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NOTAS BIOGRÁFICAS

 Viveu entre 1724 e 1804 em
Königsberg, atual
Kaliningrado (Prússia,
atualmente na Polônia).

 Filho de artesãos, Kant foi
geógrafo, físico, matemático
e filósofo.

 Levou uma vida
extremamente regrada e
metódica.

 Teve contato, na juventude,
com as obras dos
racionalistas, mas, aos 46
anos, conheceu a obra de
Hume e afirmou que ela lhe
teria “acordado de um sono
dogmático”.



O CRITICISMO

 Kant realizou uma “síntese” entre o

racionalismo e o empirismo, formulando o

que ficou conhecido como CRITICISMO.

 Afirmou que todo o nosso conhecimento

COMEÇA com a experiência, mas não se

encerra nela.

 Nosso conhecimento é uma soma do que

recebemos pelos sentidos e daquilo que

nossa mente fornece de si mesma.

 Deste modo Kant ultrapassa os limites da

experiência impostos por Hume.



 Kant distinguiu dois tipos de

conhecimentos:

1. A PRIORI: conhecimento independente

desta ou daquela experiência e, portanto,

independente das impressões.

2. A POSTERIORI: conhecimento

completamente dependente das

impressões dos sentidos.

 Kant inverte a relação “sujeito x objeto”

aceita até então: propôs que, antes de

analisarmos um objeto de estudo,

devemos investigar a própria faculdade

de conhecimento, seus limites e

possibilidades. (REVOLUÇÃO

COPERNICANA na Filosofia)



 Para ele a construção do conhecimento segue a
seguinte ordem:

1. o ânimo percebe algo das sensações porque temos
formas próprias para isso. A nossa
intuição(sensação) é determinada a priori pelas
formas da sensibilidade que são o espaço e o tempo
(são condições anteriores à experiência que
possibilitam que esta ocorra).

2. o ânimo ordena e classifica coisas segundo uma série
de categorias que não são intuídas, mas deduzidas
do intelecto. Daí formulamos conceitos, em forma de
JUÍZOS.

 Podemos formular JUÍZOS ANALÍTICOS e JUÍZOS
SINTÉTICOS.

1. Juízo analítico – frase em que o predicado está
implícito no sujeito. Ex.: “O quadrado tem quatro
lados”

2. Juízo sintético – frase em que o predicado traz uma
informação nova a respeito do sujeito. Este juízo
pode ser a posteriori (quando o predicado depende
exclusivamente dos sentidos para ser emitido) ou a
priori (quando o predicado é uma lei universal).



 Podemos conhecer, de fato, somente o

FENÔMENO (aquilo que nos aparece) e

não o NOÚMENO (a coisa em si).

 Não conhecemos o que nos afeta, apenas

sabemos que somos afetados por algo do

qual podemos criar uma imagem.

 A coisa em si (noúmeno) nos escapa, não

pode ser conhecida, somente pensada.

 Kant denomina TRANSCENDENTE tudo

o que está além de qualquer experiência

possível, e TRANSCENDENTAL as

condições que possibilitam todo o

conhecimento.


