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Juízo de fato, juízo de valor e os juízos kantianos 

 

Resumo 

 

O que é juízo? 

Em filosofia, antes de iniciar qualquer discussão, convém esclarecer os termos. Quando falamos de juízo não 

é diferente. Como veremos, a noção de juízo do senso comum (como a responsabilidade que se adquire após 

a maioridade penal), embora presente nas mais diversas situações do nosso dia a dia, está muito distante do 

conceito filosófico de juízo. Entende-se por juízo, enquanto conceito filosófico, o ato de julgar e de avaliar um 

objeto. Para facilitar a compreensão, nos deteremos nos seguintes tipos de juízo: o juízo de fato, o juízo de 

valor e os juízos kantianos. 

Juízo de fato trata da avaliação criada a partir de uma realidade vivida; refere-se às coisas de modo objetivo. 

Por isso, os juízos de fato são descritivos, isto é, são afirmações que se propõem a descrever algum aspecto 

da realidade. Por exemplo, quando dizemos: “a neve é fria”, o que se nota é que estamos retratando a realidade 

de maneira factual, sem que haja a interferência de quaisquer valores ou percepções individuais.  

Juízo de valor, por sua vez, trata da avaliação criada a partir dos nossos gostos e percepções individuais. Por 

isso, pode resultar numa avaliação pejorativa e ter por base fatores culturais, sentimentais e ideológicos. Por 

exemplo, quando dizemos: “esta roupa é linda”, o que se nota é que “linda” é um valor atribuído à roupa de 

acordo com a nossa percepção individual e que, portanto, tem caráter subjetivo. No entanto, se a partir dessa 

availiação subjetiva, nós tentamos mudar a opinião ou os gostos de outra pessoa, o juízo de valor pode tornar-

se um problema. 

Antes de passarmos à definição dos juízos kantianos, vejamos o problema que eles buscam solucionar. Na 

modernidade, com as transformações ocorridas pela Revolução Científica, surge uma nova forma de 

investigação filosófica chamada teoria do conhecimento. Essa nova vertente de investigação filosófica 

buscava responder, em grande medida, às seguintes perguntas: De que forma o ser humano alcança o 

conhecimento? De que maneira ele apreende os objetos externos a ele? Nesse contexto, surgiram duas 

correntes filosóficas distintas que buscavam responder essas perguntas, a saber, o racionalismo e o 

empirismo. 

Para os racionalistas, a verdade só pode ser alcançada pela razão. Eles partem da ideia de que os sentidos são 

enganosos e, por esse motivo, incapazes de nos revelar o conhecimento verdadeiro. Somente os princípios 

lógicos podem dar base a conhecimentos seguros. Para esses teóricos, todos os homens possuem uma 

gama de ideias inatas. 

Já para os empiristas, só é possível alcançar a verdade, conhecer as coisas, a partir da experiência, ou seja, 

através dos sentidos. Para eles, a mente humana é uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, 

completamente sem conteúdo. Ao longo da vida, o homem adquire seus conhecimentos a partir da 

experiência sensível. 

Em sua obra, Crítica da Razão Pura, publicada pela primeira vez em 1781, Kant busca solucionar o problema 

referente às origens, às possibilidades e aos limites do conhecimento, que pode ser a priori, isto é, anterior à 

experiência, ou a posteriori, posterior à experiência. É justamente aí que aparece o conceito de juízo. Segundo 

ele, os juízos são formados a partir da conexão entre sujeito e predicado. Entendendo-se por predicado, aquilo 

que se declara sobre o sujeito. Desse modo, os juízos kantianos podem ser classificados da seguinte forma: 
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1. Juízos analíticos são juízos em que o predicado pode estar contido no sujeito, sendo uma análise pura. 
Por exemplo, quando dizemos: “todo triângulo tem três lados”. 

2. Juízos sintéticos a posteriori são aqueles em que o predicado vai se relcionar ao sujeito por uma síntese; 
têm por base a experiência. 

3. Juízos sintéticos a priori são aqueles em que o predicado não é exraído do sujeito, mas pela própria 
experiência como algo novo; têm por base a razão. 

 

É justamente dessa relação entre a razão e as experiências que se desenvolve o conhecimento. Ou seja, as 

experiências (sensações e percepções) fornecem a matéria-prima do conhecimento e a razão opera de modo 

a organizar e categorizar as suas estruturas. Com isso, Kant foi capaz de superar a longa dicotomia entre 

racionalismo e  empirismo, apresentando a solução que ficou conhecida como a síntese kantiana. 
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Exercícios 

 

1. O filósofo alemão Immanuel Kant formulou, na Crítica da Razão Pura, uma divisão do conhecimento e 
acesso da razão aos fenômenos. Fenômenos não são coisas; eles nomeiam aquilo que podemos 
conhecer das coisas, através das formas da sensibilidade (Espaço e Tempo) e das categorias do 
entendimento (tais como Substância, Relação, Necessidade etc.). Assim, Kant afirma que o 
conhecimento humano é finito (limitado por suas formas e categorias). Como poderia haver, então, 
algum conhecimento universalmente válido? Ele afirma que tal conhecimento se formula num “juízo 
sintético a priori”. Juízos são afirmações; o adjetivo “sintéticos” significa que essas afirmações reúnem 
conceitos diferentes; “a priori”, por sua vez, indica aquilo que é obtido sem acesso à experiência dos 
fenômenos, antes deles e para que os fenômenos possam ser reunidos em um conhecimento que tenha 
unidade e sentido. 

  

Com base nisso, indique a alternativa CORRETA. 

a) Para Kant, o conhecimento humano é diretamente dado pela experiência das coisas, acessíveis 
pelos sentidos (visão, audição, etc.).     

b) Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se altera 
caso a caso.     

c) Se a Metafísica é o conhecimento da essência das coisas elas mesmas, Kant é, na Crítica da Razão 
Pura, um defensor da Metafísica, e não um defensor da finitude do conhecimento.     

d) Para Kant, Espaço e Tempo são categorias do entendimento mediante as quais conhecemos os 
fenômenos.     

e) Juízos sintéticos a priori permitem organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e 
unicidade.     

   

 

2. Immanuel Kant é conhecido por ter comparado seu papel na filosofia com o de Copérnico na 
astronomia. Com base nos conhecimentos sobre Kant, assinale a alternativa correta. 

a) Assentou a realidade exterior no centro da investigação filosófica e a razão a girar em torno dela. 

b) Colocou no centro da investigação filosófica a realidade objetiva e fez o sujeito girar a sua volta. 

c) Disse primeiro o que é a realidade para depois estudar o que é a razão. 

d) Depositou no centro da investigação filosófica a própria razão. 

e) Pôs no centro da investigação filosófica os objetos do conhecimento dizendo que eles são 
racionais. 
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3. O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa 

sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios 

objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. 
KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 47. 

Coleção Os Pensadores. 

  
 Com base nos conhecimentos sobre a concepção kantiana de tempo, assinale a alternativa correta. 

a) O tempo é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral.    

b) O tempo é uma representação relativa subjacente às intuições.    

c) O tempo é um conceito discursivo, ou seja, um conceito universal.    

d) O tempo é um conceito empírico que pode ser abstraído de qualquer experiência.    

e) O tempo, concebido a partir da soma dos instantes, é infinito.     

   

 

4. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém todas as tentativas 
para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com 
esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da 
metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. 

 KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1994 (adaptado). 

  
O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução copernicana na filosofia. 
Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que 

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.    

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo.    

c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica.    

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos.    

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por 
Kant.  

   
 

5. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. 
Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído 
internamente por meio das formas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas categorias lógicas 
do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida 
pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias 
coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que 

a) a mente humana é como uma “tabula rasa”, uma folha em branco que recebe todos os seus 
conteúdos da experiência.    

b) os conhecimentos são revelados por Deus para os homens.    

c) todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência.    

d) Kant foi um filósofo da antiguidade.    

e) para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. 
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Gabarito 

 

1. E 
Para Kant, os juízos são estruturas que formulam o processo do conhecimento, sendo alguns juízos 
necessários e universais e, portanto, puros e a priori. Esses juízos, para ele, possibilitam o conhecimento 
denominado puro, ou seja, o conhecimento que está relacionado à estrutura cognitiva humana a priori, 
independentemente da experiência empírica.    

  
2. D 

No campo da teoria do conhecimento, a filosofia se preocupava até então em entender como o ser 
humano produzia saber a partir do objeto do conhecimento. Kant propôs que, na análise da produção do 
conhecimento, os filósofos focassem no sujeito e não no objeto. Essa inversão é comparada ao 
movimento da proposta copernicana, que inverte o centro do sistema planetário da Terra para o Sol. 

  
3. A 

Para Kant, os indivíduos possuem estruturas ou faculdades cognitivas que possibilitam a experiência e 
o entendimento, sendo essas estruturas existentes a priori, ou seja, estariam presentes nos indivíduos 
desde o nascimento, não dependendo de nenhuma condição empírica de aquisição. Entre essas 
estruturas, estaria a noção de tempo, de modo que o tempo seria uma forma a priori da sensibilidade, 
condicionante da apreensão dos fenômenos empíricos, como apontado pela alternativa [A].   

  
4. A 

Primeiro, distingamos entre os tipos de juízos que Kant considera sermos capazes de fazer. Eles são 
três: 1) juízos analíticos (ou aqueles juízos nos quais já no sujeito encontramos o predicado, ou seja, 
juízos tautológicos e, por conseguinte, dos quais não se obtém nenhum tipo de conhecimento); 2) juízos 
sintéticos a posteriori (ou aqueles juízos nos quais a experiência sensível está presente e se faz parte 
decisiva do julgamento, ou seja, juízos particulares e contingentes); e 3) juízos sintéticos a priori (ou 
aqueles juízos nos quais o predicado não está contido no sujeito e a experiência não constitui alguma 
parte decisiva do conteúdo, ou seja, juízos nos quais se obtém conhecimento sobre algo, porém sem que 
a experiência seja relevante para a conclusão obtida, o que faz desse tipo de juízo universal e necessário). 
Segundo, lembremos que Kant afirmava que a matemática e a física realizam justamente o último tipo 
de juízo mencionado. Ele, então, se perguntava se a metafísica também não era capaz de realizar esse 
tipo de juízo. Para solucionar esta questão: “é possível uma metafísica baseada em juízos sintéticos a 
priori?”, o filósofo irá modificar o ponto de vista da investigação se inspirando em Copérnico, isto é, 
considerando o objeto não através daquilo que a experiência sensível expõe, porém a partir da 
possibilidade de a faculdade mesma de conhecer constituir a priori o objeto – o astrônomo fez algo 
similar quando, em vez de calcular o movimento dos corpos celestes através dos dados da experiência 
sensível, calculou esses movimentos através da suposição de que o próprio observador (o homem sobre 
a Terra) se movia. Esse a priori que Kant formula se encontra nas formas da sensibilidade, nas categorias 
do entendimento e no esquematismo, isto é, na sua filosofia transcendental, ou na sua filosofia sobre as 
condições de possibilidade do próprio conhecimento.   

  
5. E 

Somente a alternativa [E] é correta. Kant faz uma “revolução copernicana” na filosofia ao colocar, como 
centro do processo de conhecimento, o sujeito e, não mais, o objeto. Tal concepção buscou superar a 
quimera entre inatistas e empiristas acerca do conhecimento. 


