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1. Considerações preliminares 

 

Embora seja tratada por muitos como uma “estética”, a Crítica da 

Faculdade de Julgar (conhecida também pelo epíteto “terceira crítica”) 

pretende iluminar as condições de possibilidade do julgamento em 

liberdade e, consequentemente, o princípio a priori que garante a 

autonomia desta faculdade em relação às demais. A recepção desta obra 

pelos teóricos da arte e o entusiasmo de grandes pensadores que por ela 

foram influenciados, tal como Friedrich Schiller em suas “Cartas sobre a 

Educação Estética”, contribuem para este pequeno equívoco 

hermenêutico. Aqui neste texto, buscaremos uma interpretação que 

cotejará as análises da terceira Crítica com o enfoque mais empírico 

presente na Antropologia de um ponto de vista pragmático, tentando 

compreender se é possível pensar o gosto, o gênio e algumas de suas 

possíveis inter-relações em uma abordagem mais empírico-social. 

 

Começaremos por um rápido détour pelo aspecto epistemológico do 

pensamento de Kant para compreendermos o que este entende por “juízo”. 

Basta lembrarmos que: a) a nossa sensibilidade é passiva, sendo sempre 

afetada por estímulos exteriores de maneira imediata; ouvimos, vemos, 

cheiramos e temos representações imediatas destas impressões ou 

afecções; b) nosso entendimento, ao contrário, é ativo e espontâneo, na 

medida em que fornece conceitos para que consigamos organizar nossa 

experiência sensorial; assim, por mais que a cor deste computador que 

agora utilizo afete minha visão, sua constituição material afete meu tato e 
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assim por diante, é somente mediante o conceito de computador que eu 

compreendo, isto é, que eu organizo todas essas informações sensoriais 

(cor, peso, etc.). Assim, um conceito não é uma ideia ou forma que reside 

em nossas cabeças, mas apenas uma função2 que permite que várias 

representações sensoriais sejam organizadas em torno de uma única 

representação mais genérica e, assim, este conceito serve como esta 

função que permite compreender vários exemplos particulares do que seja 

computador. Portanto, julgar é verificar a que regra o caso pertence.  

 

De volta à terceira das Críticas, Kant analisa os juízos de gosto 

(caracterizando o juízo de gosto puro), de agrado e de conhecimento, que 

expressam modos de relação do homem com o mundo fenomênico, como 

vimos. O juízo chamado simplesmente de agrado  expressa uma relação 

fundada unicamente nos limites da sensibilidade, isto é, são 

representações difusas que sequer alcançam o entendimento. Tratam-se 

das inclinações sensíveis, absolutamente particulares de cada indivíduo, 

idiossincrasias pelas quais, inclusive, o indivíduo não pleiteia nenhum 

tipo de validade para outros sujeitos. Em suma, é um juízo estético 

particular. O juízo de conhecimento, ao contrário, é um juízo que possui 

como fundamento determinante a faculdade do entendimento. Um certo 

múltiplo da intuição sensível (objeto) é organizado por um conceito do 

entendimento, como exemplificamos mais acima. Lembremo-nos que o 

conceito opera como uma função e que, portanto, a verificação da 

correspondência entre o objeto empírico e o conceito é mediada pelo 

esquema, uma regra que a imaginação utiliza, a partir do conceito, para 

compor um exemplo singular. Assim sendo, repousando sobre conceitos e 

determinado pelo entendimento, o juízo de conhecimento é objetivo, posto 

que não é variável de sujeito para sujeito e possui sua comunicabilidade 
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universal garantida pelo conceito, i.e., todos os indivíduos em posse 

daquele conceito julgam o objeto da mesma forma. 

 

Observemos que, nos juízos de conhecimento – dentre os quais 

encontramos os juízo de “bom” e de per-feição – subjaz o que Kant chama 

de principio geral da conformidade a fins. Quando afirma “isto é bom”, o 

sujeito pretende afirmar que aquele objeto é compreendido cabalmente 

pelo seu conceito, cumpre corretamente suas possíveis utilidades; em 

alguns casos a correspondência é tal que se afirma ter sido 

completamente feito, ou seja, que se trata de algo per-feito. A atividade 

reflexiva se funda neste principio, isto é, ordenar uma intuição sensível de 

acordo com um conceito nada mais é do que submeter-lhe à busca de seu 

fim (Zweck; finalidade).  

 

Antes de tratarmos diretamente do juízo de gosto, um último elemento a 

ser acrescentado a este preâmbulo: o interesse. Isto significa que o objeto 

não pode causar interesse pela sua existência singular. Se tomo interesse 

por certo autor, e desejo sua coleção completa, se curiosidades biográficas 

me interessam, isto quer dizer que há uma maior probabilidade de estes 

elementos interferirem no meu julgamento. Como aqueles casos onde 

todas as obras produzidas por certo autor já são recebidas previamente 

como belas e relevantes (Ah, mas é um filme do Kurosawa!). Se já tenho 

uma “queda” por certas características, sejam sensíveis ou intelectuais, 

preciso ter cuidados redobrados se estiver buscando uma experiência com 

a beleza. Se o assunto da obra já sempre me interessa, isto também 

aumenta as probabilidades de o meu juízo ser interessado e, portanto, 

impuro.       

 

O juízo de gosto, a partir do exposto, pode ser tomado como uma espécie 

de termo médio entre o agrado e o juízo de conhecimento e, distingui-lo é 

a tarefa a qual Kant se dedica em boa parte da Terceira Crítica. Um juízo 

de gosto, por exemplo, ʺisto é beloʺ, assemelha-se, em primeira instância, 

a um juízo de conhecimento. Entretanto, ʺbeloʺ  não é um atributo (ou 



predicado) do objeto, mas antes, um sentimento do sujeito diante de tal 

objeto. Vemos, portanto, que se trata de um juízo estético (que diz respeito 

a algo da nossa faculdade sensível) e não objetivo. Contudo, não pode ser 

meramente estético, fundado apenas na sensibilidade, pois não se 

diferenciaria do agrado e valeria a máxima ʺgosto, cada um tem o seuʺ. O 

juízo de gosto postula, reivindica validade universal, assim como um juízo 

de conhecimento; não dizemos ʺisto me é beloʺ ou ʺme parece beloʺ, 

dizemos ʺisto é beloʺ e, ao fazê-lo, contamos com a adesão, com a 

concordância de outros sujeitos. 

 

Onde se funda, então, a pretensão de universalidade do juízo de gosto? 

Assim como o juízo de conhecimento, o juízo de gosto é um juízo 

reflexionante, ou seja, também põe em jogo as faculdades da imaginação e 

do  entendimento (uma vez que o juízo de agrado se dá por satisfeito 

apenas pela determinação de nossa faculdade sensível). Contudo, se no 

primeiro o jogo destas faculdades é coagido pela regra, pelo conceito, no 

segundo trata-se de um jogo livre. Um tal jogo livre funda-se unicamente 

na conformidade a fins formal do entendimento em geral; ou seja, trata-se 

de uma conformidade a fins sem fim. O processo é análogo ao que ocorre 

em um juízo de conhecimento, porém, o entendimento não possui 

nenhum conceito para fornecer à imaginação, que então esquematiza 

livremente entregue às suas capacidades produtivas. Kant afirma ainda 

que o sentimento de beleza é justamente a vivificação do ânimo (Gemüt) 

que acontece quando se instaura um tal livre jogo entre o entendimento e 

a imaginação. Por isso, o juízo de gosto pode reivindicar universalidade, 

pois assume-se que qualquer sujeito, julgando nas mesmas condições, 

consideraria o mesmo objeto belo, graças à conformidade a fins formal 

existente nas faculdades de todos os sujeitos.  

 

 

 

 



2. O gosto empírico e o juízo de gosto puro.  

 

O gosto, como afirmamos, interessa mais na CFJ pelo caráter formal do 

julgamento, e por isso  tem um sentido restritamente delimitado, à luz da 

hipótese do juízo de gosto puro. Tal pureza neste caso se refere à liberdade 

em relação ao fundamento de determinação do prazer no simples 

ajuizamento da representação. Trocando em miúdos: que o prazer de 

quem julga um objeto belo não seja previamente determinado nem por 

inclinações da sensibilidade (o que seria o agrado) e nem por um conceito 

do entendimento (que seria um juízo sobre a perfeição do objeto em 

relação a um fim determinado). Este é o significado essencial do 

desinteresse na primeira parte da CFJ. O belo seria, portanto, o prazer 

(reflexivo) no simples ajuizamento. O sentimento de vivificação do ânimo 

(Gemüt) que experimentamos ao julgar algo belo seria causado pela 

liberdade da imaginação na apreensão daquele objeto, uma vez que esta 

faculdade não estaria determinada por conceitos do entendimento.  

 

Há contudo, um sentido um pouco mais amplo, que não contradiz 

exatamente o anterior, mas o insere no relacionamento com as demais 

faculdades. Este sentido “social” do gosto (evidentemente impuro, em 

alguma medida) trata-o também como um conjunto de regras empíricas 

que um determinado povo cunha ao longo do estabelecimento histórico de 

seus costumes. Esta abordagem aparece em alguns momentos da terceira 

crítica: “O gosto é, porém, simplesmente uma faculdade de ajuizamento e 

não uma faculdade produtiva, e o que lhe é conforme nem por isso é uma 

obra de arte bela... “3 Ora, basta que se tenha lido com atenção o 

parágrafo anterior para se sentir incomodado com uma possível 

“conformidade ao gosto”: tratar-se-ia de um contrassenso, pois uma tal 

conformidade seria, corretamente, caracterizada como interesse. A 

expressão “conforme ao gosto”, neste caso, se apresenta no sentido do 

gosto socialmente estabelecido; Kant prossegue  
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“Mas a forma prazenteira que se lhe dá [a objetos de artes úteis 

ou mecânicas] é somente veículo da comunicação e uma 

maneira por assim dizer da apresentação, com respeito a qual 

em certa medida ainda se permanece livre, embora de resto 

esteja comprometida com um determinado fim.” 4 

 

Às obras de arte belas não basta uma certa liberdade na apresentação; 

precisam mostrar de um determinado modo, pela primeira vez; precisam 

se tornar exemplos para a imitação; precisam ser produtos do gênio. 

Retornaremos a este ponto em breve. À nossa investigação, todavia, 

interessam as artes em seu todo; Kant vive um momento de apogeu da 

separação entre belas artes e artes em geral; tal distinção não nos é tão 

cara nesta perspectiva atual – e tentaremos tornar claro o porquê. 

Retornando à passagem citada, Kant afirma que a busca de causar prazer 

na forma da exposição de um simples serviço de mesa é somente “veículo 

de comunicação”. E o que é que se busca comunicar com o gosto?  

 

Mais acima expusemos apenas a qualidade do juízo de gosto: ser 

desinteressado. Não nos ativemos ainda à quantidade, isto é, qual é o 

âmbito de validade do juízo de gosto. Se for particular e idiossincrático 

não se diferenciará do agrado, e se for objetivo-universal, tornar-se-á um 

juízo de conhecimento. Como Kant lida com esta aparente aporia? Pois 

bem, embora não seja um juízo de conhecimento e seja, de fato, um juízo 

estético (que diz respeito à representação que fazemos do modo como a 

sensibilidade é afetada), o juízo de gosto, diferentemente do agrado, é um 

juízo reflexivo. Isto quer dizer que, em um tal juízo, não somos 

simplesmente afetados passivamente no que nossas sensibilidades têm de 

receptivas, mas, antes, que há alguma atividade do sujeito neste processo; 

como afirmamos, a imaginação não é restringida por um conceito do 

conhecimento enquanto experimentamos a beleza, não é encontrada 

nunca a finalidade definitiva daquele objeto (obra), nunca um conceito o 

esgota. Não obstante, a liberdade do jogo da imaginação com o 
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entendimento consiste, justamente, neste mecanismo formal de buscar 

esquematizar a apreensão do objeto segundo um conceito-fim; como não 

há um conceito “forte” o suficiente para restringir a imaginação nesse 

caso, ela é produtiva e seu jogo é livre. Embora não encontre o fim 

(conceito) da obra, o prazer da mera reflexão repousa justamente nesta 

busca dos fins, ou nos termos do texto, na conformidade a fins formal da 

faculdade de julgar.  

“...o prazer no belo não é nem um prazer do gozo, nem de uma 

atividade legal, tampouco da contemplação raciocinante segundo 

idéias; mas um prazer da simples reflexão. [...] a proporção 

destas faculdades de conhecimento, que é requerida para o 

gosto, também é exigida para o são e comum entendimento que 

se pode pressupor em qualquer um.”5  

 

Ocupando, então, essa posição de “termo-médio” entre o particular e o 

universal, o juízo de gosto (aliás, a faculdade de julgar) permite que 

pensemos ao mesmo tempo uma experiência subjetivo-universal. O belo, 

certamente, é subjetivo na medida em que cada um precisa pôr-se diante 

das obras para julgá-las (ou não) belas, precisa ser afetado por elas. Por 

outro lado, não nos referimos a uma obra dizendo que esta “nos parece” 

bela; dizemos que é bela e reivindicamos, costumeiramente, que 

concordem com o nosso juízo. Segundo Kant, podemos pleitear tal 

concordância somente na medida em que o juízo é reflexivo, isto é, na 

medida em que sentimos que todos os demais sujeitos nas mesmas 

condições julgariam bela a mesma obra, uma vez que são todos equipados 

com as mesmas faculdades cognitivas. Justamente porque ultrapassa o 

meramente estético do agrado é que o juízo de gosto comunica o estado do 

ânimo; e a universalidade do gosto repousa justamente em sua 

comunicabilidade. Busca-se comunicar com o gosto, portanto, o 

sentimento de intensificação do ânimo proporcionado pelo livre-jogo. 
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Se avistamos, portanto, uma brecha antropológico-social para o gosto na 

CFJ, vejamos o que nos ensina Kant em sua Antropologia6:   

 

 “Toda exposição da própria pessoa ou de sua arte pressupõe um 

estado de sociabilidade (para se comunicar), que nem sempre é 

sociável (de participação no prazer dos demais), mas de início é 

geralmente bárbaro, insociável e de mera rivalidade. — Em 

completa solidão ninguém adornará ou limpará sua casa: não 

fará isso para os seus (mulher e filhos), mas para os estranhos, 

a fim de se mostrar de uma maneira vantajosa.” 7 

 

Interessa-nos agora este estado de sociabilidade comunicativa. A ideia de 

que há uma “exposição” da própria pessoa é fundamental neste ponto; só 

aos homens está colocada esta possibilidade de tentar ver-se a si mesmo 

com os olhos dos outros (e talvez até mesmo precisar!), de imaginar-se e 

compreender-se em sociedade. Na medida em que empreende tal 

julgamento, o homem se coloca no lugar de outros possíveis, muitos 

outros, pretende até que sejam todos os outros, em certos casos. A cada 

vez que se adorna, que adorna o meio em que vive, que busca servir aos 

visitantes o melhor possível, uma pessoa abre perante si mesma a 

possibilidade/necessidade8 de tentar julgar de acordo com os outros. Por 

isso, no trecho que segue a última citação Kant assim define o gosto: 

“faculdade de julgar socialmente os objetos exteriores na imaginação” 

(grifos meus). O juízo de gosto é o meio utilizado por Kant para mostrar 

que a antiga hipótese do humanismo renascentista de que há um sentido 

ou senso comum  (sensus comunis) a toda humanidade não precisa ser 

completamente descartada pelo Esclarecimento.  

 

 

 
																																																													
6 Lembrando que esta obra é fruto da compilação de inúmeras anotações sobre os cursos de Antropologia 
ministrados por Kant em Köninsberg entre os anos de 1772 a 1796.  
7 Idem. Antropologia de um ponto de vista pragmático. § 67.  P. 138.  
8 Esta ambiguidade precisa permanecer explícita todo o tempo. Nem todos os anfitriões estariam, 
necessariamente, preocupados em julgar numa perspectiva universal, mas a condição de possibilidade formal 
de tal julgamento está dada. E deste modo o gosto pode ser exercitado, institucionalizado, tornado costume 
ou também esquecido, abandonado, renegado. Trata-se de um exercício de liberdade, não nos esqueçamos. 



 

3. A faculdade da imaginação e o gênio.  

 

A obra de arte bela é produto do gênio. O gênio é, para Kant, o modo pelo 

qual a natureza dá regra a arte. Como podemos compreender uma 

definição tão enigmática? Diz-nos Kant, “uma beleza da natureza é uma 

coisa bela; a beleza da arte é uma representação bela de uma coisa.”9 O 

que podemos aprender com esta distinção? Ora, precisamos 

primeiramente ter em vista a especificidade terminológica de Kant: coisa 

(das Ding) aparece com mais frequência na expressão coisa-em-si (ding-an-

sich) e nos remete, principalmente, à impossibilidade de conhecer o 

mundo exterior de maneira imediata. A natureza como coisa-em-si é 

apenas o fundamento insondável do mundo das representações 

(vorstellungen) fenomênicas. Na linguagem da CFJ: é nos vedada a 

possibilidade de julgarmos a finalidade das coisas da natureza do mesmo 

modo como julgamos a finalidade dos objetos produzidos pelas artes. 

Dentro do espectro das nossas condições de possibilidade transcendentais 

podemos supor que as coisas pareçam ter sido feitas “como se” possuíssem 

uma finalidade intrínseca. (É preciso não esquecermos que toda a 

segunda parte da CFJ trata da possibilidade do juízo teleológico sobre a 

natureza fenomênica). Em suma: representamos fenomenicamente as 

coisas da natureza como se aquelas possuíssem finalidades intrínsecas. 

Todos os objetos produzidos pela humanidade são possíveis de ter seus 

fins descobertos; mesmo no caso de algum utensílio antigo encontrado em 

algum sítio arqueológico, salta-nos logo aos olhos que aquilo 

desempenhava uma certa finalidade dentro de uma estrutura social já 

extinta. Afirmamos anteriormente que sobre as obras de arte belas, não 

encontramos finalidade. Retornemos, portanto, ao gênio. 

  

Já anunciamos mais acima que o fundamento do prazer experimentado no 

juízo de gosto é a liberdade da imaginação em relação ao entendimento. 

																																																													
9 Idem. CFJ § 48. P. 157  “Eine Naturschönheit ist ein schönes Ding; die Kunstschönheit ist eine schöne 
Vorstellung von einem Dinge.”     



Tal liberdade é proporcionada justamente pela inexistência de um conceito 

correspondente que apreenda o objeto percebido; seja na beleza da 

natureza, seja na beleza artística, não sabemos dizer “o quê é” exatamente 

belo e nem qual sua finalidade. A distinção fica por conta do fato de que, 

na beleza natural, nossa única possibilidade de fato é contemplar o 

caráter numinoso, dadivoso de sua apresentação. No caso de um objeto 

produzido pelo homem, entretanto, sabemos que ali existem fins e, neste 

caso talvez ainda mais que no anterior, podemos exercitar livremente a 

capacidade de buscá-los. A obra de arte bela é como natureza10; esta 

sentença deve ser capaz de esclarecer a seguinte questão: aos olhos do 

artista estiveram presentes, durante a produção de sua obra, inúmeras 

regras, conceitos e finalidades; técnicas de manuseio e aplicação, pré-

compreensões daquilo que uma obra de arte em geral deva ser, (e também 

daquilo que esta obra específica em questão deveria ser), em suma: existia 

a intenção de, através de inúmeras regras, expor algo de uma maneira 

inédita. Entretanto, a obra de arte genial parece tão livre de regras 

arbitrárias que parece ter uma regra “natural” indecifrável, a sim como a 

própria natureza (coisa-em-si). Duas hipóteses não excludentes podem ser 

seguidas: a) as inúmeras representações e regras prévias se acumulam 

misturam de tal modo que tornam impossível refazer o caminho das 

associações cognitivas do artista ou, b) tal performance genial acaba por 

produzir e apresentar algo completamente singular. A vantagem da 

segunda sobre a primeira é atenuar uma possível interpretação demasiado 

“cognitivista”, tanto do gosto como do gênio, tratando este como um 

aglomerado erudito de conceitos e regras e aquele como uma fútil 

brincadeira de buscar refazer todos os caminhos eruditos do artista. 

Sabemos que radicalizamos a primeira hipótese; contudo, nosso objetivo é 

apenas evitar uma teoria estética que defenda a experiência da arte como 

um quase-conhecimento.11 

																																																													
10“... a conformidade a fins na forma do mesmo [produto da arte bela] tem que parecer tão livre de toda a 
coerção de regras arbitrárias, como se ele fosse um produto da simples natureza.”  Ibidem. § 45. P. 152. 
11 A utilização produtiva da imaginação, no que concerne a sua relação com a obra de arte bela, pode ser 
verificada tanto na criação artística quanto no juízo de gosto, segundo Kant. No primeiro caso verifica-se sua 
utilização pelo gênio na composição de múltiplos atributos estéticos para a formação de uma ideia estética. 



 

O que nos interessa nessa longa exposição é que o gênio seja 

compreendido como esta capacidade singular de, através de inúmeras 

regras, produzir uma obra que se liberta aparentemente destas mesmas 

regras, e apresenta de maneira nova um ou vários conceitos prévios, de 

maneira que “dê muito a que pensar”. E o mais importante: tal capacidade 

é misteriosa em seu funcionamento até mesmo para o próprio artista. Ao 

contrário do que perdurou no nosso cotidiano, para Kant o gênio não é 

uma pessoa, mas a manifestação da natureza dando regra a arte; no 

máximo pode se dizer que o gênio “está” na pessoa, ou que ela “tem” 

gênio12. O que o gênio apresenta é a chamada ideia estética; nesta 

perspectiva, afirma Kant: 

 

 “Espírito, em sentido estético, significa o princípio vivificante do 

ânimo. Aquilo, porém, pelo qual este princípio vivifica a alma, o 

material que ele utiliza para isso, é o que, conformemente a fins, 

põe em movimento as forças do ânimo, isto é, em um jogo tal 

que se mantém por si mesmo e ainda fortalece as forças para 

ele.” 13 

 

Esta passagem tem a vantagem de nos permitir recapitular para avançar. 

O prazer do livre jogo experimentado no juízo de gosto é uma vivificação 
																																																																																																																																																																																									
Por atributos estéticos devemos entender as inúmeras representações vizinhas que o gênio, por assim dizer, 
agrega à sua ideia original através de livres associações. O caráter produtivo da imaginação aparece 
justamente nestas livres associações que, ao término da obra, como que se fundem para formar a ideia 
estética propriamente dita, e que por isso mesmo, possui uma regra própria sui generis impossível de ser 
apreendida ou repetida. No segundo caso, lembremo-nos primeiro que um juízo de gosto se funda na 
conformidade a fins formal do entendimento em geral - conforme exposto anteriormente – que possibilita 
aquele livre jogo entre as faculdades da imaginação e do  entendimento. Não estando a primeira, neste caso, 
submetida a nenhum conceito da segunda, ambas atuam, ou melhor, jogam livremente buscando a regra – fim 
– na qual se funda o sentimento de beleza proporcionado pelo objeto contemplado. Em procurando 
reconstruir o caminho percorrido pelo gênio para a formação de tal ideia estética, a imaginação atua 
produtivamente, recriando, redescobrindo diversos atributos estéticos que podem – ou não! – terem sido  
″planejados″ pelo gênio. Lembremo-nos que, apesar desta similaridade no uso produtivo da imaginação, a 
regra própria de uma determinada obra de arte não é determinada e nem determinável – em se tratando 
realmente da obra de um gênio -, no juízo de gosto, a imaginação atua produtivamente como autora de 
formas possíveis a partir de uma forma dada; por isso mesmo o próprio Kant afirma em várias passagens que 
a obra de arte bela dá muito o que pensar. 
12 “Mas a causa pela qual a originalidade modelar do talento é denominada com esse nome místico é que 
quem tem esse talento não pode explicar para si mesmo os arroubos dele, nem tampouco tornar 
compreensível para si mesmo como chega a uma arte que não pôde aprender.” Idem. Antropologia. § 57. P. 
123. 
13 Idem. CFJ. § 49. P. 159. Grifos meus. 



do ânimo; tal movimento das forças do ânimo é desencadeada e mantido 

pelo objeto artístico (conformemente a fins). O Espírito (Geist) é este 

princípio vital do ânimo, que é excitado na experiência da beleza. Kant 

chega a esboçar uma “etimologia” do termo Geist em relação ao termo 

francês gènie e o latino genius; quer dizer, ter espírito e ter gênio são 

noções aparentadas na Antropologia. Kant afirma:  

  

 “Para que possam ser chamadas espirituosas, todas as coisas e 

pessoas assim consideradas precisam despertar um interesse, e 

despertá-lo por meio de idéias. Pois isso põe a imaginação em 

movimento, a qual vê diante de si um grande espaço de jogo 

para semelhantes conceitos.” 14 

 

A mudança é que o enfoque na Antropologia é mais abrangente, falando 

também de pessoas e atitudes (metaforicamente) espirituosas. A analogia 

segue ao ponto (mais importante) de despertar interesse por meio de 

ideias para o jogo de conceitos semelhantes. Esclareçamos: quando 

apontamos acima o desinteresse como qualidade do juízo de gosto, nós o 

afirmamos enquanto não-determinação prévia do prazer do gosto, isto é, 

há uma distinção em agir por interesse e tomar interesse por:  

  

“Chama-se interesse a dependência em que uma vontade 

contingentemente determinável se encontra em face dos 

princípios da razão. [...] Mas a vontade humana pode também 

tomar interesse por qualquer coisa sem por isso agir por 

interesse. O primeiro significa o interesse prático na ação, o 

segundo o interesse patológico no objeto da ação. [...] No 

primeiro caso, interessa-me a ação, no segundo o objeto da ação 

(enquanto ele me é agradável).” 15 

 

Mesmo que não estejamos nos utilizando de um peso moral tão 

exacerbado quanto o trecho da Fundamentação, queremos apenas apontar 

tal diferença, que é também explicitada na CFJ no parágrafo 42 (Do 

																																																													
14 Idem. Antropologia. § 57. P. 123. 
15 Idem. Fundamentação da Metafisica dos Costumes. P. 40. 



interesse intelectual pelo belo). O importante deste interesse despertado é, 

ao nosso ver, tornar visível que, para Kant, a experiência da beleza é de 

fundamental importância, na medida em que excita o ânimo ao uso pleno 

de suas faculdades – o que não quer dizer, necessariamente, subordinação 

à moralidade ou ao conhecimento.  

 

4. E novamente, razão e natureza.   

 

E como se relacionam, portanto, gosto (enquanto possibilidade de julgar 

prazer ou desprazer socialmente) e gênio (enquanto possibilidade de 

imprimir nas obras um princípio vivificador do espírito)?  

 

“O campo próprio do gênio é o da imaginação, porque esta é 

criadora e está menos sob pressão das regras que outras 

faculdades, e por isso é tanto mais capaz de originalidade. — O 

mecanismo da instrução, porque sempre coage o aluno à 

imitação, é certamente prejudicial à germinação de um gênio, a 

saber, no que diz respeito à sua originalidade. Toda arte 

necessita, porém, de certas regras mecânicas fundamentais, a 

saber, da adequação do produto à idéia que lhe serve de base, 

isto é, de verdade na exposição do objeto que é pensado. Isso 

tem de ser aprendido com rigor escolar e é certamente efeito da 

imitação. Mas libertar a imaginação também dessa coação e 

deixar, até mesmo contra a natureza, o próprio talento proceder 

sem regra e desvairar, resultaria talvez em loucura original, que 

porém não seria modelar e, portanto, também não poderia ser 

considerada como gênio.” 16   

 

O misterioso dom genial necessita de alguns limites impostos pela 

instrução para que, em primeiro lugar, possa ser de fato exteriorizado 

(comunicado!) em obras e, ainda mais relevante, que não desvaire em 

loucura até mesmo contra a natureza. É curioso que a ideia do gênio louco 

e inconsequente é que tenha se infiltrado no senso comum pós-romântico, 

pois tal gênio é exatamente aquele que precisa ser limitado para ser 

																																																													
16 Idem. Antropologia. § 57. P. 122. 



formado; para que dessa forma os produtos do gênio sejam também eles 

formadores. Assim, Kant sugere que o gosto seja também uma faculdade 

reguladora:  

 

 “Denomina-se espírito o princípio que vivifica a mente por meio 

de idéias. Gosto é uma mera faculdade reguladora de julgar a 

forma na ligação do diverso na imaginação; espírito, porém, é a 

faculdade produtiva da razão, de atribuir um modelo para aquela 

forma a priori da imaginação. Espírito e gosto: o primeiro para 

criar idéias, o segundo para limitá-las à forma adequada à leis 

da imaginação produtiva e, assim, formá-las (figendi) 

originalmente (não imitativamente).” 17   

 

Agora explicitamente lado a lado, uma fonte de força criativa e uma fonte 

formalizadora18. Lembremos que já na própria CFJ Kant enfatiza que 

mesmo o gênio precisa julgar com gosto para julgar a conformidade formal 

dos objetos que produz, pois a “arte bela [...] é um modo de representação 

que é por si própria conforme a fins e, embora sem fim, todavia promove a 

cultura das faculdades do ânimo  para a comunicação em sociedade.”19 O 

exercício do julgamento do gosto, “embora sem fim”, promove não só a 

cultura das faculdades como a comunicação em sociedade. Como 

afirmamos acima, a universalidade do juízo de gosto repousa na sua 

comunicabilidade, por isso será sempre uma universalidade buscável, 

reivindicável e necessariamente discursiva — em última instância, política. 

Gosto é só o que  se discute. Ultrapassando tanto um empirismo quanto 

um racionalismo do gosto, a teoria de Kant nos permite pensar a arte para 

além da arte, isto é, a experiência da beleza enquanto inserida num 

conjunto de relações sociais (mesmo que os pontos de partida de Kant 

sejam idealistas) e co-determinante destas mesmas relações. 

  

																																																													
17 Ibidem. § 71 B. P. 143 
18 “Para o ajuizamento de objetos belos enquanto tais requer-se gosto, mas para a própria arte, isto é, para  a 
produção de tais objetos, requer-se gênio.” Idem. CFJ. § 48. P. 156. 
19 Ibidem. § 44. P. 151. 



“O gosto (na condição, por assim dizer, de sentido formal) tende 

à comunicação de seu sentimento de prazer ou desprazer a 

outros e contém uma receptividade, afetada com prazer por essa 

mesma comunicação, para sentir nele uma satisfação 

(complacentia) em comum com os outros (socialmente).” 20  

 

Conter uma receptividade para ser afetada com prazer (ou desprazer) com 

os outros. Toda institucionalização de hábitos e costumes é regulada, em 

um primeiro momento, pelo gosto, e não em sentido meramente estético-

artístico, mas enquanto possibilidade de julgar de acordo com os outros. 

Desde a arte de elaborar temperos e pôr uma mesa até apreciar um 

determinado quadro ou sinfonia, o gosto (institucional-social no primeiro 

exemplo, possível de ser também ‘puro’ no segundo) o gosto é a 

possibilidade de constantemente exercitarmos nossa capacidade de julgar 

em liberdade e ao mesmo tempo socialmente. É visível sua dupla 

vantagem, portanto: exercita o julgamento em liberdade e a sociabilidade, 

na medida em que exige-se dos outros que também julguem em liberdade.  

  

“Empiricamente o belo interessa somente em sociedade; e se se 

admite o impulso à sociedade como natural ao homem, mas a 

aptidão e a propensão a ela, isto é, a sociabilidade, como 

requisito do homem enquanto criatura destinada à sociedade, 

portanto como propriedade pertence à humanidade, então não se 

pode também deixar de considerar o gosto como uma faculdade 

de ajuizamento de tudo aquilo pelo qual se pode comunicar 

mesmo o seu  sentimento a qualquer outro, por conseguinte 

como meio de promoção daquilo que a inclinação natural de 

cada um reivindica. [...] mas só em sociedade ocorre-lhe ser não 

simplesmente homem, mas também um homem fino à sua 

maneira (o começo da civilização)...”  21 

 

O gosto é, portanto, uma exigência civilizatória. Esta mesma polarização 

entre razão (gosto) e natureza (gênio) permeia toda a obra de Kant. 

Esboçamos um esquema analógico para tentarmos, ao mesmo tempo 

																																																													
20 Idem. Antropologia. § 69.  P. 141. 
2121Idem. CFJ. § 41. P. 143.    



apontar para a semelhança na abordagem (em relação ao conhecimento 

da natureza e o conhecimento prático) e para as especificidades da análise 

estética. Esta tensão não é passível de uma resolução teórica e imediata; 

muito pelo contrário, expõe exemplarmente a situação do ser homem no 

mundo: ser arrebatado pela natureza por um lado e pelo impulso racional 

por outro. A via do gosto como intermediária é uma hipótese que a muitos 

atraiu e atrai (como Schiller) e que, belamente, ainda nos dá muito a 

pensar. Não pretendemos uma transposição obtusa para moralizar o 

gosto, estetizar a moral ou qualquer outra relação dicotômica; quando se 

trata do interesse prático, podemos reivindicar, argumentar, e no máximo 

fazer algumas apostas em algumas hipóteses. Separamos, para desfechar, 

uma passagem onde o próprio Kant nos dá a entender isto,  

 

“Se se pudesse admitir que a simples comunicabilidade 

universal de seu sentimento já tem de comportar em si um 

interesse por nós (o que, porém, não se está autorizado a 

concluir a partir da natureza de uma faculdade de juízo 

meramente reflexiva), então poder-se-ia explicar a si próprio a 

partir de que o sentimento no juízo de gosto é atribuído quase 

como um dever a qualquer um.”22  

 

  

																																																													
22 Ibidem. § 40. P. 142.  
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