mereologia,             

porque todo e parte não se recobrem homogeneamente, mas há que se pressupor que o todo,                

na versão estética kantiana, possui propriedades incongruentes com as fornecidas pela mera            

composição das partes. Se essa pressuposição é fecunda, e se há essa irredutível diferença,              

situada na base dessa incongruência entre o todo dado e a composição de suas partes, tal é a                  

questão que o presente estudo pretende examinar. 

 

17h15-18h: Mario Spezzapria (Prof./UFMT) - Razão e logos. Sobre a interpretação           
hamanniana da Crítica da razão pura 

A Crítica da razão pura (1781) não foi imediatamente bem acolhida nos círculos dos              

intelectuais alemães. O próprio Kant lamentou o silêncio que acompanhou a publicação da             

sua obra – certamente devido em parte às dificuldades de um texto bastante complexo –               

trabalhando intensamente por alguns anos para esclarecer o significado das suas ideias            

inovadoras. O amigo e compatriota Johann Georg Hamann (1730-1788), que teve o privilégio             

de ler partes do trabalho kantiano antes da sua efetiva publicação, mesmo reconhecendo as              

dificuldades em compreender essa obra, identificou na afirmação do caráter puro da razão o              

seu elemento maiormente problemático. Assim, ele projetou imediatamente uma resenha e           

um breve ensaio (Metakritik über den Purismen der Vernunft, 1781), no qual ressaltava a              

natureza substancialmente linguística da razão, e sua essencial dependência do uso e da             

tradição (historicidade). A reação hamanniana não surpreende: apesar da amizade com Kant,            

desde os anos cinquenta do século 18 Hamann sustentava a concepção de uma             

racionalidade/linguagem essencialmente hermenêutica, em oposição às exegeses racionalistas        

dos textos sagrados (neologismo), e às teorias linguísticas excessivamente determinísticas. A           

Crítica também, segundo Hamann, mostrava as marcas das excessiva pretensões do uso de             

uma razão “absolutizada” da Frühaufklärung (respeito á qual a obra kantiana devia parecer             

se colocar numa linha de continuidade), cujo grau de certeza procurado derivava de um              

paradigma de origem matemática. A essa concepção de razão, Hamann opunha a proposta de              

uma racionalidade linguística e hermenêutica, compatível segundo ele com sugestiones          
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antiracionalistas, derivantes de uma leitura sui generis dos elementos positivos e construtivos            

presentes no ceticismo humeano. 

 

Quinta-feira (14/06) 

Auditório I - Centro de Convenções 

9h-10h30: Daniel Omar Perez (UNICAMP) - Ontologia e Semântica em Kant 

O objetivo deste trabalho é apresentar o núcleo da crítica kantiana à metafísica e à ontologia                

tradicionais como uma semântica transcendental. Isto permitirá (1) reformular o problema           

acerca dos objetos e da sua realidade; (2) diferenciar tipos de objetos nos âmbitos teóricos e                

práticos; (3) compreender a noção de filosofia transcendental em sentido estrito - tal como              

enunciado na primeira crítica - e em sentido amplo - tal como enunciado depois de 1781. Para                 

alcançar nosso objetivo propomos uma comunicação em duas partes: 1. Apresentação de uma             

breve justificação da interpretação semântica de Kant; 2. Apresentação de um programa de             

trabalho a partir de uma semântica entendida como parte fundamental de um modo de              

resolução de problemas filosóficos. 

 
Para poder entender o contexto da nossa apresentação, podemos dizer que a posição crítica              

contra a metafísica e a ontologia tradicionais leva à questão acerca de: como são possíveis os                

juízos sintéticos a priori? Esta pergunta conduz à busca das suas condições de possibilidade,              

isto é: representações sensíveis; representações intelectuais; regras sintáticas; regras         

semânticas (ou referenciais, de relação entre as representações intelectuais e algum tipo de             

sensibilidade ou afetividade); o operador das regras sintáticas e semânticas (sujeito, homem,            

natureza humana, gênero, povo, etc). Isto constitui o que chamamos o núcleo da crítica em               

Kant e com o qual podemos começar a resolver os problemas filosóficos inclusive para além               

dos apresentados por nosso filósofo. 

 
Nesse sentido, seguiremos sumariamente os seguintes passos: 1. Da metafísica em seus vários             

sentidos à ontologia dos objetos sensíveis; 2. Uma crítica da razão pura contra a metafísica               

dogmática; 3. Crítica como semântica; 4. O projeto semântico e os tipos de juízos; 5. A                
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natureza humana e a teoria do juízo; 6. O programa de trabalho dentro da própria obra de                 

Kant; 7. Os resultados subsequentes do projeto de Kant. 

 
Edmilson Menezes (UFS) - Os limites da razão no ensaio sobre as doenças mentais 

Antes de ser o filósofo da celebração da razão, Kant é o estudioso dos seus limites. Estes se                  

lhe afiguram como um problema filosófico dos mais pungentes e o acompanha em toda sua               

obra: a razão não deixa de construir sistemas metafísicos porque sua vocação própria é buscar               

unificar incessantemente, mesmo fora de toda experiência possível. Ela cria o mito de uma              

“alma-substância”, porque supõe realizada a unificação completa dos meus estados d’alma           

no tempo e o mito de um Deus criador, porque busca um fundamento do mundo que seja a                  

unificação total do que nele se passa. Ora, essa tendência da razão a extrapolar o               

condicionado, leva o autor da Crítica da Razão Pura a preocupar-se em estabelecer e              

investigar, cuidadosamente, as fronteira entre o ultrapassamento legítimo da razão e o            

descontrole que nela pode operar. Em outras palavras, há um alcance que separa a razão da                

loucura e Kant possui algumas contribuições importantes para o debate acerca do nexo entre              

aqueles dois pólos: é o caso do Ensaio sobre as doenças mentais (1764). Nesse texto,               

encontramos um estudo sobre os diversos processos (e suas respectivas diferenças e            

taxionomia) nos quais a regra passa a ser a ilusão, isto é, uma ação de desconhecimento da                 

realidade, cujo parâmetro de julgamento para tal será estabelecido pelo grupo social, a             

comunidade de seres racionais, porque é justamente na vida social que as doenças mentais se               

expressam e ganham visibilidade. Dessa forma, é possível assenhorear-se teoricamente da           

loucura na relação que sustenta com a vida em sociedade. Neste sentido, o objetivo da               

comunicação é apresentar e discutir o seguinte problema: a reflexão kantiana sobre a             

ambiguidade dos caracteres humanos, sempre ameaçados de degenerarem em loucura, e ainda            

mais, à medida que se desdobram na ordem dos pensamentos, expressa um ponto de tensão               

importante entre o desenvolvimento conjunto do estado de sociedade e os transtornos do             

espírito, entendidos como inversão dos pontos relativos de nossas percepções, uma           

organização de pensamento tornada possível por certa ambiguidade e uma consequente           

subversão da ligação entre nossas ideias. O que se quer demonstrar, portanto, é que o               

desenvolvimento da sociedade e o aparecimento das doenças mentais são correlatos. 
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11h-12h: Pablo Muchnik (Emerson College) - Clipping our Dogmatic Wings: The Role of             
Religion’s First Parergon in Our Moral Education 

In a note introduced into the second edition of Religion within the Boundaries of Mere               

Reason (1794), Kant assigns a systematic role to the General Remarks accompanying each             

Part of his book. He calls those Remarks, “as it were, parerga to religion within the                

boundaries of pure reason; they do not belong within it yet border on it” (6:52). This peculiar                 

position, neither fully inside nor outside the text, points to the complex role the parerga have                

within his argument. As Kant explains: “Reason, conscious of its impotence to satisfy its              

moral needs, extends itself to extravagant ideas which might make up for this lack, though it                

is not suited to this enlarged domain” (6:52). Using as a guideline the first parergon, “Of                

Effects of Grace,” I will analyze how this extension into the supersensible both inscribes and               

enhances the work of practical reason, while at the same time tempts it to ignore its proper                 

limits and make dogmatic claims. What is the source of this ambivalence? How does it               

connect to the radical nature of the propensity to evil? What is the role of hope in                 

overcoming it? Why does Kant call this hope “reflective” (6:52)? What does this tell us about                

the process of moral education and the need of “discipline” (Askesis)? The goal of this paper                

is to address this largely neglected aspect of Kant’s philosophy of religion.  

 
15h15-16h: Fernando Costa Mattos (UFABC) - A incorporação do irracional no sistema            
transcendental da razão: o sublime como sentimento religioso 

Trata-se de discutir a possibilidade de interpretar a terceira Crítica como uma tentativa, por              

parte de Kant, de abarcar aspectos importantes da subjetividade humana, habitualmente           

dissociados da racionalidade, no interior de seu sistema transcendental de faculdades. Em            

particular, pretendemos investigar até que ponto o sentimento do sublime responde pelo            

âmbito da admiração reverencial pelo sagrado, sentimento normalmente associado à fé como            

antípoda da razão (tal como propunha Jacobi, por exemplo). Isso permitiria, por fim, discutir              

o alcance do projeto kantiano para além da mera racionalidade (no sentido em que se costuma                

empregar essa expressão na filosofia contemporânea), mostrando como o filósofo de           

Königsberg levava a sério as várias dimensões do ser humano enquanto ser-no-mundo. 
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16h-16h45: Vinicius de Figueiredo (UFPR) - Dois momentos da finalidade 

Com o “Apêndice à Dialética transcendental” da Crítica da razão pura, Kant confere papel              

decisivo à a razão no interior da epistemologia crítica. Tal atribuição, enunciada em 1781,              

reaparece sob a mesma formulação na segunda edição, de 1787. Com a publicação da Crítica               

da faculdade de julgar (1790), porém, o papel regulativo das ideias da razão é atribuído agora                

à faculdade de julgar, como atesta o fato de que a definição da faculdade de julgar                

reflexionante na Primeira Introdução confere à reflexão as mesmas prerrogativas epistêmicas           

com que Kant investira as ideias transcendentais na primeira Crítica. Meu intuito é examinar              

as pressuposições e implicações dessa mudança do conceito kantiano de finalidade. 

 

Auditório I - IFCH 

15h15-16h: Francisco Augusto de Moraes Prata Gaspar (Prof./UFSCar) - A analítica            
transcendental como doutrina da verdade 

Segundo uma certa leitura da Analítica Transcendental da Crítica da razão pura, caberia a              

essa parte da primeira Crítica mostrar como são possíveis as ciências racionais a priori,              

notadamente, a matemática pura e a ciência pura da natureza, de modo que no tratamento do                

problema de justificação da validade objetiva de nossas representações subjetivas – das            

intuições e, sobretudo, dos conceitos –, isto é, na Dedução Transcendental, o que Kant teria               

feito seria mostrar como é possível passar do domínio subjetivo e particular das percepções              

para o domínio objetivo e universal dos conhecimentos racionais a priori. Não sem razão, tal               

interpretação faz uso da distinção traçada nos Prolegômenos entre “ Wahrnehmungsurteil ” e           

“ Erfahrungsurteil”, e até mesmo replica ali na Crítica o esquema “cronológico” presente            

naquela obra, qual seja, o de que, em um primeiro momento, teríamos uma percepção de               

valor subjetivo – um mero “juízo de percepção” –, mas que, em um segundo momento, ao ser                 

subsumida sob uma categoria do entendimento, tal percepção adquiriria validade objetiva           

(universal e necessária) – tornar-se-ia um “juízo de experiência”, cabendo, pois, à categoria a              

função de outorgar objetividade às nossas representações. Nesse sentido, o problema da            

dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento é compreendido como o           

problema da possibilidade da subsunção de um objeto particular, dado através da intuição,             

sob a categoria, enquanto conceito universal de um objeto em geral. Entre os defensores              
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dessa interpretação da Analítica Transcendental podemos citar os nomes de Codato, Licht,            

Torres Filho, Giannotti, entre outros. 

 
Ao nosso ver essa interpretação incorre em algumas incongruências. Primeiro, se o problema             

da Analítica Transcendental é o de justificar as ciências puras já estabelecidas, cabendo à              

categoria a função de atribuir objetividade às percepções subjetivas, então seu uso não seria              

absolutamente necessário, mas contingente e hipotético: se queremos fazer ciência, então é            

necessário o uso da categoria. Depois, a distinção entre “juízo de percepção” e “juízo de               

experiência” não comparece no texto da Crítica ; ao contrário, ali Kant diz expressamente que              

as categorias estão sempre em uso, mesmo na percepção mais simples dos objetos, afinal não               

há intuição sem categoria e vice-versa. Em nossa contribuição, de caráter ainda polêmico,             

pretendemos mostrar as dificuldades dessa interpretação “cientificista” da Analítica         

Transcendental, indicando qual seria enfim a doutrina da verdade ali estabelecida. O que está              

em jogo, no fundo, é a compreensão da síntese transcendental entre intuição e conceito              

operada pela imaginação produtiva, síntese que, ao nosso ver, torna possível a aparição de              

qualquer objeto para a consciência e, até mesmo, a própria consciência empírica. 

 

16h-16h45: Laura Isabel Rodriguez (Profa./Universidad Nacional del Sur) - Razón,           
autocorrección y soberanía en la obra kantiana 

El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación: Individuo, individuación,            

transindividualidad: Hacia una ontología de la relación y sus proyecciones ético-políticas ,           

una experiencia colectiva que se propone reconstruir cómo la tradición filosófica moderna y             

contemporánea interpreta las relaciones de cohabitación entre los hombres y los entes en             

general (naturaleza y técnica). 

 
La pregunta qué es la comunidad es uno de los tópicos relevantes de nuestro proyecto, y diría                 

acuciante para la cultura en general, por cuanto vivimos un siglo en el que solo parece tener                 

cumplimiento el diagnóstico marxiano de la vida abstracta. En este contexto, revisitar la             

modernidad y en particular el pensamiento kantiano tiene el doble sentido de cumplir con una               

tarea de memoria, en la medida en que podemos allí reconocer ciertas matrices que orientan               

nuestra vida en común, así como la tarea de recuperar sentidos que posibiliten repensar la               

tradición filosófica que nos inspira. 
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El problema de la comunidad en el pensamiento kantiano abre como campo de indagación, la               

pregunta por el sentido del proyecto gnoseológico correspondiente al período crítico,           

1781-1787. Una lectura atenta de la Crítica de la Razón Pura nos permite advertir la               

presencia de una dramática en la preocupación kantiana por rectificar el camino contrario a la               

ciencia que ha tomado la metafísica de su época. Hay allí un diagnóstico de índole ético,                

político y epistémico, conjuntamente con la apelación de un cambio de método: el llamado a               

producir una revolución copernicana en un dominio del saber entrañable a la razón, como lo               

son los objetos Dios, alma y mundo. 

 
La apelación kantiana por la rectificación del camino sostenido por la metafísica se configura              

en la invocación kantiana por la rectificación de la razón misma: esta última entendida como               

fuerza, potencia o facultad aguarda en su seno su enfermedad y su terapéutica, su desvió y su                 

autocorrección, su dogmatismo y su crítica. 

 
De acuerdo con lo señalado el análisis se extiende a obras de 1764-1766: el objeto de                

reflexión de esta comunicación es la razón kantiana discernida como fuerza auto-correctiva, o             

vis medicatrix , pero también como ejercicio de la soberanía. Las obras de referencia son              

Ensayo sobre las Enfermedades de la cabeza y Sueños de un Visionario aclarados por los               

Sueños de la Metafísica, como preliminares de una filosofía que en su periodo crítico postula               

la crítica entendida como tarea de la razón consigo misma. 

 
La voz ensayo Versuchen presente en Sueños como en la primera crítica constituye el hilo de                 

Ariadna entre dos momentos del pensamiento kantiano. El examen de esta voz en ambas              

obras permite reconstruir y delimitar el trabajo auto-correctivo de la razón como aquella tarea              

que consiste en la elaboración por parte del sujeto de su propia posición ético-epistémica en               

relación con el objeto que ha puesto como objeto de su pensar y de su querer. El presente                  

tópico de una razón que trabaja consigo misma, que reelabora su propia relación con el objeto                

retoma el concepto de “filosofía experimental” desarrollado en los años 80 por kaulbach,             

quien acuña dicho concepto como clave hermenéutica del perspectivismo nietzscheano, en           

cuya reconstrucción histórica sitúa el método trascendental kantiano como antecedente del           

mismo. 
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La recuperación de la voz ensayo como hilo que enhebra al interior del pensamiento kantiano               

obras précríticas y críticas permite tender puentes con la filosofía contemporánea más allá de              

Nietzsche, y hallar otros herederos como Michel Foucault quien en una especie de acto              

sucesorio manifiesta reconocerse en la divisa kantiana de una revolución que es            

principalmente mutación espiritual. 

 

Auditório II - IFCH 

15h15-16h: Agostinho de Freitas Meirelles (Prof./UFPA) - Metafísica e método em Kant 

Segundo o comentário de Kant na Crítica da razão pura (KrV ,1781-7), a busca do              

incondicionado para todo conhecimento condicionado consiste em uma tendência natural da           

razão. Os discursos metafísicos têm nessa busca os conceitos racionais (Ideias da razão)             

como alvo de orientação. Em torno desses conceitos, isto é, das ideias da razão, originam-se               

as infindáveis disputas travadas entre os referidos discursos que ilustram o conflito dialético             

da razão pura por Kant denominada de lógica da ilusão. Ilusão ocasionada pelo uso indevido               

dos conceitos puros do entendimento os quais quando aplicados a objetos de Ideias não têm               

significação objetiva. Um objeto pensado enquanto condição absoluta não satisfaz às           

condições formais da sensibilidade. Assim sendo, as proposições metafísicas são tornadas           

indecidíveis. Por se referirem a objetos transcendentes, a síntese judicativa que comportam            

não pode ser validada pelos objetos dados nos limites da experiência possível. 

 
A Crítica da razão pura revela os motivos pelos quais, no decorrer de sua longa e tumultuada                 

história, a metafísica sempre fracassara. Esses motivos se encontram sobretudo expressos na            

parte da obra onde são examinados os conflitos dialéticos (Dialética transcendental ) em meio             

aos quais a razão se enreda ao pretender produzir conhecimentos acerca de conceitos (ideias)              

cujos objetos não podem ser dados nem no domínio intuitivo puro (matemática) e, também,              

no domínio da experiência empírica (filosofia da natureza). Não obstante esse impedimento,            

o filósofo alça essas ideias (conceitos racionais) à condição de princípios regulativos da             

experiência. Em nosso estudo pretendemos mostrar que tais princípios alteram radicalmente a            

tarefa da metafísica. Veremos que da recusa à metafísica tradicional surge uma nova maneira              

de filosofar a partir de conceitos sem adotar o procedimento dogmático. A nova metafísica              

exposta pela Crítica da razão pura não tem de se ocupar em conhecer objetos, mas com o                 
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modo de conhecê-los a priori (KrV , B 25). Esta ocupação cabe à filosofia transcendental              

denominada por Kant ciência especial a qual deve conter em unidade sistemática todos os              

princípios a priori  da razão pura. 

 
Em virtude disso, o filósofo mostra que a direção a ser tomada para resolver os problemas                

metafísicos não consiste em descobrir um método que fosse adequado à solução desses             

problemas e nem em transpor o método matemático para esse âmbito do conhecimento, mas              

transformar as proposições metafísicas em máximas que unifiquem em sistemas a           

multiplicidade do conhecimento do entendimento. 

  
16h-16h45: Pedro Paulo Corôa (Prof./UFPA) -  A necessidade da razão 

O objetivo da minha exposição é determinar sob que condições é possível justificar, no              

homem, a emergência da razão e, consequentemente, a sua necessidade. Mesmo quando Kant             

a identifica como uma fonte de representações ilusórias, insiste em caracterizá-la como uma             

função essencial e natural ao pensamento, função estruturante inerente à ação de julgar em              

geral. Na Introdução à Dialética Transcendental, Kant acentua tanto o caráter complementar            

da razão frente ao entendimento quanto seu topos superior, e unificador, chamando-a de             

“ faculdade dos princípios ” (B 356), entendendo com isso uma capacidade de conhecer “o             

particular no universal mediante conceitos”, o que nos conduz à ideia de “conhecimentos             

sintéticos a partir de conceitos”, sem apoio intuitivo (empírico) nenhum. 

 
Como Kant haverá de mostrar, em parte ainda na Dialética Transcendental, mas, sobretudo,             

no Cânon da razão pura, esse poder de síntese a priori por meros conceitos, que serve de                 

identidade à função lógica do pensamento a que a tradição, desde os gregos chama de razão                

(nous ), é a conditio sine qua non dos nossos juízos morais. E a consequência que tira Kant                 

disso é que o que podemos chamar de “pretensão da razão” é, no fundo, uma necessidade tal                 

que, se for descartada, anula a dita função e nos dispensa, inclusive, de enunciar a palavra que                 

a nomeia, limitando tudo à função lógico-transcendental do entendimento (Verstand ). A           

solução, portanto, parece simples, se a razão – que é uma das funções do pensamento – é uma                  

forma inútil de organizar nossos juízos, então ela não pode ter nenhuma “pretensão”, como              

seriam inúteis todos os valores morais que servem de base a unidade da vida em sociedade,                

seja ela qual for. 
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Sala da Congregação - IFCH 

15h15-16h: Jorge Vanderlei Costa da Conceição (pós-doc/Unicamp) - O problema do            
mal na Religião nos Limites da Simples Razão 

A presente comunicação objetiva demonstrar que a proposição “o homem é mau por             

natureza”, desenvolvida na Religião nos limites da simples razão, é sintética a priori prática,              

uma vez que, o terceiro grau de propensão, a malignidade, trata de uma característica              

antropológica do caráter inteligível do ser racional finito. Para validar a nossa hipótese             

interpretativa, afirmaremos que os dois primeiros graus de propensão, a fragilidade e a             

impureza, se ocupam do caráter sensível do ser humano, pois ele é sobredeterminado tanto              

pela inclinação quanto pela lei moral, mas isso não significa que o homem admitiu a               

inclinação como uma regra do seu arbítrio, mas apenas a sua dificuldade de lidar com esses                

diferentes motivos na execução da ação. Diferente desses dois níveis, a malignidade            

pressupõe admissão da inclinação como uma regra universal do arbítrio e conforme Kant esse              

ato do arbítrio é inteligível e cognoscível apenas pela razão, pois ele visa viabilizar a               

predicação da natureza humana como má, o que não pode ocorrer mediante qualquer             

característica antropológica empírica, mas apenas mediante a predicação do caráter inteligível           

do ser racional finito. Loparic (2007) e Frierson (2013) defendem que a redução da religião à                

moral possibilitou o desenvolvimento de uma antropologia, porque para ambos a doutrina do             

mal radical introduz o conceito de ato do livre arbítrio, que estabelece as condições a priori                

de qualquer ato empírico do arbítrio. Loparic sugere que a doutrina do mal radical articula               

elementos de uma antropologia moral, porque a análise das condições a priori de todo ato do                

arbítrio fundamenta uma história moral a priori, que resolve o problema da demonstração da              

aquisição do mal pela natureza humana. Frierson defende que as condições a priori de              

execução de qualquer ato mau (a doutrina do mal radical) pertencem ao domínio de uma               

antropologia transcendental, na medida em que estabelece as leis a priori da ação moral.              

Feitas essas observações, sustentamos que a proposição “o homem é mau por natureza” é              

sintética a priori prática, uma vez que demonstra de que maneira é possível subordinar a lei                

moral aos desejos não-morais. Além disso, também sustentamos que o terceiro grau de             

propensão para o mau pertence à antropologia transcendental, porque ele trata das condições             

49 



a priori de toda ação má. Por essa razão, sustentaremos que a proposição “o homem é mau                 

por natureza” é sintética a priori  prática. 

 
16h-16h45: Bruno Cunha (Prof./UFSJ) - Teodiceia e sumo bem: a convergência de duas             
questões da razão no pensamento de Kant 

Não é novidade que, no pensamento de Kant, as pretensões especulativas da razão a respeito               

dos objetos suprassensíveis culminam em uma dialética natural, cuja solução é fundamental            

para dissipar uma ilusão nociva ao uso prático da razão. A despeito de seu caráter negativo, a                 

crítica da razão e o idealismo transcendental revelam também o seu caráter positivo ao anular               

os obstáculos que restringem e ameaçam aniquilar as aspirações da razão em seu uso prático.               

Dessa forma, as pretensões da razão em direção a uma totalidade incondicionada de acordo              

com o desígnio da metafísica, negadas no campo especulativo, podem ser assumidas, de             

forma legítima, no âmbito prático. Nesse contexto, a investigação da totalidade           

incondicionada leva-nos diretamente ao problema do sumo bem. Dentro da literatura, essa            

questão tem sido discutida à exaustão. Porém aqui proponho uma nova interpretação dela a              

partir do problema da teodiceia. Eu desejo argumentar que a necessidade de se conceber um               

sumo bem derivado, o melhor dos mundos possíveis, ou seja, um mundo no qual virtude e                

felicidade se adéquam perfeitamente, conduz a uma pressuposição racional tanto da           

existência de Deus, enquanto sumo bem originário, quanto de sua “justiça”. Isto é, uma vez               

que a conexão entre virtude e felicidade precisa ser “postulada como necessária”, é preciso              

igualmente postular a “existência de uma causa da natureza distinta da natureza e que              

contenha o fundamento dessa interconexão”. Essa “exata concordância”, no entanto,          

pressupõe “a disposição moral” dos seres humanos e, portanto, liga-se ao seu valor ou à               

dignidade segundo a qual o sujeito moral conquista o direito de sua participação na              

felicidade, algo que deve ser avaliado e julgado por “um sábio e onipotente distribuidor”.              

Dessa forma, através do sumo bem, torna-se possível responder à objeção fundamental da             

teodiceia, a “objeção contra a justiça de Deus”, segundo a qual “a felicidade e o mal não são                  

compartilhados proporcionalmente à dignidade dos seres racionais”. Ou seja, posto que Deus            

é o único ser capaz de garantir um sistema de todos os fins, “da liberdade e da natureza”, a                   

teologia prática que soluciona a questão do sumo bem, também é uma postulação jurídica da               

razão que, ao adequar mérito à recompensa, responde, em um caminho estritamente prático,             

ao problema da teodiceia. 
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