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IMMANUEL KANT 

Nosso conhecimento começa com a experiência, 
mas não surge apenas da experiência. 
a) Conhecimentos a priori (puros, ex. A=A) e a 

posteriori (empíricos, ex. A minha maçã é 
vermelha).  

b) Juízos analíticos são a priori. B pertence a A 
como contido nele. Ex. Triângulo tem três 
ângulos. (não expande o conhecimento) 

c) Juízos sintéticos são a posteriori. B está fora de 
A. Ex. A maçã é uma fruta vermelha ou verde. 
(expande o conhecimento) 

d) Juízos sintéticos a priori: Devo sair de A para 
conhecer um B a ele ligado. (expande o 
conhecimento usando o conhecimento puro) 



IMMANUEL KANT 

Razão é a faculdade que fornece os 
princípios do conhecimento a priori. 

Crítica da Razão Pura (a priori) – 
colocar a razão em um tribunal. 

Transcendental – todo conhecimento 
que ocupa o modo de conhecer os 
objetos. 

2 troncos do conhecimento: 
sensibilidade e entendimento. 



IMMANUEL KANT 

Revolução copernicana: até agora 
nós temos que regular pelos objetos, 
nosso objetos que devem se regular 
pelo nosso conhecimento. 

Fenômeno e Númeno 

 



ÉTICA: 
Princípios Práticos: 
a) Máximas: Subjetivas – Vinga as ofensas! 
b) Imperativos Hipotéticos – práticos. Se quiseres 

passar, deves estudar. 
c) Imperativos Categóricos – leis práticas. Tu deves 

porque deves (ética deontológica, baseada no 
dever). 



Lei Universal: "Aja como se a máxima de tua ação 
devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei 
universal." Variante: "Age como se a máxima da tua 
ação fosse para ser transformada, através da tua 
vontade, em uma lei universal da natureza." 
Fim em si mesmo: "Aja de tal forma que uses a 
humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de 
qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim 
e nunca simplesmente como meio.“ (dignidade 
humana) 
Legislador Universal (ou da Autonomia): "Aja de tal 
maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao 
mesmo tempo, como um legislador universal através 
de suas máximas." Variante: "Age como se fosses, 
através de suas máximas, sempre um membro 
legislador no reino universal dos fins." 



O que é o Esclarecimento? 
Autonomia – Autodeterminação do indivíduo: ele 
pensa por si. 
Heteronomia – O indivíduo deixa ser levado por 
outras pessoas, sem refletir. 
Uso público da razão – eu sou convidado para falar 
para um grande público, na posição de erudito 
(liberdade). 
Uso privado da razão – eu sou contratado por uma 
empresa e não posso incitar a insubordinação. 
 


