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Nota Preliminar

Os textos aqui traduzidos foram extraídos dos Cursos de An-
tropologia de Immanuel Kant, publicados no tomo 25 (dois 
volumes) dos Kants Gesammelte Schriften, Berlim:  de Gruyter,  
1997, edição a cargo de R. Brandt e W. Starke. Contemplam 
apenas duas “Introduções”, e algumas seções sobre a “Sensibi-
lidade” e a “Imaginação”, que na versão publicada em 1798 
figuram na parte dedicada à Faculdade de Conhecer.

Não há versão de trechos de todos os cursos, nem se traduz
tudo o que cada curso traz sobre cada assunto, pois a seleção
obedeceu aos objetivos específicos e momentâneos de fornecer
a estudantes de graduação material didático complementar à
Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático (tradução de
Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006). Não
se tem, portanto, a pretensão de publicar aqui uma versão defi-
nitiva. Toda correção e contribuição será bem vinda. Espera-se
uma continuação do trabalho.

Os títulos e intertítulos entre colchetes são do tradutor.
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Introduções à Antropologia

1

[Friedländer ]

Proêmio

Toda habilidade que possuímos requer, no fim, um conheci-
mento do modo como devemos fazer uso dela. O conhecimento
que está no fundamento da aplicação se chama conhecimento
do mundo. Conhecimento do mundo é conhecimento do palco
no qual podemos empregar todas as habilidades. Os conhe-
cimentos são de duas espécies, perfeição teórica e perfeição
pragmática. Conhecimento teórico consiste em sabermos o
que é exigido para certos fins primeiros, e concerne, portanto,
ao entendimento; conhecimento pragmático consiste no juízo
[sobre como] servir-se de todas as habilidades, ele é necessário
para selar todas as nossas habilidades. O fundamento do conhe-
cimento pragmático é conhecimento do mundo, no qual se pode
fazer uso de todos os conhecimentos teóricos. Entende-se aqui
por mundo o conjunto de todas as esferas de relacionamento em
que o homem pode se encontrar, nas quais pode exercer seus

1 Título dado pelo tradutor (NT).
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10 Introduções à Antropologia

conhecimentos e habilidades. Mundo como objeto do sentido
externo é a natureza; mundo como objeto do sentido interno é
o homem. O homem, portanto, pode se encontrar em dois tipos
de esferas de relacionamento, naquelas em que tem necessidade
de conhecimentos sobre a natureza, e naquelas em que tem
necessidade de conhecimentos sobre o homem. Estudo da natu-
reza e estudo do homem constituem o estudo ou conhecimento
do mundo. Quem tem muito conhecimento teórico, quem sabe
muito, mas não tem habilidade para fazer uso dele, é douto
para a escola, mas não para o mundo. E essa habilidade é
pedantismo. Pode-se ter habilidade para algumas esferas de
relacionamento, por exemplo, alguém se ajusta bem à escola,
mas nos falta uma habilidade geral para todas elas. Ora, como
o homem não sabe em que esferas de relacionamento poderá se
encontrar, é necessário que se adquiram indeterminadamente
conhecimentos em todas elas. O conhecimento de todas as
esferas de relacionamento é conhecimento do mundo. Para ter
conhecimento do mundo, é preciso estudar um todo, a partir
do qual as partes possam posteriormente ser determinadas, e
há sistema, se o diverso surgiu da ideia do todo, e aquele que
sabe dar um lugar ao diverso no todo dos conhecimentos, tem
um sistema, que se distingue do agregado, onde o todo não
surge de uma ideia, mas por combinação. Quando estudo as
relações entre as coisas e estou em condições de indicar, para
as múltiplas partes, um lugar no todo, tenho conhecimento da
natureza. Mas se indico, para as coisas, um lugar nos conceitos,
isso seria um sistema da natureza, ou posso indicar, para as
coisas, um lugar entre lugares, o que ocorre na geografia física.

Esta, se é pragmática, pertence, como primeira parte, ao
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conhecimento do mundo. Aqui não há lugar para observações fí-
sicas, admitindo-se apenas aquilo que é necessário com respeito
ao conhecimento do mundo, este tão-somente se é pragmático.
A segunda parte do conhecimento do mundo é conhecimento do
homem, observado enquanto nos interessa o seu conhecimento
na vida. O homem, portanto, não é estudado especulativa-
mente, mas pragmaticamente, pela maneira como emprega seus
conhecimentos segundo regras de prudência, e isso é antropolo-
gia. Nada nos interessa tanto quanto outro homem, a natureza
não é objeto de nosso afeto, mas o homem. Nada nos preocupa
tanto quanto aquilo que pode nos dizer respeito em relação a
outros homens. A natureza nada mais pode nos reservar além
de comodidade e subsistência, o que só pode ser utilizado entre
homens, e só não podemos suportar todas as miseráveis cir-
cunstâncias, em termos de comodidade e subsistência, quando
não as partilhamos com outros homens. Não nos queixamos
da natureza por nossa condição de penúria, mas porque outros
homens se encontram em situação melhor que a nossa. Se passo
sempre a pão e água, isso me aflige porque sei que outros ho-
mens estão melhor situação que eu; mas se a cidade está sitiada,
e todos têm de comer do mesmo, fico contente e de coração
alegre com meu parco sustento, porque ninguém é preferível a
mim. O homem nos interessa, portanto, mais que a natureza,
pois a natureza existe em função do homem, o homem é o fim
da natureza.

Diz-se que o homem conhece o mundo, se viajou e o viu.
Isso, entretanto, ainda não é conhecimento do mundo; conhece
o mundo aquele que conhece o homem. O conhecimento do
homem, no entanto, pode ser de duas espécies.
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1. O comportamento ou procedimento casual dos homens,
ou o estado.

2. A natureza da humanidade.
A antropologia, contudo, não é uma antropologia local, mas

antropologia geral. Nela não se toma conhecimento do estado
dos homens, mas da natureza da humanidade, pois a índole
local dos homens sempre se modifica, mas a natureza da hu-
manidade não. Antropologia é, pois, conhecimento pragmático
daquilo que flui de sua natureza, não conhecimento físico ou
geográfico, pois estes se vinculam a tempo e lugar, e não são
constantes. Quem viajou e conheceu muitos homens, aprendeu
a situação e as modas das cidades mais famosas, dele não se
pode todavia dizer que conheceu o homem, pois tomou conhe-
cimento apenas da situação, que é bastante mutável, mas se
conheço a humanidade, ela deve convir a todas as espécies de
homem. Antropologia não é, pois, descrição do homem, mas da
natureza dos homens. Consideramos, portanto, o conhecimento
do homem com respeito a sua natureza. O conhecimento da
humanidade é, ao mesmo tempo, conhecimento de mim. No
fundamento tem, pois, de estar um conhecimento natural, de
acordo com o qual podemos julgar aquilo que está no funda-
mento de cada homem; então teremos princípios seguros pelos
quais poderemos proceder. Por isso, temos de estudar a nós
mesmos, e porque queremos aplicá-lo a outros, não devemos
estudar a humanidade de maneira psicológica ou especulativa,
mas pragmática, pois todos os ensinamentos pragmáticos são
ensinamentos de prudência, onde também dispomos dos meios
de fazer um uso adequado de todas as nossas habilidades, pois
estudamos o homem para nos tornar mais prudentes, prudên-
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cia esta que se torna ciência. Não precisamos, pois, viajar
para conhecer o homem, mas podemos avaliar sua natureza em
qualquer lugar. Mas é preciso estudar o homem, o sujeito, se
também é capaz de executar2 aquilo que se exige que faça: a
causa por que a moral e os sermões, em que jamais se cansa de
fazer exortações, têm pouco efeito é a falta de conhecimento
do homem. A moral tem de estar vinculada ao conhecimento
da humanidade.

A abstinência de muitos vícios não é consequência de moral
e religião, mas do refinamento. Não se abandonam vícios porque
são contra a moral, mas porque são bem grosseiros. Entretanto,
para que moral e religião atinjam seu fim primeiro, é preciso que
a elas se vincule o conhecimento dos homens. A natureza tem
seus fenômenos, mas também o homem tem os seus. Ninguém
até agora escreveu uma história do mundo [Welthistorie] em que
houvesse também uma história da humanidade [Geschichte der
Menschheit ], mas [se escreveu] apenas a situação e a mudança
dos reinos, o que, como uma parte, é sem dúvida algo grande,
mas, tomado no todo, uma ninharia. Todas as histórias das
guerras dão no mesmo, já que não contêm nada mais que
descrições de batalhas. Ora, ter ganho uma batalha a mais ou
a menos não importa nada no todo. O que se deveria, porém,
era prestar mais atenção na humanidade. Hume deu prova
disso com sua história da Inglaterra. Observar o homem e
colocar sua conduta, seus fenômenos, sob regras, é o fim da
antropologia. Todas as antropologias até agora existentes não
tiveram a ideia que temos aqui diante de nós. Tudo o que

2 O manuscrito traz o verbo “praestiren”, forma germanizada, no
infinitivo, do verbo praestare em latim (NT).
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não tem relação com a conduta prudente dos homens não faz
parte da antropologia. Só faz parte da antropologia aquilo
que pode admitir de imediato um uso prudente na vida. Tudo
aquilo de onde surgem as ideias pertence à especulação e não à
antropologia, tal como o fez Platner.3

De que maneira surge a antropologia? Pela coleta de obser-
vações sobre os homens feitas por aqueles autores que tiveram
um conhecimento penetrante do homem. Por exemplo, as obras
teatrais de Shakespeare, o Espectador inglês, e os ensaios de
Montaigne, junto com sua vida, são também um livro para a
vida e não para a escola; o campo do homem é já bastante
amplo e merece, pois, ser apresentado junto, como um todo,
e não ao lado de outras ciências, pois física é conhecimento
do objeto dos sentidos externos, e o conhecimento do homem,
como objeto do sentido interno, constitui igualmente um campo
assim; por conseguinte, merece igual esforço e ser tratado como
ciência em academias, tal como a física. E, no fundo, o homem
merece mais o esforço de ser estudado e [é mais] digno de tais
considerações que toda a natureza física. Acreditava-se que
havia muito pouco a ser dito a esse respeito numa ciência, e este
pouco foi, por isso, inserido na metafísica e mais precisamente
na psicologia, que constitui a psicologia empírica, da qual não
faz parte de modo algum, já que a metafísica não tem nada
que ver com nenhuma das ciências empíricas.

3 Ernst Platner, Antropologia para médicos e filósofo, publicada em
Leipzig em 1772 (NT).
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[Menschenkunde – Starke]

É preciso distinguir duas maneiras de estudar: há ciências elu-
cubrantes, que não são de nenhum proveito para o homem, e
noutros tempos houve filósofos, que se chamavam escolásticos,
cuja inteira ciência consistia em superar uns aos outros em
agudeza; sua arte era ciência para a escola, mas dela não se
podia obter esclarecimento para a vida comum. Pode-se ser
um grande homem, mas somente para a escola, e sem que o
mundo tire proveito de seu conhecimento. A segunda maneira
de estudar não consiste apenas em ganhar prestigio junto aos
colegas da corporação escolar, mas também em que o saber se
estenda além da escola e em que se procure difundir os seus
conhecimentos para o proveito geral: é o estudo para o mundo.
Escolarmente correta é a ciência que está de acordo com a
escola e a retidão profissional; tal perfeição não é de despre-
zar, pois todas as ciências têm primeiro de ser escolarmente
corretas; depois também podem ser acessíveis ao público, a
fim de serem aceitas e utilizadas por meros amadores. Antes
de tudo, a ciência tem de satisfazer aos estudantes do ofício e
depois vemos a melhor maneira de ser apreendida pelos homens
comuns. Pedante é aquele que faz uso escolástico de seus co-
nhecimentos, sabe designar seus conceitos meramente mediante
expressões técnicas e fala somente num palavreado douto; ele
faz uso de meros conhecimentos escolásticos no mundo, mas
aqui é preciso saber utilizar seus conhecimentos sempre apenas
de maneira acessível ao público, para que também outros nos
entendam, e não apenas os doutos de profissão. Provoca riso
quando pedantes dão mostras tão inábeis de seus conhecimen-
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tos, utilizando-os de maneira escolástica no mundo; pois nada
provoca tanto riso quanto alguém que não tem capacidade de
discernimento (judicium discretivum) e não vê o que convém
às circunstâncias. Por isso, o pedante, que no mais pode ser
um homem de mérito, sempre dá ensejo ao riso. É, portanto,
necessário que aprendamos a fazer dos conhecimentos que ad-
quirimos nas universidades um uso acessível ao público, para
que saibamos, no relacionamento com os homens, como que-
remos formar homens ou nos fazer estimar entre eles. Temos
de lidar, não com a escola, mas com o mundo; temos, pois,
de estudar o mundo. Mesmo frequentemente sabendo pouco,
o homem tem o traquejo do mundo quando sabe transmitir
bem esse pouco a outros homens. Alguém pode ser bastante
erudito, mas, como não tem conhecimento do mundo, não pode
utilizar isso vantajosamente, nem tirar proveito disso para si e
para a comunidade. De resto, conhecimento do mundo significa
também conhecimento da natureza, mas esta não é a signifi-
cação encontrada no linguajar popular, onde significa apenas
conhecimento dos homens.

O homem conhece o mundo, isto é, ele conhece o homem
em todas as condições.4 Conhecimento do mundo, no sentido
comum, significa conhecimento dos homens. Os franceses di-
zem “este homem tem o traquejo do mundo”5, isto é, ele tem

4 Em alemão, Ständen. Num sentido concreto, Stand é o lugar, o
posto, a situação em que alguém ou algo se encontra. Mas o sentido aqui
é o da situação, condição, estado ou “status” do indivíduo na sociedade.
Mais abaixo, Kant dirá que o conhecimento do homem difere de uma
condição a outra (NT).

5 A mesma expressão “Ein Mensch hat die Welt” já foi usada no
parágrafo anterior. É uma tentativa de aclimatar em alemão a expres-
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conhecimentos que não consistem meramente em especulação,
mas conhecimentos que ele pode transmitir ao homem. Preci-
samos do auxílio de outros homens para alcançar outras coisas;
sobretudo por isso, o conhecimento do mundo é chamado conhe-
cimento do homem. Ora, o que é preciso fazer para conhecer
o mundo? Para obter conhecimento dele, enquanto um faz
viagens, o outro deixa seu circulo familiar e amplia seu convívio
até aquela parte da sociedade humana que é a mais cultivada,
isto é, até sua parte nobre.6 No início, seu convívio se restrin-
gia à família, aos camaradas de escola, mas depois ele passa
a frequentar as pessoas refinadas. Exercício e experiência são
para nós a melhor escola para conhecer os homens, mas eles
não bastam por si sós para aperfeiçoar os nossos conhecimentos
e torná-los práticos. O convívio não ensina muita coisa se
não se aprende a refletir sobre os homens. Por isso, é preciso
primeiro conduzir o outro até aquilo a que ele tem de prestar
atenção nos homens; é preciso assinalar as ideias fundamentais
de onde se pode obter conhecimento dos homens: se não se
é instruído a esse respeito, pode-se lidar muito tempo com
os homens sem perceber coisa alguma neles. Se, no entanto,
alguém nos indicou os principais elementos a que temos de
atentar, saberemos aquilo em que temos de reparar. Faz parte,
portanto, do conhecimento do homem um ensinamento com-

são francesa “avoir du monde”, que significa “avoir la pratique de la vie
mondaine” (“ter prática na vida mundana”) (NT).

6 Comparar com a Antropologia publicada. Viajar não significa necessa-
riamente conhecer o mundo: Kant adverte que o professor tem geralmente
problemas para enxergar as dificuldades dos alunos, pois o salário não
o estimula a isso, para o que, de resto, seria preciso já ter conceitos
“cosmológicos” (p. 895).
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pleto do que é diverso e característico no homem. Esses dois
últimos fatores são de grande importância e têm sempre de vir
antes no conhecimento dos homens, e é por meio deles que se
tem de ampliar as experiências. Munidos desses ensinamentos,
podemos aprender em menos tempo mais do que um outro
aprende em sua vida inteira; pois, tendo-os por fundamento,
será fácil ampliá-los e, por isso, o contentamento em nosso
convívio também será maior, porque a maior parte dele reside
na reflexão. Quando se erra o tom, isso com frequência pode
provocar tédio mortal, mas um indivíduo que pensa sempre
encontra matéria para suas observações em tais faltas de socia-
bilidade; aprende com elas e não passou seu tempo de maneira
desagradável. Esses conhecimentos preliminares fornecerão o
necessário para prosseguir no conhecimento do homem.

Há três espécies de ensinamento, todas as quais contribuem
para nossa perfeição. A primeira nos torna hábeis, a segunda,
prudentes, a terceira sábios.7 Todas as ciências da escola
servirão para a habilidade: é assim, por exemplo, que se aprende
história para se tornar hábil em relação às coisas da experiência.
Se queremos dar um passo no mundo, temos de aprender como
devemos nos tornar prudentes.

O nível mais alto de sabedoria é a perfeição máxima, mas
raramente é alcançada. Habilidade é o aspecto teórico próprio
à escola, mas a instrução que nos torna prudentes é a instrução
para a prática, [instrução] sobre como devemos fazer uso de
nossa habilidade. A habilidade está direcionada para coisas,
a prudência, para seres humanos. O relojoeiro é hábil, se faz

7 Em alemão, os adjetivos para hábeis, prudentes e sábios são, respec-
tivamente, geschickt, klug e weise (NT).



I. Kant 19

um relógio perfeito; mas se sabe fazê-lo chegar rapidamente
ao homem, ao fazê-lo bem segundo a moda, ele é prudente.
Se, contudo, obtemos alguma influência sobre os homens, te-
mos também influência sobre as coisas; pois mãos humanas
produzem tudo da rude natureza. A prudência reside, por-
tanto, somente no conhecimento do homem, em virtude do qual
estamos em condição de dirigir outros segundo nosso propósito.

O conhecimento do homem é de duas espécies: o conhe-
cimento especulativo do homem nos torna hábeis e é tratado
na psicologia e na fisiologia, enquanto o conhecimento prático
nos torna prudentes; é conhecimento do modo como um ho-
mem pode ter influência sobre outro e conduzi-lo segundo o
seu propósito. Todo conhecimento prático, quando serve para
atingir todos os nossos propósitos, se chama pragmático. Todo
ensinamento da sabedoria é moral, e todo ensinamento da pru-
dência é pragmático. Um ensinamento é pragmático, quando
nos torna prudentes e úteis em questões públicas, onde não
precisamos apenas de teoria, mas também de prática.

O nome geral que usamos para denominar o conhecimento
do homem é antropologia, que não é lecionada em nenhuma
outra academia. Platner escreveu uma antropologia escolástica.
Nós, porém, não temos outro propósito senão o de extrair regras
da diversidade que percebemos no homem; pois, por mais que
os humores humanos pareçam ser, indiscutivelmente, diferentes,
aqui há, entretanto, mais regularidade do que se poderia pensar.
Tentaremos colocar esse jogo das ações humanas sob regras.
Todo homem se alegra com uma regra: por exemplo, Sharp,
médico inglês, diz em algum lugar que na Inglaterra todos
os homens são grossos, à exceção dos estalajadeiros, mas na
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França todos os homens são finos, à exceção destes últimos.8

A causa é: na Inglaterra, há muitos donos de estalagem, e
na França, poucos. Essa regra apraz, embora não possa ter
fundamento em toda parte.

Em nossa antropologia, não indicaremos, para as regras,
outras causas além das que qualquer um pode observar sem
perfazer a teoria delas. Procuraremos as regras nas diversas
experiências que observamos no homem, sem perguntar pelas
suas causas. A antropologia escolástica, ao contrário, trata
das regras mais universais e de suas causas; portanto, assim
que investigamos as causas das regras, caímos na escolástica.
Qualquer um poderá ler nossa antropologia, mesmo senhoras
em seu toucador, porque proporciona bastante entretenimento
quando por toda parte deparamos com regras que indicam
saídas e sempre encontramos um fio condutor em meio às
aparentes confusões.

Quais são, pois, as fontes da antropologia? O homem
não observa os seus móbeis quando estes estão agindo, por
exemplo, num estado de afecção ele não pode se observar no
jogo de seus móbeis. Mas se ele se observa, todos os móbeis
estão em repouso e, por conseguinte, ele não tem nada para
observar. Por isso, é difícil observar a mente do homem, assim
que seus móbeis estejam atuando. Essa dificuldade, no entanto,
diminui quando se começa a observar os outros, porque neste

8 Reinhard Brandt e Werner Stark, editores dos cursos de Antropologia
da edição Akademie, indicam que a regra concernente à cordialidade
dos estalajadeiros não se encontra nas Letters from Italy, describing the
customs and manners of that country, de Samuel Sharp, publicadas em
Londres em 1766 e traduzidas para o alemão em 1767. A fonte poderia
ser uma carta de Hume a Ramsay de 12 de setembro de 1734 (NT).
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caso se pode ficar bastante tranquilo e aplicar, de tempos em
tempos, a si mesmo aquelas observações; pois, estando já de
posse de certos conhecimentos, poderemos nos observar mais
corretamente de acordo com eles, quando nossa mente estiver
em atividade. Conviver com [gente de] diversas condições e com
homens cultivados é fonte bastante fecunda para a antropologia.
Entre homens rudes, ainda falta algo para o desenvolvimento
de toda a humanidade, porque não tiveram oportunidade de
incrementar todas as suas qualidades. Se, no entanto, passo
à parte civilizada dos homens, deparo com a dificuldade de
que, quanto mais cultivado o homem for, tanto mais quererá se
dissimular e tanto menos que um outro o investigue. O homem
da corte não quer ser estudado, e a arte do disfarce aumenta
quanto maior o cultivo, onde não apenas se dissimula, mas
também mostra em si o contrário disso.9 Temos, portanto, de
observar o homem sem nos dar de modo algum o aspecto de
observador, tendo também de nos dissimular.10 É preciso se
portar como se a fala saísse sem nenhuma cautela e ao mesmo
tempo prestar bem atenção em tudo o que os outros dizem.
Mas é sempre difícil conhecer os homens enquanto se observam
suas ações, porque isso exige um observador cultivado e afiado.

9 O texto do manuscrito “Petersburg” diz “não só dissimula [dissimulirt ],
mas também simula [simulirt ] e o contrário disso” (NT).

10 Como observará o curso, a recomendação de que se aja como um ator
em sociedade não é um elogio ao cinismo (Menschenkunde, pp. 930-931). A
argumentação é pontual e tem inspiração rousseauniana: lidar com homens
simples não requer fingimento, mas quando “julga a alta sociedade”, o
“antropólogo se encontra numa posição muito desfavorável”, pois os nobres
“estão muito próximos uns dos outros, mas bem distantes dos demais”
(KANT, Antropologia de um ponto de vista pragmático. Tradução de
Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 22).
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Outra fonte da antropologia é a história, mas é preciso que
antes exista uma antropologia; pois se não sei a que tenho de
prestar atenção, não saberei, unicamente pela narrativa, aquilo
que tenho de notar. Romances, comédias, espetáculos teatrais,
tragédias, as de Shakespeare, por exemplo, podem proporcionar
conhecimentos antropológicos? Espetáculos teatrais e romances
sempre exageram aquilo que, de outro modo, poderia ser qua-
lidade de um homem. Os autores se baseiam em observações
corretas, mas entregam caricaturas, isto é, caracteres exage-
rados. A antropologia, ao contrário, julgará se os espetáculos
teatrais e romances concordam com a natureza humana. Em-
bora poucos, há, por certo, homens que logo sabem colocar em
comédia ou tragédia, e de modo apropriado, os conhecimentos
que têm do homem. Toda moral exige conhecimento do homem
para que não os importunemos com nossas exortações vazias,
mas saibamos conduzi-los de tal modo que comecem a ter as
leis morais em alta conta, e a fazer delas os seus princípios.
Tenho de saber por que vias de acesso posso chegar às manei-
ras de pensar e sentir dos homens, a fim de produzir decisões;
para nós, o conhecimento do homem pode dar ensejo a que
o educador, o pregador, não seja capaz de provocar apenas
soluços e lágrimas, mas verdadeiras decisões. Ele é igualmente
indispensável na política; pois, para poder governar homens, é
preciso conhecê-los; sem conhecimento deles, o governante não
poderá dirigir [gente de] tantas condições, tudo lhe resistirá, e
ele não poderá conduzi-los segundo sua vontade.

Uma das grandes utilidades da antropologia está no con-
vívio, já que nos torna aptos para ele e também fornece belo
material de entretenimento; pois muitas matérias não são para
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a sociedade; uma jovem não pergunta pelos assuntos de Es-
tado, mas quer ser entretida, e então se descobre que certas
observações sobre o ser humano agradam, porque todo homem
pode fazê-las a respeito de si mesmo. Portanto, já que esse
estudo é tão atraente e tão importante para cada um, é justo
que seja tido em alta conta. Muitos escritores afirmam que é
difícil conhecer a si mesmo. Se devo me conhecer pela com-
paração com outros, e se a questão é se me conheço melhor
do que outros, é manifesto que cada homem é quem tem de
poder conhecer melhor a si mesmo; pois, como é ele quem
pode procurar o fundamento de todos os seus pensamentos e
móbeis, e como não pode haver dissimulação ou disfarce com
respeito a si mesmo ou ao conhecimento de si próprio, não sei
a quem posso conhecer melhor do que a mim mesmo. Mas se
afirmação equivale a dizer: “conheça o homem em geral”, então
certamente o conhecimento do homem é difícil, pois se quero
conhecê-lo, não posso compará-lo com nenhuma outra coisa; se
devo conhecer a mim mesmo, por aquilo que tenho de diferente
de outros, posso me comparar a outros e, portanto, me conhecer
com mais precisão. Mas se pergunto “O que é o homem?”, não
posso compará-lo com os animais, porque tem a vantagem de
não ser um. O conhecimento do homem em geral é, portanto,
difícil, o conhecimento particular de um homem já é mais fácil,
e o mais fácil é o autoconhecimento, pois não posso dissimular
diante de mim mesmo e, por conseguinte, aqui caem todos os
velamentos com que os outros homens se cobrem. Como não há
outro livro sobre antropologia, escolhemos como fio condutor a
psicologia metafísica de Baumgarten, homem bastante copioso
na matéria e bastante sucinto na apresentação.
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Doutrina dos sentidos

[Collins, pp. 43-47]

Entendimento é uma faculdade, sentidos são capacidades. To-
dos os conhecimentos que são sensíveis pertencem às faculdades
inferiores; aqueles, porém, que surgem do entendimento per-
tencem às faculdades superiores do homem. Nós não podemos
distinguir muitos sentidos interiormente, porque a alma é sim-
ples e não tem tantos órgãos como o corpo, daí percebermos
muitos sentidos exteriormente. Dizemos, por isso, que temos
um sentido interno e vários externos. O sentido do tato parece
se estender por todo o sistema nervoso; temos, portanto, ape-
nas quatro sentidos, cada um dos quais com uma organização
particular. Nervos e fibras parecem ser, por assim dizer, po-
tências animais; todos os outros são, por assim dizer, somente
instrumentos do corpo.

Sentidos são objetivos, quando podem me proporcionar uma
representação do objeto; subjetivos, quando apenas produzem
modificações em mim. Por exemplo, tato e olfato, que, portanto,
também não podem produzir nenhum conhecimento em nós.
Eles são os mais baixos. Atuam, porém, com mais força que
os objetivos. Olfato é contato imediato, por isso não precisa
de interpretação, ele se junta com imaginações e quimeras,
provocando-nos com muito mais dissabor do que com agrado; o
cheiro bom só pode ser agradável por breve intervalo. Vê-se que
só se deve ser tocado levemente, de quando em quando. Para os
selvagens, nada cheira melhor que tavernas. O contentamento
com o cheiro não existe realmente na natureza, mas é algo
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estudado. Vemos crianças tão contentes num quarto que cheira
mal quanto num que cheira bem.

O gosto também acolhe muitos preconceitos; observa-se que
[o consumo] de coisas de que por fim não podemos abrir mão,
por exemplo, caviar, tabaco, teve primeiro de ser para nós uma
sugestão.

Dos órgãos do conhecimento faz parte: 1) o tato, que é di-
ferente do sentimento; por meio dele, conhecemos a substância;
pelo olhar, conhecemos igualmente a substância e a figura; pela
audição, o jogo ou a sucessão no tempo.

Teoria da sensibilidade

Podemos distinguir entre as representações sensíveis:
1) a matéria, por meio da qual ocorre a impressão sobre os

sentidos, a impressão sozinha, no entanto, ainda não produz
conceito algum em mim. Mas é preciso acrescentar: 2) a forma,
e essa forma é, primeiramente, a da intuição. Espaço e tempo
são as formas de todas as intuições sensíveis. As relações do
espaço dão figuras, as do tempo, o jogo. Eis por que a música,
como aquela em que há uma sequência de sons, se chama jogo.

Além da faculdade de sentir, temos de ter ainda uma fa-
culdade de fazer, das sensações, um fenômeno, de formar, da
ordenação das sensações, algo que lhes é correspondente. Um
mero punhado de impressões ainda não dá imagem alguma,
nem objeto algum. A mente tem de ter uma faculdade de fazer
por assim dizer, das impressões comparadas e colocadas juntas,
uma imagem à la mosaïque. Essa faculdade é, em primeiro
lugar,



I. Kant 29

[1] da afiguração, uma vez que formamos representações
a partir das sensações que nos fornecem toda matéria para
conhecimentos. A simplicidade é, por isso, muito agradável,
e uma condição da bela arte, porque facilita a reprodução da
imagem na mente. Por isso, os homens gostam de andar em
pares durante solenidades.

2. da reprodução, uma vez que nos formamos representações
de coisas que, com efeito, não estão presentes agora, mas já
estiveram anteriormente. Essa faculdade tira, pois, dos sentidos,
tanto a matéria quanto a forma. A essa faculdade chamamos
fantasia [Phantasie] ou imaginação [Imagination].

3. da prefiguração, que tira os materiais dos sentidos e, a
partir dos dados fornecidos pelos sentidos, prefigura algo para
si em tempo vindouro.

4. da imaginação, na qual se forma algo que não se tira
das representações sensíveis. A partir da imaginação se pode
fazer uma prefiguração no futuro. Por exemplo, os terrores
da morte. Em filosofia, não é bom que se misture imaginação
com prefiguração. O linguajar comum diferencia as coisas
assim como nós o fazemos. Para imaginação se requer sempre
composição [Erdichtung ]. A imaginação tira apenas os materiais
dos sentidos, mas a forma, ela mesma a cria para si. Reprodução
tira matéria e forma do sentido. A sensação é a faculdade mais
inferior da alma; nela, a alma é unicamente passiva. Se objetos
estão presentes, não podemos rejeitar as impressões deles sobre
nós, mas podemos desviar a atenção ou ainda fugir dos objetos.
Do sentir faz parte, também para o animal,11 a faculdade de

11 Texto de leitura duvidosa (NT).
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interromper a atenção em relação a tudo, faculdade que pode
ser levada extraordinariamente longe pelo hábito e exercício.
Não é sem admiração que se observa o heroísmo dos americanos
no caso. Oh! como são danosos os poetas que tornam a alma
assim tão mole! Só o hábito nos convence de que estamos
sujeitos aos sentidos. Mas também a alma tem poder sobre seu
estado interno? Muito maior e muito mais fácil do que sobre
o estado externo. Deixar-se levar pelo jogo de nossas próprias
fantasias, não ter poder sobre o assalto de representações que
causam preocupação, ter imaginações prediletas, eis o estado
mais miserável. – Mais o homem se acostuma a refletir, mais
diminui sua dependência de certas coisas. Pelas reflexões se
esfriam toda ira e todo calor dos desejos. Pouco a pouco nos
libertamos de todas as coisas. Entretanto, o homem tem de
fazer algo, pois ele tem de estar constantemente ocupado.

Os filósofos que negam a realidade dos objetos externos, os
idealistas teóricos, não têm justamente nem vantagem, nem
tampouco desvantagem. Para refutá-los basta a dissolução de
uma logomaquia. Idealistas práticos são aqueles que agem como
se vivessem num mundo com que apenas sonham. A leitura
de romances, o pouco conhecimento do mundo coloca muitos
homens em tal estranha postura espiritual. Gellert estava quase
nela. – A utilidade do romance não consiste em que nos comova,
nos compila à tristeza, mas em que ensine, em que descreva
o mundo tal como é. Ele pode, contudo, aumentar os eventos
naturais do mundo real e modificar o vínculo entre eles. Eu
respeitaria o poeta que me ensinasse a sentir aquilo que há no
mundo real. Se não há nada para mim ali, ele pode colocar
as doidices do mundo numa luz cômica: mas sem amargura



I. Kant 31

satírica. Fielding, se não fosse romanesco demais, disse algo a
respeito.

Todos os nossos conhecimentos começam pelos sentidos,
e também neles terminam. Os sentidos são o fundamento, e
também a meta: extraímos nossos conhecimentos dos sentidos.
A aplicação do entendimento têm de se fundar em experiência.
Nossos conhecimentos não começam apenas pelo conhecimento,
mas também a eles se referem, eles são a meta em direção à
qual construímos todo nosso conhecimento.

Das percepções complexas, primitivas e aderentes

12

[Friedländer, pp. 492-499]

Temos de considerar cada representação em sua nudez e sepa-
ração de todas as demais, ou junto com certas representações
anexas e dependentes, examinando-as sob certo acompanha-
mento e precisamente por isto, que estimulam a atenção e
aumentam a força da impressão. É assim, por exemplo, que um
senhor leva consigo muitos serviçais, mesmo que não os utilize,
a fim de obter para si uma impressão e atrair a atenção dos
outros. Tampouco podemos recomendar o bem a outros a não
ser que seja acompanhado e acrescido de outras representações.
Rabelais diz que o bom senso é como carne de vaca e carne de
porco na mesa dos camponeses, mas um guisado de doidice,
com a acidez do chiste, é para uma mesa de príncipe. Para
que servem as imagens no discurso a não ser para adornar a
representação principal com brilhantes e o quadro com uma

12 O título aparece em latim no original (NT)
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moldura? Um homem em belos trajes recebe mais reverên-
cias do que outro sem eles, e tais representações dependentes
confluem para a representação principal e a fortalecem.

Se a representação principal não está repleta de representa-
ções aderentes, a representação é seca. Essa secura da represen-
tação é frequentemente necessária para expor e compreender
tanto mais puramente a representação principal, uma vez que
esta é obscurecida pelas representações aderentes. É o que se
dá com a devoção, de modo que os homens tomam por devo-
ção mais a representação aderente que a própria representação
principal. Se, portanto, uma comunidade inteira concorda una-
nimemente num propósito, isso é uma espécie de impressão que
reside somente numa formalidade, e a ela os homens chamam
de devoção, já que, ao saírem da igreja, não sabem uma só pala-
vra do sermão, como representação principal. frequentemente,
portanto, se toma a representação aderente pela representação
principal.

Dos sentidos

Sentidos são aquilo por meio do qual representamos imedia-
tamente as coisas. Podemos conceber dois tipos de sentido,
um sentido interno, por meio do qual intuímos a nós mesmos,
e um sentido externo, por meio do qual percebemos objetos
fora de nós. O sentido interno dá aos homens vantagem sobre
os animais irracionais, sua personalidade consiste em poder
intuir e considerar a si próprio. Por ser consciente de si mesmo,
o homem se habilita a todo tipo de felicidade e infelicidade,
pois infelicidade não é a dor de um mal, mas o pensamento
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acerca dessa dor, assim como ventura não é alegria por uma
felicidade, mas o pensamento acerca dessa alegria. Por exemplo,
a jovem que vai ao baile no dia seguinte, sente contentamento
com a alegria que há de ter lá. É pueril o homem que sente
contentamento com a alegria que pretende ter. Abatimento
com a dor e contentamento com a alegria provêm, portanto,
da consciência do sentido interno. É agradável ocupar-se dos
sentidos externos, ao passo que a atenção ao sentido interno
é incômoda e violenta e, embora necessária para a revisão,
não deve ser incessante. Quem, por isso, se volta para suas
sensações e gosto é fantasista. O homem do campo não presta
nenhuma atenção a si, e mal nota que está doente até cair de
cama, sua ocupação com o sentido externo o mantém afastado
disso e também o torna sadio.

Idealista é quem não institui nenhum objeto do sentido
externo. Também há idealistas do gosto, que afirmam: não há
verdadeiro gosto universal, mas apenas hábito e opinião aceite.
Esse princípio é a proposição fundamental da insociabilidade,
se não tivéssemos gosto universal, não poderíamos nos sentar à
mesma mesa e comer juntos. Assim, podemos representar um
idealismo racional,13 que consiste no seguinte: nossa felicidade
não depende das coisas externas, mas as coisas têm o valor
que lhes damos. Elas precisam passar primeiro pela censura
da mente. Se alguém, por exemplo, vai receber uma herança e
imagina uma felicidade paradisíaca para si, essa felicidade não
é a herança, mas a representação que dela faz, ele a considera
uma grande felicidade, mas vê depois que é uma infelicidade,

13 No âmbito da Antropologia kantiana, vernünftig tem também o
sentido de “judicioso”, “razoável”, “sensato” (NT).
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pois atraiu inimigos que também queriam ser herdeiros, e tem
mais preocupações a importuná-lo; posteriormente atribuirá a
infelicidade às coisas. Logo, a felicidade não está nas coisas,
mas no modo como a mente as acolhe. A mente pode muito
nisso, ela pode transformar [umformen] o mundo inteiro. Para
isso nos dá ensejo a iniquidade de todas as coisas e a brevidade
da vida. Unicamente por isso compreendemos que as coisas
externas não constituem a felicidade. A mente, portanto, pode
facilmente compreender que a verdadeira felicidade consiste na
ideia, e verdadeiro idealismo é o racional e prático. Os sentidos
externos afetam o corpo. Alguns o afetam exteriormente; outros,
interiormente. Aqueles são sentidos da intuição; estes, sentidos
da sensação. Em todos os sentidos é preciso distinguir dois
componentes, intuição e sensação. Os sentidos da intuição
são objetivos, os da sensação, subjetivos. Aqueles nos exibem
objetos; estes consistem no modo como somos afetados por
eles. Por exemplo, ao ver percebo objetos, mas ao cheirar
sinto uma impressão. Os sentidos objetivos são tato, tactus,
que é totalmente diferente do sentimento,14 audição e visão.
Os sentidos subjetivos são olfato e gosto. Se incluirmos o
sentimento, os sentidos seriam seis, mas este é um sentido geral,
e não se chama tactus, mas sensus.15 Pelos sentidos objetivos
conheço mais os objetos, pelos subjetivos percebo mais a fruição.
Pelo tactum conheço as substâncias, sem esse sentido não as

14 O cuidado de Kant em separar sentimento e tato se explica pela
proximidade etimológica e conceitual dos dois. Em alemão (assim como
em inglês), sentimento (Gefühl, feeling) está etimologicamente ligado ao
tato (fühlen, to feel) (NT).

15 Tactus (como já ocorreu linhas acima e voltará ocorrer, no acusativo,
na linha seguinte) e sensus estão em latim no manuscrito (NT).
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poderíamos conhecer, apenas perceberíamos fenômenos.
Audição é um sentido que percebe ao longe. Pela audição

não obtemos nenhum conceito para o conhecimento do objeto,
ela é apenas um jogo da sensação. A audição não nos exibe os
objetos em sua figura, não temos outra representação e conceito
dos objetos a não ser de que há um objeto ali. Porque não exibe
objeto algum, mas apenas uma impressão dele, a audição tem
a seguinte utilidade: ela é um sentido da sociabilidade, serve
para comunicar os signos do pensamento, portanto é um meio
da linguagem, serve para signo do objeto; portanto, as figuras
não nos dão signos dos objetos, mas o objeto mesmo. Pela
audição, nós dividimos o tempo. Todos os sons são divisões
iguais de tempo pela audição. Nossa mente tem grande fineza
para perceber a divisão do tempo de maneira a mais precisa,
pois ela percebe todas as oscilações de uma corda, que, embora
proporcionais, perfazem seis mil oscilações num segundo.

Pela visão conheço os objetos e os determino. A visão nos
exibe as figuras das coisas no espaço e divide o espaço. Portanto,
pelo tato conhecemos as substâncias, pela audição dividimos o
tempo e, pela visão, o espaço; substâncias, espaço e tempo são,
porém, os três componentes dos objetos externos.

Os sentidos subjetivos são os que modificam nosso estado, e
aqui se incluem o olfato e o gosto. Mero estado sem referimento
a outras coisas é sentimento generaliter16 e, portanto, não
um sentido particular, mas ele está no fundamento de todos
os outros. É assim, por exemplo, que alguém é acometido
de arrepios durante uma peça trágica, diante dos gestos de

16 Em latim no manuscrito (NT).
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generosidade, e é assim que sente arrepios quando passam
uma lasca de pedra sobre uma pedra ou friccionam algo numa
ponta ou aresta, para o que não se pode indicar outra razão
no sentimento senão a de que os nervos se descontrolam com
esses sons penetrantes. Olfato e gosto são sentidos da sensação
nos quais o efeito em nosso corpo é químico, assim como nos
sentidos anteriores o efeito era mecânico. A influência é química
mediante dissolução dos humores [Säfte] pelos quais o corpo
é afetado; ela, porém, é mecânica, se o efeito ocorre sobre a
superfície, como pela pressão no tato, pelo impacto da luz na
visão e do ar na audição. No olfato e no paladar, porém, as
partes do cheiro e os sais são primeiro dissolvidos pelos humores
do corpo, depois acolhidos pelos órgãos e só então produzem
seu efeito. É por isso que, de língua seca, ninguém pode sentir
sabor. Na degustação, a saliva é o vehiculum17, ela dissolve as
partes do corpo, ela é líquida e distinta do cuspe. No olfato,
o vehiculum é o ar, que dissolve as partes que são levadas ao
pulmão através do nariz. Olfato e paladar são, portanto, dois
sentidos da fruição. Aquilo que cheiramos se mistura a nosso
olfato, e o que degustamos aos humores, sendo eles, portanto, os
sentidos mais fortes. Não há, por isso, outro sentido para o nojo
senão estes dois, a não ser que outro se junte a eles, o que pode
gerar aversão, mas nojo surge por contato, daí porque é difícil
de ser descrito; é uma aversão, uma repugnância particular, que
só ocorre durante a fruição. O sentido do olfato é o que menos
envolve juízo, por isso também crianças e muitos selvagens
não sentem cheiro; é o sentido mais fino, precisa ser informado

17 Saliva e vehiculum (também na linha seguinte) estão em latim no
manuscrito (NT).
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[informirt ] e, de todos os sentidos, é o mais dispensável. Os
sentidos externos são sentidos do julgamento, estes, porém, da
sensação, por meio deles é que mais somos afetados; eles não
servem, portanto, para que tome conhecimento do objeto, mas
apenas para que sinta meu próprio estado, são eles, portanto,
que mais nos dizem respeito, pois, se vejo, presto atenção no
objeto, mas se cheiro ou saboreio, presto atenção na modificação
pela qual meu corpo é afetado, daí serem estes os sentidos de
maior impressão. Na visão, o objeto é mais forte que o sujeito;
nos outros sentidos, todavia, o sujeito é mais forte que o objeto.
Um objeto feio para a visão não me afeta tanto quanto um
objeto ignóbil para o olfato, pois pelo olfato o objeto é acolhido
no mais íntimo e misturado ao corpo.

Os sentidos objetivos proporcionam mais conhecimento e
dão ensejo à reflexão, os subjetivos, porém, envolvem mais
sensação que reflexão. Os sentidos se aproximam mais da
elaboração e da representação do entendimento, quanto mais
fina é a matéria deles. Assim, o tato é o sentido mais grosseiro
segundo a matéria, uma vez que só sentimos os corpos pelo tato
se são impenetráveis; o paladar já é mais fino, pois saboreamos
algo mediante a dissolução da matéria do sal, portanto a matéria
já é mais fina; a matéria do olfato é ainda mais fina, pois o ar
dissolve o corpo, dissolução esta que é mais fina do que aquela
pela saliva.18 A audição ocorre puramente pelo ar, e a visão é a
mais fina, já que ocorre por intermédio da luz. Os sentidos são
tanto mais nobres, quanto mais os homens podem participar
deles, e quanto mais sociabilizam os objetos para nós, e estes são

18 Em latim no manuscrito (NT).
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também os mais socializáveis. Por exemplo, a visão é o sentido
mais socializável, pois uma casa pode ser vista continuamente
por cerca de mil pessoas ao mesmo tempo. Ela é, portanto,
o sentido principal do gosto, pois o gosto se refere a uma
comunicação universal, daí porque os homens que são sociáveis
amam tais objetos que podem ser universalmente comunicados,
por exemplo, pinturas. A audição é o segundo sentido em
comunicabilidade, mas a comunicação não é tão ampla quanto
na visão. Por exemplo, muitos podem ouvir um discurso, uma
música. Se vejo ou ouço algo, não julgo meramente pelo meu
sentido, mas também mediante os sentidos de outros homens.
Com o olfato também ocorre algo parecido, por isso cada qual
cuidará para que um objeto também cheire bem aos outros. O
paladar é menos comunicável, pois se provo do meu prato, não
preocupo como cairá no paladar dos outros, mas o objeto do
paladar também pode ser partilhado, não assim como a música,
pois esta alimenta todos os ouvidos de uma só vez. O tato não
admite compartilhamento; a vantagem dos sentidos reside, pois,
na comunicação universal.

A audição não proporciona nem figura nem conceito do
objeto, mas sensação. A visão não proporciona sensação, mas
figura. A audição é, por conseguinte, um jogo da sensação, e a
visão, um jogo da figura. O diverso, segundo o tempo, é um
jogo; música, por isso, é jogo da sensação. O diverso, segundo o
espaço, é figura; dança, por isso, é jogo da figura. Ele só pode se
chamar jogo porque ocorre pouco a pouco, portanto na relação
do tempo. Um jogo afeta mais que a figura, porque é sensação.
Se o jogo sustém o todo do homem, este se vivificará; o jogo
da figura também contém sensação, mas se volta mais para o
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objeto, por isso não somos tão afetados; há, contudo, sensação
por meio da luz e da cor, estas constituem as diferentes espécies
de sensação, e poderíamos, portanto, ter também um jogo
da sensação por meio do olho. Figura é somente forma, mas
cor é jogo da sensação. Já se pensou em produzir habilmente
consonâncias e dissonâncias por meio das cores, assim como
[estas são produzidas] por meio dos sons na audição, e em
produzir um jogo da sensação por meio dos olhos. Só que, nos
sons, uma porção deles ocorre em pouco tempo, a luz, porém,
não é tão forte quanto o ar que atua sobre nós. O sonido zumbe e
ainda ressoa para nós; a impressão, portanto, é mais forte, já que
um som alcança outro, havendo, por conseguinte, continuidade
na audição, mas se a cor desaparece, a impressão também.
Não obstante, há de certa maneira um jogo da sensação. Eis
também a razão por que certas peças de roupa caem melhor do
que outras em certas pessoas. Por exemplo, pessoas de tez loira
têm de vestir roupas claras. Pode-se em geral notar que, se a
mescla de duas cores produz uma cor completa [vollständige],
elas caem bem, mas onde isso não ocorre, não caem bem. A
causa é: nos limites das cores, as cores se confundem nos olhos,
o resultado é uma cor completa, ela cai bem, do contrário ela
não agrada. Por exemplo, se há muito azul e pouco amarelo,
o resultado é uma cor completa, a saber, o verde; por isso
um casaco azul e um colete amarelo caem bem, mas caso se
misture muito amarelo e pouco azul, o resultado é uma cor
suja; por isso, um casaco amarelo e um colete azul também não
caem bem. Um casaco azul também combina com um colete
vermelho, mas não o contrário. Julga-se o gosto do homem
de acordo com isso. Audição é o único sentido que pode ser
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posto no jogo mais vivo, e é também pura sensação. A visão é
a que possui maior esfera e extensão, seguida também, todavia,
pela audição. Na velhice, o sentido mais dispensável seria a
audição; entre as crianças, porém, a visão. Pois audição é o
organon da razão; sem audição não há lugar para a linguagem,
sem linguagem não há lugar para signo dos conceitos, e sem
isso, nenhum uso do entendimento. O idoso, no entanto, que
já o possui, pode prescindir da audição; mas a criança sem
visão produz para si outras sensações para conhecer objetos. A
audição é, portanto, o sentido mais importante na aquisição
dos conhecimentos, mas a visão o é no que concerne ao uso
do mundo. Todos os sentidos têm uma denominação própria.
Por exemplo, na visão, vermelho, verde, amarelo; no paladar,
doce, amargo, mas o olfato não tem denominação própria, aqui
tomamos a denominação de empréstimo a outros sentidos. Por
exemplo, tem um cheiro amargo, cheiro de rosa, de cravo, cheira
como almíscar. Todas estas, porém, são designações de outros
sentidos. Por isso, não podemos descrever o olfato. Ele pode
ser educado. Ele nos vivifica e contenta menos por aquilo que
tem de agradável, do que nos incomoda por aquilo que tem
de desagradável. Sentimos dez objetos desagradáveis ao olfato
antes de sentir um agradável; por isso, algumas pessoas, como
as donzelas, também se perfumam não tanto porque sintam o
cheiro agradável, quanto porque gostariam de ser cheiradas e
sentidas por outras. O paladar, entretanto, contenta mais que
o olfato. É assim que nada interessava mais àqueles selvagens
em Paris do que tavernas, e todos os ouvintes dos poemas
de Homero saiam correndo quando tocava o sino da refeição,
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mesmo um, que não podia escutá-lo.19 Aquele que tem o olfato
refinado, também terá os nervos muito excitados por ele, a
ponto de se poder desmaiar, quando o olfato saudável for muito
forte. O paladar é o que exige mais satisfação, uma vez que
por ele passa tudo o que faz parte da manutenção do corpo,
e também está conectado ao bem estar do ser humano, pois
todo o canal digestivo tem uma sensibilidade pela qual ele
examina20 tudo o que é repugnante ao corpo, e aceita o que lhe
é agradável e útil. A natureza nos deu o paladar para que por
seu intermédio examinemos aquilo que é útil ao nosso corpo,
o que fazemos sem atentar para isso. E o paladar também é
diferente, conforme a diferente disposição do corpo. Se o corpo
está enfermo, tem-se nojo de carne e apetite para algo ácido,
que também é útil para o corpo. Portanto, glândulas, vísceras
têm de constituir um sistema juntas, e o paladar examina tudo
o que é salutar para ele.

19 No curso de Lógica intitulado Logik Philippi, os mesmos exemplos
são utilizados para explicar a diferença entre o gosto estético e o atrativo
sensível (Reiz ): “Quando se perguntou a um iroquês a quem levavam para
passear por toda a Paris o que mais lhe aprazia, ele disse ‘as tavernas’.
O que apraz porque é belo apraz de modo inteiramente outro do que o
que apraz porque é agradável. Quando Homero e uma porção de gente
ouviam um poeta e soou o sino da refeição, todos saíram correndo: apenas
permaneceu ao lado dele. O poeta o louvou como um verdadeiro conhecedor
da beleza, que não se deixava cegar pelo atrativo como a plebe. Mas mal
soube que o sino da refeição tocara, ele também partiu, pois era surdo.”
(edição Akademie, vol. XXIV, 1, pp. 353-354) (NT).

20 O verbo empregado aqui é “respicirt”, neologismo a partir do latim
“respicere”, isto é, olhar com atenção, examinar, ponderar (NT).
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[Da qualidade dos sentidos]

21

[Menschenkunde, pp. 905-913]

Sentido é a capacidade de representar algo tal como somos
afetados pelas coisas. O sentido se distingue do entendimento.
Entendimento é a capacidade de pensar, e não representa as
coisas tal como somos afetados por elas, mas o que as coisas
são em si mesmas.

Os sentidos são divididos em sentidos externos e sentido
interno. Representamos como somos afetados pelas coisas, por
sermos afetados por elas imediatamente através do corpo, ou
como nossa mente é afetada por elas sem modificação no corpo.
A capacidade de representar algo pelo estado da mente é o
sentido interno. Os sentidos externos são divididos em [sentidos]
do sentimento vital e em [sentidos] do sentimento orgânico. O
sentido do sentimento vital é um só; ele se encontra ali onde
encontramos toda nossa vida afetada por contentamento ou
dor. Todos esses sentimentos vitais são indescritíveis; sentimos
toda nossa vida afetada de certa maneira, sem precisarmos,
porém, de nenhum órgão próprio para isso. – Calor e frio
pertencem às sensações do sentido vital, por meio deles não
sentimos objeto algum, mas sentimos a nós mesmos afetados;
todo nosso sistema nervoso é acometido de calor e frio, de modo
que aqui não se distingue nenhum órgão particular do corpo,
mas todos os nervos sem distinção são capazes de senti-los; o
que se mostra principalmente no fato de sentirmos prazer ou
dor com eles.

21 Título do tradutor (NT).
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Sentimentos vitais surgem de nossos pensamentos; o tremor,
por exemplo, quando se lê que alguém adormeceu à beira de um
abismo, é uma modificação do sentimento vital. Tais sensações
e pensamentos requerem realmente atenção, chamam-no de
pavor, mas é propriamente um tremor, quando se sente um
frio que se espalha por todo nosso sistema nervoso. Coisas
desagradáveis, ligadas a terror e medo, causam-nos pavor, mas
o tremor também pode surgir de representações agradáveis, por
exemplo, com um espetáculo comovente ou com um objeto su-
blime terrível; dele se distingue o pavor, o qual sempre se refere
a objetos que provocam medo, um pavor acomete o indivíduo
numa representação que frequentemente lhe vem de modo ines-
perado ao pensamento. É assim que não se pode ler sem pavor
algumas passagens do poema de Haller sobre a eternidade. –
Daí também se chamar de apavorante a uma agitação tal que
surge inesperadamente e rapidamente desaparece. No pavor,
a sensação começa na pele e atravessa todo o corpo. Não há
um órgão que seja destinado para isso, mas atinge a estrutura
nervosa inteira.22

Sensações orgânicas são aquelas restritas a um órgão par-
ticular, e temos cinco órgãos, a cada um dos quais compete
uma sensação particular. São eles o sentido da visão, da audi-
ção, do tato, do olfato e do paladar. É digno de nota, nessas
sensações orgânicas, que algumas são mais subjetivas, outras

22 Na Antropologia de 1798, essas sensações farão parte dos “sentimentos
corporais internos” que têm “parentesco com as afecções, mas não são
afecções, porque são apenas momentâneos, passageiros, e não deixam
vestígios...” Nota geral ao § 79, Ak, p. 263, trad. cit, p. 161 (NT).
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mais objetivas. [Aquelas]23 são mais objetivas que subjetivas.
Olfato e paladar são mais subjetivos que objetivos; pois, por
meio deles, não observo tanto o que o objeto é, quanto sinto
apenas as modificações em meu sujeito; esses sentidos nada
me ensinam, apenas me afetam. Outros sentidos, nos quais
represento mais o objeto que as modificações em meu órgão,
são mais objetivos que subjetivos. Por certo, ambos estão
sempre juntos, mas as duas representações não têm a mesma
força. Na visão, tenho mais representações do objeto do que
da modificação em meu olho; se, no entanto, alguém quer ver
algo brilhante à clara luz do sol, ele se sentirá mais ofuscado do
que vendo; aí a representação é mais subjetiva do que objetiva;
mas tal como comumente vemos, somos afetados mais objetiva
que subjetivamente. Igualmente quando alguém fala a meia
altura, atentamos mais para aquilo que está falando do que
percebemos em nossos ouvidos a intensidade da fala; quando,
porém, se grita com muita força, a audição é mais subjetiva-
mente afetada. Podemos dividir os sentidos objetivos em tato,
audição e visão, porque consideramos agora o tato como uma
sensação dos órgãos. Só há sensação onde há nervos. Podemos,
por isso, separar do corpo os locais em que não há tato, porque
não há nervo, e se cortamos um nervo, com isso cortamos o tato;
pois, uma vez que com isso se impede a ligação da parte inferior
dos nervos com o cérebro, nada se sente naquela parte (assim
como os músculos e as fibras são os instrumentos do movimento
real). Os nervos constituem, no homem o princípio de todo

23 Os editores indicam, como lição possível, “todas” (Alle). O con-
texto parece sugerir uma oposição entre visão, audição e tato (por isso o
“aquelas”), de um lado, e olfato e paladar de outro (NT).
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corpo,24 eles se espalham sob toda nossa pele como um muco,
de modo que em parte alguma se pode colocar uma ponta de
agulha. Se falamos, pois, do sentimento (tactus) como uma
sensação orgânica, entendemos por ele o sentido que perpassa
todos os outros sentidos, porque os nervos estão espalhados
sob toda a pele. Mas o tactus propriamente dito (o tateio)
se encontra nas pontas dos dedos, porque ali os nervos fazem
pequenas rugas, por meio das quais se produz um sentimento
extraordinário, isto é, o tactus propriamente dito, um sentido
capital; pois a visão não me dá a conhecer as coisas segundo sua
qualidade física. Se, todavia, é primeiramente pelo tatear que
somos instruídos acerca das coisas, podemos posteriormente
fazer um conceito melhor delas, já que é claro que nossos olhos
representam todos os objetos numa superfície; a figura corpó-
rea não se deixa perceber numa camera obscura;25 pois, se se
crê percebê-la, isso advém de que já estamos acostumados às
figuras de pintura26 que o olho nos exibe, de modo que cremos
ver imediatamente que um corpo é esférico, embora de fato em
nosso olho toda esfera se exiba como um círculo e como uma
superfície. Que isso seja certo, é confirmado por diversos expe-
rimentos. Cheselden livrou um cego de nascença da catarata;
no início, este só podia distinguir coisas que também pudesse
tocar; ele não podia diferenciar um cão e um gato até que os
tivesse tocado. Nos quadros, sua visão parecia enganá-lo de

24 “Corpo” (Leib) aparece na edição Starke; “vida” (Leben) no manus-
crito de Petersburgo (NT).

25 Em latim no manuscrito (NT).
26 No manuscrito, “mahlerische Gestalten”. Outra tradução possível:

“figuras pictóricas” (NT).
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novo de maneira inversa: pois sentia que aquilo que via como
saliente era plano.

Por meio do tato obtemos o conceito da substância: um
arco-íris nos parece tão sólido quanto um corpo firme. Só o
tato pode decidir se algo é um fantasma ou um corpo firme; o
sentido do tato, por mais que seja tido como inferior aos outros,
é o mais necessário e o sentido fundamental, por meio do qual
conhecemos tudo o que preenche o espaço, por meio do qual
podemos diferenciar as figuras corpóreas e chegar a conceitos
de muitas coisas, se pudéssemos alcançá-las com ele; é por
isso também que o cego de nascença não podia compreender
para que a visão lhe seria útil, uma vez que podia alcançar
tudo. Só que o sentido do tato não abarca uma grande esfera,
não se pode estar distante daquilo que se quer conhecer por
meio dele, embora ele possa esclarecer suficientemente o seu
conceito. O professor Saunderson, cego de nascença, foi um
grande matemático, sabia óptica e podia até dar conceitos claros
de cores, até onde a razão pode se explicar a esse respeito.27 O
sentido do tato, portanto, é uma instrução a respeito daquilo
sobre o que podemos nos esclarecer plenamente. No sentido da
visão, entretanto, não podemos fornecer conceitos completos
de todas as coisas. Pelo sentido do tato, o contentamento é
possível imediatamente. Nele, o liso, o suave, o áspero, por
exemplo, de um veludo, possibilitam fazer a diferença. Ele é
o único sentido pelo qual percebemos imediatamente o objeto.
Ao escutar e ver, percebemos a coisa através de um meio

27 Segue-se aqui a lição do manuscrito de Petersburgo (“so viel sich die
Vernunft darüber erklären kann”). Na edição Starke “tal como a razão”
(“so wie sich die Vernunft. . . ”) (NT).
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colocado em movimento pelo objeto pelo qual somos afetados.
A audição não nos representa a qualidade do objeto, mas um
objeto. Não somos afetados pelo objeto, mas experimentamos
apenas que deve haver um objeto ali, pelo qual somos tocados.
Quem ouve a corneta do postilhão pela primeira vez, não pode
se fazer nenhum conceito dela, mas sabe que há algo fora
dele que produziu o som. Nenhum sentido divide tão fina e
nitidamente o tempo quanto o sentido da audição. Com que
finura a música divide o ritmo e todos os diferentes sons que
se seguem uns aos outros! Cada som é uma divisão do tempo;
um som que esteja uma oitava acima tem mais oscilação no
ar. Fizeram-se experimentos para saber quantas vibrações do
ar eram necessárias num segundo a fim de produzir a nota
mais aguda e a mais grave que ainda pudessem ser tidas e
também chamadas como notas. E então se descobriu que, na
nota mais grave, o ar tem de oscilar trinta vezes num segundo,
enquanto na nota mais alta são exigidas cinco mil oscilações
num segundo. Aqui a vibração do ar produz divisões do tempo
tão indescritivelmente pequenas, que dificilmente aceitaríamos
isso como possível, se a observação não nos instruísse com
precisão e o cômputo delas não repousasse sobre princípios
seguros.

Colocamos todas as coisas no tempo e espaço; ambos são
espécies [Arten] de nossas representações; pois, se colocamos
de lado a matéria, a forma de seu nexo é de dois tipos: 1.
espaço é a forma da intuição externa e 2. tempo, a forma
da sensação interna. Por meio da visão, dividimos o espaço,
pela audição, o tempo, não arbitrariamente, embora nossa
audição tenha a capacidade para tal. Nosso contentamento
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com a música vem sempre da diversidade da divisão do tempo.
Audição é um meio de estimular a comunicação de nossos
pensamentos; pelo semblante e gestos podemos certamente
comunicar nossos pensamentos a outros, mas o meio mais fácil
é a audição. A língua é o órgão da fala, mas o órgão da
receptividade da fala é a audição. A audição está fortemente
vinculada ao sentido vital, por isso também nenhum sentido
pode atuar tão fortemente sobre o corpo quanto a audição. A
música age muito fortemente, e a audição tem verdadeiramente
influência sobre o bem-estar do ser humano; pois tudo o que
é estimulante, vivifica o sistema nervoso. Beliscar e queimar
não agem como aquilo que põe o corpo em estímulo; assim
também muitas pessoas podem passar sobre uma ponte instável
se estão em desordem, enquanto, se mantêm ordenadamente
o passo, elas a destroem, pois então balançará tanto como se
todo um aparato de artilharia passasse sobre ela. A causa é
que, ao primeiro passo, ela balança um pouco, o que se reforça
a cada passo. Exatamente da mesma maneira, uma nota é um
movimento simultâneo de vibrações do ar, e assim ocorre que
o ritmo na música põe nosso sistema nervoso em movimento
e provoca uma verdadeira impressão nele. A audição é, por
isso, o sentido que tem maior influência sobre nosso sentimento
vital. Fala-se de um experimento, de que porém os médicos se
envergonham, porque temem ser ridicularizados, embora tenha
fundamento. Sustentou-se que instrumentos musicais são um
meio de expelir lombrigas. Curou-se um indivíduo infestado
de lombrigas dando-lhe primeiro um laxante suave e depois
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um berimbau de boca,28 no qual tocou ao ir ao banheiro, e
com isso todas as lombrigas foram embora. Bastaria, portanto,
colocar um baixo nas costelas de alguém infestado por elas,
que elas seriam expelidas. A causa é a seguinte: nosso canal
intestinal tem alguma semelhança com as cordas musicais; por
meio dos nervos, ele sofre vibrações, e se o sistema nervoso é
estimulado, isso percorre todo o canal intestinal; os vermes,
que são muito delgados, ficam abalados, não podendo mais
suportar o ensurdecimento, e são expelidos pelos movimentos
peristálticos. A satisfação e insatisfação com a música têm
influência imediata sobre o canal intestinal, sobre o diafragma,
conforme os estímulos sejam proveitosos ou desagradáveis à
saúde.

A visão é um sentido objetivo, ou seja, represento mais
o objeto que a impressão do sentido; durante uma ofuscação,
porém, reparo mais no sujeito, o que, no entanto, não é agra-
dável, por exemplo, os telhados dourados do palácio de verão
em São Petersburgo ofuscam e provocam desprazer. Na visão,
como sentido que diz respeito às figuras das coisas, encontra-
mos muita semelhança com o tato; pois um raio luminoso que
parte do objeto e chega a meu olho é como um bastão que
parte do objeto em linha reta até meu olho, e por meio do
qual eu toco a superfície do objeto. A visão ocorre, portanto,
através de um meio que é posto em movimento, a saber, o raio
luminoso. As cores, contudo, têm semelhança com a audição.

28 Em alemão, Brummeisen. Corresponde exatamente à definição de
berimbau de boca encontrada no Dicionário Houaiss: "pequeno instru-
mento, geralmente metálico e aproximadamente em forma de lira que,
posto entre os lábios, produz sons mais ou menos musicais..."(NT).
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Pode-se mostrar num monocórdio que os sete tons principais
correspondem às sete cores principais do arco-íris. As sete
listras coloridas do arco-íris estão na mesma proporção que os
sete tons numa oitava. Por isso, um cego de nascença, a quem
se descreveu a cor vermelha, disse que deveria ter semelhança
com o som de uma corneta. Há, portanto, fundamentos para
essa afirmação, mas não se pode esgotá-los completamente.
Encontram-se indivíduos que não têm ouvido musical algum,
e que ouvem o som, mas não as notas, a não ser as que são
mais fortes ou mais fracas. Da mesma maneira, também há
indivíduos que não tem olho para as cores. Existe igualmente
uma família na Inglaterra para a qual todas as coisas aparecem
como numa gravura em cobre, pois não conseguem observar
nenhuma diferença entre as cores. Verificou-se que o claro e o
escuro tinham para ela mais ou menos a mesma diferença que
entre luz e sombra. Se, no entanto, o ser humano nada pudesse
distinguir nas cores, ele perderia muita coisa agradável; mas se
puder distinguir os sons na música, ele poderá adquirir muitos
conhecimentos agradáveis.

Olfato e paladar são os dois sentidos mais subjetivos que
objetivos. Parecem ter certa analogia um com o outro; pois, ao
cheirar coisas comestíveis, parecemos já prová-las com o paladar.
Se cheiro algo, não tenho conceito da figura, nem tampouco da
distância ou proximidade da coisa, o olfato diz apenas o que
se passa comigo. Esses dois sentidos são sentidos por meio dos
quais o objeto é fruído, e por meio dos quais é transformado
na substância de nosso corpo. Todos os sentidos nos afetam
por uma influência mecânica ou por uma influência química
do objeto. A influência mecânica ocorre por pressão e choque,
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a química, por dissolução. No tato, assim como na audição e
na visão, somos afetados mecanicamente; no olfato e no gosto,
porém, a influência é química; pois aqui nós absorvemos o
objeto e o unimos à substância de nosso corpo. Puxamos para
dentro do pulmão aquilo que tem cheiro e o misturamos com
os humores. Para degustar algo, é preciso tê-lo dissolvido na
saliva; a influência sobre o paladar é, portanto, química, pois
não saboreio o objeto antes que ele comece a penetrar nos vasos
que dissolvem essas coisas. Por isso, quando apenas prova o
vinho e de novo o cospe fora, o taverneiro acaba embriagado,
porque ainda assim algo se incorpora a seus humores.

Muito sentido orgânico e pouco sentido vital é o estado mais
feliz em que um ser humano pode se encontrar. A capacidade
de conhecer objetos pelos meus sentidos é o estado mais feliz
para observações; pois quanto menos a vida de um ser humano
é afetada por uma coisa que ele observa, tanto mais o objeto é
representado verdadeiramente. Aquele que se enche de afeto a
cada música e é suscetível a cada dissonância, não será um bom
observador. E quanto mais modificações sentimos em nossa
vida, tanto mais esta se desgasta. A força do sistema nervoso
surge de que o indivíduo é capaz de suportar muitas coisas e
não é logo paradisiacamente arrebatado, o que indica nervos
fracos. Encontramos, nos americanos, nervos embotados, por
isso tanto o sentido orgânico como o sentido vital são fracos
neles. Quando estavam sob a lanceta do cirurgião, não gritavam
tanto. A delicadeza dos nervos mostra sempre que o sentido
orgânico é fraco, e que o sentido vital é forte. Tais pessoas
são mais fáceis de excitar, mais fáceis de abater e sempre mais
fortemente afetadas.



52 Sensibilidade

É preciso, portanto, que a vida tenha certo grau que não
seja demasiado forte. Quanto menos os sentidos ensinam, tanto
mais afetam, e para que ensinem muito, têm de afetar pouco.
Olfato e paladar afetam mais fortemente, mas ensinam pouco;
pois não posso conhecer, por meio deles, as qualidades das
coisas. Eles, contudo, afetam com mais força, porque estão
ligados à fruição. Se alguém fala alto comigo, sinto mais que
minha audição é abalada, do que aquilo que se diz em voz
baixa para mim. Algo multicor afeta mais, entretanto ele nos
distrai e nos torna incapazes para a verdade e observação, pois
o que é gritante na cor nos desvia a certos pontos. Isso corre
sobretudo quando o sentimento vital está fortemente em jogo, e
nosso bem-estar é fortemente abalado, pois então somos maus
observadores.

Do engano dos sentidos

29

[Menschenkunde, pp. 928-933]

A aparência encontrada na sensação dos sentidos não deve ser
imputada aos sentidos, porque o sentido não julga, apenas nos
dá a imagem das coisas; é o entendimento, aliás, que pode
se fazer um conceito [delas], e nisso frequentemente erra. Os
sentidos não julgam de modo algum,30 ele nos dão apenas a

29 Corresponde aos §§ 9-11 e 13-14 da Antropologia de um ponto de
vista pragmático (NT).

30 Os cursos de Antropologia recaem por vezes na concepção clássica dos
“erros dos sentidos”, atribuindo à sensibilidade uma operação semelhante
à do juízo. A sobrevivência dessa concepção ao longo dos anos 1770 se
deve talvez à importância da filosofia britânica (especialmente Hume, para
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sensação a partir da qual o entendimento faz seu conceito (o
que é próprio a isso faz parte da psicologia). Nos erros que
imputamos aos sentidos é preciso fazer diferença entre ilusão e
engano dos sentidos. Em todas as coisas, a ilusão é preferível
ao engano, e a ilusão perdura mesmo quando se sabe que é uma
aparência que não concorda com a verdade, uma aparência
que produz contentamento, mesmo quando se sabe que não
é conforme com a verdade. Uma boa indumentária enseja
a ilusão de que o homem parece bonito, e alguém de menos
significância, bem vestido, é mais prezado do que quando está
mal vestido. A ilusão perdura, mesmo quando se sabe que ele
não se tornou melhor por aparecer em trajes melhores, e ele
nos inspira realmente mais respeito.

Um truque de mágica tem algo de desagradável e incômodo,
porque sabemos que fomos enganados, e que a ilusão cessa,
assim que é revelado; noutras coisas, a ilusão não cessa, mesmo
quando se sabe que a aparência não é conforme com a verdade.
Se vemos, por exemplo, a lua assomar na linha do horizonte
de um vilarejo, ela nos parece maior do que quando está no
alto do céu, embora saibamos que a imagem da lua nunca é
maior. A ilusão perdura, assim, mesmo no maior dos ópticos,

quem o “sentimento” é uma forma de juízo, uma capacidade de perceber e
distinguir sutis diferenças nas coisas e nas opiniões). Mas a ideia de que os
sentidos não julgam é clara desde o curso Collins (1772-1773): “Os sentidos
não enganam, porque não julgam, e o erro é sempre obra da reflexão
ensejada pelos sentidos [bey Gelegenheit der Sinne]. frequentemente,
porém, atribuímos à sensação uma representação que, de fato, tem seu
nascimento na reflexão” (Vol. XXV, II, p. 61). Sobre a inovação da
doutrina kantiana, consulte-se o artigo já “clássico” de Gérard Lebrun,
“Do erro à alienação”. In: Sobre Kant. Organização de Rubens Rodrigues
Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 1993.
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embora saiba que a coisa não está em conformidade com a
verdade. Aos nossos olhos, uma alameda vai se afinando ao se
aproximar do fim, embora saibamos que ela não é pontiaguda
lá trás. A ilusão pode ser de tal espécie, que a sedução dos
sentidos perdura mesmo com a consciência da inverdade dela,
e amamos muito essa ilusão, por exemplo, quando algo parece
sobressair numa pintura; isso apraz, porque sabemos que somos
enganados e que também podemos refutar imediatamente esse
erro. Todo engano óptico é mera ilusão; sabe-se que a coisa
não é assim, mas é agradável vê-la. No fino vestido de uma
donzela há ilusão, mas o arrebique é ilusão ou engano? Na
França se diz que arrebicar-se para levar vantagem é enganar,
mas damas de gosto aplicam na pele uma mancha de cor, o
que, no entanto, também muito as desfigura. As ilusões mais
atraentes para a maioria consistem no asseio dos trajes, que
nos fazem atentar para pessoas que, de resto, não gozam de
grande prestígio. Paixões, com frequência, produzem ilusões,
e embora saibamos que é o oposto, não podemos evitar essa
ilusão. Por exagerado que seja, é todavia verdade que homens
de paixões não deixam que lhes tirem da cabeça a ilusão de
que tal pessoa é virtuosa, uma vez cativados por ela, e mesmo
se isso é visível a seus olhos, não pode convencê-los. Como,
no entanto, a sensibilidade também faz parte da inclinação,
a questão é saber o que devemos fazer: podemos restringir
suficientemente os sentidos pelo entendimento? Isso de nada
nos adianta, pois a ilusão permanece; também temos, portanto,
de enganar de novo os sentidos e produzir uma ilusão que os
enfraqueça; assim, é o entendimento que, por seu poder, pro-
cura enfraquecer a influência demasiado perigosa do sentido.
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Em todo nosso decoro externo há honradez, que implica sem-
pre ilusão, pois homens que se portam com decoro inspiram
respeito, mesmo quando sabemos que há malícia no íntimo de
seus próprios pensamentos, malícia encontrada no comum dos
homens, e somos tão afetados por isso, que é como se fossem
realidades.31 Entre o prudente e o tolo não há diferença especial
alguma, senão a de que o tolo pensa às tontas, e o prudente
pensa naquilo que convém à questão. Os prudentes sabem
reprimir todas as tontices e julgar apenas aquilo que se adequa
às circunstâncias. O tolo, ao contrário, não tendo capacidade
de discernimento, não consegue refrear seus pensamentos, e sua
tontice fica patente aos olhos de qualquer um. Entendimento
é, portanto, a aparência exterior que inspira respeito; trata-se
de uma ilusão irrepreensível ou de engano? Trata-se de ilusão
irrepreensível e não de engano, pois os homens têm de observar
o decoro externo, mesmo que já tenham muitos vícios em si.
Não se trata de simulação, o decoro externo é um meio de
levá-los adiante nas suas intenções virtuosas; pois se vemos
diante de nós um exemplo de respeito, ele nos incita à emulação.
Se, ao contrário, quiséssemos colocar o decoro de lado e nos
entregarmos sem recato, como os incivilizados, a toda sorte
de vícios, tudo redundaria em grande rudeza, e não haveria
nenhum esforço para se portar bem exteriormente. Nas socie-
dades tudo se passa decentemente [sittsam], tudo é aparência,

31 Não se pode decidir a que se refere o agente da passiva (em alemão
dadurch — “por isso”), e o sujeito da frase consecutiva é um eles/elas
(sie), que não tem um antecedente claro em toda a oração. Parece ficar
subentendido que as formas de honradez impressionam de tal modo, que,
embora se saiba sejam ilusórias, é como se (als ob) fossem realidades (NT).
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a cupidez dos convivas um em relação aos outros está presente:
no jogo, alguém arde de maldade porque perdeu e, no entanto,
permanece tão tranquilo e indiferente, como se não tivesse sido
atingido de modo algum. Isso, entretanto, revela autodomínio,
e é o começo da auto-sujeição. Ela é um passo para a virtude
ou, pelo menos, uma capacidade para ela, pois tudo se passa
segundo maneiras virtuosas, e essa ilusão do entendimento, por
conseguinte, não é engano, mas ilusão agradável, que temos
de bom grado, embora todos saibam que estamos sendo passa-
dos para trás. Mesmo a paixão do amor é bastante moderada
quando alguém ilude as doçuras de lidar com as beldades e
oculta a inclinação ardente, que, no mais, seria difícil de repri-
mir; o trato civilizado e o gracejo elegante vencem a inclinação,
difícil de superar de outro modo. A natureza, portanto, colocou
em nós disposições para produzir ilusões, por meio das quais
podemos desarmar os móbeis tumultuosos de nossas paixões.
A arte do trato social institui muita coisa boa, oculta o lado
ruim do homem e instaura ao menos um análogo da virtude.
Os homens procedem publicamente como num espetáculo, cada
qual faz estudos apenas com vistas à bela aparência: tal ilusão
é bastante proveitosa e estimulante para que se empreenda algo
de bom, porque outros também nem sempre podem distinguir
o verdadeiro do ilusório. Em nossa vida há sempre o maior
desejo de aparecer e de simular diante dos outros; por isso, não
se deve recomendar a vida cínica, porque ali os exemplos do
bem sempre seriam omitidos.

Quem ama a aparência do bem, acaba realmente se afei-
çoando a ele. Amamos um homem que sempre é cortês com
os outros, por exemplo, um cidadão de boa índole que mente
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para instituir o bem (por mais que isso não seja propriamente
amável). Em geral, a cortesia conquista os homens, e nem
toda ilusão é censurável, pois tal simulação nos dá uma apa-
rência amável aos olhos dos outros. Sem ser ilusão, nada é de
utilidade para o gênero humano;32 por isso não é bom que se
investigue cada impressão. O clero repousa sobre muita falsa
aparência, mas já que o homem comum [assim] se representa o
comportamento de tais indivíduos, ele ao menos pode acreditar
que tal seja a prova de que há homens piedosos e de que é
possível ser piedoso.33 Tal ilusão tem, portanto, sua utilidade.
O belo sexo provoca muita ilusão. De início, todos o tomam por
virtuoso, mas nos anos seguintes o deslumbramento se apaga, e
se descobrem as fraquezas desse sexo; no entanto, a ilusão que a
natureza colocou no sexo masculino é muito saudável, de modo
que aqueles que depreciaram o valor desse sexo e puseram suas
fraquezas à mostra, agiram bem incorretamente; pois, embora
o respeito para com o belo sexo sempre repouse em ilusões, ele
é sempre agradável e aprimorador: se um amante considera sua
beldade tão digna de respeito ou de adoração, ele certamente
tem de se esforçar para obter um aprimoramento do seu pró-
prio modo de pensar. Isso prova que não se deveriam perseguir
assim os erros. É inteiramente certo que, ao examinar mais
detidamente um grande homem, sempre encontraremos ilusões.
É sempre melhor, portanto, manter-se à distância, que isso nos
deleitará mais e também nos será mais saudável, pois se já não

32 Em alemão “Ohne Illusion zu seyn, nutzt dem menschlichen Gesch-
lecht nichts” (NT).

33 O trecho a partir de “mas já que...” só consta do manuscrito de
Petersburgo (NT).
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acreditamos que a virtude esteja em alguma parte, isso é o
mesmo que se não acreditássemos em nenhum deus. É bom
deixar os homens nessa espécie de ilusão. Podemos tomar como
princípio para nós ver todas as virtudes humanas como moeda
miúda, na qual há muito cobre e pouca prata. No entanto,
ter moeda miúda é melhor do que não ter nada para trocar,
isto é, para comprar e vender. Quem investiga demais por trás
das ilusões da virtude, perde toda confiança e todo alento para
ela. Misantropos surgem pela perquirição da virtude, e quem
esquadrinha demais a aparência despertada pelo belo sexo, e
que virtude ele possui, perde todo o contentamento advindo
do contato com ele. O erro aqui é sempre melhor, e o gênero
humano parece totalmente adestrado pela natureza a ocultar
sua fraqueza interna e a mostrar bons modos exteriormente.

O papel que cabe ao ser humano é um papel estranho:
jamais há verdade em sua conduta, ele oculta a tolice, mostra
um lado bom e sempre procura o que é agradável à sociedade
e o que pode lhe trazer honra. Não sabemos se noutro mundo
os homens são capazes de se mostrar como são; aqui, porém,
jamais devemos nos mostrar totalmente como somos, nem
mesmo nosso melhor amigo deve poder nos atravessar com
seu olhar.34 Homens que sempre esquadrinham os erros dos
outros se tornam misantropos que temem os homens (mas
não os odeiam), pois acreditam que não há nada de amável
no ser humano, porque já lhe tiraram sua bela máscara, e as

34 A expressão “selbst unser beste Freund muß uns nicht durchschauen
können” foi traduzida no limite da literalidade. O seu sentido é “nem mesmo
nosso melhor amigo deve poder conhecer nossas verdadeiras intenções”
(NT).
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descobertas sempre se revelaram bem tristes. Isso seja dito
para que não nos tornemos puristas morais; pois as virtudes
humanas não são do tipo das virtudes totalmente puras, assim
como o ouro fino de vinte e quatro quilates é apenas uma ideia;
temos, pois, de aceitar os homens como são.

Estaríamos, no entanto, melhor, e tornaríamos nosso cora-
ção um coração humano se aceitássemos tudo quanto possa
contribuir para nos fazer um bom conceito dos homens. To-
maremos a cortesia por amizade enquanto ainda não formos
manifestamente convencidos do contrário. Tomaremos a decên-
cia por castidade, a simplicidade por honradez, embora nem
sempre estejam juntas; pois ser gente de velha cepa, como se
diz, não basta para já ser gente honesta, podendo tratar-se de
verdadeiros marotos. Em sociedade, a principal ocupação é
se divertir [sich vergnügen]; aquele que é cortês, é bom com-
panheiro, e no trato social não nos interessa se alguém age e
procede como um enganador; ao investigar muito profunda-
mente a honestidade, descobrimos indiferença das intenções
humanas naqueles que consideramos como amigos, e por isso
acabamos caindo na inconsolável sentença de Aristóteles: “Que-
ridos amigos! Não existe amigo.” Como, entretanto, é terrível
viver sem amigo, devemos aceitar os homens como são, sem
ousar descobrir por que aparência somos enganados. Temos
de observar, além disso, certa circunspecção e moderação em
nossa confiança, de modo que cada qual mantenha sua reserva
diante do outro e, de certa maneira, se retraia: essa aparência
enganosa faz parte, portanto, da perfeição do gênero humano e
de seu esforço para aperfeiçoar-se; uma aparência que aceitamos
acaba se tornando hábito para nós.
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Por outro lado, é preciso tomar o cuidado de perseguir, de
todas as maneiras, essas miragens em nós e procurar extirpar
a falsa aparência, a fim de que possamos estimar a nós mesmos
segundo nosso verdadeiro valor. Assim como por vezes os
homens mentem tanto tempo que passam a acreditar na mentira,
assim também alguns se iludem com méritos que acreditam
possuir. De certo modo, podemos chamar de quimera [Wahn]
a ilusão interna na qual somos levados por engano, por nossos
próprios pensamentos, a fazer uma apreciação exagerada de
nós mesmos. Demente [wahnsinnig ] é aquele que toma as
imaginações em sua mente por objetos fora de si, e faz parte dos
desvarios [Verrückungen], de que se falará mais posteriormente.
–
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Capacidade de formação – Bildungsvermögen

[Parow, p. 303-305]

Fazem parte das atividades que estão vinculadas com a capaci-
dade física:

1.) Faculdade de formação
2.) Faculdade de reprodução
3.) Faculdade de previsão
4.) Faculdade de imaginação
5.) Faculdade de aprimoramento.
A sensibilidade produz meramente imagens, mas o entendi-

mento, conceitos.
1.) Da faculdade de formação. Ao abrir os olhos ocorrem

muitas impressões sensíveis, minha mente as combina e faz delas
um todo, e isso é capacidade de formação. Assim, um pintor
tem grande dificuldade para colocar numa imagem os traços
cômicos de todo um grupo reunido. Em todas as sensações
ou intuições sensíveis, somos passivos, mas a capacidade de
formação é ativa.

2.) Da reprodução. Podemos representar agora como pre-
sente uma coisa que antes ocorreu, esta é a fonte da fecundidade
de tempos passados em vista de tempos futuros. Essa faculdade
também se chama imaginação, em sociedade pretende-se [ist
die Praetension], quando tudo fica em silêncio: “Conte alguma
coisa”, e então é justamente que não se sabe contar nada. Como
isso ocorre? A provisão de imagens pode ser muito grande, mas
não se é capaz de reproduzi-las imediatamente. Com muita
frequência, o que é presente é causa da renovação do que é
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passado. Há, pois, uma conexão entre as sensações e as imagens
de tempos passados e até um vínculo físico.

III.) A previsão ocorre exatamente como a reprodução. É
que se transpõe a imagem inteira de tempos passados no tempo
futuro, e isso é um fluxo natural. Até um cão sabe, quando
o caçador pega os apetrechos de caça, que a caça irá se dar.
Quem entende esse jogo de nossa mente, saberá facilmente
comover em poesia e em eloquência.

Gostaríamos de repetir brevemente aqui as proposições an-
teriores. Que a faculdade de formação seja totalmente distinta
da intuição, nós o notamos por isto, que quem vê uma coisa
pela primeira vez tem, sem dúvida, a mesma sensação que
aquele que a viu com frequência, mas o primeiro ainda não
sabe formar para si uma imagem dela. Observamos, além disso,
que a mente tem tanto prazer em formar que, mesmo quando
há somente em certa medida uma semelhança entre coisas, ela
logo torna completa a imagem. Quando, por exemplo, um
homem está deitado, semiadormecido, em seu leito, e observa
com toda a indiferença os objetos à sua volta, e percebe mais
ou menos uma mancha na parede, onde a cal se soltou um
pouco, aquilo logo lhe parece ser uma cabeça de homem de
barba grisalha. Como ocorre, porém, tamanha inclinação da
mente para descobrir por toda parte uma semelhança com o
homem? Se alguém, por exemplo, viaja à noite e vê uma árvore
à distância, e ela logo lhe parece um ser humano? Isso vem de
que não há nada com que o homem mais se ocupe do que com
um homem, porque no que nos respeita nada é mais importante
do que um ser humano, pois nossa felicidade ou infelicidade
frequentemente depende dele. Mas também se vê que a mente
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tem de se exercitar na formação de imagens. É sabido, por
exemplo, que os patres missionari que foram para a China,
foram os que trouxeram à baila, entre outras artes, também
a música. Ora, a música já era conhecida dos chineses, que
já tinham também um tribunal musical, mas a música deles
sempre fora de uma linha melódica só, enquanto agora ouviam
a música dos europeus, que consistia de muitas vozes: esta
lhes pareceu como um ruído, e eles não podiam perceber a
unidade, isso porque sua mente não podia formar uma imagem
dela. Alguns podem formar a imagem de uma coisa com muita
facilidade; outros, com dificuldade. A faculdade de formar se
exterioriza, ora na presença das coisas, o que se chama uma
intuição, ora é apenas uma intuição repetida, tida outrora, e
esta é a faculdade de reprodução. Mas também podemos prever
algo. Assim, por exemplo, quando queremos construir uma
casa, temos de prever a sua forma.

IV.) Mas também podemos imaginar algo, se a coisa jamais
foi posta no fenômeno anteriormente.35 Copiamos, sem dúvida,
a cada imaginação os materiais para novas imagens, pois ne-
nhuma imagem é totalmente original, mas a combinação ocorre
como aprouver; isso se chama poder de imaginação, que é o
fundamento de tudo o que se inventa. A faculdade de formar,
porém, se encontra sempre no fundamento de cada imaginação,
a reprodução se chama fantasia, nosso tempo presente é uma
imagem do anterior. A cada palavra se reproduz a represen-

35 A ordem estranha em português procura reproduzir em alguma
medida a frase gramaticalmente imperfeita e quase impossível de ser
interpretada em alemão: “wenn die Sache niemals in der Erscheinung
gelegen hat.” (NT)
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tação que se costuma vincular à palavra, e a cada vez que se
diz o seu nome sempre se prefigura a pessoa [einen Menschen].
Somos repletos de fantasias, mesmo à noite elas são tão fortes,
que se acredita ver as representações representadas; durante o
dia, elas são obscurecidas por outras sensações.

[Como redigir um texto]

[Parrow, 311-314]

Possuímos uma imaginação viva, mas também pálida [matt ].
Se queremos pensar e escrever algo, muitas coisas têm de se
oferecer em nossa alma, entre as quais possamos selecionar
aquilo que é útil à nossa matéria; assim como um oficial que
quer escolher os indivíduos mais altos de um regimento manda
reunir todo mundo, assim também devemos proceder em rela-
ção a nossas imagens. Temos, por assim dizer, de fazer soar o
alarme em nosso cérebro e pôr todas as imagens em movimento;
então nos abandonamos à torrente de nossas representações,
pois uma representação faz surgir outra, e aí não temos mais
nada a fazer a não ser não perder de vista a nossa representação
principal, pois as imagens não param de se suceder umas às
outras depois que foram associadas no cérebro, e uma vez que
a imaginação com frequência segue o andamento das imagens
em relação ao tempo, podemos muito facilmente ser desvia-
dos de nosso objeto se não ficamos atentos. Temos tão pouco
poder sobre nossa imaginação quanto sobre a circulação de
nosso sangue; o único que podemos fazer quando ela divaga
demais, é suspendê-la. Então temos de começar de novo a
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pensar desde lá onde havíamos iniciado e lhe deixar de novo
as rédeas soltas [freyen Zug lassen]; então ela seguirá nova-
mente outro andamento. Mas é preciso evitar fazer violência à
sua imaginação, pois desse modo se impede todo o progresso
das ideias. As imagens fluem nesse curso da imaginação, quer
pela vizinhança que há entre elas, conforme estejam próximas,
quer por seu parentesco, que é inteiramente diferente daquela.
Por vezes também a vizinhança das ideias nos aborrece tanto
quanto ficamos contrariados, na vida comum, com um vizinho
indigno. Não é a própria imaginação que pensa, mas sou eu
que observo se não descubro no fluxo de minha imaginação
imagens que se encaixem na minha matéria. Por vezes ocorre
que, no fluxo dessas imagens, uma delas momentaneamente
me escapa, a qual, no entanto, eu teria podido usar, e então
geralmente ficamos inquietos e aflitos. O melhor meio de che-
gar de novo àquela imagem é começar de novo a pensar, e se
ainda não posso achá-la, começo exatamente daquele ponto, e
geralmente se consegue surpreender a imagem desejada, pois
agora basta que ela ocorra uma só vez que nós facilmente a no-
tamos, porque já estamos preparados para apanhá-la. Quando,
portanto, se quer escrever algo é preciso, algum tempo antes,
dar livre curso à imaginação; deve-se apenas, por assim dizer,
pregar um bilhete no cérebro, escrevendo nele qual é a ideia
principal, e então podemos ir despreocupadamente frequentar
a sociedade, e se esta se divide em partidos e ganhamos alguns
momentos para nós, ocorre-nos em geral o pensamento que de
outro modo só produziríamos com esforço. Quando estamos
em casa e nos ocupamos da matéria, só devemos ainda lançar
mão de livros de assuntos bem diferentes, por exemplo, his-
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tórias divertidas, narrativas, descrições de viagem etc. Se a
imaginação se enfraquece, lemos livros como estes. Por vezes
ocorre que uma única palavra que ali apareça excita*36 uma
imagem excelente e adequada à minha matéria. – Aquilo para
o qual se está menos preparado, é o que há de mais ingênuo.
– Durante todo o tempo em que pensamos, devemos, porém,
ter à mão uma folha de papel dobrada ao meio [einen gebro-
chenen Bogen Papier ], na qual vamos registrando promiscue
todas as imagens que digam respeito à matéria. Além disso,
também precisamos fazer algumas pausas enquanto pensamos,
as quais contribuem de maneira extraordinária para o descanso
e fortalecimento da imaginação. Também devemos evitar reler
com frequência aquilo que nós mesmos tivermos escrito, mas
pensar sempre apenas no assunto e reunir imagens. Quando
ali se encontrarem todos os materiais de nossa matéria, surgirá
em nós, durante a leitura, um esquema, que formularemos em
frases curtas, emendando-o sem coerção. Caso o esquema esteja
correto, recorremos ao nosso estoque de imagens. Redigimos
então a matéria de um só jato, sem ponderação, e se algo não
nos ocorre de imediato, deixamos um espaço e assinalamos com
uma palavra na margem o que deverá ser ali intercalado; depois
revemos, completamos aquilo que ainda falta e copiamos mais
uma vez; durante a escrita, ainda damos um polimento aqui e
ali, e assim estará pronto. Engana-se totalmente e falha certa-
mente em seu propósito quem quer fazer algo muito bom de
uma só vez, fatigando entretanto seus pensamentos. Também
na leitura de livros é aconselhável ler primeiro ligeiramente do

36 Excita [Hamilton], oferece [Parow], produz [Euchel] (NT).
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início ao fim, mesmo que não se entenda tudo logo; caso se ache
que o autor pensou por si próprio, e que não é um borrador,
ou alguém que no conta coisas corriqueiras, lê-se ainda mais
uma vez depois de um intervalo não muito longo. E então se
pega um lápis e se anotam as passagens mais primorosas, uma
boa história ou algo muito grave, um belo ditado, pois se pode
utilizar tudo isso. Ora, como já vimos qual é o propósito do
autor durante a primeira leitura, detemo-nos nas provas ou
definições sobre as quais ele funda toda a sua exposição, e exa-
minamos exatamente aquilo que o autor diz, já que da primeira
vez, antes que soubéssemos que consequência ele pretendia tirar
disso, nós o havíamos passado por alto.

Tudo o que foi dito até aqui serve para que se possa compre-
ender como as ideias estão ligadas, e como algumas delas podem
ser arbitrariamente extraídas da corrente de ideias. Memória é
capacidade para reproduções arbitrárias de representações já
tidas antes. – Ela se diferencia, portanto, da fantasia princi-
palmente nisto, que podemos reproduzir como bem quisermos
nossas representações, enquanto a fantasia traz involuntaria-
mente as imagens passadas de volta a nossa mente. A fantasia
é como uma atividade incessante, ela é, por assim dizer, uma
corrente de imagens que flui ininterruptamente. Ora somos
conscientes dessas imagens, ora não; aqui, uma imagem suscita
outra, e isso prossegue sem fim. Por isso, se queremos ocultar
alguma coisa, temos de evitar cuidadosamente no discurso tudo
aquilo que possa excitar no outro a imagem adjacente daquilo
que quero ocultar. Quando, por exemplo, se quer viajar a
algum lugar, mas não se tem intenção de revelar a viagem para
não ser incomodado com encomendas, é preciso, ao falar com
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o outro, guardar-se de dizer o que quer que seja sobre mala-
posta ou estrada, pois de estrada ele chega logo em viagem, daí
chega até mim e me pergunta se não queria viajar para este ou
aquele lugar, e desse modo terei de suportar os incômodos. –
Costuma-se diferenciar o tolo do esperto, não por aquilo que
ele pensa, mas porque um tolo diz tudo o que pensa, mas o
esperto só diz o que convém.

Ideia e Ideal

[Parow, pp. 325-328]

Ideia também é sempre uma ficção [Dichtung ] e diferente da
noção por isto, que esta última é um conceito geral abstraído
da experiência. Os conceitos de um ser, do ser supremo, do
céu etc. surgem todos por ficção e são ideias. O ser humano
aumenta tanto as coisas até que elas sejam levadas à perfeição.
A benevolência e a amizade são bastante defeituosas entre os
homens; no entanto, compomos para nós, segundo regras da
razão, uma amizade perfeita, o que é a ideia da amizade, à
qual devemos nos esforçar para igualar in concreto. O ato de
fingir ocorre ou segundo regras da razão e, então, é ato de fingir
intelectual, ou segundo o mero fenômeno, e então é o fingir
sensitivo. A ideia é sempre o máximo, é inteiramente completa,
e serve de padrão para medir as outras coisas: é assim que
os estóicos e epicuristas conceberam para si um Ideal do ser
humano, que aqueles puseram na força do espírito, e estes na
escolha prudente dos meios para uma felicidade duradoura. O
livro de Platão de Republica contém, por assim dizer, um Ideal.
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Uma ideia correta é necessária para o julgamento, embora
jamais seja alcançada. Um Ideal significa a ideia in concreto
ou o máximo considerado in concreto. Assim, Grandison é o
Ideal de uma figura masculina completa, embora longe disso.
O Ideal tem de ser muito corretamente traçado. Sócrates pode
ser um ideal, se viveu assim como é descrito, embora os homens
sempre se inclinem a suprir o que falta naquilo que é perfeito
mas não completamente perfeito, porque toda falta é odiosa
ao ser humano. O Ideal é ou Ideal da razão especulativa ou
estético ou prático. No que concerne ao ideal estético, nenhum
Ideal pode ser formado apenas de sensações, por isso o que
se diz sobre a felicidade no outro mundo são palavras para
as quais nos falta algo concreto. Tal felicidade é, sem dúvida,
um conceito universal, mas não um Ideal. Podemos fingir um
Ideal na forma do fenômeno, pois ali o espaço infinito está no
fundamento. Um pintor pode ser considerado sob três aspectos:
ou ele apenas imita, e então não é pintor original, ou pinta a
obra de sua própria criação, ou pinta o Ideal. Ora, só existe
um único Ideal que pode ser pintado pelo pintor, qual seja, a
mais perfeita figura humana. O famoso pintor Mengs menciona
três tipos de pintor:

I) Rafael, que foi quem melhor pintou o Ideal, porque pôs
de lado toda a rudeza que pudesse revelar carência no homem.

II) Corregio, que foi um pintor da graciosidade, observou
a suavidade, evitou sombras muito marcadas e por meio do
jogo das sensações trouxe à luz objetos mediante a reflexão dos
quais a sombra dos outros é atenuada.

III) Ticiano, que foi apenas um pintor da natureza.
Nossa liberdade em fingir é limitada pela condição de possi-
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bilidade; mesmo na ficção de fábulas, nossa licença é limitada.
O caráter que se dá a um animal tem de ser adequado à natu-
reza. Quando se quer fingir o caráter de um ser humano, ele
deve ser bem insigne, e então se deve procurar excitar senti-
mentos morais, pois este é o aspecto prático; nisso Fielding
leva uma vantagem, porque ele parece ser bastante humorista:
ele investe contra o mal, mas o apresenta como ridículo. Mas
também não se pode exigir em demasia de um ser humano. Por
vezes, compor também requer, além da capacidade para isso,
um fundamento no natural, por meio do qual somos levados
a fingir de acordo com nosso caráter, e a esse modo de fingir
podemos denominar fingir a partir do temperamento.

Hipocondríacos têm constantemente a cabeça cheia de fin-
gimentos tristes e descobrem perigo a cada ocasião e más
intenções nas menores ações, natural este que Tácito parece
revelar em seus escritos, ao lado da sagacidade que neles se en-
contra. Censura-se o mesmo em Rousseau, que no mais possui
bom coração. Pode-se conhecê-lo por sua contenda com Hume.
Chamamos propensão para fantasias quando alguém toma por
coisas reais os fingimentos que formou segundo seu desejo. A
juventude costuma produzir tais imagens fantasiosas de seus
objetos e vê, em todas ocasiões, o claro céu do matrimônio
ante seus olhos. Isso também concorda inteiramente com seu
sangue rápido [rasch]. Por vezes a fantasia se volta para o bem,
e pessoas que unem paixões a conceitos virtuosos são chamadas
de fantasistas. Tais amigos de virtudes fantasiosas se convertem
muito facilmente e, na maioria, muito cedo em misantropos,
porque ninguém é capaz de viver em uniformidade com seu
ideal de virtude. Capacidade de compor sem relação com senti-
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mento, entendimento etc., e falta de caráter é o que constitui o
poeta. Isto é, todos aqueles que têm propensão natural para
a arte poética, mas não possuem muita habilidade para ela, e
que, por força desse natural, causam uma impressão ruim e só
garatujam versos miseráveis, parecem não ter caráter próprio,
e a natureza lhes recusou todas aquelas coisas por meio das
quais poderiam compor bem. Tais homens sabem se adaptar
em tudo e se colocar igualmente em todos os pontos de vista, o
que, entretanto, não ocorreria se se rendessem principalmente
a um único caráter. Aquele que está comovido não admite
movimentos contrários, e todo e qualquer outro afeto se cala.
Deve-se crer de todo poeta que ele zomba, e enganam-se aqueles
que não entendem brincadeiras e só admitem veracidade em
suas falas, porque o fogo poético permanece sempre somente
um gesto imitado [eine nachgeahmte Miene]. Tampouco um
ator, diferentemente do que se crê, tem de ser comovido por
aquilo que diz, ao contrário, ele tem de ter grande imaginação
a respeito do estado daquele que ele representa. De poetas e
advogados, diz-se que mentem: aquele mente por zombaria e
recebe zombaria como paga, este, porém, o faz a sério e tam-
bém é seriamente recompensado por isso, ele constantemente
representa para si, tal como realmente é, a injustiça de uma
questão que ele pretende defender como justa, e procura então,
quando se decidiu consigo mesmo, tratar o sucedido legalmente
na pessoa de um ultrajado, tal como Cícero fala a favor de
Milão.37 Compor também é, por vezes, fruto do ócio, pois o
preguiçoso jamais é totalmente preguiçoso, mas se consome

37 Cícero, Pro Milone (NT).
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em suas imaginações, e a leitura de romances entretém essa
indolência infeliz. Ideia é uma representação que contém em si
o fundamento de possibilidade de uma coisa: assim, não vejo
numa pedra, mas numa planta, que ela teria de estar colocada
numa ideia, antes de sua existência.

Dentre os ideais, o moral é o mais perfeito; os antigos
chamavam sábio a quem vivia em conformidade com esse ideal;
no entanto, isso é de fato impossível, porque homem algum
recebeu da natureza tais dotes, pelos quais ele poderia viver em
conformidade com esse ideal. Todos esses ideais são verdadeiros
na razão, mas não reais no mundo, e aqueles que pensam em
realizá-los se chamam fantasistas da razão.

Da composição involuntária

[Parow, pp. 328-334]

Nossa mente está constantemente ocupada em produzir para
si novos prospectos dos objetos, e formar novas imagens da
matéria que tem em provisão. Isso ocorre na vigília e no
sonho, este último não exige nenhuma capacidade especial de
nossa alma; a diferença entre compor em sonho e em vigília
consiste meramente nisto que, na vigília, as impressões sensíveis
e sua vivacidade nos tiram a consciência dos casos quiméricos
e obscurecem a série de imagens fingidas, que, entretanto,
sempre continuam seu curso em nossa imaginação. Assim como
terras fosfóricas param de refulgir ao ser trazidas à luz do dia.
Enquanto sonha, o homem não é capaz de distinguir verdade e
falsidade, chama-se também de indivíduo que sonha acordado
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àquele em que as mudanças e sensações externas não pegam e
não produzem impressões, mas não se deve levá-lo a mal por
isso, porque ele pode se repousar em seu mundo fingido. O
sonho propriamente dito pressupõe, todavia, duas coisas:

1) o sono,
2) a contiguidade de vigília e sono. – Pois, assim que o

sono cessa por completo, também começamos a sonhar, e isso
ocorre precisamente quando estamos em sono profundo, e todos
os movimentos involuntários foram dispersos.38 Observamos
isso pelo fato de que sonhamos sobretudo pela manhã, e isso
pode ser notado igualmente naquele que tem sono leve. O
começo do sonho é sempre dado por uma sensação sensível, e
sua sequência é então tirada de empréstimo à imaginação. No
estado de modorra ou semiadormecimento sempre temos sen-
sações embotadas, que se unem às nossas pinturas fantasiosas.
Podem-se, desta maneira, provocar arbitrariamente sonhos em
alguém, sonhos terríveis em sua maior parte, quando o corpo
do adormecido se encontra na situação em que o sangue não
estagna, que é também o efeito comumente produzido pelo café.
Se, no entanto, o sono profundo é o único que traz repouso,
é preciso sobretudo fazer a refeição da noite em calma, pois
enquanto se sonha, dorme-se apenas medianamente. No sono
e no sonho cessam os movimentos voluntários, mas o corpo
imaginado é movido por nossa vontade ao sonharmos: tão logo
sucede que nosso corpo real também se una a ele, isso recebe

38 “Dispersos” é a versão do manuscrito Parow (“zerstreut”) e do ma-
nuscrito de Riga, cuja leitura também permite interpretar “perturbados”
(gestort) ou “impedidos” (gehemmt). “Suprimidos” (aufgehoben) é a lição
do manuscrito Brauer (NT).
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o nome de sonambulismo, que se diz dos movimentos volun-
tários, mas, em sentido atenuado, apenas do falar durante o
sono. A melhor maneira de despertar e curar desse erro os
chamados sonâmbulos é pôr uma esteira umedecida com água
fria diante da cama deles, porque acordam assim que seus pés
a tocam. Mas que os sonâmbulos ajam bem precisamente, a
despeito de toda imaginação, é mostrado pela história de um
preceptor italiano que prestava serviços na casa de um duque.
À noite ele se tornava rabugento, dormia por volta das dez
horas e no máximo dois minutos depois se levantava com olhos
fixos, pelo que facilmente se podia julgar que dormia, andava
rapidamente de lá para cá, pedia seu salário, ia a tavernas,
empreendia todo tipo de ocupação, mas não parecia ter outro
sentido que o tato, e sonhava constantemente com hóspedes. A
causa desse estado parece ser a de que os nervos do movimento
voluntário ainda guardam seiva [Nervensaft ], ao passo que os da
sensação sensível, afora um certo grau de tato, estão privados
dela. Mas não parece mera superstição que os sonâmbulos
acordem ao ouvirem seus nomes. Outro estado singular digno
de nota, que, entretanto, raramente se deixa observar, é o do
torpor, no qual não se tem nem sensação, nem tato. Exemplo
singular dele foi dado por uma jovem, com a qual se faziam
experiências espantosas e, com frequência, cruéis, que ela sentia
violentamente depois, ao despertar: embora falasse e, aliás,
sensatamente, como em vigília, ela não respondia às questões
que lhe faziam, e não podia ser despertada nem com água, nem
com fogo. Devemos, além disso, considerar as enfermidades
de nossa mente. As leis e regras da disposição fantasiosa e da
perturbação ainda não foram determinadas, ao passo que já
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se descobriu número suficiente e mesmo abundante de regras
pelas quais procedemos em nosso estado sadio. Fantasista é
quem toma por coisas reais aquilo que se passa em seu cérebro.
Todo afeto se torna fantasioso, se nos entregamos mais ao seu
aspecto ideal que ao sensual. Assim, o aspecto ideal é o que
mais conta no amor sexual. Em geral, os afetos de nada servem
e desaparecem quando a razão ganha preponderância, embora
não sejam inúteis no mundo, mas existam como que para os
tolos, dos quais também quis se ocupar a sabia providência.
Não se cansando de persegui-la, eles fazem, da ideia a mais ra-
cional, não uma quimera, mas um capricho, e Rousseau só erra
ao fornecer um exemplo real para mostrar que a educação, tal
como ele a apresenta, pode ter êxito. Ideais não se encontram
no contrefait.39 Por isso, também Aristóteles tem toda razão
quando diz: “Caros amigos, não há amigos”.

Uma espécie de disposição fantasiosa é o entusiasmo, que
tira sua origem do ideal de perfeição, embora o entusiasta seja
sempre um fantasista nobre, e cheio de vida e força. – Por
isso, também a juventude se inclina a ele – muita coisa de
boa desaparece do país se eles são extirpados. Não obstante,
entusiastas são, por assim dizer, idealisticamente ébrios, e a
embriaguez espiritual é sempre mais prejudicial que a física.
Entusiasmo febril [Enthusiasterei ] provoca grandes coisas, mas
é preciso fria razão para torná-las duráveis.40 Também existem
fantasistas da intuição espiritual, que se chamam desvairados,
que acreditam ver coisas que surgem somente do entendimento

39 Em francês no original. A ideia parecer ser a de que ideais não
podem existir num simulacro, numa imagem concreta (NT).

40 A frase só se encontra no manuscrito Parow (NT).
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e por meio dele são entendidas. Aqueles, porém, que subs-
tituem as coisas no mundo real por aquelas que chocam em
sua imaginação, e que crêem ver aparições de espírito em cada
sombra, se chamam visionários.41 Chama-se perturbação o gê-
nero de todas as enfermidades da mente, desde que não sejam
meras anomalias, mas desvios reais. No tocante aos sentidos,
elas são, ou loucura, ou estultice; aquela vê demais; esta, de
menos. Estultos são demasiadamente embotados no tocante
aos sentidos, mesmo quando estes sejam bons em si mesmos, e
o entendimento deles é desprovido da atenção e reflexão, neces-
sárias em todos os fenômenos; o estulto, aliás, sempre mostra
fraqueza de entendimento. Ainda é preciso notar, por fim, que
os estultos, na maioria das vezes, são loucos.

A loucura não reside num erro do entendimento, mas surge
de que sensações ganhem repentinamente grande fulgor. Está
ligada à maioria das febres agudas, e a hipocondria é, por assim
dizer, uma preparação para ela, especialmente se o hipocon-
dríaco é um fantasista com respeito a suas suposições; aqui ele
se torna completamente insuportável [. . . ]42 que ele se queixe
de seus achaques. Os desvios em relação ao entendimento são
insânia ou estupidez. Um insano reflete ali onde a razão não
se aplica de modo algum, enquanto o estúpido julga de me-
nos. A diferença entre insânia e loucura consiste em que nesta
pode haver um bom entendimento, mas naquela a aplicação da

41 A frase só consta do manuscrito Philippi (NT).
42 A frase correspondente no orignal é „da man ihm sonst zu gut gehal-

ten“. É uma frase gramaticalmente sem sentido, ou com um sentido que só
pode ser „inferido“: quando se torna também fantasista, o hipocondríaco
é insuportável, “senão se acha bom que ele se queixe de seus achaques”
(NT).
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razão é ruim, e os que ultrapassam as fronteiras da razão se
aproximam daquela, do que se tem um sem-número de provas
nos escritos desvairados de Boehme. De qualquer modo, a insâ-
nia é sempre um erro maior do que a loucura, porque mostra
constantemente a corrupção fundamental do ser humano. De
tais erros do entendimento, é preciso diferenciar a necedade,
que é uma falta de concordância com o objeto e consiste num
jogo do engenho, inadequado, todavia, às circunstâncias. Este
é um divertimento, mas apropriado. Por exemplo, na velhice.
Também é preciso distinguir tolos e tontos. Chama-se de to-
lice o disparate que é prejudicial ou vicioso; se, porém, não
contém esse efeito, é chamado de tontice. Pode-se, no entanto,
dizer que todos os homens são acometidos de tolice, pois se cai
nela, quando se diz tudo que se tem na cabeça. O prudente
se distingue do tonto apenas porque sabe fazer uma escolha
hábil para a conversa. A tolice, porém, tem ainda em si a
peculiaridade de que se põe a perder aquilo que se busca, o que
é consequência necessária de sua natureza. O orgulho insensato,
ou a presunção que dela surge, incita os trocistas a humilharem
o orgulhoso e a se divertirem com isso. Mas tal não vale para
todo desejo de honra, não se considerará tolice, se alguém exigir
maior quantidade de honrarias e ser mais honrado do que é
justo exigir, desde que não deixe notar exteriormente esses de-
sejos. Aqui se poderia facilmente levantar a questão: os vícios
dos homens, não seriam todos eles tolices? Demócrito, de quem
a história não dá especialmente a conhecer o caráter, parece ter
considerado o ser humano desse ponto de vista, já que para ele
as pessoas mais assinaladas eram somente tontos disfarçados.
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Seu método de filosofar provoca bom humor da mente.43 Se os
homens pudessem em geral se decidir a restringir sua ambição e
a colocar suas vaidades de lado, empenhando-se também mais
pela fruição, que é um desejo muito mais útil que a ambição
de honra, o contentamento social alcançaria um grau mais alto.
É muito útil para nós conhecer o ser humano também pelo seu
lado absurdo; também é melhor que consideremos o vício por
seu lado risível do que pelo seu lado abominável.

Observamos também que há verdade nisso, pois o homem
geralmente se enreda em vício por propósitos absurdos, e esse
método de considerar o vício pelo lado de sua tolice também
granjeia o bom humor daquele que julga os homens. Ele não será
incitado a abominar o ser humano e a enfrentá-lo hostilmente;
o desprezo do vício também irá mais aumentar que diminuir.
Esse jeito de escrever, que, afora a probidade, considera tudo
o mais ninharia, também apraz extraordinariamente. Aqui,
Fielding é de grande mérito.

O homem se inclina ao jogo e só é sério por necessidade.
Mais se conheceu o mundo, mais cresce o desejo de rir, e
só às vezes os jovens são sérios, o que também é necessário,
porque não se esforçariam para obter algum grau de valor, se
descobrissem tolice oculta em todos os seus esforços verdadeiros.
Eis o verdadeiro fim último por que a natureza pinta tudo como
sendo de importância para a juventude. Parece que não há outra
maneira de conduzir o homem a algo de sério senão por meio de
cerimônias, embora tais cerimônias, quando consideradas com
razão serena, sejam altamente ridículas; elas mostram, todavia,

43 A frase só consta do manuscrito Phillippi (NT).
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que o homem tem uma inclinação para o sensível.
O homem parece ter nascido para o contentamento, daí o

constrangimento em sociedade ser altamente risível, porque
cada qual se esforça por adotar uma postura séria e, contudo,
deseja secretamente poder pôr para fora todas as tolices que
lhe ocorrem. E dessas sociedades se poderia dizer o que Cícero
disse dos arúspices, que lhe espantava vê-los encontrar-se na
rua podendo se encarar sem rir uns dos outros. Consta que
os mungales, no país de Hami, riem quase constantemente.
Portanto, já que o homem é feito para o contentamento, despraz
vermos alguém entrar de cara amarrada, principalmente se é
uma paixão com que não se pode simpatizar. Por exemplo, se
alguém está agastado por lhe ter caído um cacho dos cabelos e
não poderá ir à assembléia. Também por isso não se gosta de
ver alguém chorar, a não ser quando a tristeza se dissipa com o
choro, o que se pode geralmente observar nas jovens. Todos os
homens têm suas doidices, e parece que a maior de todas seria
quando alguém ainda por cima torna sua doidice uma coisa
importante.

Todo homem tem seu cavalinho de pau ou sua doidice
predileta. Assim, alguém gostaria de ser poeta e de se distinguir
com esse nome; ele abandona, por isso, sua ocupação a fim de
tentar a sorte na poesia. A maior habilidade que Nero buscava
era poder conduzir seis cavalos atrelados um ao lado do outro
– Nero, de modo geral, era mais tolo do que cruel. De qualquer
modo, cada qual pode conservar seu cavalinho de pau. Sterne
afirma: que cada qual cavalgue para cima e para baixo em
seu cavalinho de pau, só não me obrigue a sentar na garupa
– eis um belo pensamento. – Porque cada um tem sua dose
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de doidice, é preciso que tenha paciência com as doidices dos
outros. É muito exagero representar alguém como um grande
homem, todo homem é um anão em seus méritos, por isso
jamais devemos chamar um homem de grande, mas de bom.
frequentemente, os talentos parecem ter uma grandeza, mas
isso não constitui uma apreciação do homem. A moralidade
não nos dá nenhuma ideia da grandeza do homem.

Da faculdade de composição

[Menschenkunde, pp. 981-98]

Temos uma faculdade da mente que não produz de novo aquilo
que já foi conhecido no passado, mas gera novas representações
a partir do estoque daquelas que são dadas à mente. A essa
faculdade criadora também se dá o nome de imaginação pro-
dutiva ou de faculdade de composição. Compor, no entanto,
é propriamente a criação voluntária de novas representações,
é, pois, a ação em que produzo, de propósito, com materiais
dados, novas representações para mim. Encontra-se, porém,
em nós, uma inclinação, que chega até o involuntário, uma
atividade onde se pensa constantemente e onde são produzidas
novas representações que anteriormente não estavam em nossa
mente: são criaturas da imaginação, pois o ser humano cria
incessantemente em silêncio, quando está entregue à solidão, e
produz novas imagens a partir das antigas, sempre cria novos
pensamentos e incidentes, desfazendo-se num romance que ele
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mesmo idealiza para si e que sua imaginação forma,44 e que não
tem aplicação alguma no mundo; isso ocorre tanto em sonho
como em vigília. Essa faculdade de composição é a fundação
de todas as invenções, sempre produzimos novas representa-
ções, sem certeza do êxito; depois disso, o entendimento tem
de examiná-las e remodelá-las de tal modo que se coadunem
com as ideias da razão. A faculdade de composição é a causa
de todo o nosso bem estar; pois ficamos mais contentes em
pensamento que no mundo sensível. Pensamentos acerca da
felicidade impossível, de que nós mesmos somos causadores em
nossa imaginação, são os que mais nos entretêm, de modo que
a capacidade que a mente tem de se ocupar com a criação de
mundos ideais é a fonte de toda felicidade, como também de
todo mal; pois a maioria dos males são produtos da imaginação,
quando a expectativa de que ocorram é muito grande em nossa
representação. Observemos as seguintes expressões:

Descobrir algo, isto é, encontrar algo que já estava dado.
Inventar algo, isto é, trazer primeiro à luz algo cuja existência
se deve a nós: por exemplo, ninguém inventou a América, mas
a descobriu, mas alguém inventou a pólvora, pois se devemos
a um indivíduo apenas o conhecimento de uma coisa, dizemos
que ele a descobriu, mas se o indivíduo deu existência à coisa,
dizemos que a inventou. Achar algo pressupõe procurar uma
coisa que já existia, mas está escondida: por exemplo, achamos
o autor de um livro. Engendrar algo significa descobrir o
macete mediante o qual algo pode ser produzido, por exemplo,

44 Em alemão: “und seine Einbildungskraft bildet”, lição encontrada na
Menschenkunde. No manuscrito de São Petersburgo: “e que ele cria em
sua imaginação” (in seiner Einbildungskraft bildet) (NT).
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de tempos em tempos os artesãos inventaram ferramentas para
produzir algo. Não se pode dizer que a descobriram, pois
encontraram apenas instrumentos conhecidos de todos, mas
tiveram de ser os primeiros a atinar que instrumento seria o
mais conveniente de todos. — Idealizar significa aquilo que
se diz quando [se fala que alguém] é o autor: ao idear, somos
autores de conhecimentos que se achavam apenas em nossos
pensamentos. Ideamos um poema, porque este só existe em
pensamento. Compor algo, isto é, dirigir voluntariamente
os sentidos para a produção a partir de representações, pois
compor não é achar um objeto real, mas queremos apenas
juntar representações de modo que as ligações sejam originais e
agradáveis. Compor não é [buscar um] propósito distante, mas
uma ação que deva ser imediatamente agradável.

Quanto mais nova a representação, quanto mais diversa e
harmoniosamente as novas representações se liguem, tanto me-
lhor é o poema.45 Compor, portanto, não tem outro propósito
senão a produção de novas representações, que põem nossa
imaginação num certo jogo harmonioso.

Que contentamento pode nossa mente ter em excogitar (cho-
car) novas imagens que já estão ligadas, dando certa ocupação
a nossa imaginação? A causa disso é: tudo o que põe nossa
força vital em atividade, nos dá prazer e põe nossa mente num
jogo leve e livre, deixando-nos sentir toda nossa força; é por

45 Kant trabalha com os cognatos Dichten (compor, poetar, fazer
poesia) e Gedicht (poema). Caso se quiser preservar a familiaridade dos
dois, Gedicht também poderia ser traduzido aqui por “composição”. É
preciso lembrar ainda que “dichten” também significa idealizar, inventar.
Kant falou há pouco da “ideação” (erdenken) de um poema (NT).
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isso que compor é imediatamente agradável. Fingir tem o pro-
pósito de mentir, mas ao compor perguntamo-nos apenas pela
combinação agradável das ideias.

Que parentesco há entre poesia e eloquência, e como se
diferenciam uma da outra? — Ao compor, sempre se tem como
ponto principal o entretenimento da sensibilidade, isto é, de
nossa imaginação e de nossos afetos; eis o propósito principal,
mas o entendimento também vem em acréscimo. A vivificação
de nossa imaginação é o propósito principal, e o entendimento
é apenas um fim secundário na poesia, pois deve apenas dar
unidade ao jogo da imaginação. O jogo da imaginação é o fim
principal, e se coisas concordam umas com as outras, mesmo que
contenham incorreções, elas são ainda assim agradáveis; basta
que não se contradigam, pois não se pergunta se contradizem a
verdade.

Eloquência é a arte de vivificar, pela sensibilidade, os con-
ceitos do entendimento, pois a sensibilidade é a que mais tem
matéria para a vivificação. A poesia traz unidade ao jogo
da sensibilidade, e a eloquência busca vivificar, pela sensibi-
lidade, as ideias do entendimento. Pois, quanto mais fortes
forem as imagens da imaginação, tanto mais vívida será nossa
representação; a eloquência tem, pois, por propósito persua-
dir e convencer o entendimento, e se empenha em vivificar as
ideias do entendimento. Na poesia, o jogo da sensibilidade é o
propósito final.

Belas artes são artes que servem para vivificar harmonio-
samente nossas faculdades mentais. Não são apenas entrete-
nimentos imediatos para afugentar o tédio, mas aprimoram a
mente humana ao pôr o engenho em atividade, o qual, sem
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entendimento, não pode ter unidade. É assim que dão bastante
que fazer ao entendimento, e entretêm a mente humana na
mais concordante das ações.

Em todos os povos, a linguagem poética veio antes da boa
prosa. Entre os gregos, os melhores poemas existiram antes
do que a pior prosa, de modo que toda a história deles não
foi escrita senão em versos, e já foi um grande passo quando
se começou a escrever história em prosa. Por isso, toda a
antiga filosofia também era em versos. Ferecides, Heráclito
e outros foram os primeiros a exprimir proposições filosóficas
em prosa; pois para o discurso filosófico se exigiam ideias
abstratas, que depois eram pensadas. Assim, por exemplo,
as palavras certitudo, impossibilitas, não ocorrem em parte
alguma de Cícero. A poesia foi um enorme arrojo do gênio
humano, uma vez que todos os conceitos são apresentados sob
imagens. Era preciso começar então a designar os conceitos do
entendimento mediante expressões adequadas, mas faltavam as
palavras, de modo que aquilo que Heráclito havia escrito não
podia ser entendido por Sócrates, já que a língua era muito
pobre em ideias abstratas; por isso é compreensível como em
todos os povos o início é feito por uma espécie de poesia, e a
eloquência vem em seguida.

Temos de fazer distinção entre facúndia, oratória e eloquên-
cia. Facúndia é vivacidade para falar facilmente das coisas,
encontrada principalmente nas jovens; se está ligada à inclina-
ção de falar muito, é loquacidade; esta é um erro, mesmo que
por vezes ocorra numa reunião silenciosa. Não devemos buscar
a eloquência, mas a oratória, pois a eloquência é própria dos
sofistas, que defendem uma causa ruim e querem destruir algo
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por meio de palavras; o que lhes importa não é a correção, mas
a profusão de suas provas. Onde a eloquência convém menos é
no púlpito, pois ali não se deve ser eloquente, mas transmitir
certeza. Eloquência é a arte de falar e persuadir e, por isso,
não condiz com a dignidade da filosofia e da religião. Mas a
oratória, ou correção elegante da linguagem, é algo de bastante
belo; a oratória se volta mais para o entendimento do que para
a sensibilidade e visa ornamentar nossos conceitos por meio de
imagens. Um dia, teve-se a ideia de introduzir a eloquência
oriental na Alemanha, mas temos de agradecer aos céus por
nos termos livrado dela, pois os povos orientais têm sempre um
estilo bombástico para suas ideias, que vão alem dos limites do
entendimento.

Nós europeus estamos habituados a uma certa pureza no
pensar; aquilo que é muito cheio de adornos e enfeites não
condiz com o caráter de povos europeus esclarecidos, e todo o
costume dos povos ocidentais é de tal índole, que querem ter
mais para o entendimento do que para a sensibilidade.

A sensibilidade deve dominar apenas até o ponto de dar
vida aos conceitos do entendimento, mas não de obscurecer o
entendimento e de desviá-lo de seu objeto.

Música é mero jogo das sensações e não produz conceitos,
mas a mente por ela comovida é atraída para fantasias, e
as sensações são agitadas por elas. Pode-se criar um texto
para qualquer música, acredita-se que a música seja composta
exatamente para isso, o que, no entanto, é mera imaginação,
pois a música não designa pensamentos de modo algum; ela é
apenas um certo jogo harmônico de sensações, e a satisfação
com a ligação dos sons consiste nisto, que o sistema nervoso
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é assim harmoniosamente agitado e vivificado. Pelo lado do
espírito, portanto, a musica contenta a mente apenas pela
harmonia das sensações. A pintura não é um jogo passageiro
de sensações, pois aqui se representam realmente objetos. A
poesia tem mais pontos de concordância com a música, porque
não é tanto o entendimento quanto a sensibilidade que se ocupa
dela, e o jogo das sensações é estimulado, porque a atividade
da mente é assim posta em movimento, de modo que nem fique
exaltada, nem demasiadamente enlanguescida, caso em que
sentimos mais a vida de nosso espírito. A obra mais importante
na poesia é, portanto, a sensibilidade, mas, enquanto o poeta
parece vivificar apenas o jogo das sensações, ele também ocupa
o entendimento, pois, caso contrário, o poema não apraz; o
entendimento, por isso, tem de ser secreta e imperceptivelmente
instruído. Deve-se dar a aparência de se quer apenas causar
prazer, mas ao mesmo tempo instruir. Da mesma maneira, o
orador deve dar a aparência de ocupar apenas o entendimento,
mas ao mesmo tempo estimular, comover e causar prazer, pois
se parece entreter apenas os sentidos, descobre-se o engano,
e aquilo que deveria ser considerado oratória, é reconhecido
como arte da eloquência sofistica e como deslumbramento.
Portanto, nenhum enfeite, nenhum floreio deve ser mostrado
no orador, senão se perde o fim da eloquência, que é o de puxar
o entendimento para o seu lado. Da mesma maneira, nenhuma
ornamentação fria da razão deve saltar à vista no poeta, mas ele
deve parecer que apenas entretém a sensibilidade. Sensibilidade
e entendimento, ambos querem ser aprimorados e fortalecidos, e
não podemos suportar nada em que não haja entendimento, por
mais que entretenha nossos sentidos; pois aquilo em que damos
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pela falta do entendimento, nos é enfadonho e insípido; sempre
queremos uma certa relação com nossos fins, por exemplo, por
mais belo que seja o corte de uma roupa, se ela não se ajusta,
não ficamos satisfeitos, por mais elegante que seja. Da mesma
maneira, o entendimento sempre quer estar satisfeito, embora a
mais entretida na poesia deva ser a sensibilidade; ela entretém
nossa animalidade, e o uso das faculdades superiores pressupõe
que a animalidade seja entretida em toda a sua vivacidade.

Como novas representações surgem das

representações da mente, ou da imaginação

[Menschenkunde]

A faculdade de produzir em nós representações cujo objeto não
é real, é imaginação. Poder-se-ia acreditar que isso é contradi-
tório, porque a origem de todas as nossas representações reside
em intuirmos algo que nos é dado. Nossa mente tem, entretanto,
a faculdade de produzir de novo uma representação anterior-
mente provocada pelo objeto, em parte em representações de
coisas artificiais, se o objeto não é real; tal é uma imagem em
que não se tem apenas a representação de um homem, mas em
que essa representação do homem são caricaturas e grotescos;
em parte, podemos torná-las intuitivas e pintá-las para nós,
sem que o objeto exista na natureza.

Essa nossa faculdade é de grande alcance e, no que respeita
à forma, ela ultrapassa toda a natureza. No entanto, aquilo de
que é feito ou a matéria de todos os edifícios da imaginação
tem de ocorrer anteriormente na representação sensível. Algo
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inteiramente novo não pode ser produzido pela imaginação,
mas podemos representar as representações dos sentidos num
outro nexo, de onde surgem imagens que são diferentes pela
forma: por exemplo, não podemos imaginar nenhuma nova
cor; para nós são dadas as três cores principais do arco-íris,
vermelho, amarelo e azul. Quem, no entanto, só tivesse visto
essas três, não poderia representar o verde pela imaginação.
Nenhuma imaginação pode ir tão longe a ponto de nos exibir
representações que jamais tivemos pelos sentidos. Ela não pode
criar, mas apenas transformar, e quem acredita ter alcançado
representações e fenômenos inteiramente novos, por exemplo,
em sonhos, este esqueceu a constituição da imaginação; ou
tal homem está perturbado, e delirando neste momento; não
está consciente de si, sente, com efeito, uma impressão que
ficou, mas não se lembra o que nele se passou. Como, portanto,
nossa imaginação só pode transformar aquilo de que nossas
representações são feitas, podemos já compreender o que essas
visões dos delirantes podem conter.

[Menschenkunde, p. 946]

Jogamos com as imagens de nossa imaginação; na imaginação
involuntária, porém, é a ficção [Einbildung ] involuntária que
joga conosco. A imaginação voluntária é geradora, mas a fanta-
sia delira, e significa o curso involuntário de nossas imaginações,
em que estas não se apresentam segundo escolha e desígnio, nem
podem ser conduzidas e regidas como bem nos aprouver, mas
surgem na mente por um ensejo casual, tomando então, porém,
um curso na alma segundo leis, sem que possamos pensá-lo
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com precisão. Fantasista é o homem que não pode proceder a
mudanças no curso de seus pensamentos como bem queira. É
digno de nota que primeiro podemos dirigir, de maneira volun-
tária, nossa imaginação a um objeto, mas esta prossegue por si
mesma o seu jogo, e já não seguimos mais voluntariamente, mas
é uma força interna da alma que nos conduz, as imagens tomam
um andamento próprio, e não sabemos como chegamos a elas;
foi o que se passou com muitas invenções. Quero refletir sobre
algo; seleciono primeiro todo tipo de representações secundárias
que estejam em vínculo com minha representação principal. Por
exemplo, quem faz estudos para uma oração fúnebre, tem de
ter em si mesmo na própria mente a perspectiva de um futuro
ou de uma colheita promissora, ou a morte como fim de todas
as misérias. Ele toma então um único desses objetos, ao que a
imaginação o leva deste único a uma profusão de outros pontos;
a fantasia segue em seu andamento, dá com imagens que têm
seu nexo, mas que vão pouco a pouco levando a imagens menos
conexas entre si, até que por fim o entendimento ordena tudo
de novo. Essa lei pela qual o entendimento ordena tudo se
chama lei da associação (lei de agrupamento). Representações
são associadas, se há um fundamento de ligação por meio do
qual as ideias são aparentadas ou, pelo menos, vizinhas, de
modo que se possa vinculá-las mediante a unidade do espaço
ou do tempo.




