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Ensaio sobre as doenças da cabeça de 1764

IMMANUEL KANT
ENSAIO SOBRE AS DOENÇAS DA CABEÇA DE 1764
Tradução e introdução de
PEDRO MIGUEL PANARRA*

1 - Introdução
I. O tema da loucura no pensamento de Kant: Analogia com o
pensamento metafísico
Apresentação e contextualização do escrito de Kant.
O presente artigo pretende introduzir de uma forma breve o escrito pré-crítico de Immanuel Kant, Ensaio sobre as doenças da cabeça, publicado
em 1764, cuja tradução é apresentada neste mesmo número da Revista
Filosófica de Coimbra. Vamos procurar fazê-lo através de um procedimento
com dois momentos lógicos distintos: num primeiro momento descrevendo
as circunstâncias, as preocupações e o contexto teórico e social da sua
aparição; num segundo momento avançando um conjunto de esclarecimentos
que permitam identificar certos elementos fundamentais da sua estrutura
interna, de modo a poder esboçar uma interpretação a seu respeito.
A introdução que apresentamos não pretende ser um estudo sistemático
e minucioso de o Ensaio, e menos ainda uma interpretação exaustiva do
seu tema central, o estudo da loucura, fito que careceria de uma
comparação sistemática com os capítulos paralelos da Antropologia de um
ponto de vista pragmático de 1798, nos quais se desenvolve um processo
de apresentação das perturbações psicopatológicas, paralelo ao primeiro
e que com ele mantém semelhanças, quer no que diz respeito à aparência
mais imediata quer à estrutura interna da taxonomia. Na verdade, este é
o único escrito de Kant, em que o tema da loucura é considerado de forma
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autónoma. Todas as outras análises kantianas do tema, são apenas partes
de livros, fragmentos de outros escritos ou reflexões manuscritas disponíveis
no espólio. Além do mais, esta reflexão pode ser associada a outros temas
e ter por isso um carácter subsidiário ou, pelo contrário, estar em primeiro
plano e constituir o tema principal, como sucede neste caso. A importância
de o Ensaio sobre as doenças da cabeça, deve-se em parte à circunstância
de ser nele que se apresenta pela primeira vez este tema e que, em
simultâneo, se começa a forjar também um novo campo semântico que será
decisivo para o desenvolvimento do pensamento transcendental. Por sua vez
a elaboração desse campo semântico permite a Kant iniciar a apresentação
de uma perspectiva sobre a loucura com aspectos inovadores bem como
elaborar a linguagem que permite pensar a ilusão e a propensão para o
excesso que são intrínsecos ao uso teórico da razão humana, movimento que
constituirá o ponto de partida da elaboração da dialéctica transcendental.
II. Apresentação histórica da aparição do escrito Ensaio sobre as
doenças da cabeça.
O Ensaio sobre as doenças da cabeça foi publicado por Kant em
Königsberg, em cinco números da revista, Königsbergischen Gelehrten
und politischen Zeitungen, tendo tido início no mês de Fevereiro de 1764.
Só alguns anos mais tarde o texto foi editado em livro. Esta revista era
editada e foi fundada pelo filósofo Johann Georg Hamman, amigo e antigo
aluno de Kant, que nela colaborou amiúde. A sua actividade de articulista
e comentador de assuntos da actualidade é, aliás, pouco referida e foi
durante muitos anos uma componente importante da atitude viva e
calorosamente sociável de Kant, que participou em vários concursos de
natureza científica ou filosófica, assim como escreveu com frequência para
esta mesma revista, o que faz deste escrito uma não excepção.
O texto de Kant é publicado na revista num contexto particular motivado
pela ocorrência de um acontecimento recente, ainda que as suas articulações
temáticas e os desenvolvimentos a que deu origem excedam o âmbito restrito
do episódio que motivou a sua publicação. Pouco antes de Kant escrever o
Ensaio, apareceu no final de 1763 nos arredores de Königsberg um polaco
chamado Jan Pawlikowicz Zdomorzyrskich Komarnicki um homem de
aspecto esfarrapado e com a atitude de um fanático religioso, que foi
designado profeta das cabras, pois era com versículos bíblicos que respondia
a qualquer solicitação que lhe fosse dirigida. O homem que se deslocava
com um rebanho de ovelhas e cabras acompanhado pelo filho, tinha sofrido
uma grave doença de estômago, estado a que sobreveio uma crise de
perturbações alucinatórias.
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