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I.3 O MONSTRUOSO E O COLOSSAL 
Kant, o juízo estético e o sentimento moral 

 
      Com Kant foi definitivamente aberta uma brecha na ideia de objectividade do 

mundo e do homem que já tinha sido posta em causa pela teoria burkeana. Assim 

como Burke, Kant também considera que o desprazer não é uma simples falta de 

prazer mas que possui um valor positivo em si capaz de anular o prazer positivo 

correspondente. Contudo, além deste último aspecto e da contradição, inerente ao 

sentimento do sublime, entre a dor e o prazer, Kant não aceita o empirismo e o 

fisiologismo dos restantes aspectos da teoria de Burke, substituindo o sujeito empírico 

pelo sujeito transcendental. É através da relegação dos fenómenos estéticos para uma 

faculdade transcendental do espírito que estes vão ser postos em relação com a 

faculdade de julgar. 

      Segundo Kant, existem três faculdades activas – a imaginação, o entendimento e a 

razão –, e uma faculdade meramente receptiva, a sensibilidade intuitiva. Embora as 

primeiras contribuam para a síntese, cada uma é, em relação à outra, também uma 

fonte de representações. Do mesmo modo uma faculdade atinge a sua forma mais 

elevada quando encontra em si a lei do seu exercício, a forma superior do prazer 

estético não deve derivar de nenhum princípio da faculdade de desejar, mas apenas 

do juízo puro. Deste modo, os princípios que regulam os nossos procedimentos 

subjectivos são os mesmos que presidem à apresentação do dado na experiência, 

inclusive, à apresentação da imbricação do dado nesses mesmos princípios. Nisto 

consiste aquilo a que Kant chama de subjectividade “transcendental”, i. e., uma 

subjectividade que resulta da sujeição da experiência a princípios a priori, 

independentes da experiência. 

      Há que distinguir, em Kant, entre faculdade, no sentido geral, e faculdade, no 

sentido específico de uma determinada fonte de representações, quer seja da intuição, 

do conceito ou da ideia, que correspondem, respectivamente, à sensibilidade, ao 

entendimento e à razão. Do mesmo modo, há que distinguir entre o que se apresenta 

– a apresentação –, e a representação que implica uma actividade. A apresentação é 

a forma de tudo o que nos é dado a conhecer do mundo exterior através da 

sensibilidade: sendo o tempo e o espaço as condições de toda a possibilidade de 

aparição, eles próprios são apresentações da forma pura da sensibilidade constituindo 

as únicas apresentações que esta fornece a priori e que acompanham sempre a 

apresentação de qualquer fenómeno empírico.  
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      Se o tempo e o espaço são as intuições a priori da sensibilidade, as categorias são 

os conceitos a priori do entendimento através do qual este unifica a síntese da 

imaginação. Enquanto a apresentação a priori do espaço e do tempo é denominada 

por Kant de “exposição metafísica”, por estes aí apenas se “apresentarem” sem serem 

sujeitos a uma mediação, a sujeição ao entendimento da síntese dos fenómenos, 

realizada pela imaginação, é denominada por Kant de “dedução metafísica”, pois, 

nesse caso, o entendimento deduz as categorias das formas de juízo e não é 

meramente passivo como a sensibilidade. Enquanto a imaginação esquematiza, a 

função do entendimento é a de julgar com base nessas unidades de síntese ou 

conceitos. Contudo, o entendimento nunca pode julgar sem a ajuda das outras 

faculdades: necessita do esquema, produzido pela imaginação, para aplicar o 

conceito, e do exercício da razão. Deste modo, todo o juízo exprime um acordo das 

faculdades entre si existindo dois tipos de juízos: os que exigem um juízo determinante 

da razão, quando o geral é dado e se trata de aplicá-lo ao particular – que Kant 

denomina “juízo determinante” –, e os juízos em que o geral constitui problema e onde 

se trata de encontrá-lo – que Kant designou de “juízo reflexivo” ou “reflexionante”. 

      Neste contexto, o juízo estético é um juízo reflexivo que exprime um caso 

particular do juízo, aquele em que as faculdades subjectivas se encontram num livre 

acordo entre si. Para além do juízo estético, também existe outro juízo reflexivo que é 

o juízo teleológico. Contudo, este necessita da fase preliminar do juízo estético1 que, 

ao formar o conceito de uma finalidade sem fim, prepara para pensar o conceito de 

reflexão. Deste modo, o juízo estético constitui uma pedra basilar na teoria kantiana 

das faculdades sendo a possibilidade da sua existência implicitamente pressuposta 

por todo o juízo determinante pois no acordo das faculdades sob a faculdade 

legisladora está já implicada a disposição natural das faculdades para se 

harmonizarem livremente entre si apesar da sua diferença qualitativa. 

      Kant divide, analogamente aos juízos teóricos ou lógicos, os juízos estéticos em 

dois subgrupos, os juízos empíricos e os juízos puros: “Os primeiros exprimem o que 

um objecto tem de agradável ou de desagradável; os segundos exprimem o que ele 

tem de belo; os primeiros são juízos dos sentidos (juízos estéticos materiais), os 

segundos são os únicos juízos de gosto autênticos”2. Seria lógico que Kant também 

fizesse aqui uma distinção entre o que apenas desagrada pelos sentidos e o que 

desagrada do ponto de vista da forma, mas reduziu a análise do desprazer ao 

fenómeno do sublime onde este se encontra misturado com o prazer fazendo o sujeito 

                                                
1 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1957, introd., p. 8. 
2 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, §14. 
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oscilar entre a atracção e a repulsa e onde age como um intensificador do sentimento 

subsequente de prazer: “[...] É também de uma forma específica que a satisfação 

relativa ao sublime difere do primeiro [o belo] enquanto que este conduz directamente 

a um sentimento de intensificação da vida, sendo, por isso, compatível com atractivos 

e com uma imaginação lúdica; o outro, em contrapartida [o sentimento do sublime] é 

um prazer que apenas brota indirectamente, sendo produzido por uma paralisação 

momentânea das forças vitais imediatamente seguida por uma vivificação ainda mais 

forte das mesmas, parecendo, consequentemente, enquanto emoção, não ser um jogo 

mas algo de sério na ocupação da imaginação3. 

      É tanto mais estranha a omissão de Kant pelo facto de ter incluído no juízo estético 

até o meramente agradável ou desagradável salientando, ao longo da Crítica da 

faculdade de julgar, a distinção entre o mero prazer dos sentidos, o agradável, e o 

prazer puro, o que agrada pela sua forma. O primeiro parece, mais do que o feio, ser o 

verdadeiro inimigo do prazer espiritual proporcionado pelo belo que não pode repousar 

no simples estímulo sensorial pois o sujeito, na experiência do agradável é meramente 

passivo e o prazer estético implica uma consciência activa. 

      Dado que Kant, apesar de incluir o desprazer no sublime, não o analisa para além 

d sua função de vivificador do espírito, temos de nos apoiar, na maior parte, nas 

análises kantianas sobre o prazer visto que o desprazer é tido como o contrário, ainda 

que positivo, do prazer. Segundo Kant, existem vários tipos de prazer: o “prazer da 

fruição” (Lust des Genusses), a satisfação derivada da prática de uma acção moral, 

que Kant denomina de ética; o prazer sentido no sublime da Natureza; e o prazer do 

belo que é puramente reflexivo4. O prazer especificamente estético está, por definição, 

ligado à forma mas apenas na medida em que o sujeito tem consciência dela: “A 

consciência da finalidade puramente formal no jogo das faculdades de conhecer do 

sujeito, por ocasião de uma representação na qual o objecto é dado, é o próprio 

prazer”5. Ao nível da sensação, a pureza é tanto mais elevada quanto mais for 

homogénea e não se imiscuírem nela nenhuns outros elementos de uma natureza 

diferente. Mesmo no caso da intuição das cores, independentemente daquilo que se 

intui, a sensação aproxima-se da forma quando o que se intui, aqui, a cor, é puro e o 

sujeito pode abstrair-se da matéria e apreender a forma em si do objecto, i. e., o seu 

“desenho” que é entendido como aquilo que faz com que esse objecto seja único, a 

sua essência. Nesse sentido, o desenho é, segundo Kant, a base das belas-artes: 

“Num modo de sensação simples, a pureza (das Reine) significa que a uniformidade 

                                                
3 I. Kant, op. cit., § 23. 
4 I. Kant, op. cit., § 39. 
5 I. Kant, op. cit., § 12. 
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deste modo não é perturbada por nenhuma sensação de espécie diferente; pertence, 

assim, apenas à forma pois é possível abstrair-se a qualidade deste modo de 

sensação (se representa um cor e qual, ou um som e qual) […] Na pintura, na 

escultura, e mesmo em todas as artes plásticas, na arquitectura, na arte dos jardins, 

na medida em que são belas-artes, o desenho é o essencial pois, no desenho, não é o 

que dá prazer na sensação, mas apenas o que agrada pela sua forma que constitui 

para o gosto a condição essencial “6.  

    O mesmo sucede ao nível do juízo estético, sendo este tanto mais elevado quanto 

mais se aproximar da sua forma, i. e., quando é autónomo em si mesmo e não se 

imiscuírem nele a faculdade de desejo e de conhecimento . A satisfação 

proporcionada pelo sublime difere qualitativamente da provocada pelo belo, pois a 

apreciação do sublime supõe uma clivagem entre o que o sujeito pode conceber e o 

que pode imaginar e a do belo compraz-se na finitude da forma: “[...] O belo na 

natureza diz respeito à forma do objecto, que consiste na limitação; em contrapartida, 

o sublime também se pode encontrar num objecto informe na medida em que o 

ilimitado seja representado nele ou graças a ele e que, ainda assim, a ideia da sua 

totalidade se lhe acrescente pelo pensamento”7. Daí o espírito não se sentir agitado na 

experiência do belo mas encontrar-se numa “calma contemplação”, estando, deste 

modo, “a satisfação relativa ao belo […] ligada à representação da qualidade e a do 

sublime à quantidade”8. O desprazer sentido no sublime, pelo contrário, agita o espírito 

pois é causado pela impotência da imaginação face à exigência da razão. Nada que 

caiba numa apresentação sensível pode ser denominado sublime pois este apenas 

está contido nas ideias da razão. Enquanto resultado de um conflito interno do sujeito, 

o sublime não tem, deste modo, nenhuma outra causa senão o próprio sujeito: “[…] o 

sublime autêntico não pode estar contido em nenhuma forma sensível; ele apenas diz 

respeito às ideias da razão, as quais, ainda que não seja possível nenhuma 

representação que lhes seja adequada, são chamadas ao espírito e animadas 

precisamente devido a essa inadequação, cuja representação sensível é possível […]  

                                                
6 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, “Das reine aber einer 
einfachen empfindungsart bedeutet: dass die Gleichförmigkeit derselben durch keine 
fremdartige Empfindung gestört und unterbrochen wird, und gehört bloss zur Form; weil man 
dabei von der Qualität jener Empfndungsart (ob , und welche Farbe, oder ob, und welcher Ton 
sie vorstelle) […] In der Malerie, Bildhauerkunst, já allen Bildenden Künsten, in der Baukunst, 
Gartenkunst, sofern sie schöne Künste sind, ist Zeichnung das Wesentliche, in welcher nicht, 
was in der Empfindung vergnügt, sondern bloss, was durch seine Form gefällt, den Grund aller 
Anlage für den Geschmack ausmacht”, § 14. 
7 I. Kant, op. cit., § 14.  
8 I. Kant, op. cit., “das Gemüt fühlt sich in der Vorstellung des Erhabenen in der Natur bewegt: 
da es in dem ästhetichen Urteile über das schöne derselben in ruhiger Kontemplation ist.”, § 27, 
p. 345, “O espírito sente-se movido (bewegt) na representação do sublime na natureza; em 
contrapartida, no juízo estético sobre o belo, encontra-se numa calma contemplação.”  
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É sublime aquilo que, apenas por poder ser pensado, demonstra uma faculdade da 

alma que ultrapassa toda a medida dos sentidos”9”. 

      Do ponto de vista teleológico, as monstruosidades, ou deformidades, são 

causadas “pelo facto de certas partes, devido a deficiências ou obstáculos, se 

manifestarem de uma forma totalmente nova, a fim de conservarem o que existe, e 

produzem, assim uma criatura anomal”10. É no contexto do sublime que Kant se refere 

ao monstruoso, do ponto de vista do juízo estético, como algo que “pela sua grandeza, 

destrói o fim que constitui o conceito do mesmo” sendo que uma coisa existe como fim 

natural “ quando esta é causa e efeito da mesma” 11 dando o exemplo do crescimento 

de uma árvore que – enquanto indivíduo –, reproduz-se a si mesma e enquanto grupo, 

reproduz a espécie. Pelo contrário, o monstruoso é algo que excede o conceito da sua 

própria origem. 

      Dado que o juízo, para ser estético e puro, não deve ter nenhum fim do objecto 

como princípio determinante, se se pretende dar um exemplo de um juízo estético, não 

se deve mostrar o sublime nos “produtos da arte” – nos quais “um fim humano 

determina tanto a forma como a grandeza” –, nem nas “coisas da natureza – cujo 

conceito envolve já um determinado fim (por exemplo, animais de uma determinação 

conhecida)” –, mas na “natureza bruta”, pois, “neste tipo de representação a natureza 

não contem nada de monstruoso (nem de magnífico, nem de horrível)”. Enquanto, no 

sublime, a grandeza ultrapassa a imaginação, nestas representações a grandeza, por 

“maior que seja, é, contudo, compreensível como um todo pela imaginação”. Deste 

modo, o monstruoso pode provocar o sentimento de sublime se não for passível de ser 

apreendido como um todo. Em contrapartida, um objecto é definido como colossal 

quando “a simples apresentação de um conceito [...] é quase demasiado grande para 

toda a apresentação (encontrando-se na fronteira do monstruoso e do sublime), pois o 

fim da apresentação de um conceito é tornada difícil pelo facto de a intuição do objecto 

ser quase demasiado grande para a nossa apreensão” 12.  

    

                                                
9 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, “[...] das eigentliche 
Erhabene kann in keiner sinnlichen Form enthalten sein, sondern trifft nur Ideen der Vernunft: 
welche, obgleich keine ihnen angemessene Darstellung möglich ist, eben durch diese 
Unangemessenheit, welche sich sinnlich darstellen lässt, rege gemacht und ins Gemüt gerufen 
werden. So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben gennant werden. Sein 
Anblick ist grässlich  […] Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Vermögen des 
Gemüts beweiset da jeden Massstab der Sinne übertrifft”, § 23 e § 25. 
10 I. Kant, op. cit., § 64. 
11 I. Kant, op. cit., “ […] Ungeheuer ist ein Gegenstand, wenn er durch seine Grösse den Zweck, 
der den Begriff desselben ausmacht, vernichtet.”, § 26. 
12 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, “Kolossalisch aber wird die 
blosse darstellung eines begriff genannt, die für alle Darstellung beinahe zu gross ist (an das 
relativ Ungeheure grenzt)”, ver, também,  restantes citações deste parágrafo, § 26. 
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   Neste sentido, e, na medida em que torna o sujeito consciente da inadequação da 

representação do objecto às suas faculdades, poderemos considerar o monstruoso 

como uma forma de feio ao contrário do colossal no qual existe um acordo, ainda que 

frágil, entre as faculdades do sujeito e o objecto. Nas poucas palavras em que se 

referiu ao feio, Kant admite a sua existência sob várias formas, considerando aquele 

que provoca o sentimento de nojo como o mais incompatível com o prazer estético 

(“[...] apenas  uma forma de fealdade não pode ser representada de forma natural sem 

destruir toda a satisfação estética e, consequentemente, toda a beleza artificial: a 

saber, aquela que desperta o nojo.),  pois, sendo o nojo uma sensação “que provém 

da pura imaginação”, tem a capacidade de destruir a ilusão artística e fazer 

desaparecer a distinção entre a arte e a natureza que sustinha a apreciação do feio13. 

Deste modo, “nesta sensação singular, que provém da pura imaginação, o objecto é 

representado como se se impusesse à fruição ao mesmo tempo que lhe resistimos 

com força: deste modo, a representação artística do objecto deixa de se distinguir na 

nossa sensação da própria natureza do objecto sendo, portanto, impossível de a tomar 

por bela”14. Consequentemente, quanto mais as formas de produção da arte se 

afastarem da natureza, mais será possível a representação do feio ao custo da sua 

anulação enquanto tal. Daí que a escultura deva excluir o feio da sua produção, 

representando-o apenas indirectamente, através da alegoria.  

      Provindo exclusivamente da imaginação, o nojo pode também ser provocado pelas 

belas-artes quando estas apenas estimulam os sentidos e não estão ligadas à lei 

moral pois, nesse caso, a representação do belo acaba por saturar e, gradualmente, 

tornar-se feia: “onde apenas se trata de fruição, que não deixa nada para a ideia e 

embota a inteligência, provocando, pouco a pouco, o nojo pelo objecto e tornando a 

alma insatisfeita consigo mesma e de humor variável pela consciência da sua 

disposição, que pelo juízo da razão, é adversa à finalidade. Este é o destino reservado 

às belas-artes se estas não são ligadas, nem de perto nem de longe, às ideias morais, 

que são as únicas que proporcionam uma satisfação autónoma.”15 O sentimento de 

                                                
13 I. Kant, op. cit., “ [...] nur eine Art Hässlichkeit kann nicht deer Natur gemäss vorgestellt 
werden, ohne ästhetische Wohlgefallen, mithin die Kunstschönheit, zu Grunde zu richten: 
nämlich diejenige, welche Ekel erweckt.”,§ 48. 
14 I. Kant, op. cit., “Denn, weil in dieser sonderbaren, auf lauter Einbildung beruhenden 
Empfindung der Gegenstand gleichsam, als ob er sich zum Genusse aufdränge, wider den wir 
doch mit Gewalt streben, vorgestellt wird: so wird die künstliche Vorstellung des Gegenstandes 
selbst in unserer Empfindung mithin mehr unterschieden, und jene kann alsdann unmöglich für 
schön gehalten werden.”, § 48. 
15 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, “[...] wo es bloss auf Genuss 
angelegt ist, welcher nicht in der idee zurücklässt, den Geist stumpf, den Gegenstand nach und 
nach anekelnd, und das Gemüt, durch das Bewusstsein seiner um Urteile der Vernunft 
zweckwidrigen Stimmung, mit sich selbst unzufrieden und launisch macht” - Wenn die schönen 
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nojo torna o sujeito consciente do feio, i. e., daquilo que, pelo juízo da razão, é 

inadequado à finalidade. Sendo o juízo do feio “um juízo estético, i. e., um juízo que 

repousa sobre um fundamento subjectivo e cujo princípio determinante  não pode ser 

nenhum conceito nem, consequentemente, nenhum conceito de um fim 

determinado”16, só se poderia inserir dentro dos juízos estéticos puros pois não 

exprime uma mera sensação do sujeito mas um desacordo entre a forma do objecto e 

as faculdades do espírito o que é corroborado pelo facto de o belo poder tornar-se feio 

quando a razão se torna consciente da sua inadequação.  Daqui se depreende que, na 

perspectiva kantiana, o feio está ligado à consciência da não-finalidade podendo 

deduzir-se que o feio é, inversamente ao belo17, o objecto de um juízo que tem apenas 

como fundamento a não-finalidade sem fim, sendo totalmente independente da 

representação do falhado (no sentido de oposto ao bem), pois este último pressupõe 

uma finalidade objectiva, i. e., a relação do objecto com um fim determinado. O 

desprazer que o feio provoca não é um desprazer dos sentidos, como no caso do 

desagradável, mas das faculdades do espírito relativamente ao seu desacordo com a 

forma. Enquanto objecto de desagrado, sem conceito, o feio difere do mau, do inútil, 

pois estes implicam uma ideia a priori do que deveria ser a sua perfeição sendo que o 

juízo do feio seria, também, nesta lógica, desinteressado.  

    Dado que o juízo do feio é sempre singular, realizado a partir da experiência, não 

seria possível, por isso, deduzi-lo de uma regra geral objectiva do gosto que 

determinasse, a priori, o que é o feio. Mas, enquanto o belo, a posteriori, pode estar 

ligado a um interesse e ao conceito, o feio, dado que apenas remete para o sensível, 

não é, nem a posteriori, ligado a um conceito, nem, consequentemente, pode ser 

objecto de interesse. Daí a dificuldade de se falar do feio, pois a linguagem implica 

sempre a utilização de conceito gerais. De certa forma, poder-se-ia dizer que o juízo 

do feio determina a própria impossibilidade de pensar o geral a partir do particular 

expressa pela forma paradoxal de uma anti-forma que se nega a si mesma: é o ponto 

cego do conceito. Com efeito, pensar o geral a partir do particular é uma das 

características essenciais da faculdade estética de julgar. Daí o juízo estético ser 

denominado por Kant de reflexivo a fim de o distinguir do juízo determinante que, 

                                                                                                                                          
künst nicht, nahe oder fern, mit moralischen Ideen in Verbindung gebracht werden, die allein ein 
selbständiges Wohlgefallen bei sich führen, so ist das letztere ihr endliches Schiksal.”, § 52. 
16 I. Kant, op. cit., § 15. 
17 I. Kant,op. cit., “das Schöne, dessen beurteilung eine bloss formale Zweckmässigkeit, d. i. 
eine Zweckmässigkeit ohne Zweck, zum Grunde hat, von der Vorstellung des Guten ganz 
unabhängig sei, weil das letztere eine objektive Zweckmässigkeit, d. i. die beziehung des 
Gegenstandes auf einen bestimmten Zweck, voraussetzt” – “cujo juízo apenas tem como 
fundamento uma finalidade simplesmente formal, i. é, uma finalidade sem fim, é totalmente 
independente da representação do Bem, pois este último pressupõe uma finalidade objectiva, i. 
é, a relação do objecto a um fim determinado”, § 15.  
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inversamente, determina o particular a partir do geral. Enquanto na faculdade de 

conhecer, é o entendimento – como faculdade de conceitos – que legisla, sendo 

responsável pela unidade, portanto, pela forma, na faculdade de desejar, é a razão 

que legisla. Deste modo, a faculdade de julgar desempenha um papel essencial no 

contexto da crítica da razão enquanto mediadora entre o supra-sensível e o sensível e 

enquanto faculdade na qual a imaginação é livre e, portanto, produtora e não re-

produtora. A sua autonomia é pressuposta pelas outras duas faculdades, a faculdade 

de conhecer e a faculdade de desejar. Estas três faculdades definem as possíveis 

relações entre o sujeito e o objecto. Estas podem ser ou de casualidade, no caso da 

faculdade de desejar, conformidade, no caso da faculdade de conhecer, ou de 

intensificação ou entravamento da força vital do sujeito, no caso da faculdade de juízo, 

provocando o prazer ou a dor. Nas duas primeiras, a imaginação apenas esquematiza 

ou sob a presidência da razão, no caso da faculdade de desejar, ou sob a presidência 

do entendimento, no caso da faculdade de conhecimento. A sujeição da imaginação 

ao entendimento, na faculdade de conhecimento, e à razão, na faculdade de desejar, 

pressupõe que a imaginação tenha a capacidade de agir livre e espontaneamente 

como sucede na faculdade de julgar estética.  

     A conformidade entre a ordem das ideias e das coisas surge-nos de uma forma 

visível nas formas belas da natureza que, sem intenção, entram em perfeita sintonia 

com as nossas faculdades, harmonizando-as, também, entre si. Daí que explicar o 

modo como esta harmonia é possível também corrobora a possibilidade do 

conhecimento do Homem no geral. Se o que apreendemos do mundo não são as 

coisas em si, mas como elas nos surgem, i. e., o fenómeno da sua aparição, como 

explicar a pressuposta  conformidade entre as coisas e as ideias? Este é o problema 

que se coloca como fundamento da possibilidade de conhecimento. Se as faculdades 

do espírito do Homem são de uma natureza totalmente diferente, como Kant, pela 

primeira vez, postula, provar o diálogo e a interacção entre elas é legitimar a 

possibilidade da própria lei moral, i. e., a possibilidade de o supra-sensível – que tem 

uma natureza totalmente diferente, ter uma inter-acção com o sensível. O problema 

entre o sujeito e o objecto interioriza-se, convertendo-se no problema de uma relação 

entre faculdades subjectivas de diferente natureza, a saber, a sensibilidade receptiva e 

o entendimento activo.  

      Kant substituiu a ideia de uma harmonia pré-estabelecida entre o sujeito e o 

objecto por uma espécie de forma sem conteúdo: a lei moral sem a matéria –, que 

constitui a essência mais profunda do Homem. À ideia de um Deus ou de uma 

finalidade teológica, portanto de um princípio objectivo, Kant substituiu um princípio 

subjectivo, a saber, a lei moral na sua forma pura. Deste modo, o acordo entre a 
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ordem das coisas e a ordem das ideias desloca-se para o interior do sujeito 

transmutando-se no problema das relações entre as próprias faculdades do sujeito, i. 

e., das diferentes naturezas do Homem dentro de si. Como será possível o acordo 

entre a sensibilidade, puramente passiva, e as faculdades do espírito? Mesmo que a 

imaginação constitua o elo de ligação entre a sensibilidade e o entendimento, 

esquematizando e sintetizando a priori as intuições dadas pela sensibilidade, coloca-

se ainda a questão da relação entre a imaginação e o entendimento. Na crítica da 

faculdade de julgar, a ideia de um “senso comum” não deixa de evocar uma espécie 

de harmonia primordial do universo. O acordo entre as faculdades pressupõe a 

existência do que Kant designa por “senso comum”, não com é vulgarmente 

entendido, como uma espécie de “sexto sentido”, mas enquanto acordo a priori das 

faculdades. Enquanto tal, existem vários tipos de senso comum, consoante os vários 

tipos de acordos entre as faculdades: o senso comum moral, o senso prático e o 

senso estético, que definem as várias formas possíveis de relações entre as 

faculdades. O senso comum é a condição da comunicabilidade no geral e repousa na 

ideia de uma adequação natural das faculdades a harmonizarem-se entre si. A noção 

de autonomia das faculdades está subjacente a este acordo e é na faculdade de juízo 

estético que a liberdade da imaginação, por este pressuposta, encontra a sua 

expressão. 

       Para Kant, o que não desperta no Homem o seu verdadeiro destino, a superação 

do sensível, é associado ao feio. Consequentemente, o feio enquanto tal, é excluído 

do domínio da arte que é considerada como produtora exclusiva das belas formas, 

apenas existindo neste belas representações do feio: “[…] As belas-artes mostram 

precisamente a sua superioridade pelo facto de darem uma bela descrição de coisas 

que na natureza seriam feias ou desagradáveis. As fúrias, as doenças, as 

devastações da guerra, etc., podem, enquanto coisas nocivas, ser descritas de uma 

forma muito bela, podendo até ser representadas em pinturas” 18. O mesmo sucede 

com o sublime, pois quando Kant se refere ao sublime na arte, é da representação 

bela do sublime que se trata e não do sublime em si19. Tanto o feio como o sublime, 

apenas podem ser integrados na arte na medida em que forem doseados de forma a 

                                                
18 I. Kant,  Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, “[…] Die schöne Kunst zeigt 
darin eben ihre Vorzüglichkeit, dass sie Dinge, die in der Natur hässlich oder missfällig sein 
würden, schön beschreibt. Die Furien, Krankheiten, Verwüstungen des Krieges, u. d. gl. 
Können, als Schädlichkeiten, sehr schön beschrieben, ja sogar im Gemälde vorgestellt 
werden.”, §.48 
19 I. Kant, op. cit., “Auch kann die Darstellung des Erhabenen, sofern sie zur schönen kunst 
gehört, in einem gereimtten Trauerspiele, einem lehrgedichte, einem Iratotium sich mit der 
Schönheit vereinigen; und idiesen Verbindungen ist die schöne Kunst noch künstlicher: ob aber 
auch schöner (da sich so manniglfaltige verschiedene Arten des Wohlgefallens einander 
durchkreuzen), kann in einigen dieser Fälle bezweifelt werden.”, §52. 
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não atenuar o belo - como um pouco de sal num bolo evita que este se torne enjoativo, 

mas em demasia faz com que deixe de ser doce – e, ainda assim, apenas enquanto 

objecto de representação, nunca como forma de representação em si. A distinção 

entre o feio artístico e o feio na natureza não tem, neste contexto, cabimento, uma vez 

que a arte é exclusivamente concebida como produtora do belo. No entanto, a nosso 

ver, o feio em si (não a sua bela representação) pode ser contemplado no domínio do 

estético, uma vez que este é concebido por Kant como domínio do prazer estético o 

qual é entendido de forma bastante ampla, não estando reduzido ao prazer dado pelos 

sentidos. 

       O feio kantiano é, assim, o oposto do belo, e não sendo da ordem do sublime, 

pertence, contudo ao juízo do gosto. A Beleza, que agrada sem conceito, “é a forma 

da finalidade de um objecto na medida em que é percebida neste sem a 

representação de um fim”20. Na visão kantiana, a diferença entre o belo na natureza e 

o belo na arte é que, no primeiro caso, basta a “simples reflexão sobre uma intuição 

dada sem conceito do que o objecto deva ser, para despertar e comunicar a ideia”, 

enquanto, no segundo caso, a “ideia tem de ser proporcionada por um conceito de um 

objecto”. O belo agrada porque, no juízo do gosto, as faculdades do conhecimento, a 

imaginação e o entendimento, em lugar de serem submetidas às leis da razão, como 

no caso do conhecimento, exercem a sua actividade num livre jogo e o acordo que 

encontram, proporciona o sentimento de prazer. 

        Analogamente, o feio, que não é à partida excluído do juízo de gosto – Kant 

define-o como o juízo sem conceito de um objecto acompanhado de prazer ou 

desprazer – seria, nesta linha de raciocínio, o objecto de um juízo sem conceito que 

provoca um sentimento de desprazer, pelo desacordo encontrado pelo livre jogo das 

faculdades de conhecimento, a imaginação e o entendimento, entre si.  

    O Homem, através do juízo de gosto eleva-se acima da sua natureza animal pois, 

se num primeiro momento sente prazer ou desprazer através da intuição, num 

segundo momento, julga independentemente da sensação pela qual é afectado, 

segundo um substrato supra-sensível, inerente a todo o Homem. Ao fazê-lo, o juízo de 

gosto prepara o Homem para sentir prazer mesmo por coisas que são desagradáveis 

para o sentidos, ou, inversamente, a sentir desprazer por coisas que seriam 

agradáveis para os sentidos, exercitando, assim, o sentimento moral – daí, o belo ser 

considerado por Kant como o símbolo sensível do Bem. Mas, enquanto o sublime, que 

também é objecto do juízo de gosto, descreve, essencialmente, a relação do 

observador com o objecto contemplado, o feio, segundo a concepção kantiana, é algo 

                                                
20 I. Kant, op. cit., “Schönheit ist Form der Zweckmässigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, 
ohne Vorstellung eines Zwecks, na ihm wahrgenommen wird. ”, § 17. 
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cujo juízo pressupõe, como o belo, um acordo universal sobre o objecto, 

independentemente do estado do sujeito.  

      A arte, enquanto apresentação sensível de algo supra-sensível, contém um 

elemento sensível, enquanto aparição, fenómeno que aparece e que impressiona os 

sentidos do sujeito, e outro elemento que é evocado mas que nunca pode ser 

reconstituído totalmente por nenhum observador nem esgotado por nenhuma 

linguagem. Relativamente à arte, virtualmente, o feio pode surgir a estes dois níveis: a 

nível daquilo que aparece, que designarei aqui de apresentação, e ao nível da 

representação, i. e., daquilo que está ausente e é representado por algo que pode 

conter algumas das suas características, não sendo tal, contudo, necessário. A 

concepção da arte vigente até ao séc. XX apenas contemplava o feio na ordem da 

representação. 

    Segundo a teoria kantiana, no conhecimento, a imaginação é mediadora e o 

entendimento é legislador. Devido ao constrangimento pela razão que a imaginação aí 

sofre, a sua libertação, no juízo do gosto, só por si, provoca o prazer. Além do prazer 

sentido pelo livre exercício das faculdades, o juízo de gosto, que tem por objecto o 

belo, provoca o prazer pela harmonia sem finalidade que estas aí encontram. Aqui, 

levanta-se a seguinte questão: sendo o juízo de gosto, por definição, um juízo em que 

as faculdades da imaginação e do entendimento, encontram, na sua livre actividade, o 

acordo entre si, no caso específico do juízo do feio (que não é excluído por Kant, como 

referimos), como as faculdades também são livres, o próprio exercício desta 

actividade, mesmo que o seu resultado seja a desarmonia entre elas, também deveria 

suscitar, só por si, uma satisfação. Seguindo a linha de pensamento de Kant, o juízo 

de gosto que tem por objecto o feio é um juízo sem conceito acompanhado pelo 

desprazer sentido pela desarmonia das faculdades. Mas, simultaneamente, o sujeito, 

devido à autonomia que realiza neste juízo, sente uma satisfação devido a, apesar do 

desprazer que sente, efectuar um juízo que está acima da mera emoção instintiva, 

elevando-se, deste modo, acima da sua natureza animal. 

    Essa operação, que é operada posteriormente à mera afecção dos sentidos de 

agrado e desagrado, essa dobra, essa re-flexão sobre a recepção passiva da intuição, 

efectua uma ponte fraternal entre o Homem e os outros indivíduos da mesma espécie. 

É por isso que o juízo de gosto é tão importante: une os homens para além da mera 

sensação de agrado ou desagrado num patamar mais elevado que a mera recepção 

passiva do mundo que os rodeia, fazendo-os reflectir em conjunto – pois o juízo de 

gosto pressupõe uma plateia universal virtual –, sobre as suas próprias emoções. 

Deste modo, a cultura tem como ponto de partida a própria natureza do Homem, a 

natureza que ele encontra no exterior, desenvolvendo a partir desta uma meta-natura, 
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i. e, um conjunto de valores universais que o ensinam a desenvolver a sua natureza 

espiritual e a disposição moral, que é, na visão kantiana, a verdadeira finalidade da 

arte. 

    Mas, para Kant, o feio, como tal, é banido do mundo da arte. No reino da arte 

apenas são permitidas belas representações do feio. Nesta perspectiva, o feio seria 

banido da arte devido a conter um potencial poder pernicioso para o Homem. O feio é 

excluído, deste modo, devido à sua conotação com o imoral, por um lado, e, por outro, 

devido a atribuir-se à arte uma função fundamentalmente moral. Poderá admitir-se que 

seja devido a este motivo que Kant evita desenvolver o juízo do gosto que tem por 

objecto o feio natural – já que o feio era excluído, à partida, das belas-artes. Se, 

segundo a sua teoria, o juízo do gosto implica o livre exercício das faculdades do 

entendimento e da imaginação, então, o juízo do feio deveria implicar também uma 

certa satisfação no exercício desta liberdade, apesar de o seu resultado ser 

desarmonioso e suscitar desprazer. Deste modo, levantar-se-ia a questão de algo 

imoral – pois, se o belo era o símbolo da moral, o feio deveria ser, analogamente, o 

símbolo do imoral –, poder exercitar o Homem no desenvolvimento do seu livre arbítrio 

sendo, também, necessário, didacticamente e, até, logicamente. A possibilidade de o 

entendimento poder sentir alguma satisfação no feio, portanto no imoral, e de este ser 

também uma peça essencial na própria educação moral – como entendia o sentido da 

actividade das faculdades do Homem –, era algo um pouco incómodo e que não se 

coadunava com a pureza do bem moral concebido por Kant: “o céu sobre nós e a lei 

moral dentro de nós” não contemplava a existência do feio como “escada” para esse 

céu, mas implica-a implicitamente. A aprendizagem moral, que é a verdadeira 

finalidade das belas-artes e, segundo Kant, o efeito da finalidade do belo natural, 

pressupõe a existência do mal para que possa haver um juízo, uma escolha. O feio é, 

assim, o convidado indesejado desta teleologia kantiana que pressupõe o livre arbítrio 

e, portanto, a livre escolha entre o bem e o mal, e, consequentemente, a existência 

tanto de um como do outro. 

 


