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Resumo
Para entender o lugar que a “Antropologia do ponto de vista pragmático” ocupa na
totalidade do pensamento kantiano, este artigo põe em jogo algumas investigações: a
observação da organização da obra, a análise do seu ponto de vista pragmático e, a
partir dela, a análise da moralidade, do caráter, do papel da linguagem, da liberdade e
do tédio. Para tanto, essas investigações baseiam-se, em grande parte, na pesquisa
feita por Foucault, em sua tese complementar de doutorado. Não se trata aqui de
rever todo o percurso de Foucault, e refazer todos os seus argumentos, mas apenas
de seguir algumas de suas pistas e explorá-las na sua relação com o texto de Kant. A
análise da liberdade pragmática vai além das sugestões de Foucault e prolonga-se
num estudo da teoria kantiana das paixões e das emoções. Finalmente, este artigo
apresenta a tese de Foucault, que entende a reflexão própria à “Antropologia” não
como mera recompilação de textos pré-críticos, mas como passagem, pela repetição,

do campo da Crítica ao que seria o estágio último do pensamento kantiano, a filosofia
transcendental.
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