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RESUMO 

 

 

Esta dissertação pretende analisar as noções de liberdade e vontade na filosofia moral de 

Kant. O filósofo defende a instituição de um princípio universal, capaz de limitar os impulsos 

humanos, uma vez que, em virtudes das necessidades naturais, o sujeito não tem força 

suficiente para escapar das armadilhas das inclinações. Kant propõe para a moral uma razão 

pura prática, que possibilita a aplicação da teoria à prática em função da liberdade do sujeito 

transcendental de pensar e agir. O sujeito autônomo, mediante a relação entre a boa vontade e 

a liberdade, cria suas próprias leis, ao mesmo tempo em que as respeita e obedece 

obrigatoriamente por força do dever (Solen), que é um conceito a priori, como um fato da 

razão. A razão é, portanto, responsável pelos pressupostos da moral que são: liberdade, 

imortalidade e Deus, ideias que representam o bem supremo e, por meio dos imperativos, 

determinam a ação moral. Outra perspectiva deste estudo se estende à exposição dos 

desdobramentos da filosofia de Kant e às críticas dos pensadores modernos e contemporâneos 

ao seu pensamento, as quais suscitaram propostas para um novo conceito de moralidade que 

atendam as questões atuais da sociedade.  

 

Palavras chaves: razão, conceito, liberdade, vontade, dever, moral. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation intends to analyze the notions of freedom and desire in Kant's moral 

philosophy. The philosopher defends the institution of a universal principle, capable of 

limiting human impulses, since, in virtue of natural necessity, the subject is not strong enough 

to escape the traps of the inclinations. Kant proposes to the moral a pure practical reason, 

which enables the application of theory to practice in the role of freedom of the transcendental 

subject of think and act. The autonomous subject, by the relationship between good will and 

freedom, creates its own laws, while respects it and obeys mandatory under the duty (Solen), 

which is a priori concept, as a fact of reason. The reason is therefore responsible for the moral 

assumptions that are: freedom, immortality and God, ideas that represent the supreme good, 

and by the imperatives, determine moral action. Another perspective of this study extends the 

exposure of the consequences of Kant's philosophy and the criticism of modern and 

contemporary thinkers to his thought, which proposals appear for a new concept of morality 

that answer current issues of society. 

Key words: reason, concept, freedom, desire, duty, morality.  
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre vontade e liberdade constitui um dos elementos fundamentais da 

filosofia moral kantiana. Kant é um ardoroso defensor da ideia segundo a qual a liberdade, 

para bem se efetivar, precisa estar alicerçada numa vontade boa, cujo pressuposto maior é o 

interesse da razão em bem conduzir o homem em direção ao reino dos fins: a emancipação ou 

maioridade. Portanto, trata-se de um problema de extrema relevância para a compreensão da 

arquitetônica da ética de Kant. 

Nossa dissertação pretende, pois, expor os contornos desse problema, indicando como 

esse tema surge no horizonte do seu pensamento e quais os desdobramentos que ele assume 

no conjunto de sua filosofia prática. Isto porque a relação entre (boa) vontade e liberdade se 

afigura com essencial para a construção de uma vida moral regida pelos princípios da razão. 

Kant, como sabemos, faz repousar na razão todo o universo da moralidade e, para tanto, ele 

demonstra como o mundo moral vai sendo constituída sob a égide da razão pura prática, ou 

seja, como as ideias regulativas se tornam imperativos necessários à vida moral.  

Em razão disso, faz-se necessário retraçar o percurso das ideias de Kant a partir dos 

pressupostos fundamentais de sua ética: a passagem da razão pura à razão prática. Ora, em a 

Crítica da razão pura e na Crítica da razão prática, Kant atribui à razão dois usos. No 

primeiro caso, em seu uso teórico, a razão aparece como um tribunal que julga as ideias 

possíveis de serem efetivadas ou objetivadas.  Mas, esta razão é limitada no que diz respeito 

ao seu poder de conhecer aquilo que escapa a uma experiência possível. Portanto, a razão não 

pode ser a única fonte de conhecimento, nem pode, como queria a metafísica, se constituir 

como uma ciência rigorosa. Neste sentido, a razão pura tem a função de produzir conceitos 

incondicionais, e buscar no entendimento as categorias para avaliar as ideias que podem ser 

objetivas. Mas fora da experiência ela nada conhece. 

Ademais, a razão pura se depara com aquelas ideias problemáticas que causam 

conflitos, a saber, as ideia de Deus, imortalidade da alma e liberdade, que ultrapassam todo o 

limite possível de seu conhecimento e que, por isso, são impossíveis de serem conhecidas, 

porque não se tem como comprová-las. Portanto, é só na esfera da possibilidade que estas 

ideias podem ser pensadas.  

Temos, portanto, o uso da razão na versão contemplativa, cujos pensamentos não têm 

nenhum valor de verdade, já que são apenas pensamentos imediatos, imaginação; são 
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conceitos vazios, sem conteúdo que possa torna-los verdadeiros, mas, que é comum a todo ser 

humano enquanto sujeito racional. Sendo assim, a razão tem a função de resolver este 

problema, recorrendo ao seu uso prático.  Portanto, a razão que pode ser prática, na medida 

em que é capaz de determinar os princípios morais da vontade. 

A vontade, então, não é outra senão a própria faculdade de desejar cujo fundamento 

determinante é a liberdade. A vontade (Wille) se impõe como boa vontade por derivar da 

capacidade humana de estabelecer leis morais mediante o uso da razão. Com efeito, a razão 

permite que os homens reflitam sobre as suas ações e seus desejos e possam, a partir do 

discernimento, atribuir para si certas regras de comportamento com vistas ao destino da 

humanidade, o que, para Kant, seria “a moralidade perfeita”. 

A exposição da moral kantiana nos conduz a uma necessidade de investigar os seus 

desdobramentos ao longo do tempo. Certamente, essa investigação do pensamento kantiano 

sobre a moral nos levará às encruzilhadas com que se deparou sua filosofia. Devemos, por 

isso, também tratar das tentativas de superação de suas ideias e do alcance e dos limites de sua 

ética. 

Na filosofia moral kantiana o sujeito transcendental kantiano é um sujeito capaz de 

pensar e agir. Portanto, trata-se de um sujeito autônomo em virtude da liberdade que a razão 

lhe confere, e, a partir daí, pode criar seus próprios princípios, cientes da obrigação de 

obedecê-los sob a forma de leis universais. Essa concepção da moral baseada no formalismo é 

o que deu motivos às críticas endereçadas a Kant, em sua vertente prática, ao longo do tempo. 

Os filósofos pós-kantiano, sejam eles críticos ou defensores, não negam a importância da 

filosofia de Kant e o legado deixado por ele, em especial no que concerne à filosofia moral, 

mas também não deixam de destacar seus limites e entraves. É fato que a filosofia de Kant 

teve grande alcance na modernidade e se estendeu além da sua época, influenciando o 

pensamento subsequente. Nosso trabalho tentará repertoriar uma parte dessas releituras do 

pensamento kantiano e destacar alguns momentos desse debate. Para tanto ele está assim 

dividido.  

No primeiro capítulo, tratamos dos pressupostos da filosofia prática kantiana 

destacando, sobretudo, as antinomias e os paralogismos da razão pura presentes na dialética 

transcendental. Aqui veremos como Kant determina os limites da razão pura, apresenta sua 

critica à metafísica e, finalmente, demonstra como as ideias regulativas da razão (Deus, 

liberdade, imortalidade da alma) podem se realizar na esfera da razão prática.  
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No segundo capítulo discorremos sobre os conceitos fundamentais que constituem a 

sua filosofia prática kantiana, ou ainda como a razão, em seu uso prático, determina a 

liberdade do sujeito. Aqui particularmente tratamos da relação entre razão, liberdade, vontade 

e lei moral, destacando a importância que o imperativo categórico assume na constituição das 

normas morais.  

  Em seguida, no terceiro capitulo, aprofundamos a análise acerca da relação entre boa 

vontade e lei moral, ao afirmar que somente quando se está sob os princípios produzidos pela 

razão é que a vontade é livre, pois escapa de toda lei empírica, de todo desejo e de tudo que 

afeta os seres humanos e os devia do seu destino, que é a moralidade.  

Finalmente, no quarto e último capítulo apresentamos os limites e impasses da 

filosofia moral kantiana e, sobretudo, as tentativas de se criar alternativas filosóficas ao 

pensamento kantiano. Com isso, apresentamos os contrapontos da filosofia de Kant de 

Nietzsche e Schopenhauer, bem como as alternativas que lhe são apresentadas por Habermas, 

Apel, Tugendhat, MacIntyre, Sponville, Rachels. Veremos, também, que, em face da 

complexidade do problema moral e dos contornos difusos do mundo contemporâneo, tais 

alternativas opositoras a moralidade kantiana muitas vezes se encontram também enredadas 

em dificuldades.  

Vale ressaltar que este último capítulo não pretende ser um aprofundamento das 

contraposições desses filósofos aqui destacados ao pensamento de Kant, muito menos das 

alternativas oferecidas por alguns filósofos contemporâneos que refletem sobre a moral 

kantiana. Nosso objetivo maior consiste em mostrar, de forma panorâmica, as várias 

abordagens opostas ao pensamento kantiano e como ele ensejou tais alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

  

 

CAPÍTULO I 

 

1. OS PRESSUPOSTOS DA FILOSOFIA PRÁTICA KANTIANA 

 

 

1.1. AS ANTINOMIAS DA RAZÃO PURA 

 

 

 
“A moral propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos 

felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade”. 

 

Immanuel Kant 

 

 

A pretensão de Kant ao escrever a Crítica da Razão Pura (1781) consiste em 

estabelecer um limite à razão em matéria de conhecimento. Nela, Kant vai mostrar por que a 

razão não pode se arrogar o direito de ser a ciência única do conhecimento, uma vez que ela 

mesma cria conceitos incognoscíveis. Kant, tampouco, elege a experiência sensível como a 

única via de acesso ao conhecimento. Ele, com efeito, busca uma terceira via
1
, que é a união 

entre a sensibilidade, entendimento e a razão
2
, que apesar de estarem completamente 

separadas e atuarem com funções distintas, é necessário que se unam para que haja um 

conhecimento verdadeiro e objetivo.  

Nasce assim o Idealismo kantiano
3
, e com ele a crítica ao dogmatismo e ao ceticismo

4
. 

A crítica se dirige aos racionalistas e empiristas, na medida em que os primeiros tomam a 

                                                 
1
 No Prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura (1781) Kant explica porque seguiu o caminho da 

crítica. Assim, diz ele: “enveredei por este caminho, o único que me restava seguir e sinto-me lisonjeado por ter 

conseguido eliminar todos os erros que até agora tinham dividido a razão consigo mesma, no uso fora da 

experiência. Não evitei as suas questões desculpando-me com a impotência da razão humana; pelo contrário, 

especifiquei-as completamente, segundo princípios e, depois de ter descoberto o ponto preciso do mal-entendido 

da razão consigo mesma, resolvi-as com a sua inteira satisfação. [...] e atrevo-me a afirmar não haver um só 

problema metafísico, que não se resolva aqui ou, pelo menos, não encontre neste lugar a chave da solução. Com 

efeito, a razão pura é uma unidade tão perfeita que, se o seu princípio não fosse suficiente para resolver uma 

única questão de todas aquelas que lhe são propostas por sua natureza, haveria que rejeitá-lo, pois não se poderia 

aplicar a qualquer outra com perfeita segurança”. Cf. Kant (2008c, AXIV, p 6). 
2
   A faculdade de conhecer superior é o entendimento, que é diferente da sensibilidade, considerada faculdade 

inferior. Mas, o entendimento, no que se refere ao conhecimento, divide-se em: entendimento, juízo e razão. Se 

pois “o entendimento é a faculdade das regras, e o juízo, a faculdade de descobrir o particular como um caso 

dessas regras, então a razão é a faculdade de deduzir, do universal e de representar este último como necessário e 

segundo princípios.” Cf. Antropologia do ponto de vista pragmático (2006, § 43, p. 97).  
3
 Kant não se considera um idealista, no sentido tradicional do termo. Por isso, diz ele: “Pelo facto de eu próprio 

ter dado à minha teoria o nome de idealismo transcendental, ninguém se pode arrogar a autoridade de o 

confundir com o idealismo empírico de Descartes (se bem que este fosse apenas um problema cuja 

insolubilidade, segundo a opinião de Descartes, deixava a cada um a liberdade de negar a existência do mundo 

dos corpos, porque nunca poderia ser respondido de uma maneira satisfatória), ou com o idealismo místico e 
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razão como única forma de acesso ao conhecimento, enquanto os empiristas consideram que 

apenas a intuição sensível ou sensibilidade nos permitem aceder a um conhecimento seguro.
  

Na Crítica da Razão Pura as ideias são erigidas pela razão, cujo conceito que ela 

produz deve se adequar ao objeto em questão. Sendo assim, todos os conceitos da razão são 

transcendentes e ultrapassam os limites de toda a experiência, que, por conseguinte, é a única 

que pode legitimar o conhecimento. Descartes por exemplo, afirmava que não deveríamos 

confiar nos sentidos, haja vista que eles podem nos enganar
5
. Kant, todavia, na Dialética 

Transcendental
6
, mostra que não é o sentido que nos engana, mas a imaginação que produz 

imagens que geram equívocos na nossa percepção das coisas
7
. Kant, da mesma forma, não 

deixa de enaltecer o papel da razão na constituição dos objetos do conhecimento. Porém, o eu 

penso kantiano difere do cogito cartesiano, pois se trata da unidade sintética originária da 

apercepção que deve acompanhar todas as representações dadas na intuição, e que, ao mesmo 

tempo, é capaz de imaginar coisas que não são reais. Assim, estamos todos sujeitos às ilusões, 

quando muito, podemos evitar o erro, mas não nos livramos das aparências, pois, como diz 

Kant, estas não desaparecem. Não obstante, ele afirma também em Prolegômenos que: 

 

Pode talvez perdoar-se à imaginação se ela, por vezes, divaga, isto é, se não 

se mantém prudentemente nos limites da experiência, porque, pelo menos, 

ela é animada e fortalecida por um tal ímpeto de liberdade e será sempre 

mais fácil moderar a sua ousadia do que ajudar o seu cansaço. Mas que o 

entendimento divague, ele que deve pensar, eis o que nunca pode ser 

perdoado (KANT, 1988, § 35, p. 94). 

 

                                                                                                                                                         
fantasista de Berkeley (contra o qual e outras quimeras semelhantes a nossa crítica contém o verdadeiro 

antídoto). Com feito, o que eu chamei idealismo não diz respeito à existência das coisas (a dúvida acerca da 

mesma é típica do idealismo no significado tradicional), já que nunca me ocorreu duvidar dela, mas apenas à 

representação sensível das coisas, a que pertencem, acima de tudo, o espaço e o tempo; acerca destes e, por 

conseguinte, a propósito de todos os fenômenos, mostrei simplesmente: que eles não são coisas (mas simples 

modos de representação), nem também determinações inerentes às coisas em si mesmas. O termo transcendental, 

porém, que em mim nunca significa uma relação do nosso conhecimento às coisas, mas apenas à faculdade de 

conhecer, devia impedir este erro de interpretação. Mas, para que tal apelação doravante não mais a provoque, 

prefiro retirá-la e quero que o meu idealismo seja chamado crítico.” Apesar disso, a metafísica ainda é o caminho 

para a realização das questões cosmológicas. Cf. Kant (1988, observação III, pp. 63-64). 
4
 Duas correntes que permeiam a filosofia por séculos causando discussões entre seus adeptos, as quais Kant 

critica em a Crítica da razão pura (2008c). Kant refere-se principalmente a Locke e Hume de cujas concepções 

ele tenta se esquivar e fazer com que a razão humana passe por entre os dois incólume, colocando limites à 

ambos. 
5
 Cf. Meditações metafísicas de DESCARTES (1999). 

6
 Parte da Critica da razão Pura que trata da lógica da aparência das coisas, em que as ideias são ilusões 

inevitáveis do sujeito, assim a “dialética transcendental deverá, pois contentar-se em descobrir a aparência de 

juízos transcendentes, evitando que ao mesmo tempo essa aparência nos engane”; mas nunca conseguirá que 

essa aparência despareça (como a aparência lógica) e deixe de ser aparência. Cf. Kant (2008c, A 298, p. 297.)  
7
 Contrariamente a Kant, Descartes, a quem Kant critica por ser dogmático, diz que os sentidos é que nos 

enganam e não a imaginação. Diz ele: “Presumirei, então, que existe não um verdadeiro Deus, que é a suprema 

fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, não menos astucioso e enganador do que poderoso, que dedicou 

toda seu indústria em enganar-me.” Ver Meditações Metafísica de Descartes (1999, p. 255). 
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Posteriormente, em Antropologia do Ponto de Vista Pragmático (1798), na qual ele 

trata das faculdades concernentes ao conhecimento, Kant afirma que “A imaginação vagando 

desregradamente confunde a mente pela alternância das representações, que a nada estão 

objetivamente ligadas, de maneira que quem sai de uma companhia dessa espécie se sentirá 

como se tivesse sonhado” (KANT, 2006, § 31, p. 75), porque a “ilusão causada pela força da 

imaginação do ser humano vai frequentemente tão longe, que acredita ver e sentir fora de si o 

que só tem no próprio cérebro” (KANT, 2006, § 32, p.76). Kant, com efeito, defende os 

sentidos, pois, para ele, “os sentidos não enganam. [...]; e isso não porque os sentidos julgam 

sempre corretamente, mas porque não julgam de modo algum; por isso o erro recai sempre 

sobre o entendimento” (KANT, 2006, § 11, p. 45). 

Daí porque Kant concebe um conhecimento a priori
8
 que é o único capaz de objetivar 

ou de tornar verdadeiro o pensamento, o qual só é possível mediante o entendimento, que é a 

faculdade de conhecer ao ligar um ao outro, a saber, sensibilidade e razão. Dessa maneira, o 

conhecimento se dá através de uma síntese operada pelo entendimento, segundo as suas 

categorias lógicas, ou seja, os juízos das coisas dadas na intuição sob as formas do tempo e do 

espaço.  O tempo e o espaço são “duas fontes de conhecimento” pelas quais os seres humanos 

representam os objetos para si. Através do tempo pode-se representar internamente o objeto, 

já que o tempo não é força que pode ser medida, portanto trata-se de uma intuição interna do 

sujeito. O tempo é a condição da mudança e do movimento das coisas, já que ele atua de 

forma sucessiva, ou seja, o que é agora não pode ser o mesmo depois, porque a sucessividade 

não permite que as coisas sejam estáticas. 

Enquanto isso, o espaço é o que dá a forma externa ao objeto, ou seja, ele torna as 

coisas permanentes e, portanto, concretas, reais, porque é no espaço onde as coisas se 

apresentam geometricamente. O espaço é um todo constituído de partes que limitam os 

objetos nele expostos. Sendo assim, o espaço é uma intuição externa, pela qual o sujeito 

apreende todas as propriedades contraditórias de um mesmo objeto ao mesmo tempo em que 

são dadas de forma simultânea. Dessa forma, o tempo e o espaço são formas puras de toda 

                                                 
8
  O a priori foi um dos motivos que dificultou e adiou por um tempo o término da Crítica da Razão Pura e que 

Kant relata em carta a Hers, em 21 de fevereiro 1772: “pergunto-me: em que base se funda a relação com o 

objeto daquilo que designamos por representação? ‘[...] encontro-me agora a ponto de formar uma crítica da 

razão pura, atinente à natureza da consciência tanto teórica como prática, na medida em que é simplesmente 

intelectual; elaborei primeiro uma parte sobre as fontes da metafísica, seus métodos e limites; e publicá-la-ei 

talvez dentro de três meses’”. Mas foi preciso mais do que isso, foram 10 anos a mais para ficar pronta a Crítica 

da razão pura.
 
Segundo Kant, conhecer o a priori significa conhecermos algo pela razão quando estamos 

conscientes que poderíamos ter conhecido, mesmo se não tivesse tido a experiência, portanto, conhecimento 

racional e a priori se identificam. Ver Prefácio tradução portuguesa da Crítica da Razão Pura (2008c, p. VI). 
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intuição sensível
9
, uma interna e outra externa, que tornam possíveis as proposições sintéticas 

“a priori”. Neste caso, ou se concebe que existe essa possibilidade de se extrair diversos 

conhecimentos sintéticos, ou então terá que se negar a validade de conhecimento puro, a 

exemplo da matemática, pois, diz Kant em Crítica da Razão Pura:  

 

Entre os diversos conceitos, porém, que constituem o tecido muito mesclado 

do conhecimento humano, alguns há que se destinam também a um uso puro 

a priori (totalmente independente de qualquer experiência); e este seu direito 

requer sempre uma dedução, porque não bastam as provas da experiência 

para legitimar a sua aplicação, é preciso saber como se podem reportar a 

objetos que não são extraídos de nenhuma experiência (KANT, 2008c, A85, 

pp. 119-120). 

 

As fontes de conhecimento (espaço e tempo) determinam o seu próprio limite 

enquanto se referem ao objeto como fenômeno, e não como coisa-em-si. Vale lembrar que o 

espaço e tempo não subsistem por si só, eles só são possíveis ao sujeito cognoscente que é 

quem conhece porque representa para si os fenômenos. Sendo assim, pelo fato de o 

conhecimento derivar de uma fonte interna e outra externa, é que Kant também concebe uma 

diferença entre a dedução transcendental dos conceitos a priori, pelos quais se explica os 

objetos, e a dedução empírica que é o modo como se adquire um conceito mediante a 

experiência dos objetos empíricos. Estas são as formas pelas quais a razão elabora seus 

conceitos.  

Para o filósofo, a função da razão pura consiste em formar uma unidade suprema, 

através das categorias, que ela busca no entendimento e que lhe dão valor objetivo, tornando 

possível o conhecimento. Ocorre que a razão, por sua própria natureza, cria conceitos que, na 

verdade, não podem ser demonstrados e, portanto, não têm possibilidade de se objetivarem ou 

de se tornarem válidos, porque ultrapassam os limites de uma experiência possível. Estes não 

passam de ideias regulativas que não podem ser reduzidas a uma experiência. Ademais, elas 

são difíceis de ser explicadas, mas também não podem ser refutadas porque delas nada se 

sabe; são conceitos vagos porque, como diz Kant, “pensamentos sem conteúdo são vazios, 

intuições sem conceitos são cegas” (KANT, 2008c, B76, p. 89), pois, nem o pensamento 

sente, nem a sensação pensa. Os conceitos puros só são possíveis mediante as categorias do 

entendimento, que são as condições do conceito mais elevado, o incondicionado.  

                                                 
9
 O tempo e o espaço são, para Kant, as únicas fontes de conhecimento possível, que aparecem como 

representações para o sujeito e não o objeto em si, ou seja, o tempo e espaço não subsistem por sim mesmos. 

Segundo Kant, Leibniz e Wolf erraram ao conceber que a distinção entre o sensível e intelectual era apenas 

lógica, quando na verdade essa diferença é transcendental e se refere ao sujeito que é a origem de todo 

conhecimento. Cf. a Estética transcendental da Crítica da Razão Pura (2008c). 
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A razão, para Kant, é, portanto, um tribunal que julga e decide sobre os seus próprios 

conceitos, afirmando ou negando e lhe conferindo uma unidade suprema, que esteja de acordo 

com o objeto dado, mesmo que ela não tenha uma relação imediata com o objeto (Objekt)
10

 

empírico, pois só através do entendimento isto é possível.  A razão é, pois, a faculdade de 

julgar e de construir princípios universais.  

Sendo assim, Kant ao admitir que as ideias são de ordem metafísica, elaborou o que 

ele chama de antinomias da razão. São quatro antinomias que dizem respeito a conceitos 

opostos, teses e antíteses, como: mundo, alma, liberdade e Ser supremo (Deus) cujos 

problemas indicam as categorias de quantidade, qualidade, relação, modalidade, que 

determinam as formas dos problemas metafísicos de todo ser humano. Para Gérard Lebrun, a 

crítica à razão é uma tentativa de Kant para resolver as contradições ali presentes, que ele 

denomina de dialética da aparência.  

No primeiro conflito, admitindo-se que “O mundo tem um começo no tempo e é 

também limitado no espaço” (KANT, 2008c, B456, p. 392), o conflito está justamente em não 

se poder conceber um mundo infinito, uma vez que não se pode realizar uma síntese de uma 

série que nunca termina. Portanto, tudo que existe deve ter um começo em qualquer tempo e o 

começo do mundo “é condição necessária de sua existência” (KANT, 2008c, B456, p. 392). 

Ademais, em se tratando de espaço, este não é um todo infinito de partes, porque as partes só 

são partes mediante o todo. Da mesma forma que não se pode ir até o infinito no tempo, 

também não se pode medir uma grandeza infinita, pois, para se pensar um todo, teria que se 

considerar a síntese completa das partes do mundo infinito, o que é impossível porque se é 

infinito não poder haver um todo das partes. Conclui-se, então, que o mundo tem um começo 

e tem um limite, portanto, o mundo é finito no tempo e limitado no espaço. 

Mas, do lado da antítese contradizendo a tese, infere-se que “O mundo não tem 

começo nem limites no espaço; é infinito tanto no tempo como no espaço” (KANT, 2008c, 

B455, p. 393). Ademais, se o mundo tem um começo, ele dever ter decorrido um tempo 

anterior, ou seja, um tempo que não era, portanto, seria um tempo vazio e tempo vazio é nada, 

portanto, seria nada, e do nada, nada se origina. Assim, diz Kant, “podem, por conseguinte, 

começar no mundo várias séries de coisas, mas o próprio mundo não pode ter começo e é, 

pois, infinito em relação ao tempo passado” (KANT, 2008c, B455, p. 393). Disso se infere 

                                                 
10

 Kant usa o termo Objekt para designar o objeto no sentido de fenômeno, e usa Genstand para significar a 

“coisa em si”, ou quando se refere ao Objeto referente à forma. Diz ele: “Todo o objeto (objekt) é objeto 

(Genstand), mas nem todo o objeto (Genstand, por ex., a coisa em si) é um ‘ob-jeto’ possível. O imperativo 

categório, o dever, a obrigação não são ‘ob-jetos’ (Objekt) da experiência científico-natural.” Cf. notas a 

propósito das traduções de alguns termos em a Crítica da Razão Prática (1994, p. 188). 
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também que, considerando que o espaço seja limitado, ele estaria num espaço vazio, e espaço 

vazio não há limite. Se assim fosse teria que existir “não só uma relação das coisas no espaço, 

mas ainda uma relação das coisas ao espaço” (KANT, 2008c, B455, p. 393). Portanto, o 

mundo é infinito tanto no tempo quanto no espaço, e se é infinito não há nem começo nem 

limite.  

Já no segundo conflito, a ideia é de que “Toda a substância composta, no mundo, é 

constituídas por partes simples e não existe nada mais que o simples ou o composto pelo 

simples” (KANT, 2008c, B462, p. 398). Kant afirma que o conflito diz respeito à 

possibilidade de a substância ser anulada por completo pelo pensamento na medida em que, 

sendo ela apenas composta, não existindo partes simples, nada subsistiria, a não ser que fosse 

impossível suprimir ou anular a composição pelo pensamento.  Ocorre que como as 

composições são “relação acidental de substâncias” de certo que não existe composição sem 

as partes simples, diz Kant: “[...] refiro-me aqui ao simples, na medida em que é dado 

necessariamente no composto, porque este pode nele ser resolvido como nas suas partes 

integrantes” (KANT, 2008c, B470, p. 404). Ora, se as coisas no mundo são simples e se a 

substância
11

 é composta pelo simples, então o composto é apenas um estado exterior das 

coisas, somente isso. Além disso, a razão só pode pensar as coisas em seu estado anterior a 

composição, que é o simples. 

Quanto à antítese, ela assim se revela: “Nenhuma coisa composta no mundo é 

constituída por partes simples, nem no mundo existe nada que seja simples” (KANT, 2008c, 

B463, p. 399). Para Kant, toda substância só é possível no espaço, e espaço não é constituído 

de partes simples, mas é constituído de tantas partes quanto é preciso para ocupar o espaço. 

Segue que, “as partes absolutamente primeiras de todo o composto são simples. O simples 

ocupa, pois, um espaço” (KANT, 2008c, B463, p. 399). Neste caso, sendo a substância real, 

porque o que está no espaço é exterior, e o que é exterior é substancial, e, portanto real, então 

o real é em si diverso, portanto, é composto. Além disso, se “o mundo sensível tem de ser 

considerado como o conjunto de todas as experiências possíveis, resulta que nele em lugar 

algum nada de simples é dado” (KANT, 2008c, B465, p. 401). Portanto, tudo é composto. 

                                                 
11

 Kant denomina esta tese de princípio dialético da monadologia de Leibiniz, que, segundo ele, para Leibniz, o 

simples é dado de imediato como substância. A substância aqui tratada por Kant é um todo constituído por parte 

simples, portanto, um todo substancial, cujos dados separados (pelo pensamento) formam uma coisa una. Cf. 

Kant (2008c, B 470, 404). Já, para Aristóteles, substância (ούσια) significa aquilo que faz uma coisa ser o que é. 

Ele determina como substância tudo aquilo que está em ato, ou seja, que se realiza mediante a matéria e forma. 

Assim, a substância para Aristóteles é a unidade de todas as significações do ser, pois o ser tem vários sentidos. 

Cf. Metafísica de Aristóteles (2006). 
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A tese do terceiro conflito levanta a hipótese de que: “A causalidade segundo as leis 

da natureza não é a única de onde podem ser derivados os fenômenos do mundo no seu 

conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário admitir para os 

explicar” (KANT, 2008c, B472,  p. 406). Pois bem, se pela lei da natureza “tudo o que 

acontece pressupõe um estado anterior, ao qual infalivelmente sucede segundo uma regra,” 

(KANT, 2008c, p. B474, 406), ou seja, se uma causa vai sempre estar condicionada a uma 

causa anterior, esta anterior já é em si algo acontecido, cuja consequência também não teria 

um começo, mas já teria sido, e assim sucessivamente, de tal forma, que, seguindo a lei da 

natureza, “haverá sempre apenas um começo subalterno, nunca um começo primeiro, e não 

há, portanto, integridade da série pelo lado das causas provenientes umas das outras” (KANT, 

2008c, B474, p. 406).   

Decorre disto que se existem fenômenos que não têm sua causa nas leis naturais e nem 

por elas podem ser explicados, então é preciso conceber que haja outro tipo de causalidade 

que inicie algo por si mesmo, um começo absoluto. Então, admitir que há uma liberdade 

espontânea, é “admitir uma faculdade que por si mesma, inicie uma série de coisas ou estados 

sucessivos” (KANT, 2008c, B476, p. 408). Uma liberdade transcendental, o que pressupõe 

uma causa espontânea. Neste caso o destino não segue a causalidade da natureza, mas é 

contingente e dinâmico, tal como o agir humano. 

Segundo Kant, há uma dificuldade de se entender como uma causa, sem apoio 

sensível, pode dar inicio a um começo e dele a existência de outras coisas, já que todo começo 

pressupõe um estado anterior, segundo o conceito de causa e efeito. A resposta dele é que, 

aqui não se trata de um começo no tempo, mas de uma causalidade. Além disso, não há o que 

se demostrar neste caso, já que são apenas ideias da razão, e, portanto, instâncias subjetivas 

que dizem respeito à apercepção do sujeito (eu penso), por isto, são vazias de conteúdos, 

impossíveis de serem demonstradas.  

Porém, por outro lado a antítese rebate dizendo que “Não há liberdade, mas tudo no 

mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza” (KANT, 2008c, B473, p. 407). 

Como, neste caso, não há uma causa absolutamente primeira, então a causa já está contida nas 

próprias leis da natureza, pois, uma causa necessariamente precede outra e antes desta outra 

causa e assim sucessivamente. É por isto que só as leis da natureza podem dar uma 

integridade e um ordenamento ao mundo posto, pois, trata-se de um processo contínuo de 

tudo que acontece. O que não seria possível se fosse considerado um começo de qualquer 

coisa, a partir de uma liberdade espontânea, pois esta, estando fora do mundo sensível (porque 
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tais leis são transcendentais), não teria possibilidade de experiência, portanto, “é um vazio ser 

da razão” (KANT, 2008c, B475, p. 407). Então não existe nenhuma liberdade transcendental 

que possa dar um começo absoluto aos acontecimentos, mas tudo acontece segundo as leis 

naturais. 

Para Kant, “a liberdade
12

, (a independência) em relação às leis da natureza é, sem 

dúvida, uma libertação da coação, mas é também uma libertação do fio condutor de todas as 

regras” (KANT, 2008c, B475, p. 407), regras que são o ponto de apoio necessário à 

integridade das coisas. Dessa forma, a causalidade segundo a natureza é própria do 

entendimento e, portanto, possível de validação, enquanto a outra (liberdade transcendental) é 

apenas uma ilusão sofística.  

O quarto conflito diz respeito à tese de que: “Ao mundo pertence qualquer coisa que, 

seja como sua parte, seja como sua causa, é um ser absolutamente necessário” (KANT, 

2008c, B480, p. 412). Kant entende que tudo só é possível no mundo sensível como 

fenômeno, e que toda mudança “está submetida a uma condição, que a precede no tempo e 

relativamente à qual é necessária.” (KANT, 2008c, B482, p. 412). O tempo, portanto, é a 

possibilidade de existência dos fenômenos como causalidade das causas das mudanças, e 

como os fenômenos não podem estar além do mundo sensível, então o mundo é a sua própria 

causa. Sendo assim, não há um ser originário fora do mundo, mas é no próprio mundo que se 

encontra a causa absoluta e necessária
13

, seja em parte, seja no todo.  

Mas, a antítese refuta esta ideia sugerindo que “Não há em parte alguma um ser 

absolutamente necessário, nem no mudo, nem fora do mundo, que seja a sua causa” (KANT, 

2008c, B481, p. 413). De fato, diz Kant: 

 

Bem pode ser permitido admitir a existência de um ser soberanamente 

suficiente como causa de todos os efeitos possíveis, para facilitar à razão a 

                                                 
12

 “A ideia de liberdade encontra-se apenas na relação do inteligível, enquanto causa, ao fenômeno, como efeito. 

Portanto, não podemos atribuir liberdade à matéria em razão da sua ação incessante pela qual enche o seu 

espaço, embora esta ação resulte de um princípio interno. Não podemos, tampouco, encontrar algum conceito de 

liberdade adequado a puros seres inteligíveis, como, por exemplo, Deus, na medida em que a sua ação é 

imanente. Com efeito, a sua ação, ainda que independente de causas determinantes exteriores, é, no entanto, 

determinada na sua razão eterna, por conseguinte, na natureza divina. Só quando algo deve começar mediante 

uma ação, por conseguinte, quando o efeito deve encontrar-se na série temporal, portanto, no mundo sensível 

(por exemplo, o começo do mundo), é que se levanta a questão acerca se a causalidade da própria causa deve 

também começar, ou se a causa pode suscitar um efeito sem que a sua causalidade comece. No primeiro caso, o 

conceito desta causalidade é um conceito de necessidade natural; no segundo, um conceito de liberdade. O leitor 

verá assim que, em virtude de eu ter definido a liberdade como a faculdade de começar por si mesma um evento, 

abordei justamente o conceito que constitui o problema da metafísica.” Cf. nota de Kant em Prolegômenos 

(1988, nota 1, p. 133). 
13

 Foi Aristóteles quem entendeu que existe uma substância suprassensível que é a causa de todas as coisas. O 

primeiro motor que move tudo sem se mover. Para São Tomás de Aquino, este primeiro motor é Deus.  
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unidade dos princípios explicativos que procura. Porém, chegar ao extremo 

de dizer que tal ser existe necessariamente, não é já a modesta expressão de 

uma hipótese permitida, mas a pretensão orgulhosa de uma certeza apodítica; 

porque o conhecimento do que se afirma como absolutamente necessário 

deve também comportar uma absoluta necessidade (KANT, 2008c, B641, 

p. 513). 

 

Se for, então, considerado que existe um ser necessário no mundo ou que o próprio 

mundo seja necessário, então tudo teria um começo absoluto e o próprio mundo seria a causa 

absoluta de si mesmo, ou não teria começo algum porque tudo no mundo já seria absoluto, 

necessário e incondicionado. Em ambos os casos há uma contradição, de um lado porque é 

contrária à lei da dinâmica das mudanças dos fenômenos que considera que o mundo dos 

fenômenos é condicionado e contingente, por isso não pode ter um começo absoluto, 

necessário e incondicionado, o que significaria que a multiplicidade seria derivada de algo 

que subsistisse em si necessariamente e que lhe daria origem. Mas isso se revela impossível já 

que é contingente. 

Do outro lado, é contraditório dizer que existe um ser necessário fora do mundo, já 

que as mudanças só acontecem no tempo e o tempo é condição dos fenômenos que pertencem 

ao mundo sensível, então não pode haver um ser fora do mundo. Portanto, não há ser no 

mundo, nem fora dele, embora seja algo concebível à razão humana. Para Kant, não há, pois, 

como conceber da contingência empírica a contingência inteligível, pois o que é inteligível é 

necessário e não é contingente. Contingente é aquilo que pode suscitar o seu oposto 

contraditório, então, não é possível se inferir uma contraditoriedade de conceitos puros do 

entendimento.  

A dificuldade de se conceber um ser necessário, ou uma causa suprema, se deve ao 

fato de sermos obrigados a admitir um conceito incondicionado para o fenômeno, mas que 

não pode se desprender das leis empíricas. Assim, procura-se algo que os liguem e os elevam 

da condição ao incondicionado. Kant observa, então, que, neste caso, tanto a tese quanto a 

antítese podem ser falsas ou verdadeiras em relação “à razão humana comum, que muitas 

vezes corre o risco de se contradizer ao pensar o seu abjeto a partir de dois pontos de vista 

diferentes.” (KANT, 2008c, B489, p. 417). Com efeito, a ideia de um ser necessário depende 

do ponto de vista e do interesse de quem utiliza a razão, ou seja, se de um lado se considera o 

ser supremo enquanto causa das mudanças no tempo, que é incondicionada, do outro se 

considera as mudanças segundo sua contingência.  

As antinomias, segundo Kant, são ideias que se contradizem enquanto uma admite a 

finitude (tese) e a outra a infinitude (antítese), atribuindo tais tendências da “tese”, ao 
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racionalismo dogmático e às “antíteses” ao empirismo, que também não deixa de ser 

dogmático pelo seu radicalismo em querer ser a única forma de conhecimento. Então o erro 

dos racionalistas e empiristas se dá pelo simples fato de terem considerado “a coisa em si”, 

quando na verdade são apenas representações que são dadas na experiência.  

O fato de o mundo ser limitado ou ilimitado, finito ou infinito, se o corpo é divisível 

ou indivisível, se há uma liberdade natural ou transcendental, ou ainda se existe um ser 

originário e supremo (Deus) dentro ou fora do mundo, são questionamentos que só podem ser 

concebidos para além da razão porque não podem ser apreendidos por nenhuma experiência 

possível.  

 
Eis aqui, pois, o mais estranho fenómeno da razão humana, de que não se 

pode mostrar nenhum exemplo em qualquer outro dos seus usos. Se, como 

frequentemente acontece, concebermos os fenômenos do mundo dos 

sentidos como coisas em si, se aceitarmos os princípios da sua ligação como 

universais para as coisas em si e não simplesmente para a experiência, o que, 

pois, é igualmente habitual, até mesmo inevitável, sem a nossa crítica, 

manifesta-se assim um conflito inesperado que nunca pode pacificar-se pelo 

habitual método dogmático, porque tanto a tese como a antítese podem ser 

estabelecidas por provas igualmente luminosas, claras e irresistíveis — e eu 

respondo pela justeza de todas estas provas —, e a razão vê-se assim 

dividida consigo mesma, situação acerca da qual se alegra o céptico, mas 

que lança o filósofo crítico para a reflexão e inquietude (KANT, 1988, § 

52, p. 127).  
 

Segundo as considerações que Kant faz nos Prolegómenos, “duas proposições que se 

contradizem não podem ambas ser falsas, a não ser que o conceito, em que as duas se 

baseiam, também seja contraditório” (KANT, 1988, § 52 c, p. 129). Ainda sobre esse tema. 

 

Na primeira classe das antinomias (antinomias matemáticas), a falsidade do 

pressuposto consistia no facto de aquilo que é contraditório (a saber, o 

fenômeno como coisa em si) ser representado como conciliável num 

conceito. Mas, no tocante à segunda classe de antinomias, isto é, a classe 

dinâmica, a falsidade do pressuposto consiste em representar como 

contraditório o que é conciliável; por conseguinte, enquanto no primeiro 

caso ambas as afirmações opostas eram falsas, aqui, por outro lado, as duas, 

que se contrapuseram por simples mal-entendido, podem ser verdadeiras 

(KANT, 1988, § 53, p. 131). 
 

 

Assim sendo, as contraditoriedades das ideias se dão em razão de um mal entendido, 

mas que se resolve à medida que o homem pode transitar nos dois mundos: o sensível 

(natureza) e o inteligível (liberdade), e que, por conseguinte, se permita uma conciliação do 

inteligível com o sensível ou do caráter empírico e caráter inteligível do homem num sentido 
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prático. No entanto, tanto a tese quanto a antítese têm na razão a mesma possibilidade de 

valor, de forma que a própria razão deverá decidir sobre este conflito. O problema consiste em 

saber se a razão consegue decidir corretamente e como ela o fará.  

Neste sentido, as teses estão sob a égide do dogmatismo e as antíteses do ceticismo. 

Mas, a razão não tomará partido por nenhuma das partes, pois ambas podem ser rejeitadas, 

seja porque as pretensões “que uma ou ambas as partes não tem razão na afirmação que 

sustentam (na conclusão), porque não souberam alicerçá-la em argumentos sólidos” (KANT, 

2008c, A501, p. 443), seja porque pela “clareza de ambas as partes, será impossível apurar 

jamais qual delas tem o direito pelo seu lado” (KANT, 2008c, A501, p. 443), do que se segue 

que a querela perduraria sem fim. Então, a solução de Kant, é que ambas são fruto de uma 

“aparência transcendental” que ele chama de oposição dialética.  

Neste caso, os dois juízos, diz Kant, são “dialeticamente opostos entre si, podem ser 

ambos falsos porque não só se contradizem, mas um deles diz mais do que é necessário para a 

contradição” (KANT, 2008c, B532, 445). Contudo, toda questão da contradição das 

antinomias desaparecem na medida em que  

 

Se mostrou que é apenas dialética e é o conflito de aparência proveniente de 

se ter aplicado a ideia da totalidade absoluta, válida unicamente como 

condição da coisa em si, a fenômenos, que só existem na representação, e 

quando constituem uma série, na regressão sucessiva, mas que não existem 

de qualquer outro modo (KANT, 2008c, B534, p. 446).  
 

 

E isso vale para todas as ideias cosmológicas, ou seja, 

 

[...] que a quantidade de partes num fenômeno dado não é em si finita nem 

infinita [...]. O mesmo é válido para a série das causas subordinadas umas às 

outras ou para a série das existências até à existência incondicionalmente 

necessária, que nunca pode ser considerada nem finita nem infinita em si, 

quanto à totalidade, porque, como série de representações subordinadas, 

consiste unicamente na regressão dinâmica, não podendo, porém, existir em 

si anteriormente a esta regressão e como uma série de coisas que subsistiria 

por si” (KANT, 2008c, B534, 446). 

 
 

  Portanto, sendo tudo apenas fenômenos que “em geral nada são fora das nossas 

representações” (KANT, 2008c, B535, 447), não há nada que impeça que a razão conceba a 

finitude ou infinitude do mundo, que a alma seja mortal ou imortal, que as coisas tenham uma 

causa espontânea, uma liberdade transcendental, ou seja, “que ao menos o homem seja livre, 

visto ser considerado responsável por seus atos” (PASCAL, 1992, p. 97), ou que a experiência 
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ou o entendimento considere que todas as coisas apenas seguem seus destinos conforme as 

providências de um “grande artista, a Natureza (natura daedala rerum), de cujo curso 

mecânico transparece com evidência uma finalidade: através da discórdia dos homens, fazer 

surgir a harmonia, mesmo contra a sua vontade [...]” (KANT, 2008a, p. 23).  

Com efeito, os conceitos, na concepção de Kant, podem servir aos interesses práticos, 

e, portanto, à moralidade, é o que diz Pascal em O pensamento de Kant: “Os nossos atos, 

enquanto se manifestam no mundo dos fenômenos, são determinados segundo as leis desse 

mundo; mas são livres na medida em que emanam de um eu que está para além do mundo dos 

fenômenos” (PASCAL, 1992, p. 97). Deverão, então, as ideias objetivas terem algo que as 

distinga das proposições ou raciocínios sofísticos, e que sejam problemas que realmente 

afligem a humanidade verdadeiramente, para que a razão, diz Kant: 

 
[...] não se ocupe de uma questão arbitrária, levantada apenas por capricho, 

mas de um problema que se depara necessariamente à razão humana na sua 

marcha; e, em segundo lugar, que apresente, como proposição contrária, não 

uma aparência artificial que logo desaparece desde que como tal se examina, 

mas uma aparência natural e inevitável que, mesmo quando já não engana, 

continua ainda a iludir, embora não a enredar, e que, por conseguinte, pode 

tornar-se inofensiva sem nunca poder ser erradicada (KANT, 2008c, B 450, 

p. 389). 

 

 

Diante de todo este impasse da razão consigo mesma, não se pode, segundo Kant, 

afirmar nem refutar nenhum desses pensamentos (thesis cum antíthesis), de forma a atribuir a 

verdade a um lado em detrimento do outro. Isto é, deve-se refletir sobre isso, “sem que se 

atribua a um, mais do que ao outro, um direito especial à aprovação” (KANT, 2008c, A421, p. 

388).  Muito pelo contrario, são conflitos da razão que se originam enquanto os pensamentos 

transitam do entendimento à razão, ou quando se elevam além das categorias do 

entendimento, dos quais a razão não pode se furtar de responder alegando que são objetos 

desconhecidos. Diz Kant: 

 
Não podemos, pois, nos esquivar-nos a obrigação de dar solução, pelo 

menos crítica, às questões racionais apresentadas, deplorando os estreitos 

limites da nossa razão e confessando, com a aparência de um conhecimento 

de nós próprios cheio de humildade, que excede a nossa razão decidir se o 

mundo existe desde toda a eternidade, ou se teria um começo; se o espaço do 

mundo está cheio de seres até ao infinito, ou confinado em determinados 

limites; se no mundo há algo que seja simples, ou se tudo se subdividirá até 

ao infinito; se haverá criação e produção pela liberdade ou se tudo se 

encontra ligado à cadeia da ordem da natureza; e, por fim se haverá um ser 

totalmente incondicionado e necessário em si, ou se tudo é condicionado na 
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sua existência e, por conseguinte, externamente dependente e contingente em 

si (KANT, 2008c, B510, p. 431). 

 

 

E ainda, segundo Kant, se nada podemos dizer ao certo em relação a essas ideias, não 

é pelo fato de a coisa ser desconhecida, pois, se tal coisa não pode nos ser dada, não há 

solução, porém a tratamos como se fosse real, mas tudo isso não passa de raciocínios 

sofísticos “que da experiência não tem a esperar confirmação, nem refutação a temer, e cada 

uma delas não somente não encerra contradição consigo própria, mas encontra mesmo na 

natureza da razão condições da sua necessidade” (KANT, 2008c, B449, p. 389).  

De toda forma, são problemas que cabem à razão mesma resolver, uma vez que isto 

jamais aconteceria com o entendimento, pois nele só existem conceitos puros da experiência. 

Isto significa que, segundo Kant, os conceitos “serão demasiado grandes para o entendimento, 

quando a doutrina for adequada à unidade da razão, e demasiado pequenas para a razão 

quando doutrina for adequada ao entendimento; de onde surgirá um conflito inevitável, faça-

se o que se fizer” (KANT, 2008c, B450, pp. 389-390).  

Como, por exemplo, se considerarmos a ideia de um mundo infinito, a sua regressão 

nunca chegará ao fim, então a ideia é “grande demais” para o entendimento; se, do contrário, 

o mundo é finito, então há uma ruptura na regressão e a ideia será “pequena demais” para a 

razão, e assim se seguirá a todas as antinomias no que se refere a sua especulação de finitude 

e infinitude, a saber, do mundo, da liberdade transcendental, da imortalidade da alma, da 

existência de um Ser Supremo. Isto porque o critério usado por Kant é a medida da 

experiência, que é a única válida para o conhecimento objetivo. Dessa maneira,  

 

Estas afirmações sofísticas abrem pois uma arena dialética, de onde sai 

vencedor o partido que tiver o  privilégio de ofensiva e indubitavelmente 

vencido o partido que se vir forçado apenas a defender-se. Eis a razão 

porque valentes cavaleiros, terçando armas, quer pela boa, quer pela má 

causa, têm a certeza de obter os louros da vitória desde que se apressem a 

obter o privilégio do último ataque e não sejam obrigados a sustentar novo 

assalto do adversário (KANT, 2008c, B451, p. 390). 

 

 

No entanto, segundo o filósofo, numa disputa como esta é bom que os adversários 

“após se terem cansado, mais do que prejudicado uns aos outros, reconheçam por si mesmos a 

vaidade da sua querela e se separem como bons amigos” (KANT, 2008c, B451, p. 390). Isto 

é, que entre racionalistas e empiristas não existem vencedores nem vencidos, mas que 

percebam e reconheçam seus próprios limites.  
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Segundo Gérard Lebrun, Kant não critica os dogmáticos por eles acreditarem na 

metafísica como ciência, mas, muito mais “por ter acreditado que ela concorria com as 

ciências em seu próprio terreno – não sua impostura, mas a ingenuidade que tornava a esta 

inevitável – menos a audácia de se apresentar como ciência do que a ingenuidade que consiste 

em fazer de ‘ciência’ o sinônimo de ‘teoria”” (LEBRUN, 2002, p. 50). Tampouco, diz 

Lebrun, ele critica os 

 

[...] metafísicos dogmáticos como Voltaire, os fundadores de religiões: mais 

profundo que o engano e a credulidade, há um devaneio do qual eles não são 

senão os sintomas. É antes a este que é preciso circunscrever, mas do que 

denunciar os erros: eu não me atenho aos sistemas, assegura Kant, mas 

àquilo que os tornou possíveis e os tornará sempre persuasivos (LEBRUN, 

2002, p. 60).  

 

Ainda de acordo com Gérard Lebrun, o projeto de Kant (juntamente com Lambert, que 

não chegou a ver a CRP terminada) 
14

, se diferencia da metafísica clássica de Platão e 

Aristóteles, pois se trata de a uma metafísica crítica que significa “um tratado do método e 

não um sistema de ciência” (LEBRUN, 2002, p. 38), porque ela é um ‘saber subjetivo’ 

(concepção herdada de Lambert), cuja distinção, diz Lebrun, “Hegel julgará inadmissível.” 

(LEBRUN, 2002, p. 38).  De fato, o sistema montado por Hegel, traçado a partir dos 

pressupostos kantianos, é de cunho epistemológico, ou seja, uma ciência pura que “contém o 

pensamento, enquanto este é também a coisa em si mesma, ou bem contém a coisa em si, 

enquanto esta é também pensamento puro. [...] a lógica tem que ser concebida como o sistema 

da razão pura, como o reino do pensamento puro. Este reino é a verdade tal como está em e 

por si [...]” (HEGEL, 1968, pp. 65-66).  

Neste sistema em que o racional é real, Hegel não distingue idealidade e realidade, 

como fez Kant. Hegel não trata de uma razão, mas de um espírito consciente de si mesmo, 

que alcança um fim teológico, que é o “Ser Ideal” o “Ser Absoluto” (Deus), para o qual o 

                                                 
14

 De acordo com Lebrun, Kant diz: ‘espero, portanto, em pouco tempo poder apresentar de maneira exaustiva 

(vollständig) aquilo que pode servir para fundar minha exposição desta ciência’ e apresentaria depois em 1770 

um esboço da sua Dissertação explicando ‘verdadeiro procedimento da metafísica, ‘[...] O esboço desta ciência 

inteira, que contém sua natureza, as primeiras fontes de seus juízos e o método segundo o qual pode-se progredir 

facilmente nela, eu poderia, em muito pouco espaço, em algumas cartas, submetê-lo a vosso juízo [...]’.  Cf. 

Gérard Lebrun (2002, p. 30). Contudo, diz Lebrun, que Kant demorou muito mais do que previa, e Kant lamenta 

a perda de Lambert, por ele não poder compartilhar com ele o que havia descoberto da Critica da Razão pura e 

da sua incompreensão por parte dos leitores, ‘[...] Quanto eu deploro a sua perda, agora que acredito ter chegado 

ao domínio daquilo que buscava. Ele era justamente o homem cujo espírito claro e inventivo, cuja própria 

inexperiência nas especulações metafísicas, o tonava mais livre de prejuízos – o homem indicado para sobrevoar 

e apreciar em seu encadeamento total as proposições da CRP [...]’. Tudo isto ele conta onze anos depois a 

Bernoulli. Cf. Kant e o Fim da Metafísica. (2002, p. 29). 
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homem está destinado, é isso que mostra a história da humanidade. O fim absoluto do qual 

trata Hegel concerne a um reino dos fins, que, para Kant, nada mais é que um mundo moral, 

para o qual a humanidade caminha.  

Ademais, Kant não determina a metafísica como a ciência dos primeiros princípios, 

assim como o fez Aristóteles ao considerar que “a metafísica é a ciência absolutamente 

primeira a mais elevada e sublime” (ARISTÓTELES, 2001, p. 50) 
15

. Mas, Aristóteles dirá 

também que ela “[...] nasce da admiração e do estupor que o ser humano experimenta diante 

das coisas. Portanto, ela nasce do puro amor ao saber: nasce da necessidade, enraizada na 

própria natureza do ser humano, de conhecer e saber [...]” (ARISTÓTELES, 2001, p. 50) 
16

. 

Assim, Kant pode até não concordar com Aristóteles quando ele diz que a metafísica é a 

ciência primeira, mas concordará que a metafisica é própria do ser humano, e concluirá então 

nos Prolegômenos que:  

 

[...] a metafísica, talvez mais do que qualquer outra ciência, está, segundo os 

seus traços fundamentais, estabelecida em nós pela própria natureza e não 

pode ser considerada como o produto de uma escolha arbitrária ou 

alargamento contingente no desenvolvimento das experiências (de que ela 

está completamente separada) (KANT, 1988, § 57, p. 147). 

 

 

Portanto, “em todos os homens e desde que a razão ascende à especulação, houve 

sempre e continuará a haver uma metafísica” (KANT, 2008c B 22, p. 51), de tal maneira que 

“por mais reservados ou desdenhosos que possam ser aqueles que julgam uma ciência, [...] 

voltar-se-á sempre à metafísica como a uma amada com quem se tenha estado em desavença 

[...]” (KANT, 2008c, B878, p. 668).  

Decerto que a metafísica nunca será uma ciência (Wissenschaft), mas a metafísica é 

natural (Naturanlange) ao ser humano. Em outras palavras, os homens precisam dela para 

guiá-los, ou seja, é a crença nessas ideias que conduzem o homem em seu agir moral. Por 

outro lado, o que não pode acontecer é tomá-la como uma ciência absoluta do conhecimento, 

como queriam os racionalistas dogmáticos. Gérard Lebrun comenta que Kant apenas muda a 

concepção da metafísica, e que ela deixa de ser uma ciência ontológica e se transforma numa 

Crítica que procura ‘a justeza da Ideia’ (LEBRUN, 2002, p. 35), um pré-saber, segundo 

Lebrun, pela qual toda investigação a priori deve se orientar
17

. 

                                                 
15

 Refere-se a Metafísica  E 1, 1026 a 18-23 e A 2, 983 a 5-11) 
16

 Ibid. 
17

 Cf. Lebrun (2002, p. 35).  
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 Já Pascal vê na Crítica de Kant um problema que ele terá que enfrentar, a saber, o de 

demonstrar por que a metafisica não é confiável como a lógica e a matemática - coisa que 

Kant vai usar em seu favor, quando ele lança mão da matemática para provar que é possível 

um conhecimento a priori – e ele enfrenta este problema, segundo Pascal (1992, p. 31), 

buscando uma reabilitação da filosofia, quando decide defender a razão contra o ceticismo. 

Trata-se daquela transformação da metafísica em método, da qual falou Gérard Lebrun, a 

saber, que a metafísica é um “tratado do método”. 

O método de Kant nada mais é que uma reflexão que o sujeito faz ao voltar sobre si 

mesmo. Kant coloca o sujeito no centro, como um sujeito pensante, realizando assim a 

chamada “revolução copernicana”, que consiste em que todo conhecimento depende do 

sujeito, ou seja, “só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos nelas pomos” (KANT, 

2008c, BXIX, p. 21) diferentemente de Descartes que concebia o sujeito como um ser 

pensante, cujo pensamento vem de Deus, ou simplesmente que somos pensamento do 

pensamento de Deus. 

Mas, as conclusões a que Kant chegou das suas investigações, sugere, como indica 

Pascal, um retorno ao conceito socrático do “conhece-te a ti mesmo”. Kant fala disso em uma 

passagem da Crítica da Razão Prática, quando trata das regras da faculdade de julgar em 

relação às leis da razão pura prática. Assim, diz ele: “Interroga-te a ti mesmo se a ação que 

projetas, no caso de ela ter de acontecer segundo uma lei da natureza de que tu próprio farias 

parte, e poderias ainda considerar como possível mediante a tua vontade” (KANT, 1994, 

A123, p. 83). Isto justifica a comparação que Pascal faz entre o método de Sócrates e o 

método crítico kantiano. Para ele: 

 

[...] interrogando-se sobre as próprias possibilidades da razão. 

Reencontramos assim o movimento socrático de retorno sobre si mesmo e a 

preocupação de conhecer as próprias forças. [...] A preocupação crítica 

consiste essencialmente em não se dizer mais do que se sabe. Tal fora a 

preocupação de Sócrates, cuja ironia visava a dissipar as aparências de um 

saber falso; tal fora também a preocupação de Descartes, que tencionava 

chegar à verdade pela dúvida. (PASCAL, 1992, p. 32). 

 

 

Segundo Pascal, o que Kant propõe é uma solução para as contradições do pensamento 

em que se envereda a razão humana. Neste sentido, as antinomias, segundo Kant, são 
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designadas de antitéticas transcendentais
18

, que significa “uma investigação sobre a 

antinomia da razão pura, de suas causas e do seu resultado” (KANT, 2008c, B449, p. 389). 

São conflitos que afligem a razão humana, por isso são apenas ideias subjetivas sem nenhum 

valor de verdade porque não podem ser comprovadas, mas que também não podem ser 

negadas. 

Daí a necessidade de a razão não tomar partido de um ou outro. Mas, ela mesma 

empenhará todos os seus esforços no intuito de desfazer esta querela que ela mesma criou. 

Assim sendo,  

 

[...] só lhe resta refletir sobre a origem deste conflito da razão consigo 

mesma, para apurar se não será culpa de simples mal-entendido que, uma 

vez esclarecido, eliminaria de ambos os lados as arrogantes pretensões e, em 

compensação, daria início a um governo duradouro e tranqüilo da razão 

sobre o entendimento e os sentidos (KANT, 2008c, B493, p. 420). 

 

 

Porém, para Kant, tomar partido por um dois lados (dogmatismo ou ceticismo) não é o 

mais importante. O interesse maior é de esclarecer porque tanto o empirismo quanto o 

racionalismo
19

 se arrogam o direito de afirmarem a suas convicções como verdadeiras.  

Tanto a tese quanto a antítese tratam os fenômenos como coisa em si, e enquanto a 

antítese (o empirismo) que parte da experiência para explicar as leis da causalidade das coisas, 

não desperta nenhum interesse da razão humana, a tese (o racionalismo) tem toda atenção dos 

seres humanos, já que não têm a menor dificuldade em aderir ao dogmatismo. Isto porque o 

dogmatismo, além do interesse especulativo, tem o interesse prático. Por isto, é para este lado 

que se volta até mesmo o senso comum. 

A opção preferencial pelo dogmatismo se justifica pelo fato de ninguém saber mais 

que o outro nesse campo, ou seja, todos se igualam, uma vez que das ideias da razão nada se 

sabe. Já do lado do ceticismo todos “teriam que confessar sua ignorância”. Na verdade, a 

razão do ser humano é “por natureza arquitetônica, isto é, só considera os conhecimentos 

                                                 
18

 Por antitética, Kant entente que não são “afirmações dogmáticas do contrário, mas o conflito de 

conhecimentos dogmáticos em aparência (thesis cum antitesis), sem que se atribua a um mais do que ao outro, 

um direito especial à aprovação. A antitética não se ocupa, pois, de asserções unilaterais, considera unicamente 

conhecimentos gerais da razão no conflito dos mesmos entre si e nas causa desses conflitos.” Cf. Kant (2008c, 

A421, p. 388). 
19

 Para Kant, duas correntes seguem essa perspectiva que são o epicurismo e platonismo. Assim, diz ele, 

“Qualquer um deles diz mais do que sabe; mas, o primeiro estimula e faz avançar o saber, embora em detrimento 

do interesse prático, o segundo, concedendo embora ao interesse prático princípios excelentes, mas, 

precisamente, por isso, com respeito a tudo de quanto nos é dado apenas um saber especulativo, permite que a 

razão se abandone a explicações idealistas dos fenômenos naturais e, assim, descure, em relação a eles, a 

investigação física.” Cf. Kant em Crítca da Razão Pura (2008c, B500, p. 425). 
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como parte de um sistema possível, e, por conseguinte, só admite princípios que, pelo menos, 

não impeçam qualquer conhecimento dado de coexistir com outros num sistema” (KANT, 

2008c, B 502, p. 426). Por isso, os indivíduos buscam o que dá mais comodidade e satisfaça à 

sua vaidade, de modo que o dogmatismo lhes oferece mais confiança naquilo que acredita ser 

melhor para o uso prático.  

Nas palavras de Gérard Lebrun, o dogmatismo, para Kant, é ‘o caminho o mais 

natural.’ [...] o efeito ‘do uso simplesmente natural de uma disposição de nossa razão’  

(LEBRUN, 2002, p. 60),  que se entrega a certas ideias sem se preocupar em entendê-las. 

Aqui os indivíduos apenas creem porque julgam conhecê-las, sem nada temer aos mais sábios, 

pois, neste caso se igualam todos como “(fracos seres humanos)” (KANT, 2008c, B504, p. 

427). As ideias de que: 

 
[...] o mundo tenha um começo; que o meu eu pensante seja de natureza 

simples e por tanto incorruptível; que nas suas ações voluntárias seja 

simultaneamente livre e superior à compulsão da natureza; que, por fim, a 

ordem das coisas que constituem o mundo derive de um ser originário, 

donde tudo recebe a unidade e encadeamento em vista de fins, tudo isto são 

pedras angulares da moral e da religião (KANT, 2008c, B494, pp. 421-422). 

 

 

São ideias que pertencem apenas ao mundo inteligível e que não podem ser 

comprovadas. Por isso mesmo elas inquietam a alma humana e interferem no cotidiano do 

individuo. Certamente, a propensão para este mundo ideal é simplesmente determinada pelo 

interesse dos indivíduos por ideias que só o mundo contemplativo oferece. Logo, isto 

contraria o mundo empírico, pois este jamais permitirá que quaisquer dessas ideias sejam 

concretizadas ou objetivadas, nem admitirá nenhuma outra causalidade que não seja as leis 

naturais, muito menos que existe um ser originário causador de todas as coisas no mundo.  

Em outras palavras, os empiristas rejeitam as ideias dogmáticas para as quais os 

homens tendem e preferem. Mas, segundo Kant, o empirismo não se contenta só com isso, ele 

também se arroga de ser a única possibilidade de conhecimento e “se torna, por sua vez, 

dogmático em relação às ideias (como a maior parte das vezes acontece) [...] incorre ele 

próprio no erro da imodéstia, que aqui é tanto mais censurável, quanto é certo causar ao 

interesse prático da razão prejuízo irreparável” (KANT, 2008c, B499, p. 424). 

Diante deste impasse entre razão e sensibilidade, ambas oferecendo mais do que pode, 

a proposta de Kant é de encontrar um caminho não só que possibilite compreender os 

questionamentos que causam conflito na razão por não poder comprová-los, mas também de 

resolver as repercussões destes no mundo sensível. Isto é, dos conflitos da razão causados 
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pelas ideias de cunho psicológico (de imortalidade e liberdade), e teológico (lei divina) que 

influenciam a vida dos seres humanos no âmbito moral. Os primeiros porque são conflitos 

consigo próprio (imortalidade e liberdade) e o segundo porque a lei suprema (lei divina) 

influencia no livre arbítrio e, portanto, na ação do sujeito.  

A ideia de Kant então é unir uma a outra sem causar dano nem a razão e nem aos 

sentidos, portanto, a solução dele é colocar a teoria a serviço da prática, de tal modo que a 

teoria sozinha não terá aplicabilidade e a prática sem a teoria será incompleta. Segundo Kant, 

isso é possível porque o ser humano tem essa capacidade de pensar, e pensar é julgar e buscar, 

através da razão, um uso prático. Pois, se não houvesse nada que o submetesse às regras e ele 

tivesse que optar por um lado ou por outro, o mesmo viveria oscilando: “Hoje, estaria 

convencido de que a vontade humana é livre, amanhã, se considerasse a cadeia indissolúvel 

da natureza persuadir-se-ia que a liberdade é apenas uma auto-ilusão e que tudo é 

simplesmente natureza” (KANT, 2008c, B504, p. 427). Esta postura seria uma temeridade 

porque no final das contas o homem agiria apenas pelo seu interesse prático, sem se importar 

com as consequências. 

Decerto, que as ideias de cunho moral atingem diretamente a vida cotidiana dos seres 

humanos, na medida em que tratam dos interesses e necessidades do sujeito.  Eis por que se 

deve tratar do uso prático das ideias da razão teórica, isto é, da possibilidade de a razão pura 

ser prática ao determinar a vontade. Este é, no final das contas, o interesse da razão no uso das 

ideias que ultrapassam os seus limites de conhecimento. Ademais, é preciso admitir um 

mundo suprassensível, para que as teorias da razão se efetuem na prática. Portanto, é neste 

sentido que Kant vai elaborar a Crítica da Razão Prática para definir o alcance do uso prático 

da Razão Pura e provar que é possível uma Razão pura prática. 

 

 

1.2. DA RAZÃO TEÓRICA À RAZÃO PRÁTICA 

 

 

Na Crítica da Razão Prática (1788) Kant se propõe a realizar uma construção da 

moral prática, baseada em leis, cujo legislador é o próprio ser humano que busca um fim: 

moralidade perfeita. Ocorre que os seres humanos vivem mergulhados nas necessidades do 

mundo sensível, portanto, estão também sujeitos às inclinações. Então, como pensar numa 

moral diante dessa propensão para realizar os instintos? A primeira resposta é: impondo um 

limite às ações praticadas por desejos e apetites. Assim, diz Kant, na Critica da Razão 

Prática: 
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[...] é mesmo arriscado deixar cooperar, ao lado da lei moral, ainda outros 

motivos (como o do interesse): nada resta assim senão determinar 

cuidadosamente de que modo a lei moral se torna um móbil e, quando ela o 

é, e o que acontece à faculdade humana de desejar enquanto efeito daquele 

princípio determinante sobre a mesma (KANT, 1994, A128,  p. 88).   

 

Ora, em sua Crítica da Razão Pura (1781) vimos que Kant estabelece um limite de 

conhecimento à razão porque constatou que algumas ideias ultrapassavam seu campo de 

competência. Estas se resumem a todas as ideias possíveis de serem demonstrada na 

experiência (faculdade receptiva), conforme o conceito incondicionado da razão, mediante as 

condições dadas pelo entendimento que deve se adequar ao objeto.  

As ideias que ultrapassam os limites da razão são ideias transcendentais, que a razão, 

“no seu uso especulativo, conduziu-nos através do campo da experiência e, como neste nunca 

pode encontrar satisfação completa, levou-nos daí a ideias especulativas que, por sua vez, nos 

trouxeram de novo à experiência e assim cumprindo a sua intenção [...]” (KANT, 2008c, 

B833, p. 639), que nada mais é que torna-las reais. De acordo com Valério Rohden em 

Interesse da Razão e Liberdade, 

 
Se é, pois, verdade que é a razão prática que oferece à razão teórica o dado a 

ser problematizado, então o interesse da razão,  mesmo no plano teórico, tem 

que conter ao mesmo tempo um interesse prático e, como tal, constituir um 

interesse essencial pela liberdade, sobre a base da qual tudo o que é prático 

pode ser determinado (ROHDEN, 1981, p. 60). 

 

 

Portanto, existem dois caminhos para a determinação do interesse da razão, diz ele, 

“ou a razão determina a regra, segundo a qual algo pode ser alcançado sobre a base de um 

interesse; ou ela determina imediatamente o interesse como tal” (ROHDEN, 1981, p. 63). No 

primeiro caso, o prazer seria o determinante da razão, no segundo, a própria razão é que 

determina os princípios e as leis. Ora, se, para Kant, os princípios não podem ser 

determinados por nada que se ligue ao sensível, então só resta a segunda opção e, neste caso, 

para Kant, o que se tem a fazer é  

 

[...] procurar se a razão pura pode também encontrar-se no uso prático 

se neste uso nos conduz às ideias que atingem os fins supremos da 

razão pura [...], e se esta, portanto, do ponto de vista do seu interesse 

prático, não poderia conceber o que nos recusa totalmente do ponto de 

vista especulativo (KANT, 2008c, B833, p. 639).  
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 E assim Kant fará, isto é, tentará demonstrar em a Crítica da Razão Prática que a 

razão pura pode ser prática. Uma vez demonstrado que a razão pura é por si só prática, fica 

resolvida a questão da realidade objetiva (objektive Realität) dos conceitos práticos, pois, 

estes, ao invés de problemáticos, tornam-se apodíticos. E, ao contrário do que se dizia na 

antiguidade, a saber: que as ideia inteligíveis no mundo real eram apenas aparência, com Kant 

elas tomam vida no momento em que ficar demonstrado que a razão pura é prática. Assim, a 

partir daí todas elas ganham realidade objetiva pelas ações do sujeito, que é o elo entre o 

mundo inteligível e o mundo prático. Sobre isso, diz Kant:  

 

[...] apresenta-se aqui uma confirmação, anteriormente difícil de esperar, e 

muito satisfatória, da maneira consequente de pensar da crítica especulativa. 

Uma vez que esta recomendava admitir os objetos da experiência como tais 

e, entre eles, mesmo o nosso próprio sujeito, unicamente como fenômenos, 

pondo-lhes, no entanto, como fundamento coisas em si, portanto, não 

considerar todo o suprassensível como uma ficção e o seu conceito como 

vazio de conteúdo, agora, a razão prática, por si mesma sem se ter associado 

com a [razão] especulativa, confere realidade a um objeto (Gegenstand) 

supersensível da categoria da causalidade, a saber, à liberdade (embora seja 

enquanto conceito prático e apenas para uso prático), por conseguinte, aquilo 

que além podia simplesmente ser pensado é confirmado por um facto 

(Faktum) (KANT, 1994, Prefácio-A9, p. 14,).  

 

Neste contexto, resta apenas uma questão, a de saber “se a razão se basta a si mesma 

para determinar a vontade ou se ela pode ser um princípio de determinação apenas enquanto 

empiricamente condicionada” (KANT, 1994, A30, p. 23). Portanto, ou ela bastar-se-ia a si 

mesma para determinar os princípios morais, ou, do contrário, suas máximas não terão valor 

moral. Sobre isso Valério Rohden diz que a possibilidade de demonstrar se a razão é 

suficiente para determinar a vontade no uso prático fica a cargo da demonstração de uma 

conexão entre a razão e a liberdade, uma vez que uma está condicionada a outra, e, assim 

sendo, “se for demonstrado esta conexão, então ficará igualmente demonstrado que toda vez 

que o homem fizer das determinações da sua razão máximas do seu comportamento (fórmula 

do imperativo categórico) ele também alcançará efetivamente a sua liberdade mediante ações 

regulada por máximas” (ROHDEN, 1981, p. 31). 

É nisso que Kant aposta, ao mostrar que a razão pura, por meio da liberdade no uso 

prático (praktischer Gebrauch) pode oferecer uma realidade às ideias especulativas, ou seja, 

por meio das ações do sujeito. Mas como ele fará isso? Provando que a razão pura pode ser 

prática enquanto determinante da vontade e, a partir daí, demonstrar que a liberdade (Freiheit) 
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é possível no uso prático mediante a vontade determinada pela razão pura, cujo fim é de 

tornar as ideias reais.  

A diferença de uma crítica dos limites da razão pura enquanto teórica para uma critica 

da razão em seu uso prático, é que na teoria a razão só se preocupava com os objetos da 

faculdade de conhecer enquanto ultrapassava seus limites, mas no caso do uso prático da 

razão ela tem a “obrigação de impedir a razão empiricamente condicionada de pretender 

fornecer exclusivamente o princípio de determinação da vontade” (KANT, 1994, A31, p. 24).  

Então, a razão prática deve agora se preocupar com a determinação dos principio da 

vontade, que é a faculdade de produzir ou determinar sua própria causalidade e, portanto, com 

o seu objeto, que não pode se assentar no sentimento de prazer e desprazer, nem nas 

necessidades, nem nas paixões ou nos apetites, mas somente nas leis objetivas da liberdade, 

que devem ser diferentes e independentes das leis naturais, pois estas, embora práticas, só 

dizem respeito às leis mecânicas ou necessidades físicas.  

Ocorre que, para Kant, o objeto da lei prática deve ser conhecido a priori (que é o que 

lhe dá valor objetivo), mas os sentimentos de prazer e desprazer só podem ser reconhecidos 

empiricamente, ou seja, pelo próprio objeto que é empírico, sendo que é este que determina o 

arbítrio porque é pura sensibilidade. O sentimento (Gefuhl) de prazer (Lust) ou de dor, 

agradável e desagradável, são sensações que confundem a mente humana, que as tomam 

como o Bem (Gut) e Mal (Böse) (KANT, 1994, nota 18, p. 74).  

Na verdade, tais sensações do que é agradável (Angenehme) e desagradável 

(Unangenehme), diz respeito apenas à sensibilidade, tal como o prazer (Lust) e desprazer 

(Unlust). Já o Bem (Gut) e Mal (Böse) são conceitos que constituem o objeto a ser 

perseguido, pois, na medida em que os seres humanos sabem discernir entre o Bem e o Mal, 

de um bem ou um mal qualquer, estes podem servir de representação para elaborar princípios 

práticos. A favor disto, invocamos Pascal que diz:  

 

Ora, a razão prática não pode ter mais que dois objetos: o Bem e Mal. Mas 

importa distinguir o Bem do agradável e o Mal do desagradável, como não 

se devem confundir o Bem e Mal em si com o que é um bem ou um mal para 

mim. O que é um bem para mim, ou seja, em última análise, o que me é 

agradável, refere-se à sensibilidade, ao passo que o Bem em si é tal aos olhos 

da razão. São, pois o Bem e o Mal, absolutamente falando, que constituem o 

objeto da razão prática (PASCAL, 1992, pp. 131-132). 

 

 

Mas, segundo Pascal, Kant se enreda num paradoxo, uma vez que, para ele, os 

conceitos de Bem e Mal não devem ser determinado antes da lei moral, mas somente depois 
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dela e por ela mesma e, no entanto, eles também são a priori no sujeito. E, ainda, como é que 

algo pertencente ao inteligível pode ser aplicado na prática? Ora, para Kant, isso só é possível 

porque os conceitos de Bem e Mal são apenas ideias e, portanto, são a priori. Ademais, como 

conceitos a priori podem ser aplicados na prática, uma vez que o sujeito atua nos dois 

mundos, como ele já havia afirmado.  

Para Kant, diz Pascal, o erro dos antigos e também dos moralistas foi conceber 

justamente que o bem e o mal vinham antes da lei moral, ou seja, eles primeiro estabeleceram 

um conceito do sumo bem, para depois estabelecer a lei moral de acordo com este conceito, o 

que significava sempre uma heteronomia porque “não podiam definir tal conceito sem apoio 

em dados empíricos” (PASCAL, 1992, p. 132). Mas, Pascal diz que, para Kant “[...] importa, 

ao contrário, pôr primeiro a lei moral, para então determinar, por meio dela, o bem e o mal” 

(PASCAL, 1992, p. 132). O Bem e o Mal, para Kant, são conceitos a priori, e que por meio 

deles pode-se determinar as leis morais e, a partir daí, orientar a ação moral. 

Neste sentido, os princípios da ação prática não podem advir da experiência ou de 

objetos empíricos. Isto é, as suas regras devem ser sempre determinadas pela razão. As regras 

da razão, aplicadas à moralidade, exigem uma independência em relação às causas do mundo 

sensível, mas este não pode se desprender por completo delas, pois é justamente a experiência 

que nos oferece os objetos para o conhecimento e as condições de aplicação in concreto. O 

que se eleva à razão, ou ao conhecimento racional, diz respeito apenas ao efeito e não a causa 

da finalidade prática que a razão pura impõe.  

Por isto, Kant divide a filosofia prática em filosofia da natureza (teorética) e filosofia 

moral (prática). Segue que a vontade é, ao mesmo tempo, legisladora nos mundos inteligível 

(teórico) e sensível (prático).  Uma enquanto atua segundo os conceitos do entendimento e a 

outra de acordo com os conceitos da natureza, e ambas são completamente diferentes no que 

tange o seu domínio de atuação. Na Crítica da Faculdade do Juízo, ele destaca bem essa 

diferença entre os dois mundos. Vejamos o que diz Kant: 

 

Toda a nossa faculdade de conhecimento possui dois domínios, o dos 

conceitos de natureza e o do conceito de liberdade; na verdade, nos dois, ela 

é legisladora a priori. [...]. A legislação mediante o conceito da natureza 

ocorre mediante o entendimento e é teorética. A legislação mediante o 

conceito de liberdade acontece pela razão e é simplesmente prática. Apenas 

no plano prático ‹im Praktschen› pode a razão ser legisladora; a respeito do 

conhecimento teórico (da natureza) ele somente pode retirar conclusões, 

através de inferências, a partir de leis dadas (enquanto tomando 

conhecimento de leis mediante o entendimento), conclusões que porém 

permanecem circunscritas à natureza. Mas, ao invés, onde as regras são 
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práticas, não é por isso que imediatamente a razão passa a ser legislante, 

porque aquelas também podem ser técnico-práticas (KANT, 2005a, XVII-

XVIII, pp. 18-19). 

 

Kant considera que, no que tange à parte prática da filosofia, existem coisas que 

podem ser técnico-práticas, como a arte, as habilidades e a inteligência para influenciar na 

vontade dos outros. Estas contêm regras práticas, de modo que nelas a vontade atua como 

faculdade de apetição, segundo os conceitos da natureza, mas que, ao mesmo tempo, enquanto 

moral-prática legisla mediante conceitos da liberdade. Assim a ordem do mundo inteligível 

(teorético) diz respeito a conceitos do mundo moral
20

, que se põem a serviço da prática. 

Segundo Rohden, neste caso, o pensamento de Kant nos induz a pensar que a prática tem 

primazia sobre o inteligível, 

 

Aliás, o interesse imediato da razão é sempre prático; os demais interesses 

dela são mediatizados por este. No momento em que algum dos demais 

interesses reivindicasse a primazia sobre o prático (isto é, sobre o 

propriamente racional), estaria subvertendo a ordem da natureza da própria 

razão. (ROHDEN, 1981, p. 61). 

 

 Isso porque a razão prática pressupõe uma realidade necessária aos objetos da razão 

contemplativa. Mas, ao contrário de Rohden, Gérard Lebrun, em Kant e o fim da metafísica, 

entende que não se pode atribuir muito poder à razão prática porque: “Em primeiro lugar, ela 

supõe que a razão prática teria o poder de efetuar a postulação de existência que era recusada 

à razão teórica. Em segundo lugar, ela supõe que esta não poderia forjar por si mesma 

nenhum conceito lícito de Deus” (LEBRUN, 2002, p. 173). O que ele quer dizer é que, para 

Kant, a objetividade prática depende do aval da razão teórica, portanto, se se atribuir mais 

poder à razão prática do que a teórica, a existência do objeto fica comprometida, porque se 

subentende que a razão prática teria poder para postular, por exemplo, a existência de Deus, 

mas, ao mesmo tempo, pensa ele, a razão teórica também não poderia criar por si mesmo 

nenhum conceito lícito de Deus.  

Por isto, para Kant, não podemos nem precisamos abstrair o mundo sensível, ou 

mundo fenomênico (mundus phaenomenon), nem permanecer no mundo das ideias ou no 

                                                 
20

 Diz Kant na Crítica da Razão Pura (2008c, B 836, p. 641). “Chamo mundo moral, o mundo na medida em 

que está conforme a todas as leis morais (tal como pode sê-lo, segundo a liberdade dos seres racionas e tal como 

deve sê-lo, segundo as leis necessárias da moralidade). O mundo é assim pensado apenas como mundo 

inteligível, pois neles se faz abstração de todas as condições (ou fins) da moralidade e mesmo de todos os 

obstáculos que esta pode encontrar (fraqueza ou corrupção da natureza humana). Neste sentido, é, pois, uma 

simples ideia, embora prática, que pode e deve ter realmente a sua influência no mundo sensível para tornar, 

tanto quanto possível, conforme a essa ideia”.  
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mundo inteligível (mundus inteligibilis) como Platão, porquanto, pelo menos, diz Kant, em 

Crítica da Faculdade do Juízo que a “Crítica da Razão Pura demonstrou a possibilidade de 

pensar, ao menos sem contradição, a convivência de ambas as legislações e das faculdades 

que lhes pertencem no mesmo sujeito, na medida em que eliminou as objeções que aí se 

levantavam, pela descoberta nelas da aparência dialética.” (KANT, 2005a, XVIII, p. 19).  

O que significa admitir que é possível uma liberdade transcendental (transzendentale 

Freihei), ou seja, que a liberdade convém à vontade humana. Eis aqui o “Eu transcendental” 

kantiano, o eu penso, que deve acompanhar todas as nossas representações. Com efeito, o 

sujeito kantiano pode atuar tanto na esfera do inteligível quanto no mundo prático. Do 

contrário, ele seria prisioneiro do puro mecanicismo, “onde, como num jogo de marionetes, 

tudo gesticularia bem, mas nenhuma vida, porém, se encontraria nas figuras” (KANT, 1994, 

A266, p. 167), ou agiríamos como animais, por puro instinto. Por isso, assim como entende 

Pascal, Kant “não admite que Deus seja considerado causa dos atos humanos; não quer que se 

faça do homem ‘um fantoche” (PASCAL, 1992, p. 139). E Kant confirma isso na Crítica da 

Razão Prática, ao afirmar: 

 
Na realidade, se as ações do homem, enquanto pertencem às suas 

determinações no tempo, não fossem simples em si, a liberdade não poderia 

salvar-se. O homem seria uma marionete ou um autômato de Vaucanson, 

constituído e acionado pelo mestre supremo de todas as obras de arte, e a 

consciência de si faria certamente dele um autômato pensante no qual, 

porém, a consciência de sua espontaneidade, quando é tomada pela 

liberdade, seria simples ilusão [...]. (KANT, 1994, A181, p. 116). 

 

Portanto, aquilo que diz respeito ao dever ser ao invés do que é, ou do que acontece, 

somente pode ser explicado por uma liberdade da vontade. Estamos falando da liberdade 

prática, pois é o que interessa aqui, porque “tem a ver com o sujeito” e, portanto, com os seus 

desejos, ou com o seu querer. Ora, o domínio do fazer e do deixar de fazer pertence ao 

arbítrio, causa de todos os problemas da razão prática, porque tem a ver com os apetites e 

inclinações. Sendo assim, a liberdade (terceiro conflito) enquanto causalidade da própria 

vontade humana deve submeter-se aos princípios práticos estabelecidos pela razão, que nada 

mais são que:  

 

[...] proposições que contém uma determinação geral da vontade, a qual 

inclui em si várias regras práticas. São subjetivos, ou máximas, quando a 

condição é considerada pelo sujeito como válida unicamente para sua 

vontade; mas são objetivos, ou leis práticas, quando essa condição é 
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reconhecida como objetiva, isto é, válida para a vontade de todo ser racional. 

(KANT, 1994, A36, p. 29). 

 

Ademais, as máximas que podem se tornar leis práticas devem ser julgadas pelo 

tribunal, que é a própria razão pura. Neste caso, ou a razão pura é suficiente para determinar 

tais leis ou serão apenas máximas, que passam a ser dependentes unicamente da conduta do 

ser humano, ou seja, da sua vontade como arbítrio, e por esta não ser ainda uma vontade-livre 

aquelas não podem ser leis. Até porque “os princípios (prinzipium) práticos que pressupõem 

um objeto (Objekt) (matéria) da faculdade de desejar,
 
enquanto princípio determinante da 

vontade são no seu conjunto empíricos e não podem fornecer nenhumas leis práticas” 

(KANT, 1994, A39, p. 31). 

Prático, para Kant, é “tudo aquilo que é possível pela liberdade” (KANT, 2008c, B 

828, p. 636). Contudo, ter liberdade não significa dizer que é possível fazer tudo que se quer, 

porque isto seria uma liberdade absurda. É preciso, então, se preocupar com o que se pode 

saber, e o que se deve fazer e com o que se deve esperar daquilo que se quer fazer. Isto deve 

ser respondido do ponto de vista pragmático, o que significa, na verdade, pensar a vontade do 

ponto de vista da razão pura prática.  

Neste sentido, o dever e o respeito
21

 às leis vêm em primeiro lugar, afirma Kant: 

“Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei” (KANT, 1995, BA15, p. 31). 

Respeito esse que é, segundo Kant, a própria moralidade, enquanto já se tem essa consciência 

a priori. Assim, trata-se de “um tributo que não podemos recusar ao mérito, quer queiramos 

ou não; podemos, quando muito, não o manifestar exteriormente, no entanto, não 

conseguimos impedir de internamente o sentirmos” (KANT, 1994, A137, p. 93).  

Kant considera, de acordo com Rousseau, que a saída do ser humano do estado de 

inocência, que significa a “passagem da rudeza de uma criatura puramente animal para a 

humanidade” (KANT, 2010, p. 24), ou “da tutela da natureza para o estado de liberdade” 

                                                 
21

 Kant define a palavra respeito (em nota BA 16) dessa forma: “[...] embora o respeito seja um sentimento, não 

é um sentimento recebido por influência; é, pelo contrário, um sentimento que se produz por si mesmo através 

dum conceito da razão, e assim e especificamente distinto de todos os sentimento do primeiro gênero que se 

podem reportar à inclinação ou ao medo. Aquilo que eu reconheço imediatamente como lei para mim, 

reconheço-o com um sentimento de respeito que não significa senão a consciência da subordinação da minha 

vontade a uma  lei, sem intervenção de outras influências sobre a minha sensibilidade. A determinação imediata 

da vontade pela lei e a consciência desta determinação é que se chama respeito, de modo que se deve ver o efeito 

da lei sobre o sujeito e não a sua causa. O respeito é propriamente a representação de um valor que causa dano 

ao meu amor-próprio. É, portanto, alguma coisa que não pode ser considerada como objeto nem da inclinação 

nem do temor, embora tenha algo de análogo com ambos simultaneamente. O objeto do respeito é simplesmente 

a lei, quero dizer aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e no entanto como necessária em si. [...] Todo 

respeito por uma pessoa é propriamente só respeito pela lei (lei de retidão, etc.), da qual essa pessoa nos dá o 

exemplo. [...] Todo o chamado interesse moral consiste simplesmente no respeito pela lei.” Cf. nota de Kant na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes  (1995, BA16, 32). 
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(KANT, 2010, p. 24), pode ter trazido muitas consequência nefastas aos homens. Essa 

passagem, moralmente foi uma queda e fisicamente é como se fosse um castigo. E que a 

partir do momento que ele tem consciência dos seus erros, com toda razão, se culpa por todos 

“os males que suporta e todas as maldades que pratica” (KANT, 2010, p. 25). 

Apesar disso, para Kant, é a razão que possibilita ao ser humano caminhar rumo ao 

seu fim, que é progredir do pior para o melhor. Assim, nesta marcha do tempo, não importa 

“se o homem ganhou ou perdeu com essa mudança” (KANT, 2010, p. 25); não importa, diz 

Kant, nem mesmo os erros cometidos no passado pelas sucessivas gerações, pois tudo se 

justifica por um único motivo: “progredir rumo à perfeição” (KANT, 2010, p. 24). Segundo 

Kant, 

 

O espírito humano (como creio que aconteça necessariamente a todo o ser 

racional) toma um interesse natural pela moralidade, embora esse interesse 

não seja inteiro, nem praticamente preponderante. Reforçai e aumentai esse 

interesse e encontrareis a razão muito dócil e mesmo mais esclarecida para 

unir ao interesse prático o interesse especulativo. Mas, se não tomardes o 

cuidado, desde o princípio, ou pelo menos a meio caminho, em tornar os 

homens bons, também nunca fareis deles homens sinceramente crentes! 

(KANT, 2008c, nota B859, p. 655). 

 

 

O que Kant quer dizer é que, assim como pensava Aristóteles, deve-se aprender desde 

cedo a praticar atos bons, para que a ignorância não seja motivos da prática das más ações. 

Kant diz também que o sentimento de respeito pela lei moral não é anterior à lei, pelo 

contrário a consciência da lei moral é que é a priori. Assim, como indica Pascal: “É a lei 

moral que determina o sentimento moral, e não o sentimento a lei” (PASCAL, 1992, p. 135). 

Ora, se o sentimento fosse anterior à lei moral, não haveria então nenhuma lei moral, mas 

apenas a lei natural e o prazer enquanto objeto do sentimento. E, portanto, todo o empírico 

reinaria sobre o inteligível, que é o lugar da lei moral.  

Ocorre que, para Kant, o objeto que determina os princípios da lei prática deve ser 

conhecido a prior (que é o que lhe dá valor objetivo) e os sentimentos de prazer e desprazer 

só podem ser reconhecidos empiricamente, ou seja, pelo próprio objeto que é empírico. 

Portanto, não podem determinar a vontade, por conseguinte, não podem determinar a 

liberdade prática, já que esta deve ser universal e necessária, e isso, só a razão pode fornecer 

seus princípios. Portanto, somente as leis objetivas da liberdade é que são capazes de 

determinar a vontade, e devem ser diferentes e independentes das leis naturais que, embora 

práticas, só dizem respeito às leis da mecânica.  
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Para Kant, o prazer e a satisfação dos apetites repousam unicamente no mundo da 

experiência e em toda contingência e heterogeneidade que lhe é peculiar. E, antes de tudo, se 

fundamenta no sentimento do amor de si mesmo, ou do amor-próprio
22

, do egoísmo, e da 

filautia que correspondem à faculdade de desejar (Begehrungsvermögen)
23

, ou seja, a 

faculdade inferior, porquanto são apenas satisfações das necessidades humanas perante sua 

condição finita. Contudo, diz Kant: “Os limites da moralidade e do amor de si são tão clara e 

precisamente determinados que até o olho mais vulgar não pode deixar de distinguir o que 

pertence a um ou a outro” (KANT, 1994, A63, p. 48). Quanto a isso, indica Rohden, 

 

[...] um princípio empírico, como o do amor-próprio ou da felicidade, torna 

impossível a moralidade: em primeiro lugar, porque um tal princípio não 

pode valer para todos os entes racionais, pois sua universalidade é somente 

“comparativa”, isto é, analógica, relativa e não-irrestritiva; em segundo 

lugar, porque um princípio empírico imputa à moralidade motivos, que – ao 

contrário da razão – não servem para a distinção específica entre virtude e 

vício; e em terceiro lugar, porque esse mesmo princípio põe como 

fundamento da vontade objetos que tornam a regra heterônoma. Com isso o 

imperativo deixa de determinar categórica e moralmente, para fazê-lo 

somente hipotética e condicionalmente (ROHDEN, 1981, p. 69). 

 

 

Portanto, esses princípios empíricos não podem fornecer leis práticas, uma vez que 

não são universais ainda que sirvam para aproximar o homem do que lhe é agradável e afastá-

lo do que é desagradável 
24

. Ademais, diz Kant: 

 

[...] o principio do amor de si não poderia de maneira alguma ser dado por 

eles como uma lei prática, pois esta mesma unanimidade seria ainda apenas 

casual. O fundamento de determinação seria sempre válido apenas 

subjetivamente e só empírico, e não teria aquela necessidade que é pensada 

em toda a lei, a saber, a necessidade objetiva em virtude de princípios a 

priori; [...] Poder-se-ia antes afirmar que não existem nenhumas leis 

práticas, mas apenas conselhos em vista dos nossos desejos, do que elevar 

                                                 
22

 Kant em Começo Conjectural da História da Humanidade (2010, p. 99), relata que Rousseau estabelece uma 

distinção entre o amor de si e do amor próprio, para Rousseau, diz Kant, o amor-próprio “ficou atrelado à 

civilização como sentimento artificial, fruto da cultura. ‘Não devemos confundir amor-próprio com amor de si; 

são duas paixões muito diferentes, tanto pela natureza como por seus efeitos. O amor de si é um sentimento 

natural, que leva todo animal a velar pela própria conservação e que, no homem conduzido pela razão é 

transformado pela piedade, gera a humanidade e a virtude. O amor–próprio não passa de um sentimento relativo, 

fictício, nascido na sociedade, que leva a cada indivíduo a fazer mais caso de si mesmo do que de qualquer outro, 

que inspira nos homens todos os males que mutuamente se causam, e que é a verdadeira fonte de honra’”. Sobre 

isso cf também Dircours sur l’origine, et les fondemens de l’inégalité permi les homnes de Rousseau.  
23

 Kant entende por matéria da faculdade de desejar “um objeto (Gegenstand) cuja realidade (Wirklischkeit) é 

desejada.” Cf. Kant (1994, A102,-103,  p. 31). 
24

 Agradável ao homem é aquilo que ele julga harmonioso, já que existe a priori um sentimento de prazer nas 

coisas esteticamente ordenadas e, portanto, é um sentimento universal. Assim lhe parece o que é sublime. Cf. 

Kant (1994, A102,103, p. 31). Ver também a Crítica da Faculdade do Juízo (2005). 



40 

 

 

  

princípios puramente subjetivos à categoria de leis práticas, que têm uma 

necessidade absolutamente objetiva e não apenas subjetiva, e que devem ser 

conhecidas à priori pela razão, não pela experiência (por empiricamente 

universal que esta possa ser) (KANT, 1994, A47, p. 37).  

 

 

Tomando por base esta citação de Kant, pode-se afirmar que: “A máxima do amor de 

si (a prudência) aconselha simplesmente; a lei da moralidade manda. Existe, no entanto, uma 

grande diferença entre o que se nos aconselha e aquilo a que somos obrigados” (KANT, 1994, 

A64, p. 49). E disto até a razão mais vulgar tem este discernimento, tanto que, diz Kant:  

 

Satisfazer ao mandamento categórico da moralidade está sempre em poder 

de cada um; satisfazer ao preceito empiricamente condicionado da felicidade 

só raramente é possível e muito menos a todos, mesmo se só em relação a 

um único propósito (Absicht). A causa é que, no primeiro caso, se trata 

apenas da máxima, que deve ser autêntica e pura; no segundo, porém, trata-

se das forças e do poder físico para tornar real o objeto desejado (KANT, 

1994, A65, p. 49). 

 

Contudo, Valério Rohden chama a atenção para o fato de que querer o bem e o 

agradável e a felicidade envolve um interesse, uma vez que a natureza humana como finita 

necessita de um estímulo para agir em busca de um fim. Então, para ele coloca-se aqui um 

problema que Kant deve resolver qual seja: se o ser humano não pode prescindir do interesse, 

como pode ele vincular-se a uma moralidade, se a moral é justamente o não agir por 

interesse? Segundo Rohden, a resposta de Kant é a seguinte:  

 

‘Somente por aquilo que ele faz sem visar à fruição, com plena liberdade e 

independentemente daquilo que a natureza lhe poderia proporcionar, mesmo 

passivamente, ele dá à sua existência, como existência de uma pessoa, um 

valor absoluto; e a felicidade, com toda a plenitude de seu agrado, está longe 

de ser um bem incondicionado’ (ROHDEN, 1981, p. 66). 

 

Confirmando o pensamento de Kant, Rohden afirma que “nós temos um interesse pelo 

bem determinado pela razão, na medida em que o interesse pode ser reconduzido à sua 

condição originária ou ser expressão dela. Eu afirmo que tal condição provocadora do 

interesse é a liberdade” (ROHDEN, 1981, p. 66). O fato é que a condição do ser humano de ser 

finito, o faz imediatista e essa busca pela felicidade se confunde com a busca pelo prazer. De 

fato, como fazemos parte de um mundo sensível, o prazer e o desprazer, são de imediato, as 

condições para determinar a vontade, uma vez que é o que afeta os sentidos e é de interesse 

dos seres humano. Porém, expressando o pensamento de Kant, diz Rohden: “Fazer assentar o 
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fundamento da determinação da vontade sobre interesse seria, pois, o mesmo que tomar por 

base da moralidade um princípio empírico” (ROHDEN, 1981, p. 69). 

Devemos, pois, ultrapassar a barreira da sensibilidade e do arbítrio e ir à busca dos 

princípios da razão, pois estes são o que devem determinar a vontade. Segundo Kant, temos o 

poder de refletir sobre os nossos desejos, e que nos faz produzir máximas para nós mesmos, e 

que podem tornar-se leis universais. Em outras palavras, é a razão que nos ajuda a ultrapassar 

aquilo que nos afeta a faculdade sensível e perceptiva, ou faculdade de desejar 

(Begehrungsvermögen), e nos eleva a faculdade cognitiva, ou faculdade de conhecer, para 

escolhermos o Bem ou o Mal, o que certo ou errado, e o que lícito (Erleubte) ou ilícito 

(Unerlaubte).    

Com efeito, só uma boa vontade produzida pela razão pode formular máximas boas do 

tipo: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se 

torne lei universal” (KANT, 1995, BA52-53, p. 59), ou ainda “age como se a máxima da tua 

ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” (KANT, 1995, 

BA52,53, p. 59). Para isto, diz Kant, o sujeito não precisa ser uma pessoa muito perspicaz, 

basta que se pergunte: “Podes tu querer também que a tua máxima se converta em lei 

universal? Se não podes, então deves rejeitá-la, e não por causa de qualquer prejuízo que dela 

pudesse resultar para ti ou para os outros, mas porque ela não pode caber como princípio 

numa possível legislação universal” (KANT, 1995, BA20, p. 35), ou seja, deve-se abstrair de 

todas as inclinações, porque nada que diga respeito os desejos pode ser misturado às leis 

universais. 

Contudo, as leis formalizadas devem pressupor uma obrigação, pois as ações só terão 

valor moral quando praticadas por dever que contém em si a Boa Vontade. Por isso, afirma 

Kant: “Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito que com ela se 

quer atingir, mas na máxima que a determina” (KANT, 1995, BA13, p. 30). Do contrário, 

serão meramente ocasionais (imperativo hipotético) e não terão qualquer valor moral.  

Neste sentido, as leis morais são uma espécie de limitadoras dos arroubos humanos, 

servindo ainda de inibidoras dos apetites, dos impulsos e dos instintos animais (animal 

brutum), dos “vícios bestiais: a gula, a volúpia e a anarquia selvagem (em relação com os 

outros homens)” (KANT, 1992, p. 278), da natureza humana. Elas, por assim dizer, coíbem 

toda forma de inclinação, na medida em que o sujeito ao refletir sobre suas ações acha-se 

coagido pelas leis morais e sente-se na obrigação de respeitá-las. Isto porque, segundo Kant, 

sem explicar como se dá este interesse a priori, julga-se que todo ser humano quer ser 
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moralmente bom, e que tem em si a priori esta consciência da moralidade, portanto, um 

interesse neste fim, que nada mais é que “um mundo moral um reino dos fins” (KANT, 2010, 

p. 107). Vale lembrar aqui que a moralidade perfeita se refere ao fim da espécie humana, 

enquanto o fim dos homens em particular é a “cultura”.  

Por isso, é que os homens dão-se um objeto como um fim a ser perseguido, que de 

imediato é a felicidade. A ideia de um ser supremo, ou de uma natureza divina como causa de 

tudo, se torna verdadeira, não porque são leis morais, mas porque elas nascem da necessidade 

de uma moralidade. Daí o esforço para se tornar moral e digno de ser feliz, pois só a 

obediência às leis morais é que pode torná-los feliz, portanto, “Faz o que pode torna-te digno 

de ser feliz” (KANT, 2008c, B837, p. 642). Ainda que deste esforço o máximo que se pode ter 

é o “autocontentamento”, que significa o domínio das inclinações pela razão pura prática, a 

satisfação de nada precisar, porque nesta vida a única coisa possível ao ser humano é a 

virtude, e virtude, para Kant, é o cumprimento do dever, mas não significa que a virtude seja a 

causa da felicidade como pensavam alguns antigos.  

Epicuro, por exemplo, confunde felicidade com virtude ao dizer que “o princípio e o 

maior bem é a prudência, da qual nascem todas as outras virtudes; ela nos ensina que não é 

possível viver agradavelmente sem sabedoria, beleza e justiça, nem possuir sabedoria, beleza 

e justiça sem doçura. As virtudes encontram-se por sua natureza ligadas à vida feliz, e a vida 

feliz é inseparável delas” (EPICURO, 1985, p. 60). Sem elas, comenta Sponville, (2009, p. 9) 

“seríamos a justo título qualificados de inumanos” como diria Spinoza, ou que elas “fazem 

um homem parecer mais humano ou mais excelente, do que outro” como diria Montaigne 

(SPONVILLE, 2009, p. 9). A virtude, diz Sponville, “é uma disposição adquirida de fazer o 

bem [...] ela é o próprio bem, em espírito e em verdade. Não o bem absoluto, não o Bem em 

si, que bastaria para conhecer ou aplicar. O Bem não é para se contemplar, é para se fazer” 

(SPONVILLE, 2009, p. 9). De fato, o Bem, para Kant, apesar de ser apenas um conceito, não 

é algo meramente contemplativo, mas trata-se de um conceito que preenche o objeto que 

determina uma prática, um agir. 

Já os estoicos dizem que a consciência da virtude já é a própria felicidade.  Ora, para 

Kant, ambos os conceitos (virtude e felicidade) fazem parte da ideia do Soberano Bem, assim 

como a moralidade
25

. Mas, não significa que o desejo de felicidade seja causa das virtudes ou 

                                                 
25

 Kant liga o sentimento moral ao da felicidade porque “todo interesse empírico promete uma contribuição para 

o bem estar por meio de agrado que só alguma coisa nos produz, quer imediatamente e sem intuito de vantagem, 

quer com referência a esta vantagem.” Assim também concordando com Hutcheson, Kant diz que ter simpatia 

pela felicidade alheia também é um sentimento moral. Cf. nota de Kant (1995, BA91, p. 88).  
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que as virtudes sejam causa da felicidade. Essa e a antinomia em que se enreda também a 

razão prática, quando se tem que conceber uma conexão entre felicidade e virtude para 

realizar o bem supremo, “conexão essa que, numa natureza que é simplesmente objeto 

(Objeckt) dos sentidos, jamais pode ter lugar a não ser acidentalmente, portanto não pode ser 

suficiente para o soberano bem” (KANT, 1994, A207, p. 134).  

Mas, essa antinomia pode ser superada na medida em que existe “mesmo na lei moral 

um princípio determinante puramente intelectual da minha causalidade (no mundo sensível)” 

(KANT, 1994, A207, p. 134). Segundo Kant, esse antagonismo é apenas um mal-entendido, 

pois “se tomava a conexão entre fenômenos por uma conexão das coisas em si com o 

fenômeno” (KANT, 1994, A207, p. 134).   

Decerto que a moralidade tem uma conexão com a felicidade, mas apenas como 

expectativa, como uma esperança, pois, segundo Pascal: “é Deus quem ‘proporciona’ a 

felicidade com a virtude” (PASCAL, 1992, p. 141). Por isso, a felicidade como Soberano 

Bem requer a santidade que é a conformidade da vontade à lei moral, impossível a qualquer 

ser humano existente, por sua condição finita. Assim, como indica Pascal (1992, p. 142), ‘o 

bem supremo só é praticamente possível na suposição da imortalidade da alma’. Isto 

imediatamente conduz o ser humano à religião, já que, por exemplo, as leis cristãs exigem 

uma conduta santa, mediante a obediência aos mandamentos divinos, ou a religião, quer dizer 

 

[...] ao conhecimento de todos os deveres como mandamentos divinos, não 

como sansões, isto é, ordens arbitrárias e por si contingentes de uma 

vontade estranha, mas como leis essenciais de toda a vontade livre por si 

mesma, as quais, no entanto, devem ser consideradas como mandamentos do 

Ser supremo, porque de uma vontade moralmente perfeita (santa e boa), ao 

mesmo tempo também toda poderosa, apenas podemos esperar o soberano 

bem que a lei moral nos faz um dever propor como objeto do nosso esforço 

e, por conseguinte, aí chegar pela consonância com esta vontade (KANT, 

1994, A233, p. 148).  

 

Com efeito, não há mandamento maior de santidade do que “Ama a Deus sobre todas 

as coisas e ao próximo como a ti mesmo” (KANT, 1994, A147,148, p. 98-99). Tal 

mandamento não ordena uma obrigação, porque a fé não é uma obrigação, nem ninguém é 

obrigado a amar outra pessoa, o amor que aqui se cogita, diz Kant, “é amor prático e não o 

amor que é nele regozijo é preciso ser tomado por benevolência ativa e, assim, como tendo a 

ver com a máxima das ações” (KANT, 2008b, § 26, p. 293). Portanto, a máxima ‘ama ao teu 

próximo como a ti mesmo’ (KANT, 2008b, § 27, p. 293), segundo Kant, é  
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[...] a máxima da benevolência (amor prático aos seres humanos) constitui 

um dever de todos os seres humanos no seu relacionamento mútuo, quer os 

achemos ou não dignos de amor, pois toda relação moralmente prática com 

os seres humanos é uma relação entre eles representada pela razão pura, ou 

seja, uma relação de ações livres em conformidade com máximas que são 

qualificadas para a produção de lei universal, e, portanto, não poder ser 

egoístas (ex solipsismo prodeuntes) (KANT, 2008b, § 27, p. 294). 
 

 

Isso significa que o amor pela humanidade não é um amor particular. Kant fala 

precisamente do respeito que se deve ter pelo outro, o amor da “benevolência prática”, que é 

fazer do “bem-estar e da felicidade dos outros o meu fim” (KANT, 2008b, § 28, p. 295), é 

praticar a beneficência, gratidão e solidariedade para com o outro. Por isso, diz Kant: “Amar a 

Deus significa, neste sentido, cumprir prontamente os seus mandamentos; amar o próximo 

significa praticar de bom grado todos os seus deveres em relação a ele” (KANT, 1994, A148, 

p. 99).  A benevolência é altruísmo, mas não é preciso amar a outro de imediato para ser 

benevolente, mas “se alguém a pratica frequentemente e obtém êxito na conscientização de 

sua intenção beneficente, acaba por realmente amar a pessoa que ajudou” (KANT, 2008b, p. 

244). Embora o amor se confunda com a benevolência, na verdade, para Kant, “Fazer o bem 

aos outros seres humanos na medida de nossa capacidade é um dever, quer os amemos ou 

não. [...]”. (KANT, 2008b, p. 244).   

Contudo, “não se deve jamais tratar a moral em si como doutrina da felicidade [...]” 

(KANT, 1994, A235, p. 149), porém, aquela é condição sine qua non desta, mas não como 

um meio para adquiri-la, pois a moralidade já por si só é o bem supremo, o fim de tudo. A 

felicidade deve ser a consequência da moralidade. A “lei moral é o único princípio 

determinante da vontade pura” (KANT, 1994, A196, p. 127), pois, tratando-se de vontades 

particulares “cada qual tem o seu (o próprio bem-estar particular) que pode certamente, e de 

modo casual, compatibilizar-se com a as intenções dos outros, que também eles reportam a si 

mesmo; mas não é suficiente para ser lei [...]” (KANT, 1994, A50, p. 39), porquanto os bens 

particulares geralmente indicam prazer e, para Kant, o prazer não contém atributos para servir 

de princípio prático, pois, estes não podem ser determinados pelo objeto ou matéria que 

intencionam o prazer, mas, ao contrário, é a vontade que deve representar para si o seu objeto 

mediante o uso da razão.  

O mundo é, portanto, resultado da ideia de um sumo bem, no qual repousa a moral. 

Portanto, as ações dos seres humanos para tal fim devem se submeter às condições impostas 

por estas leis, porque é obrigação de cada um respeitá-las. E com vistas a este fim, que é o 
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conceito do soberano bem, como algo existente no mundo prático, as ideias de Deus, 

imortalidade e liberdade atuam como referência para representação dos objetos para as leis 

morais e, com isso, postular uma realidade através das ações humanas, coisa que no uso da 

razão especulativa não podiam postular. Sendo assim, 

 

[...] o conhecimento teórico da razão pura recebe, sem dúvida, por este meio 

um aumento, mas tal aumento consiste simplesmente em que aqueles 

conceitos, aliás para ela problemáticos (apenas pensáveis), são agora 

assertoricamente declarados como tais, correspondendo-lhes realmente 

objetos (Objekte), porque a razão prática precisa inevitavelmente da 

existência dos mesmos para a possiblidade do seu objeto, o soberano bem, 

que é, no plano prático, absolutamente necessário, e porque a razão teórica é 

assim autorizada a pressupô-los (KANT, 1994, A242, p. 153). 

 

Trata-se de uma realidade que só é possível em seu uso prático, como uma extensão da 

teoria, porém não como um conhecimento, mas apenas como uma possibilidade que a razão 

especulativa tem que admitir. Para isto, é preciso existir um fim, que é dado a priori como um 

objeto da vontade que “seja representado como praticamente necessário mediante um 

imperativo (categórico) determinando imediatamente a vontade, e isso é aqui, o soberano 

bem” (KANT, 1994, A242, p. 153), referência necessária para o fomento das ações morais.  

Assim, os seres humanos usam, por assim dizer, as ideias contemplativas como 

postulados para as suas ações, nas quais estão contidas as ideias de lei e de obrigação. Os 

seres humanos devem se sentir obrigados a obedecê-las. Caso contrário, as leis serão apenas 

quimeras. Mas, como todo ser humano quer ser moralmente bom, essa consciência da 

moralidade aparece a priori como um factum da razão, que o conduz a um fim, que é a 

moralidade perfeita. Devemos, então admitir que há um mundo moral ideal, cujos ideais da 

razão contemplativa atuam como postulados para as ações, isto é, constituem o objeto para o 

qual se dirige a intenção do ser humano.  

O ser humano admite plenamente a necessidade de uma lei, pela qual se sente 

racionalmente coagido a praticá-la. Ele precisa se convencer desta necessidade, cuja 

convicção é nada mais que uma crença, em que estão convencidos da sua força na condução 

do fim supremo, que é o soberano bem. Kant então, no prefácio da segunda edição da Critica 

da Razão Pura, destaca:  

 

Tive, pois de suprimir o saber para encontrar lugar para a crença, e o 

dogmatismo da metafísica, ou seja, o preconceito de nela se progredir, sem 

crítica da razão pura, é a verdadeira fonte de toda incredulidade, que está em 
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conflito com a moralidade e é sempre muito dogmática (KANT, 2008c, 

BXXX, p. 27).  

 

 

Contudo, não se trata de qualquer crença, mas de uma crença que gera convicção ou 

um saber, pois não se pode emitir opinião sobre os princípios morais, ou seja, “não se tem o 

direito de arriscar uma ação com base na simples opinião de que qualquer coisa é permitida, 

mas é preciso sabê-lo” (KANT, 2008c, B552, p. 651). Em outras palavras, não se pode 

negligenciar os princípios morais. Portanto, nos juízos da razão não há lugar para opinião, 

tudo deve ser conhecido a priori, porque os princípios exigem universalidade e necessidade. 

Porém, como uma crença mandada seria um absurdo, então a esta crença, cujo entendimento é 

apenas de natureza subjetiva, e, portanto, particular, pode-se chamar de fé moral, pela qual se 

permite postular preceitos como condição para alcançar tal fim (a felicidade) 

Aliás, é mais que isso, pois se trata de uma crença totalmente racional, porquanto, 

sabe-se que jamais esse Ser Supremo pode existir para nós como um ser físico, mas apenas no 

pensamento. Contra isso, não há nada que a razão contemplativa possa fazer. Assim sendo, 

cada indivíduo, de posse de sua crença, dirá, como se fosse um mandamento da razão que,  

 

[...] acreditarei infalivelmente na existência de Deus e numa vida futura e 

estou seguro de que nada pode tornar essa fé vacilante, porque assim seriam 

derrubados os meus próprios princípios morais, a que não posso renunciar 

sem aos meus próprios olhos me tornar digno de desprezo (KANT, 2008c, 

B856, p. 654). 
 
 

Ademais, se estes princípios, pensa Kant, nos quais acredito, surtem o mesmo efeito 

nos outros e em mim, isto significa que existe uma concordância dos juízos, apesar das 

diversidades de vontades, que se assentam num princípio comum, (a existência de Deus), que 

é o objeto com o qual todos os sujeitos concordam e pelo qual se demonstra a verdade do 

juízo. 

Portanto, a teologia moral seria para o ser humano a possibilidade para uma vida feliz, 

duradoura e moralmente perfeita, pois a religião conduz os seres à esperança numa vida 

duradoura, já que ela permite que ele erga voo nas asas da imaginação (Einbildungskraft) e 

crie para si postulados que se tornam objetivos alcançáveis, mediante a crença em um Ser 

divino, que tudo pode e que tudo cria. Visto que somente podemos conceber a existência de 

Deus por analogia com a grandiosidade da natureza, a ela atribuímos um autor inteligente e 

bondoso, que serve como fonte de perseverança numa vida futura e feliz. 
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Gérard Lebrun acrescenta que a ideia de Deus, longe de poder ser demonstrada, seja 

por verossimilhança ou de qualquer outra forma, “objetivamente é bem menos do que uma 

hipótese; subjetivamente, é bem mais, e, a fortiori, bem mais do que uma simples opinião 

(Preissch,. XX, 297), é um ato de “fé doutrinal” (doutrinale Glauben), [...]” (LEBRUN, 2002, 

pp. 287-288), uma vez que não se trata de formular uma hipótese, mas de compreender o 

sentido da palavra ou das expressões como: “ordem do mundo” “unidade sistemática”. Com 

referência a isso, Gérard Lebrun tira o exemplo da Religion:  

 

‘O fato de que não possamos conceber (begreifen) os mistérios, apreender a 

possibilidade de seu objeto, não nos autoriza a recusar a sua admissão tanto 

quanto, por exemplo, a da faculdade de reprodução que têm as matérias 

orgânicas – o que também nenhum homem concebe e que não se pode 

recusar a admitir, se bem que isso seja e permanecerá para nós um mistério. 

Todavia, compreendemos muito bem o que quer dizer essa expressão’ 

(LEBRUN, 2002, p. 288).  
 

 

Com efeito, para Kant, há palavras ou expressões que significam apenas ideias que os 

homens têm no espírito, e que não correspondem necessariamente a algo dado na experiência; 

são só conceitos, sem conteúdo. Contudo, para Kant, o sujeito é esquemático, cria 

representações de tudo que pensa. Quanto a isso, diz Gérard Lebrun, “o recurso ao 

esquematismo impõe-se a nós quando devemos julgar, quer dizer, ‘decidir se uma coisa está 

ou não submetida a uma regra dada’, e, para isso, precisamos dar-nos um equivalente 

representativo dessa regra” (LEBRUN, 2002, p. 293), pois, neste caso, alguns conceitos 

devem necessariamente se adequar a um objeto in concreto. Mas, no caso de um pensamento, 

uma opinião ou uma fé do ponto de vista moral, estes são apenas postulados, já que não têm 

no entendimento nenhum esquematismo, porque são vazios de conteúdo, assim como 

acontece com a ideia de Deus. 

O fato é que o esquema em geral nem sempre significa uma relação do conceito. 

Assim, indica Lebrun: “Outros conceitos não sensíveis poderão então ‘ter imagens’ sem 

tornar-se objetivantes, outros esquemas (os ‘objetos-em-Ideia’) poderão igualmente indicar 

‘um procedimento’, sem nunca corresponder a um objeto possível” (LEBRUN, 2002, p. 293). 

Trata-se de conceitos vazios de conteúdos, mas cheios de possibilidades para uma máxima da 

moralidade. Portanto, as ideias de Deus, Liberdade e Imortalidade servem à conduta racional. 

Pode-se dizer que se trata de uma Doutrina da sabedoria, tal como entendiam os filósofos 

antigos, ou seja, de como a filosofia pode abranger tanto o conhecimento da ciência, quanto 
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os princípios práticos, de habilidade e de moralidade. No primeiro caso, utiliza-se das próprias 

crenças que levam a um fim, e por isto, é simplesmente contingente; no segundo caso, a fé é 

necessária porque não há outras condições para se chegar a este fim.  

E mais uma vez Kant reforça a ideia de que os conceitos vazios (liberdade, 

imortalidade e Deus) só servem apenas para o uso prático, nunca como conhecimento, porque 

não podemos saber nada deles. O único conhecimento que podemos ter de Deus, por exemplo, 

é apenas a ideia de Deus, somente como conceito e nada mais que isso. Portanto, podemos 

admiti-lo como uma possível realidade ou “ens realíssimum” porque este conceito não exige 

uma comprovação de existência, uma vez que serve a designação apenas de um ideal.  

O “ens realissimum” não confere origem de nada, nem de perfeição, nem nenhum 

predicado que se possa atribuir a Deus do qual surgirá uma comprovação de sua existência, 

porque ele é um ser indeterminado, o indeterminado kantiano que Hegel em a Lógica da 

Ciência vai transformar em ser puro, sem conteúdo, mas puro pensamento, o ser absoluto
26

. 

Mas, para Kant, Deus é apenas isso, algo pensado como possibilidade de realidade, na 

imaginação das pessoas, naquilo que elas acreditam que pode existir como causa do mundo, 

mas apenas enquanto uma ideia e nada mais que isto.  

Conclui-se que todo conflito do ser humano consigo mesmo se resolve a partir das leis 

morais, que o sujeito, como autônomo, estabelece para si mediante os postulados da razão 

especulativa (Deus, liberdade e imortalidade), cuja vontade é determinada pela razão, 

porquanto, a liberdade é determinada pela razão pura em seu uso prático. Assim, aquelas 

ideias que não tinham validade no uso especulativo, aqui, no uso prático, tomam-se princípios 

práticos e ganham realidade objetiva (Objektive realität), pelas ações do sujeito. Portanto, a 

razão pura provou que pode ser prática. É, portanto, sobre a atuação desta razão na prática do 

sujeito autônomo ao determinar suas próprias leis mediante a ideia do dever que falaremos no 

próximo capítulo.  

                                                 
26

 Ver a Doutrina do ser em: Ciência da lógica em Hegel (1968, V. 1). 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. A METAFÍSICA DOS COSTUMES 

 

2.1. AUTONOMIA DO SUJEITO 

 

 

“A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o 

progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua 

independência”. 

 

Albert Einstein 

  

Em a Crítica da Razão Prática (1788), Kant demonstrou a possibilidade de as ideias 

da razão contemplativa tornarem-se reais mediante o uso da razão pura prática, na medida em 

que ela tem o poder de determinar a vontade no seu uso prático. Porém, ele estabelece 

também que a vontade livre só é possível quando pode se desatar dos laços das leis da 

natureza, isto é, ela deve ser independente de qualquer objeto sensível, ou de qualquer coisa 

que diga respeito ao prazer, que nada mais é que uma satisfação imediata e passageira, e 

obedecer às leis erigidas pela razão. 

Desta forma se delineará neste momento as prerrogativas de um sujeito que desafia as 

leis naturais, age sob a perspectiva de uma causalidade própria e, finalmente, decide sobre as 

suas ações. Aqui podemos destacar a importância da lei, dada a si e por si mesma, no intuito 

de limitar certas ações impróprias, ou ilícitas, ou como destaca Luc Ferry: “para pensar 

realmente a moral, é necessário abrir espaço à ideia de liberdade à noção de escolha, à 

possibilidade para o ser humano de subtrair-se à lógica natural do egoísmo! (FERRY, 2010, p. 

100). [...] Ora, é justamente esse egoísmo que precisamos combater por nossa vontade livre se 

quisermos ao menos levar minimamente em conta o interesse geral ou o bem comum.” 

(FERRY, 2010, p. 102).  

Estamos falando de uma liberdade transcendental, que está além do mundo empírico, 

cujos fenômenos não se explicam. Kant se refere a certos fenômenos que o determinismo da 

natureza não consegue explicar, mas somente uma espécie de causalidade espontânea fundada 

na razão. Assim, como ele já havia indicado na terceira antinomia: trata-se de uma 

causalidade própria do ser humano como sujeito pensante, o eu penso. Kant em Crítica da 

razão prática recorre ao exemplo do fato de uma pessoa querer se levantar da cadeira, isto é, 
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que tal ato pressupõe que haja uma vontade e que essa não está ligada a nenhum fenômeno 

natural que devesse acontecer necessariamente, mas, simplesmente, a um querer próprio de 

levantar-se naquele momento.  

Isso significa que existe um sujeito que pensa e age por si mesmo. Portanto, em se 

tratando da moral o que interessa é a existência desse sujeito que formula suas máximas 

baseadas no querer.  Tugendhat, em Lições Sobre Ética, considera a moral kantiana a mais 

plausível, em relação às concepções tradicionais de cunho contratualista, utilitarista, e mesmo 

das contemporâneas, como, por exemplo, a de Rorty. Kant, diz ele, “apresenta a concepção 

plausível do bem” (TUGENDHAT, 2010, p. 99). Um conceito próprio, no sentido de 

“gramaticalmente absoluto”, pois, ele comporta um ‘“ter de’ especial, definido através da 

sanção interna da comunidade moral, a qual, porém, vingará quando querida” 

(TUGENDHAT, 2010, p. 89). Isso significa que:  

 

[...] se o bem não é mais dado previamente de modo transcendente, parece 

então que é apenas o recurso aos membros da comunidade que por sua vez 

não pode ser limitada e que, portanto, deve fornecer o princípio do ser bom 

para todos os outros – e isto quer dizer também para seu querer e seus 

interesses (TUGENDHAT, 2010, p. 88). 
 
 

Mas, o querer do qual fala Kant é o querer regido por uma intenção, a vontade 

“racional”. Mas, aí, diz Tugenhat, “não é propriamente o homem que é autônomo neste 

sentido, mas apenas algo no homem; certamente, se este algo é de fato ‘a razão’, como 

pensava Kant, pode-se talvez dizer ser ele ‘nossa melhor parte’” (TUGENDHAT, 2010, p. 

147). Isto é, deve existir uma intenção, um motivo pelo qual o homem se mobiliza a praticar 

as ações, mediante o uso da razão. Segundo Kant, o ser racional que aqui estamos nos 

referindo, que é a causa das ações, é o “Eu transcendental,” “o eu que pensa” e, portanto, a 

intenção é aquilo que é próprio da razão humana.  

Esta é a intuição interna pela qual o ser racional pode conhecer todas as coisas a 

priori, pois todas as coisas só são conhecidas enquanto o eu penso pode representá-las a si 

mesmo, tendo como condição o espaço e o tempo, que também só existem para ele (eu 

penso). É do interior do ser humano, e não em algo fora dele, que brota as disposições para o 

mérito de ser feliz, porque é uma questão de caráter, ou seja, ser digno da felicidade está além 

de apenas conquistar a virtude
27

, embora isto seja um dos pressupostos para felicidade. 

                                                 
27

 Para Tugendhart (2010), o fato de Kant falar de virtude no singular e não de virtudes no plural, é porque ele só 

concebe um único fim moral, o cumprimento do dever.  
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Contudo, para Kant, a felicidade não pode ser o maior nem o melhor bem, como acontece em 

Aristóteles. 

O mérito de ser feliz, segundo Kant, está no cumprimento do dever (Sollen), ou seja, 

agir em nome do dever e por amor ao dever, seguindo aquilo que a razão determinou como 

certo e universal. Tal determinação vem do próprio sujeito, que tem autonomia e liberdade 

para tal.  Mas, o que significa agir por dever? Ora, responde Kant, o dever é a própria lei 

moral, da qual os homens têm em si a consciência do seu poder de limitação das ações porque 

isto se deve ao sujeito autônomo, aquele que estabelece para si leis apodíticas, segundo a 

razão pura prática, que já foi entendida como possível para a prática no mundo sensível, 

mediante a liberdade da vontade, conforme os princípios universais a priori. 

Sendo assim, o homem, enquanto sujeito livre se submete às leis da natureza, que 

pertence ao mundo sensível e, ao mesmo tempo, é livre mediante o uso da inteligência e 

obedece as suas próprias leis, como sujeito inteligível, pertencendo também ao mundo 

inteligível, sendo, a partir daí, um sujeito capaz de determinar positivamente o conceito de 

liberdade. Nestes termos, uma vez que não poderia determinar nenhuma liberdade no sentido 

teórico, porque não existe uma intuição intelectual, a única forma de se estabelecer uma 

realidade teórica, ainda que seja apenas para uso prático, sem nenhuma possibilidade de 

conhecimento, é conceber como prática a razão pura e a partir dela tornar as ideias 

especulativas reais.  

Sendo assim, se a teoria não pode conferir uma realidade às ideias, lugar que seria da 

razão contemplativa, então a razão prática ocupa “[...] o espaço que a razão especulativa 

deixara aberto” (PASCAL, 1992, p. 131). Mas, isto já foi tratado bastante no primeiro 

capítulo. O nosso intuito aqui é descrever o sujeito autônomo, que significa um sujeito capaz 

de agir por conta própria, de ter o discernimento para aplicar a teoria na prática e, ao mesmo 

tempo, estabelecer-se como causalidade de suas próprias ações. Como indica Pascal, “O 

homem não pode ser moral, ou, por outra, realizar o bem supremo, a menos que seja livre” 

(PASCAL, 1992, p. 143). 

A prática significa o viver
28

 dos seres humanos, e viver envolve ações e, naturalmente, 

os efeitos dessas ações, que se não forem praticadas mediante uma boa vontade produzida 

pela razão podem ser funestas a toda humanidade. Ora, segundo as leis da natureza tudo o que 

acontece, acontece necessariamente, porque obedece a uma lei natural, e disso não temos 

                                                 
28

 “Viver é o poder de um ser agir segundo as leis da faculdade de desejar. A faculdade de desejar é o poder que 

ela tem de ser, pelas suas representações, causa da realidade (Wirklichkeit) dos objetos (Gegenstände) dessas 

representações. Cf. nota de Kant (1994, N: A16, p. 17).  
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nenhuma dúvida. Porém, quando se trata de coisas que são pertinentes à moral, então é 

preciso agir com prudência
29

 
30

, pois é aqui, na prática, onde todas as vontades se destinam a 

buscar um meio para alcançar um fim, que não é outra coisa senão a felicidade.  

Mas é justamente para evitar que este fim seja simplesmente hipotético, isto é, que seja 

apenas meio para um fim que é a felicidade, que Kant designa o dever como único princípio 

moral. E, com isso, ele concebe a felicidade como o mais condenável de todos os princípios 

reputados empíricos, uma vez que se trata do egoísmo e da filautia, e, além disso, o conceito 

que se toma por felicidade nada mais é que é o “bem-estar” que geralmente se liga ao “bem-

obrar”, ou seja, o de ajudar o outro por compaixão, na esperança de alcançar o reino de Deus.  

Segundo Kant, este comportamento “não só não contribui em nada para o fundamento 

da moralidade [...]” (KANT, 1995, BA90,91, p. 87-88), como ainda dificulta a distinção entre 

o que é virtude e vício, já que coloca “na mesma classe os motivos que levam à virtude e os 

que levam ao vício, e ensinando somente a fazer melhor o cálculo, mas apagando totalmente a 

diferença específica entre virtude e vício” (KANT, 1995, BA91, p. 88). Daí que o melhor dos 

princípios é, 

 

[...] o conceito ontológico da perfeição (por vazio, indeterminado e, portanto 

inutilizável que ele seja para encontrar, no campo imensurável da realidade 

possível, a maior soma que nos convenha, e embora também, ao distinguir 

especificamente de qualquer outra a realidade de que aqui se trata, ele tenha 

a tendência inevitável para girar em círculo e não possa evitar pressupor 

tacitamente essa moralidade que deve explicar) (KANT, 1995, BA92,93, 

pp. 88-89). 
 
 

Portanto, os conceitos de Bem e de Mal, estabelecidos de antemão como objetos de 

representação do sujeito autônomo, dado a si e para si mesmo, como um fim em si mesmo, 

estão relacionados ao supremo Bem, isto e, à moralidade perfeita.  Se a felicidade é o fim a 

que todos buscam, isso não deixa de ser legitimo, pois, como diz Kant na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes: 

 

Assegurar cada qual a sua própria felicidade é um dever (pelo menos 

indiretamente); pois a ausência de contentamento como o seu próprio estado 

                                                 
29

 Para Kant a prudência (Klugheit) pode ter dois sentidos: a destreza de uma pessoa em influenciar outra e 

utilizá-las em seu propósito e a outra é a sagacidade de usar de todas as intenções para obter vantagem. Do 

prudente no primeiro sentido se diz que é esperto e manhoso, ou imprudente. Cf. nota de Kant (1995, BA43, p. 

52). 
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num torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades insatisfeitas 

poderia facilmente tornar-se numa grande tentação para transgressão dos 

deveres (KANT, 1995, BA12, p. 29). 
 

No Prefácio da Fundamentação da Metafisica dos Costumes 
31

, Kant explicita a 

dificuldade da aplicabilidade das leis morais no uso prático e, por conseguinte, a necessidade 

de uma Metafísica dos Costumes. É assim que Kant descreve essa motivação: “O homem, 

com efeito, afetado por tantas inclinações, é na verdade capaz de conceber a ideia de uma 

razão pura prática, mas não é tão facilmente dotado da força necessária para a tornar eficaz in 

concreto no seu comportamento” (KANT, 1995, BAIX-X, p. 16) e, ainda, diz ele,  

 

Uma Metafísica dos Costumes, é, pois, indispensavelmente necessária, não 

só por motivos de ordem especulativa para investigar a fonte dos princípios 

práticos que residem a priori na nossa razão, mas também porque os próprios 

costumes ficam sujeitos a toda a sorte de perversão enquanto lhes faltar 

aquele fio condutor e norma suprema do seu exato julgamento. Pois que 

aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja conforme à lei 

moral, mas tem também que cumprir-se por amor dessa mesma lei; caso 

contrário, aquela conformidade será apenas muito contingente e incerta, 

porque o princípio imoral produzirá na verdade de vez em quando ações 

conformes à lei moral, mas mais vezes ainda ações contrárias a essa lei 

(KANT, 1995, BAIX-X, p. 16).  
 

 

Kant fala aqui da propensão que os homens têm às inclinações e que, por isso, é 

necessário algo que os limitem, ou mesmo que freie, os seus impulsos, pois existem arroubos 

humanos que arrebatam os seres, ou ainda certos sentimentos perversos (inveja, ciúme, 

ganância, etc.), que se alimentados, os conduzem a atos nefastos. Daí a necessidade de leis ou 

regras que limitem e os conduzam ao bem moral.   

Kant, com isso, quer dizer que a vontade de todo ser racional deve ser antes 

determinada por leis e que estas devem valer para todos os seres racionais. Uma vez que só 

na vontade do ser racional, 

 

[...] - e só nela – se pode encontrar o bem supremo e incondicionado. Por 

conseguinte, nada senão a representação da lei em si mesma, que em 

verdade só no ser racional se realiza, enquanto é ela, e não o esperado 

efeito, que determina a vontade, pode constituir o bem excelente a que 

chamamos moral, o qual se encontra já presente na própria pessoa que age 

segundo esta lei, mas se não deve esperar somente do efeito da ação 

(KANT, 1995, BA15,16, pp. 31-32).  
 

                                                 
31

  Obra de Kant editada em 1785 que trata de uma moral dos costumes, ou de uma moral prática, ela fundamenta 

a própria Critica da Razão Prática, publicada em 1788. 
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Portanto, seja por força da lei natural ou por força espontânea, isto é, pela vontade do 

ser humano, toda ação “[...] tem antes de ser uma causalidade segundo leis imutáveis, ainda 

que de uma espécie particular; pois de outro modo uma vontade livre seria um absurdo” 

(KANT, 1995, BA99, p. 94).  

Contudo, se o agir do sujeito envolve objetos da sensibilidade que não são eficientes 

para fornecer leis, então, tais ações indicam a propensão às inclinações movidas pelos apetites 

ou pelo prazer, e não pela moral. Isto leva Kant a definir que a lei moral é somente aquela em 

que o objeto advém da faculdade superior, ou seja, da razão, Kant afirma que: “Todas as 

regras práticas materiais colocam o princípios determinante da vontade na faculdade de 

desejar inferior e, se não existissem leis puramente formais que determinassem 

suficientemente a vontade, também não poderia admitir-se uma faculdade de desejar 

superior” (KANT, 1994, A42, p. 33). 

Mas, que leis são essas? São leis estabelecidas pela razão pura mediante princípios 

extraídos de uma boa vontade, cujo agente desta boa vontade é o ser humano. Estamos 

falando das máximas instruídas pelo sujeito a partir de um objeto do seu desejo, que se lhe 

representa como um fim que pode ser alcançado, e que deve ser o bem supremo, pois, de 

outra forma, entender-se-á que são objetos do um desejo empiricamente condicionado, o que 

não é possível como lei universal, já que tudo que é misturado com algo de empírico deixa de 

ser universal. Portanto, uma máxima para ser universal deve ser instituída a partir de um 

conceito puro, que é, por assim dizer, produto do entendimento ou da faculdade de conhecer 

que é transcendental e, portanto, é universal.  

A lei moral significa a independência das leis naturais ou de toda matéria de desejo do 

livre arbítrio e, portanto, são máximas que se tornam universais. Segundo Kant, “essa 

independência é a liberdade em sentido negativo, e esta legislação própria da razão pura e, 

como tal, prática é a liberdade em sentido positivo” (KANT, 1994, A59, p. 45), isto é, livre 

das determinações das leis naturais e, portanto, da heteronomia na qual está envolvido todo 

objeto do mundo contingente, e que não oferece nenhuma segurança quanto à formulação de 

máximas boas, e, posteriormente, leis universais. Com isso, podemos estabelecer a diferenças 

entre dois conceitos, a saber, o de autonomia e heteronomia, como oponentes, haja vista que 

assim os distingue Kant:  

 

O princípio da autonomia é portanto: não escolher senão de modo a que as 

máximas da escolha estejam  incluídas simultaneamente, no querer mesmo, 

como lei universal.  [...] Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-
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la, em qualquer outro ponto que não seja a aptidão das suas máximas para a 

sua própria legislação universal, quando, portanto, passando além de si 

mesma, busca essa lei na natureza de qualquer dos seus objetos, o resultado é 

então sempre heteronomia (KANT, 1995, BA88-89, pp. 85-86). 
  

Sob este ponto de vista, podemos dizer que existem duas formas de estabelecer as leis: 

uma que parte dos princípios empíricos e a outra dos princípios racionais. Sobre isso, o 

filósofo afirma:  

 

Os primeiros, derivados do princípio de felicidade, assentam no sentimento 

físico ou no moral; os segundos, derivados do princípio de perfeição, 

assentam, ou no conceito racional dessa perfeição como efeito possível, ou 

no conceito de uma perfeição interdependente (a vontade de Deus) como 

causa determinante da vontade (KANT, 1995, BA90, p. 87). 
 

 

Kant afirma que a única forma de uma lei ser moralmente boa é que seja regida pela 

razão, e que derivam de conceitos a priori e não dos princípios empírico, pois como ele 

indica:  

 

Princípio empíricos nunca servem para sobre eles fundar leis morais. Pois a 

universalidade com que elas devem valer para todos os seres racionais sem 

distinção, a necessidade prática incondicional que por isso lhes é imposta, 

desaparece quando o fundamento dela se deriva da particular constituição 

da natureza humana ou das circunstâncias contingentes em que ela está 

colocada (KANT, 1995, BA90, p. 87).  
 
 

Toda lei moral só é dada pela razão pura prática, que é a priori, ela não deve conter 

nenhum objeto empírico, nem os desejos do sujeito, pois estes são de fato apenas referência 

das ações particulares, submetida às leis empíricas e ao arbítrio. Sendo assim, as leis da 

natureza sensível só explicam aquilo que “é”, enquanto que as leis da razão, ou do mundo 

inteligível, explica aquilo que “deve ser”. O fato é que possuirmos uma intuição interna pela 

qual apreendemos todas as representações do mundo sensível como conceitos puros do 

entendimento, mesmo que sejam coisas externas, isto porque não existe uma intuição 

intelectual, mas uma apercepção do sujeito transcendental, que é capaz de apreender toda 

representação do mundo sensível.  

Neste sentido, se estabelece aqui o ponto determinante da filosofia moral de Kant, 

porque todo agir converge para o sujeito transcendental, que tem a capacidade de atuar no 

mundo inteligível e no mundo moral. Para Kant, diz Pascal, “[...] nós temos a consciência 

imediata dessa lei; ela nos é dada, e se nos impõe como um fato” (PALCAL, 1992, p. 130). 
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Ora, para Kant, diz Pascal, a consciência ‘é o único fato da razão pura, que se manifesta assim 

como originariamente legisladora (sic volo, sic iubeo)’ (PALCAL, 1992, p. 130).  

Assim, de acordo com Kant, temos a consciência da lei em nós, como um fato (fatum) 

a priori e com ela a consciência do dever, que nos mostra, de um lado, que a nossa razão é 

legisladora em matéria de moral e, de outro, que somos livres, com aquela liberdade cuja 

possibilidade se nos revelou na Crítica da razão pura. A ‘consciência de uma lei universal’ 

nos dá a conhecer, pois, que a razão pura é prática em si mesma, e que o homem é livre, pois, 

como diz Kant “a autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos 

deveres a elas conformes; pelo contrário, toda a heteronomia do livre arbítrio não só não 

funda nenhuma obrigação, mas opõe-se antes ao princípio da mesma e à moralidade da 

vontade” (KANT, 1994, A59, p. 45). 

A vontade do ser racional como faculdade legisladora universal é o que Kant chama de 

autonomia da vontade. Ser autor da própria lei, eis o que é a dignidade humana. Assim, diz ele 

‘a autonomia é, pois, o princípio da dignidade da natureza humana, bem como de toda 

natureza racional’ (PASCAL, 1992, p. 125). Mas, a lei não se dá por qualquer interesse, mas 

a obedecemos porque ‘[...] somos nós mesmos que nos damos à lei. O imperativo categórico, 

em que ela encontra sua expressão, pode pois muito bem ser incondicionado, e somente ele 

pode sê-lo’ (PASCAL, 1992, p. 124).  

Assim sendo, fica definida a vontade autônoma, ou melhor, a liberdade da vontade. 

Significa dizer que o princípio de determinação da vontade deve ser a priori e ter o caráter de 

universalidade. Como indica Valério Rohden, “[...] a universalidade, desde o ponto de vista da 

liberdade ou da moralidade, como universalidade prática, isto é, como uma universalidade que 

concerne à própria vontade como razão prática” (ROHDEN, 1981, p. 96). Disto segue que a 

vontade autônoma é a autolegislação do sujeito, do seu querer como um querer universal. 

Portanto, deve ser também o querer de todos os outros seres racionais. 

Na terceira secção da Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant trata da 

liberdade como um pressuposto para a autonomia da vontade do sujeito, sim, pois, na 

condição de ser humano, a vontade se quer autônoma, ou seja, com poderes para se 

autodeterminar. O que isto significa? Que é a razão que a torna autônoma a partir de certos 

princípios postos pelo próprio “Eu” a si mesmo, ou seja, como senhor e súdito de si mesmo.  

O sujeito é, ele mesmo, a causa de toda causalidade do que pode acontecer 

independentemente daquilo que acontece por causas determinadas. O sujeito autônomo se 

caracteriza exatamente por fazer de suas ações o efeito de uma determinada causa provocada 
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por ele mesmo. De sorte que é preciso estabelecer regras de conduta, uma vez que este é o 

ponto determinante de um sujeito autônomo e que tem uma vontade e uma intenção voltadas 

para um fim. Neste caso, a moral está na escolha deste fim, que não pode ser um fim 

qualquer, nem mesmo um fim com vista a algo mais, ainda que isto seja a própria felicidade. 

Outro pressuposto para um fim moral, que é o fim bom em si mesmo, é que o homem 

não seja usado como meio. Toda lei moral está fora das leis naturais; nenhuma lei moral é 

constituída por algo externo, mas por algo que é interno ao sujeito. Trata-se aqui de “uma 

simples apercepção eu penso, que possibilita todos os conceitos transcendentais em que se 

diz: eu penso a substância, a causa, etc.” (KANT, 2008c, B401, p. 328). E é a partir disso que 

o sujeito pode representar para si leis apodíticas, ou possíveis de se realizarem, pois um 

sujeito consciente é aquele que já se tornou esclarecido e, portanto, é um sujeito autônomo.  

A autonomia significa querer que uma lei seja para si o que deve ser para os outros. 

Então, toda lei deve ser universal e todo ser racional, ao erigir máximas, deve visar o mesmo 

fim, ou seja, que o seu querer seja o querer dos outros. Com isso, toda máxima deve ter valor 

objetivo. E é o dever e a necessidade subjetiva de cumpri-las que torna o sujeito moral. A 

máxima torna-se, portanto, o princípio da autonomia da vontade, que só pode ser um único 

princípio prático, qual seja: “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também 

que a minha máxima se torne uma lei universal” (KANT, 1995, BA17, p. 33), com a qual 

todos os seres devem estar de acordo e deve tê-la sempre diante dos olhos “para que o dever 

não seja por toda a parte uma vã ilusão e um conceito quimérico” (KANT, 1995, BA17, p. 

33).  

Mas, neste caso, como não podemos mostrar sua necessária realidade para provar sua 

validade é preciso mostrar por que essas máximas devem ser universais e por que despertam o 

interesse de os indivíduos segui-las como leis. Mas, como diz Kant, não podemos explicar 

“donde provém que a lei obrigue” (KANT, 1995, BA104, p. 98) os homens a praticarem 

ações boas. Assim diz Kant: 

 
Mostra-se aqui – temos que confessá-lo francamente – uma espécie de 

círculo vicioso do qual, ao que parece, não há maneira de sair. 

Consideramos-nos como livres na ordem das causas eficientes, para nos 

pensarmos submetidos a leis morais na ordem dos fins, e depois pensamo-

nos como submetidos a estas leis porque nos atribuímos a liberdade da 

vontade; pois liberdade e a própria legislação da vontade são ambas 

autonomia, portanto conceitos transmutáveis, um dos quais porém não pode, 

por isso mesmo, ser usado para explicar o outro e fornecer o seu 

fundamento, mas quando muito apenas para reduzir a um conceito único, em 

sentido lógico, representações aparentemente diferentes do mesmo objeto 
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(como reduzem diferentes frações do mesmo valor às suas expressão 

simples) (KANT, 1995, BA104-105, pp. 98-99). 
 

 

O que nos resta a fazer, neste caso, segundo Kant, é procurar se existe outro ponto de 

vista em relação a nós mesmos como causa das nossas próprias ações e de seus efeitos. É bom 

frisar, como indica Pascal, que para Kant “não existe oposição entre razão especulativa e a 

razão prática: são elas dois aspectos da mesma razão, considerada como faculdade de 

princípios a priori” (PASCAL, 1992, pp. 143-144).  Por isto que o ser racional deve ser 

considerado sob os dois pontos de vista, tanto da heteronomia enquanto pertencente ao mundo 

sensível, quanto da autonomia, enquanto pertence ao mundo inteligível. Assim, diz Kant: 

 

Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o homem 

não pode pensar nunca a causalidade da sua própria vontade senão sob a 

ideia da liberdade, pois que independência das causas determinantes do 

mundo sensível (independência que a razão tem sempre de atribuir-se) é 

liberdade. Ora a ideia da liberdade está inseparavelmente ligado ao conceito 

de autonomia, e a este o princípio universal da moralidade, o qual a ideia 

está na base de todas as ações de seres racionais como a lei natural está na 

base de todos os fenômenos (KANT, 1995, BA109, p. 102). 
 

 

Aqui, segundo Kant, se desfaz a suspeita sobre o circulo vicioso da passagem da 

liberdade à autonomia e da autonomia à lei moral, pois se uma for concebida como sendo 

causa da outra continuaríamos neste circulo sem nunca chegar a uma solução. Porém, Kant 

conclui que, sendo sujeitos pertencentes aos dois mundos, não há como não admitir os dois 

conceitos pertencendo ao mesmo sujeito. A liberdade pertence unicamente ao mundo 

inteligível porque é uma ideia que determina a autonomia da vontade e, portanto, a 

moralidade.  

Em A Religião Dentro dos Limites da Simples Razão (1984), Kant afirma que a 

escolha entre a uma boa e uma má intenção (princípio interno das máximas), não há meio 

termo, pois, uma pessoa não pode ser em parte boa e em parte má, e muito menos ser 

indiferente a ambas, isto é, nem boa nem má. Por quê? Eis o que responde Kant: 

 

Não se diz, porém, que um homem é mau porque pratica ações más 

(contrárias à lei), mas porque elas são de tal maneira constituídas que deixam 

entrever máximas más nelas existentes. Ora, podem-se notar ações contrárias 

à lei pela experiência, também (pelo menos em si mesmas), que são 

conscientemente ilegais; mas não podemos observar as máximas, nem 

mesmo em si mesmas, nem, por conseguinte, fundar com segurança na 

experiência o juízo de ser réu um homem mau (KANT, 1984, p. 274).  
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É mais provável, para Kant, dizer que toda a espécie humana, e não um homem 

singular poder ser de natureza boa ou má. De acordo com Rohden, Kant, na verdade, sugere 

que: 

O fato de o homem não ser necessariamente bom nem necessariamente mau 

confere-lhe a possibilidade de ser livre. Ele não é espontaneamente santo, 

mas tampouco é coagido a praticar o mal. A diferença entre um ato de 

liberdade para o bem e um ato de liberdade para o mal consiste em que neste 

último o homem desperdiça a oportunidade de realizar a sua possibilidade 

mais própria, que consiste em auto afirmar-se como fim racional e como 

sujeito, e não como um simples meio a serviço de interesses (ROHDEN, 

1981, p. 138). 
 

 

Aqui Rohden expressa a possibilidade de escolha do sujeito como ser autônomo. 

Contudo, para Kant, apesar de autônomo, quando se trata de produzir máximas, ele pode 

decidir entre ser bom ou mau o que vai determinar isso é a intenção das suas ações, pois sendo 

a intenção “o primeiro fundamento subjetivo da aceitação das máximas, só pode ser uma 

única e se refere universalmente a todo o uso da liberdade (KANT, 1984, p. 277). Com efeito, 

todos devem ter consciência de que aquela máxima deve valer para todos. Portanto, não dá 

para ter intenções, ora boas, ora más. Como Kant já indicou, não há meio termo neste caso, ou 

a intenção será má caso a máxima se origine de uma pessoa má, ou será boa se se origina de 

uma pessoa boa.  

Mas, Kant entende que atribuir a maldade à natureza de um ser racional é prematuro, 

pois, a malignidade da natureza humana no sentido da intenção, ou seja, “de admitir o mal 

enquanto mal, para motivo em sua máxima (pois esta é diabólica)” (KANT, 1984, p. 285), 

não é uma maldade estritamente falando “mas muito antes perversão do coração, o qual, 

portanto, denomina-se também um coração mau” (KANT, 1984, p. 285). Pode-se atribuir a 

fama de mal a um homem que por ventura “tem a consciência da lei moral e admitiu em sua 

máxima o afastamento (ocasional) da mesma” (KANT, 1984, p. 282).  

Dizer, portanto, que o homem é bom ou mau por natureza significa dizer que ele 

“contém um princípio primeiro (insondável para nós) de aceitação de boas ou de aceitação de 

más máximas (contrárias à lei), e isto universalmente como homem, por conseguinte, de 

maneira que expressa por ela também o caráter de sua espécie” (KANT, 1984, pp. 274-275). 

Para Kant, na verdade o que há é uma propensão para o mal que se resolve quando 

este se torna esclarecido, ou seja, quando tem consciência das coisas. Assim, ele acrescenta 

“ora, que uma propensão perversa deva estar enraizada no homem é um fato para o qual 
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podemos poupar-nos da prova formal, com a quantidade de exemplos gritantes que a 

experiência nos presenteia nos atos dos homens” (KANT, 1984, p. 282).  

O fato é que há nos homens três diferentes propensões decorrentes da corrupção da 

alma humana, a saber: fraqueza do coração ou a fragilidade da natureza humana em seguir 

máximas adotadas em geral; a impureza ou a mistura de motivos morais com imorais; e a 

maldade da natureza humana que se corrompe, pois, como diz Horácio, citado por Kant, 

“Sem vício ninguém nasce” (Vitiis nemo sine nascitur)
32

. Além do mais, ele próprio é 

responsável por este “mal radical, inato na natureza humana (nada menos que por nós 

próprios contraído)” (KANT, 1984, p. 282).  

De sorte que é mais seguro que as máximas tenham algo que obrigue o sujeito a agir 

mediante certos princípios morais, dos quais ele não pode fugir se quiser ser um sujeito moral, 

e como Kant já frisou que há um interesse na moralidade, então, o sujeito deve criar regras e 

leis para si mesmo, com fundamento no dever
33

, que possam determinar a vontade. Isto é, leis 

que a razão estabelece para o uso prático da vontade mediante a obrigação de respeitá-las. Eis 

o princípio da autonomia do sujeito.   

 

3.1. RAZÃO E DEVER 

 

Em Crítica da razão pura e Crítica da razão prática, Kant atribui à razão dois usos, 

um enquanto razão pura e outro enquanto razão prática. A razão, em si mesma, é considerada 

por Kant como um tribunal que julga as ideias possíveis de serem efetivadas ou objetivadas. 

No sistema de conhecimento de Kant, a razão tem a função de julgar, através da faculdade do 

juízo 
34

, que, segundo o filósofo, é “um termo médio entre o entendimento e razão” (KANT, 

2005a, p. 21).  

                                                 
32

 Cf. nota de Kant (1984, p. 282). 
33

 Segundo Kant em A Religião Dentro dos Limites da Simples Razão Schiller na sua dissertação teria sido 

desfavorável ao conceito de graça e dignidade na maneira de representação da amabilidade, como se fosse uma 

“mentalidade de cartuxo”. Sobre isso diz Kant: “não posso, no momento em que estamos de acordo sobre os 

princípios mais importantes, admitir um desacordo quanto a isso – Concordo com prazer que ao conceito de 

dever não posso associar nenhuma graça, justamente por sua dignidade. Pois ele contém uma obrigação 

incondicional, com a qual a graça está diretamente em oposição. A majestade da lei (semelhante à de Sinai) 

inspira o respeito (não medo que repulsa, nem charme que convida à familiaridade) que excita a consideração do 

subordinado contra seu mestre e, neste caso, como está em nós o sentimento do sublime de nossa própria 

determinação, o que nos entusiasma mais que toda a beleza.” Cf. nota de Kant (1984, p. 276). 
34

 A faculdade do juízo não tem uma legislação própria, mas é legislante, assim como a razão e o entendimento, 

que juntamente formam as faculdades do conhecimento. A faculdade do juízo, para Kant, “é a faculdade de 

pensar o particular como contido no universal”. Portanto, quando os princípios, as regras e as leis são dadas e já 

está subsumida na faculdade do juízo, ou seja, o particular no universal então ele é determinante, mas no caso de 

só ser dado o particular e ela tiver que encontrar o universal, então ela é reflexiva”. Desta forma, a faculdade do 

juízo é determinante quando o entendimento dar as leis transcendentais, então ele apenas subsume as leis dadas 
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Kant estabeleceu na Critica da razão pura que a razão é limitada no que diz respeito 

ao seu poder de conhecer, e que, portanto, a razão não pode ser a única fonte de 

conhecimento, como queriam os dogmáticos, e nem pode ser uma ciência. Neste sentido, a 

razão pura tem a função de produzir conceitos incondicionais, e buscar no entendimento as 

categorias para avaliar as ideias que podem ser objetivas.  

A razão, então, julga mediante as categorias do juízo, que, de certa forma, contém em 

si as categorias “a priori”, cujo entendimento efetua uma unidade de conceito para cada objeto 

dado. Neste momento a razão toma o papel de mera espectadora, e fica à espera de saber se 

essas representações podem ou não serem efetivadas, com ajuda do entendimento. Sobre isso, 

diz Gille Deleuze, “O entendimento julga e a razão raciocina. [...] é, portanto em relação aos 

conceitos do entendimento que a razão exerce seu gênio próprio” (DELEUZE, 1976, pp. 32-

33). Este é, pois, o papel que desempenha a razão.  

Mas, como já foi afirmado por Kant, a razão pura, além de dar o conceito 

incondicionado dos objetos, ou dos fenômenos, ela também se depara com aquelas ideias 

problemáticas que causam conflitos, a saber, as ideia de Deus, Imortalidade e Liberdade, que 

ultrapassam todo o limite possível de seu conhecimento e que, por isso, são impossíveis de 

serem efetivadas, porque não tem como comprová-las. Ademais, como dizer que sou livre ou 

que apenas sigo o meu destino? Ou ainda que a minha alma é indivisível ou divisível, ou que 

é mortal ou imortal? Ou, ainda, como comprovar a existência de Deus? Ora, diz Kant, o 

conhecimento só é possível mediante a experiência. Portanto, é só na esfera da possibilidade 

que estas ideias podem ser pensadas. As ideias especulativas (imortalidade, liberdade e 

existência de Deus) para Kant,  

 

[...] não ampliam certamente o conhecimento especulativo, mas dão às 

ideias da razão especulativa em geral (por intermédio da sua relação ao 

prático) realidade objetiva e habilitam-na por conceitos cuja possibilidade, 

de outro modo, ela nem sequer apenas poderia pretender afirmar (KANT, 

1994, A238, p. 151).  
 

 

                                                                                                                                                         
pelo entendimento, ou seja, é dada a priori pelo entendimento, e o juízo não precisa pensar uma lei para si 

mesmo. Porém, existem muitas formas de ser dados os conceitos universais e transcendentais, que muitas vezes 

ficam indeterminado, então o juízo tem que refletir, embora neste caso não seja determinante, pois não prescreve 

nada à natureza, somente o entendimento que tem ligação com o empírico pode prescrever à natureza, os 

princípios que o juízo enquanto reflexivo dá a si mesmo não podem ser prescritos à natureza porque a função do 

juízo é ir do particular para o universal e neste caso, não há como fundamentar empiricamente, pois ela retira-o 

de si mesma. Cf. Kant  (2005a, XVVI, p. 23). 
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 Os postulados da razão se dão pelo fato de que existe uma necessidade prática. Neste 

caso, a imortalidade “decorre da condição praticamente necessária da conformidade da 

duração com a plenitude do cumprimento da lei moral” (KANT, 1994, A238, p. 151); a 

liberdade, “promana da suposição necessária da independência relativamente ao mundo 

sensível e da faculdade da determinação da sua vontade segundo a lei de um mundo 

inteligível, isto é, da liberdade” (KANT, 1994, A239, p. 151); e a existência de Deus, “da 

necessidade da condição requerida para um tal mundo inteligível ser o soberano bem, 

mediante o pressuposto do bem supremo independente, isto é, da existência de Deus” (KANT, 

1994, A239, p. 151).  

Desta feita, tais ideias da razão contemplativa não podem ser comprovadas, mas 

podem ser pensadas, e, como tais, são consideradas como possibilidade, pois, para Kant, o 

fato de se tomar certas ideias como postulados para engendrar no sujeito elementos que o 

conduzam a produzir boas máximas para a prática das boas ações, pode fazer com que elas 

tomem formas e valor objetivo e de realidade.  

Sendo assim, a razão tem a função de resolver este problema, recorrendo ao uso 

prático. Temos, portanto, o uso da razão na versão contemplativa, cujos pensamentos não têm 

nenhum valor de verdade, já que são apenas pensamentos imediatos, imaginação; são 

conceitos vazios, sem conteúdo que possa torna-los verdadeiros, mas, que é comum a todo ser 

humano enquanto sujeito racional.  E temos a razão que pode ser prática, na medida em que 

pode determinar os princípios morais da vontade. 

Neste sentido, segundo Deleuze, o processo de conhecimento do sistema kantiano se 

divide em faculdades (DELEUZE, 1976).  A primeira como faculdade superior (razão, juízo, 

entendimento: faculdades do conhecimento) e a segunda como faculdade inferior 

(sensibilidade, intuição); A razão, como faculdade superior e legisladora, tem condições de 

influenciar os desejos (faculdade inferior) a fim de determinar a vontade, e de esta se tornar 

autônoma, na medida em que a ela subordina a si o arbítrio como desejo, e como tal a razão 

pode determinar a faculdade de desejar, e aí ele é denominado livre-arbítrio. O arbítrio que 

segue apenas os impulsos denomina-se arbítrio animal (arbitrium brutum).  

Mas, o que interessa é o livre arbítrio, aquele que Rohden define como “um poder 

livre na medida em que como faculdade de desejar pode ser determinado fundamentalmente 

pela razão (ROHDEN, 1981, p. 144). Contudo, ele só é livre a partir do momento em que não 

faz das regras um meio para os fins subjetivos, mas quando faz das determinações objetivas o 

fim em si mesmo, ou o seu motivo para agir. Portanto, conserva em si o conceito de razão 
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prática e não de razão pragmática, pois, esta “é insuficiente para fundar uma escolha livre de 

meios e fins” (ROHDEN, 1981, p. 144). Isto significa que o arbítrio é um “poder espontâneo 

de fazer e deixar de fazer algo ao seu bel-prazer” (ROHDEN, 1981, p. 144).  

A vontade, então, não é outra senão a própria faculdade de desejar cujo fundamento 

determinante é a liberdade. Retomemos, portanto, o conceito de liberdade transcendental, 

pois, só a partir da liberdade que se produz pela determinação da razão sobre a vontade é que 

o sujeito pode escapar das leis da natureza, o que significa uma causalidade livre da 

sensibilidade, ou liberdade transcendental, que depende da razão pura para fundamentar o 

começo de qualquer ação. 

A vontade (Wille) continua sendo a boa vontade que deriva do caráter do ser humano, 

ou da capacidade de estabelecer leis morais mediante o uso da razão. E é da vontade dos seres 

racionais que deriva as leis morais e a ideia do dever. Eis aqui a condição que distingue os 

homens dos animais. Tanto é assim que Luc Ferry, em Kant: Uma Leitura das Três Críticas, 

diz que essa diferença faz Rousseau conceber os animais como se fossem programados como 

“que a natureza constitui para esses animais códigos intangíveis, espécie de “programas”, [...] 

dos quais eles são incapazes de escapar: aí está a sua falta de liberdade” (FERRY, 2010, p. 

94.), uma vez que os animais vivem presos às condições das leis naturais, enquanto que para o 

ser racional, comenta Luc Ferry ao que diz Rousseau, ‘a vontade ainda fala quando a natureza 

se cala’ (FERRY, 2010, p. 94). Ademais, “é por isso que ele pode ser chamado de livre e, por 

conseguinte, de perfectível” (FERRY, 2010, p. 94.).  

A razão permite que os homens reflitam sobre as suas ações e seus desejos e possam, a 

partir do discernimento, atribuir para si certas regras de comportamento perante o destino da 

humanidade, o que, para Kant, seria “a moralidade perfeita.” Kant acrescenta que, graças a 

consciência (Factum da razão) da moral dos seres racionais, é que os indivíduos podem se 

aperfeiçoar, pois, como mostra Luc Ferry, tanto para Rousseau como para Kant “a 

particularidade do homem reside na faculdade de se aperfeiçoar” (FERRY, 2010, p. 95).   

Ao tratar da capacidade de os seres humanos agirem por conta própria, mediante o 

dever, Kant se ocupa em descreve o significado do dever de forma mais completa em a 

Crítica da Razão Prática: 

 

Dever! Nome grande e sublime, que nada em ti incluis de deleitável, 

trazendo em si a adulação, mas exiges a submissão; no entanto, nada 

ameaças que excite no ânimo uma aversão natural e cause temor, mas, para 

mover a vontade, propões simplesmente uma lei que por si mesma encontra 

acesso na alma e obtém para si, ainda que contra a vontade, veneração 
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(embora nem sempre obediência), lei perante a qual emudecem todas as 

inclinações, se bem que secretamente contra ela atuem: que origem é digna 

de ti e onde se encontra a raiz da tua nobre linhagem que recusa nobremente 

todo o parentesco com as inclinações, raiz essa da qual descender é a 

condição indispensável daquele valor que os homem unicamente a si 

mesmos podem dar? (KANT, 1994, A154, p. 102.). 
 
 

É, pois, na razão que se encontra tão nobre elemento, pois é a condição de ser racional 

que faz o homem agir “por amor” ao dever e que o leva a tornar-se um ser moral. Mas, o 

dever deve ser coercitivo no sentido de uma obrigação à lei, por respeito e não por medo, 

afinal é o próprio sujeito que estabelece as leis, a partir das suas máximas, que deverão tornar-

se leis universais. De tal maneira que, segundo Kant, o homem, por ser racional, tem o poder 

de limitar ou mesmo frear as ações que derivam dos instintos, ou da animalidade de sua 

natureza. 

O fato é que o homem tem consciência da sua liberdade de escolher aquilo que a razão 

reconhece como necessário e bom, e de afastar-se das inclinações. O que significa que a 

razão, segundo Kant, tem o poder de influenciar a vontade e torná-la uma vontade boa em si 

mesma, na medida em que estabelece leis que devem ser obedecidas. Leis morais, que a razão 

mesma produz, são leis que se fundam no “amor ao dever”. O fato é que uma ação moral só 

tem valor quando é realizada por amor ao dever. Ela é categórica, porque diz que uma ação 

moral é boa em si mesma. Assim, uma ação pode conter legalidade, mas não moralidade, se a 

lei for apenas hipotética, que é aquela realizada conforme o dever, de forma egoísta ou por 

inclinação. Eis aqui os imperativos (categóricos e hipotéticos), dos quais iremos falar agora. 

  

3.2. OS IMPERATIVOS CATEGÓRICOS E HIPOTÉTICOS 

 

Ao dizer: “Age como se a tua máxima devesse servir ao mesmo tempo de lei universal 

(de todos os seres racionais)” (KANT, 1995, BA84, p. 82) Kant, está afirmando que não se 

pode correr o risco de querer que uma ação má se transforme em modelo para todos os seres 

humanos. É, por isto, que ele elege a razão como produtora de conceitos e determinante da 

vontade, enquanto boa vontade, uma vez que nenhuma virtude estará segura e livre da 

corruptibilidade se for entregue aos instintos, e se o caráter do indivíduo não for bom.  

Isto quer dizer que Kant entende que o caráter do ser humano conta muito, já que a 

propensão para o mal é uma característica da espécie humana, que Luc Ferry define como 

“essa constante possibilidade do excesso que lemos nos olhos humanos: porque ele reflete não 
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apenas a natureza; nele podemos decifrar o pior e o melhor, o mal absoluto e a generosidade 

mais surpreendente É esse excesso que Rousseau e Kant chamam de liberdade” (FERRY, 

2010, p. 94.).  

Uma lei da razão pura é formal, a priori, universal e necessária, nela não contém nada 

de empírico. Por isso, é uma lei que obrigam os seres a se conduzirem moralmente. A lei 

moral depende da ideia de liberdade, ou seja, um homem não pode agir moralmente se não 

houver liberdade, que, para Kant, só é possível mediante as leis da vontade determinada pela 

razão. 

Segundo Kant, quando uma lei se baseia no mundo empírico, ela é determinada pelo 

desejo, ou seja, pelos efeitos imediatos e sensíveis que a ação proporciona. Tal fim só tem 

validade subjetiva, mas não objetiva. Assim, chegamos aos imperativos, as leis que se 

exprimem no dever e que seguem a fórmula: “age apenas segundo máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 1995, BA52, p. 59.).  

 

Mas, para um ser, no qual a razão não é o único princípio determinante da 

vontade, esta regra é um imperativo, isto é, uma regra que é designada por 

um dever (Sollen), que exprime a obrigação (Nötigung) objetiva da ação, e 

significa que, se a razão determinasse inteiramente a vontade, a ação dar-se-

ia inevitavelmente segundo uma regra (KANT, 1994, A37, p. 30). 
 

 

O que Kant diz é que, quando o querer do sujeito se mistura com os objetos do mundo 

sensível ou tão-somente com aquilo que causa prazer, tais imperativos são hipotéticos, posto 

que são determinados pelos desejos e têm um interesse outro que não é o dever. Isso não quer 

dizer que eles não sejam um produto da razão. Porém, uma máxima para se tornar categórica 

deve se basear no dever, que pressupõe uma obrigação ditada pelo interesse da razão.  

Neste caso, a vontade seria determinada por regras da razão pura prática, que é uma lei 

obrigatória e categórica. O imperativo categórico significa o universal, sendo impulsionado 

por uma força interna ao sujeito. Ao contrário, o imperativo hipotético que está atrelado a uma 

força externa, ao prazer, aos desejos, ao amor de si mesmo, pode significar mera legalidade, 

isto é, a submissão às regras legais, mas não à moral.  

Neste sentido, para Kant, os imperativos atuam no sujeito como propulsor das ações 

seja com intenção num fim qualquer, ou com intenção no fim moral. Assim, diz ele: 

 

Os imperativos tem pois, um valor objetivo e são totalmente distintos das 

máximas, enquanto princípios subjetivos. Determinam, ou as condiç ões da 

causalidade do ser racional, enquanto causa eficiente, simplesmente em 
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relação ao efeito e à capacidade para o produzir, ou unicamente a vontade, 

quer ela seja ou não suficiente para o efeito (KANT, 1994, A37, p. 30). 

 

Desta feita, o imperativo categórico atua diretamente na prática, como uma regra “que 

prescreve a ação como meio para o efeito, como intenção (Absicht)” (KANT, 1994, p. 30), ou 

seja, é a razão pura que, enquanto prática, determina as ações morais dos seres racionais que 

são, por assim dizer, sujeitos conscientes da moralidade, porque seguem um único princípio 

imperativo, o do dever. Assim, são sujeitos livres que escolhem agir por respeito às leis 

morais.  

Neste sentido, os sujeitos são livres, mas ao mesmo tempo, são obrigados a seguir as 

leis com vista a um fim moral. Ora, como podem ser livres e coagidos ao mesmo tempo?  

Kant responde assim, na Fundamentação da metafísica dos costumes: 

 

Há, no entanto uma finalidade da qual se pode dizer que todos os seres 

racionais a perseguem realmente [...] e portanto uma intenção que não só 

eles podem ter, mas de que se deve admitir que a têm na generalidade por 

uma necessidade natural. Esta finalidade é a felicidade. [...] Mas, 

infelizmente o conceito de felicidade é tão indeterminado que, se bem que 

todo o homem a deseje alcançar, ele nunca pode dizer ao certo e de acordo 

consigo mesmo o que é que propriamente deseja e quer (KANT, 1995, 

BA42-46, pp. 51-55).   

 

Enfim, os seres racionais não são suficientemente capazes de agir bem quando estão 

sob a influência de princípios naturais ou dos instintos, ou seja, eles podem agir por impulso e 

tornar até mesmo os talentos e dons mais nobres perversos e prejudicar a humanidade. Por 

isso, devem ser coagidos mediante a “representação de um princípio objetivo, enquanto 

obrigante para uma vontade [...]” (KANT, 1995, BA38, p. 48), e este se chama Imperativo 

que se exprime na ideia do dever (Sollen). 

 É bem verdade que todos os seres racionais são coagidos pelo dever, mas a coação 

vem deles próprios, como sujeitos autônomos, o que significa que são livres para escolher se 

querem ser sujeitos morais, e assim respeitar as leis. Aqui podemos nos reportar à ideia de 

Tugendhat, a de que os homens escolhem participar de uma certa comunidade, ou melhor, 

devem se perguntar se querem fazer parte daquela comunidade e, por fim, aceitar as normas 

impostas por ela, e, antes disso, se perguntar, ‘quem afinal eu quero ser, em que reside para 

mim a vida e o que depende para mim disto, que eu me compreenda como pertencente à 

comunidade moral?’ (TUGENDHAT, 2010, p. 97). 
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É esta reflexão que se deve fazer quando se estabelece princípios para a prática da 

moralidade, pois o valor moral de uma ação, de acordo com a segunda proposição de Kant, 

expressa na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, não se sustenta “no propósito que 

com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; não depende, portanto, da realidade 

do objeto da ação, mas somente do princípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo-se 

de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada” (KANT, 1995, BA13, p. 30), ou 

seja, deve-se praticá-la pelo valor moral que tem a ação, enfim, o valor dela não “pode residir 

em parte alguma senão no principio da vontade [...] pois que a vontade está colocada entre o 

seu princípio a priori, que é formal, e o seu móbil a posteriori, que é material, por assim dizer 

numa encruzilhada [...]” (KANT, 1995, BA14, p. 30), constata Kant.  

De sorte que o melhor é que a ação seja baseada num querer universal. Neste sentido, 

a moral, portanto, não depende de nenhum objeto, mas apenas do querer do sujeito de 

respeitar tal lei. Uma ação moral é racional quando está ao alcance de todos, não sendo 

estranha nem mesmo às razões vulgares. Por isto, segundo Kant, como destaca Pascal, “não 

há mister de grande perspicácia para saber agir moralmente [...]. Cada qual pode reconhecer, a 

cada momento, onde está o dever, condição de uma boa vontade (PASCAL, 1992, p. 116).   

Assim, por exemplo, qualquer indivíduo que se acha no direito de mentir ou de fazer 

uma promessa para se livrar de um problema por um instante, ele deve ponderar se isto não 

será prejudicial a si mesmo, uma vez que se isso se tornar lei, e os outros puderem fazer o 

mesmo, a mentira poderá voltar-se contra ele mesmo.  

Segundo Kant, para responder a isso basta que se pergunte mais uma vez: “Ficaria eu 

satisfeito se minha máxima (de me tirar de apuros por meio de uma promessa não verdadeira) 

tomar o valor de lei universal (tanto para mim como para os outros)?” (KANT, 1995, BA19, 

p. 34). Feito isso, pode-se evitar os malefícios que podem causar essas ações que “a despeito 

da minha pretensa esperteza, não são assim tão fáceis de prever” (KANT, 1995, BA19, p. 34) 

e, em seguida, refletir se não seria mais prudente agir em conformidade com uma máxima 

universal e não prometer nada que não se possa cumprir, a fim de evitar as consequências 

futuras.  

De acordo com Kant, supõe-se que essa reflexão pode levar a uma ação altruísta. Uma 

ação altruísta significa: não faça ao outro o que não quer que façam com você, ou poderia se 

definir como “amar o outro como a si mesmo” e, finalmente, expressa na máxima categoria 

que diz: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 



68 

 

 

  

qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” 

(KANT, 1995, BA67, p. 69).  

Eis os princípios do dever: o primeiro princípio se refere ao dever consigo mesmo, que 

pressupõe que não se deve tirar a própria vida com o intuito de escapar de uma situação 

penosa (suicídio); o segundo princípio do respeito para com o outro: não mentir para sair 

momentaneamente de um apuro, ou simplesmente fazer promessas vazias sem intenção de 

cumpri-las; o terceiro princípio do dever (mérito) para consigo mesmo: “não basta que a ação 

não esteja em contradição com a humanidade na nossa pessoa como fim em si, é preciso que 

concorde com ela” (KANT, 1995, BA69, p. 71); e o quarto princípio do dever meritório para 

com o outro: “o fim natural que todos os homens têm é a sua própria felicidade” (KANT, 

1995, BA69, p. 71).  

Cada um desses preceitos dá uma noção de como se deve contribuir para os fins de 

todos em geral, portanto, “os seus fins têm de ser quanto possível os meus, para aquela ideia 

poder exercer em mim toda a sua eficácia” (KANT, 1995, BA69, p. 71), ou seja, da 

“humanidade como um fim em si mesma” (KANT, 1995, BA69, p. 71), pois, do contrário 

estará violando esta máxima do altruísmo. Portanto, ninguém deve ser honesto apenas com 

intuito de não sofrer as consequências de uma ação egoísta, mas porque tem a consciência de 

que uma ação dessa natureza não poderá se tornar universal, já que prejudicaria a todos.  

Uma ação derivada de máxima moral pode se chamar de ação altruísta. Mas, para isto, 

é necessário uma alma imbuída de bom caráter, pois um homem mau não pode produzir 

máximas boas, diz Kant em a Religião dentro dos Limites da Simples Razão. Para ele, se a 

razão é a única fonte propulsora de boas máximas, sem ela não há ação boa, nem força para 

segurar os impulsos e os apetites. Neste caso, segundo Kant, a vontade é boa porque é 

liderada pela razão pura prática e, este querer não é patológico, o que ocorreria se fosse 

baseada nos apetites. Assim, diz ele:  

 

Ora se eu digo que a minha vontade está subordinada a uma lei prática, não 

posso então alegar a minha inclinação (por exemplo, no caso presente, a 

minha cupidez) como o princípio determinante da minha vontade capacitado 

para uma lei prática universal; pois, essa [inclinação], longe de ser adequada 

para uma legislação universal, deve antes aniquilar-se a si mesma na forma 

de uma lei universal (KANT, 1994, A50, p. 39). 
 
 

Tais leis se expressam nos imperativos, cujos fins são tanto subjetivos quanto 

objetivos e ambos estão sob a égide do princípio do querer dos seres humanos. São vozes de 
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comando da consciência do sujeito, princípios que ordenam as ações. Assim, como explica 

Kant: “Ora, todos os imperativos ordenam ou hipotética – ou categoricamente” (KANT, 

1995, BA40, p. 50). Os primeiros (hipotéticos), “representam a necessidade prática de uma 

ação possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é possível que 

se queira)” (KANT, 1995, BA40, p. 50). O segundo (categórico), “seria aquele que nos 

representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com 

qualquer outra finalidade” (KANT, 1995, BA40, p. 50). E Kant, enfim, os define assim 

enquanto princípios práticos: 

 

O imperativo hipotético diz pois apenas que a ação é boa em vista de 

qualquer intenção possível ou real. No primeiro caso é um princípio 

problemático, no segundo um princípio assertório-prático. O imperativo 

categórico, que declara a ação como objetivamente necessária por si, 

independentemente de qualquer intenção, quer dizer sem qualquer outra 

finalidade, vale como princípio apodítico (prático) (KANT, 1995, 

BA40,41, pp. 50-51). 
 

 

Mas, levando em conta que as ações são determinadas pela razão do sujeito, então 

todos os imperativos são representações dos princípios dados pela razão, seja ela hipotética ou 

categórica. Contudo, claro está que aquela que é praticada por dever, ou que impõe o dever, é 

que é moral, enquanto a outra, a hipotética, é meramente legal, porque existe aí outro interesse 

ou intenção além do dever em si mesmo. 

Portanto, somente os imperativos categóricos têm valor absoluto e moral, porque são 

baseados numa ação que vale por si mesma, pois é imposta pela razão, portanto, não deve 

nada às inclinação nem à heteronomia do mundo sensível. Assim, pensa Kant:  

 

Ora a razão impõe as suas prescrições, sem nada aliás prometer às 

inclinações, irremitentemente, e também como que com desprezo e 

menoscabo daquelas pretensões tão tumultuosas e aparentemente tão 

justificadas (e que se não querem deixar eliminar por qualquer ordem) 

(KANT, 1995, BA23, p. 37). 
 

 

Aliás, todos os seres racionais devem concordar com as máximas estabelecidas por 

cada um. Retomemos então ao conceito de liberdade, pois não há ação moral sem uma 

vontade livre e boa, pois esta deve ser criada pela razão e a ela, em nome do dever, deve 

segui-la. A liberdade é, portanto, a causa de todo querer e de todo conhecimento do ser 
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humano, pois sem liberdade não há vontade, muito menos boa vontade, porque não há a 

consciência do dever moral. 

Ora, para Kant, os seres humanos são livres para agir, mas não para agir 

arbitrariamente. Decerto que se não existe no ser humano uma alma boa, ou se esta for 

atormentada pelas necessidades do mundo sensível, então certamente é difícil para os seres 

humanos limitar seus impulsos sozinhos, é aí que entra em cena a razão, para impedir uma 

ação por impulso. O agir por impulso é sempre temerário, pois os desejos não são bons 

aliados de uma ação moral, uma vez que se ligam totalmente ao sensível e, portanto, aos 

desejos, apetites e paixões. Estas seriam ações praticadas por inclinação e totalmente egoísta, 

já que não se levaria em conta a vontade do outro, mas a própria satisfação do sujeito que a 

pratica. 

Mas, seja neste caso ou em qualquer outro, há sempre “uma lei que lhe prescreve a 

promoção da sua felicidade, não por inclinação, mas por dever – e é somente então que seu 

comportamento tem propriamente valor moral” (KANT, 1995, BA13, p. 30). Para Kant, estas 

questões retratam uma dialética que os homens enfrentam, por se veem divididos entre a 

necessidade de ser feliz, cuja felicidade está vinculada a satisfação dos seus desejos (mundo 

contingente) e a razão (mundo inteligível), cujo intuito é justamente o de impor limites no que 

diz respeito à prática do sensível, que não é digna de respeito
35

. De modo que a própria razão 

prática se vê obrigada a buscar formas para validar suas ações com base no princípio de 

moralidade suprema que é a boa vontade, porque ela é produto da razão pura. Com efeito, o 

conceito de dever já contém em si a “boa vontade”, para que os seres racionais e livres 

legislem em causa própria e estabeleçam leis universais. Eis o que caracteriza o “sujeito 

legislador”. O sujeito livre e autônomo que tem poder de criar leis que servem para todo ser 

racional, portanto, leis universais. É disto que trataremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Para Kant, segundo a Crítica da Razão Pura, não se pode tomar apenas a experiência como um conhecimento 

objetivo, porque o que é dado no sensível deve ser submetido ao crivo do entendimento e consequentemente da 

razão para ter um valor prático. Cf. Kant (2008c). 
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CAPITULO III 

 

 

IV. LIBERDADE E VONTADE 

 

 

3.1 A BOA VONTADE E A LEI MORAL 

 

 

 
“O homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua 

consciência”. 

 
Aristóteles 

 

 

Logo no começo da Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant explicita a 

primeira preposição do conceito de dever que é a boa vontade. Diz ele: “Neste mundo, e até 

também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação 

a não ser uma só coisa: uma boa vontade” (KANT, 1995, BA1, p. 21), pois, qualquer dom ou 

talento dos homens não seriam bons se não fosse guiado pela boa vontade determinando um 

bom caráter, pois, ainda diz ele, em a Antropologia do ponto de vista pragmático, “o caráter 

tem um valor intrínseco e está acima de qualquer preço” (KANT, 2006, p. 188) além de toda 

e qualquer qualidade do ser humano. Dizer que um homem tem um caráter significa dizer que 

ele tem  

 

[...] aquela qualidade da vontade segundo a qual o sujeito se obriga a seguir 

determinados princípio práticos que prescreveu inalteravelmente para si 

mesmo mediante sua própria razão. Mesmo que esses princípios realmente 

possam por vezes ser falsos e errôneos, o aspecto formal do querer em geral, 

de agir segundo princípios firmes (não saltando de lá para cá como num 

enxame de mosquitos), é em si estimável e digno de admiração, como 

também a razão (KANT, 2006, p. 187-188). 
 

 

Vemos aqui Kant descrever o retrato exato de um homem que segue as leis morais por 

dever.  A maior dificuldade dos seres humanos é seguir regras, por isso não é sem motivo que 

as leis estabelecidas por eles mesmos têm caráter de obrigatoriedade. Toda dificuldade está no 

fato de que eles precisam ser também educados para tanto. Portanto, a obediência e o respeito 

às leis devem ser ensinados desde a infância, é o que diz Kant em Sobre a Pedagogia: 

 
O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educada entende-se 

o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução 

com a formação. [...] O homem não pode se tornar um verdadeiro homem 
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senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz (KANT, 1999, 

pp. 11-15). 
 

 

Com esta concepção, Kant se assemelha a Platão e Aristóteles, já que estes filósofos 

também acreditaram que os homens devem ser disciplinados desde a infância na prática das 

boas ações. Aristóteles, por exemplo, acredita que as ações devem ser reguladas por leis, “já 

que, mesmo quando se tornarem adultas, elas terão de pôr em prática as lições recebidas” 

(ARISTÓTELES, 2001, X, 1180a, p. 207). Sendo assim, para Kant, a “disciplina submete o 

homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis” (KANT, 

1999, p. 13).  Mas, não basta apenas ser disciplinado, pois isto só livra os homens de se 

lançarem ao perigo, é preciso serem instruídos.  

Tudo isso para dizer simplesmente que a boa vontade exige tanto discernimento, 

quanto disciplina e, sobretudo, de caráter, que, como diz Aristóteles “deve de algum modo 

estar previamente provido de alguma afinidade com a excelência moral, amando o que é 

nobilitante e detestando o que é aviltante” (ARISTÓTELES, 2001, X, 1180a, p. 207).  Kant 

não fala de excelências como Aristóteles, mas entende que os homens devem aprender desde 

cedo a gostar e desgostar de certas coisas.  

Não se deve confundir o que Kant diz sobre o gosto no sentido estético, com o gostar 

de algo em sentido moral, pois o sentimento do gosto pela arte, por exemplo, diz respeito ao 

que lhe é agradável e harmônico, ou seja, que tem a ver com a imaginação também. O gostar e 

o desgostar dos quais Kant fala com relação à moral se referem ao Bem (Gute) e o Mau 

(Böse), que comporta o que é lícito e ilícito, o certo e o errado que são conceitos, portanto, 

que pertencem à razão pura e à vontade determinada por ela.  

É importante fazer esta distinção, uma vez que a preocupação de Kant é justamente 

que não o compreendam devido às várias interpretações que as línguas oferecem aos 

conceitos de bem e  mal, bom e mau, agradável e desagradável, prazer e dor, suscitando uma 

ambigüidade em sua compreensão. Contudo, diz Kant, que “a língua alemã tem a sorte de 

possuir expressões que não permitem perder de vista esta dissimilaridade” (KANT, 1994, 

A105, p. 74), ou seja:  

 

O bem (Wohl) ou o Mal (Übel) significam sempre apenas uma relação ao 

nosso estado de agradabilidade ou de desagradabilidade, de prazer e de dor 

e se, por isso, desejamos ou detestamos um objeto (Objekt), tal acontece só 

enquanto ele se refere à nossa sensibilidade e ao sentimento de prazer e de 

desprazer (Lust, Unlust) que produz. Mas o bem (Gut) ou o mal (Böse) 

significam sempre uma relação à vontade enquanto é determinada pela lei da 

razão a fazer de algo o seu objeto (Objekt); porque ela nunca é 
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imediatamente determinada pelo objeto e sua representação, mas é um poder 

(Vermögen) de fazer de uma regra da razão a causa motora de uma ação 

(mediante a qual se pode realizar um objeto. O bem (Gut) ou o mal (Böse) 

referem-se, pois, genuinamente a acções, e não ao estado sensível da pessoa 

e se algo devesse ser simplesmente (e sob todos os aspectos e sem outra 

condição) bom ou mau, ou tido por tal, só o tipo de acção, a máxima da 

vontade e, por conseguinte, a pessoa agente enquanto homem bom (gut) ou 

mau (böse), mas não uma coisa, é que assim se deveria chamar (KANT, 

1994, A106, p. 74). 
 

 

Enfim, seja como for, é necessário que os homens saibam julgar o que é o bem e o que 

é mal, e deles se afastarem, pois alguns dos vícios os tornam perversos, já que não há limites 

para os que deles fazem uso indiscriminado. Assim, embora tenham algo que os diferenciem 

dos animais, a saber, a razão, os seres humanos ainda conservam em si os instintos 

animalescos. Isso significa que as leis devem impor sua força na medida em que os homens 

tomam conhecimento dela, isto é, se tornam conscientes adquirindo o esclarecimento do 

querer e da boa vontade.  

A boa vontade depende exclusivamente da causalidade espontânea do sujeito, o qual 

resolve seguir os imperativos categóricos que mandam agir mediante o uso da razão. Ela 

diferencia-se assim das regras de prudência, que dizem respeito ao pragmatismo, portanto, às 

ações mecânicas, pois as regras de prudência apenas aconselham, enquanto as leis mandam. 

Mas, o que quer dizer uma boa vontade? De acordo com a definição de Kant, a boa vontade é 

aquilo que, 

 

Ainda mesmo que por um desfavor especial do destino, ou pelo 

apetrechamento avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta 

boa vontade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada 

pudesse alcançar a despeito dos seus maiores esforços, e só afinal restasse a 

boa vontade (é claro que não se trata aqui de um simples desejo, mas sim do 

emprego de todos os meios de que as nossas forças disponham), ela ficaria 

brilhando por si mesma como uma joia, como alguma coisa que em si 

mesma tem o seu pleno valor (KANT, 1995, BA4, p. 23). 
 
 

Significa dizer que a boa vontade é o melhor do caráter dos homens. É bom frisar que 

a vontade atua sobre dois pontos de vista, tanto inteligível quanto sensível. Assim, de acordo 

com Kant:  

 

A natureza sensível dos seres racionais em geral é a existência dos mesmos 

sob leis empiricamente condicionadas, portanto, uma heteronomia para a 

razão. Em contrapartida, a natureza suprassensível dos mesmos seres é a sua 

existência segundo leis que são independentes de toda a condição empírica, 
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por conseguinte, pertencem à autonomia da razão pura (KANT, 1994, A75, 

p. 56).  
 

 

Dessa forma, é possível a concepção de uma lei moral por princípio a priori porque as 

leis ditas morais são, por assim dizer, uma ideia, uma forma produzida pelo mundo 

suprassensível que “poder-se-ia chamar o arquétipo (natura archetypa), que conhecemos 

simplesmente pela razão” (KANT, 1994, A75, p. 56), e que é de fundamental importância 

para que atuemos no mundo sensível. Este reproduz (natura ectypa) o efeito da vontade 

determinada por aquele.  

Então, para determinar o que define uma boa vontade, temos antes que entender como 

se classifica a vontade como arbítrio e como livre arbítrio. Em a Metafísica dos costumes, 

obra em que se encontram os princípios metafísicos da moral, Kant separa o arbítrio do livre-

arbítrio, ao considerar que um está sujeito aos conceitos empíricos e o outro às regras da 

razão, por isso o homem que as segue é livre, surgindo daí a boa vontade. Somente quando o 

arbítrio está sob a égide da razão, diz Kant na referida obra: “Dá-se o nome de livre arbítrio à 

escolha que pode ser determinada pela razão pura; a que pode ser determinada somente pela 

inclinação (impulso sensível, estímulo) seria o arbítrio animal (arbitrium brutum)” (KANT, 

2008b, p. 63).  

Portanto, somente quando se está sob os princípios produzidos pela razão é que a 

vontade é livre, porque está livre de toda lei empírica, de todo desejo e de tudo que afeta os 

seres humanos e os devia do seu destino, que é a moralidade. Isso é a liberdade no sentido 

positivo, “aquele da capacidade da razão pura de ser, por si mesma, prática” (KANT, 2008b, 

p. 63). Mas, quando a liberdade se encontra no mundo sensível e está sujeito a tudo que é 

empírico e contingente tem uma liberdade no sentido negativo, ou seja, o arbítrio comandado 

pelas leis naturais. Desta maneira, não se pode ainda dizer que seja uma vontade boa, uma vez 

que se guia pelos princípios práticos das leis naturais e esta não fornece nenhum princípio 

moral, apenas preceitos práticos.  

É por isto que os seres humanos devem se afastar dos apetites e dos vícios e de tudo 

que afeta a natureza humana, pois estes afastam os homens dos propósitos da humanidade. O 

homem pode até não ser mal por natureza, mas também não é moral por natureza, já que 

todos têm uma tendência aos vícios. Kant admite que existe uma força impulsionadora para o 

mal. Contudo, ao mesmo tempo em que são impulsionados para o lado das inclinações, a 

razão luta para desviá-los deste caminho graças a virtude, que exerce uma força contrária. 
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Portanto, afirma Kant, que o homem “Torna-se moral apenas quando eleva a sua razão aos 

conceitos de dever e da lei” (KANT, 1999, p. 93). 

Sendo assim, partindo do mundo sensível ao inteligível, onde estão as leis, a vontade 

se determina como uma boa vontade, porque as leis foram sua reguladora. A vontade boa é 

uma vontade que se autodetermina, ou seja, quando o fim é dado pela razão. “A vontade é 

concebida como a faculdade de se determinar a si mesma a agir em conformidade com a 

representação de certas leis. E tal faculdade só se pode encontrar em seres racionais (KANT, 

1995, BA64, p. 67). Isto é, é uma vontade válida para todos os seres racionais.  

De tal maneira que todos têm a capacidade de saber o que é o bem o mal. Mas, como 

todos os esforços estão voltados para a satisfação imediata dos desejos e por tudo aquilo que o 

sujeito pensa ser a sua felicidade, estes podem tornar-se perniciosos e nefastos aos 

sentimentos e atitudes humanas. Em outros termos, diz Kant: “Os vícios, como a ninhada de 

disposições que se opõem à lei, são os monstros que ele tem que combater (KANT, 2008b, p. 

248)”, ou seja, os interesses que aguçam os sentidos de todo ser humano, frutos das paixões, 

dos vícios, para os quais os homens geralmente se inclinam, muitas vezes nem o fim a que se 

prestam são bons, nem os meios justificam os fins. Em muitos casos são até absurdos e o 

resultado pode ser danoso à humanidade.  

Sendo assim, o homem não pode agir livremente, e quando Kant fala livremente quer 

dizer sem lei, porque uma liberdade absolutamente livre é absurda. Portanto, deve-se agir 

sempre segundo os princípios (leis) morais. A lei aparece aqui como pressuposto e condição 

de liberdade. Um dos princípios fundamentais consiste na máxima do agir por dever. 

Portanto, somente sob o império da lei moral é que o homem pode exercer sua liberdade e 

fugir do mundo de necessidade. Assim, o agir subjetivo ou a razão prática é fundamental para 

a liberdade e autonomia
36

 do sujeito e, portanto, para a efetivação da lei moral no mundo 

prático. Somente pela razão prática podemos fazer uma escolha moral, uma vez que: 

 
Não se poderia também prestar pior serviço à moralidade do que querer 

extrai-la de exemplos. Pois cada exemplo que me seja apresentado tem de 

ser primeiro julgado segundo os princípios da moralidade para se saber se é 

digno de servir de exemplo original, isto é, de modelo; mas de modo nenhum 

pode ele dar o supremo conceito dela (KANT, 1995, BA29, p. 42). 
 

                                                 
36

 Segundo Kant, “A autonomia da vontade é aquela sua propriedade, graças à qual ela é para si mesma a sua lei 

(independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio da autonomia é, portanto: não escolher 

senão de modo a que as máximas da escolha estejam simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal” 

Cf. Kant (1995, BA87, p. 85). 
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A ação deve sempre se adequar à lei erigida pela razão, visto que a liberdade é um 

conceito a priori e universal, bem como os conceitos do que é bom ou mau. Sendo assim, é a 

razão prática que estabelece as leis que vão garantir a validade das ações, conferindo-lhe um 

caráter moral. O princípio então que determina uma ação moral é a Boa Vontade, que é a 

vontade que se guia pelo dever (Solen)
37

 e produzida pela razão, que é prática. Portanto, não 

existe uma ação moralmente boa se esta não for validada pela razão, que afinal diz respeito ao 

caráter do sujeito.  

E se a razão não pode ser responsável pelo regulamento das ações, por não ter como 

chegar até a sensibilidade senão pelo entendimento, então, ela é responsável por produzir a 

boa vontade, que é um conceito incondicionado, e nada mais é que a faculdade de agir 

segundo a obrigação imposta pela lei moral. Se não fosse assim, a natureza teria plenos 

poderes para agir sem interferência nenhuma da razão. A determinação da vontade é o dever 

(Sollen) que age sobre o arbítrio (ainda uma vontade submetida aos desejos). Uma máxima 

que tem valor universal, não pode ser desmentida, porque ela é categórica e não depende da 

experiência, pois ela é a priori.  

Sendo assim, só a vontade boa pode executar as ações segundo os ditames da razão, “é 

que a razão é uma verdadeira faculdade de desejar superior, à qual está subordinada a que é 

patologicamente determinável” (KANT, 1994, A45, p. 35), a faculdade de desejar inferior, 

“deste modo, a mínima mescla dos impulsos da última prejudica a sua força e superioridade, 

assim como também o menor elemento empírico, enquanto condição numa demonstração 

matemática, diminui e aniquila a sua dignidade e vigor” (KANT, 1994, A45, p. 35). A razão 

pura, por conseguinte, não está a serviço da inclinação. 

Ao definir a razão como capaz de agir por representações, seja agradável ou não, isso 

coloca os homens como causa de seus próprios objetos de desejos. Portanto, ela é causa da 

representação daquilo que pode ser bom ou mau para o uso das suas ações e, por isso, capaz 

                                                 
37

 Em a Crítica da razão pura (2008c, B575, p. 471), Kant expõe o significado do Dever (Sollen), do seguinte 

modo: “(...) O dever exprime uma espécie de necessidade e de ligação com fundamentos que não ocorre em 

outra parte em toda a natureza. O entendimento só pode conhecer desta o que é, foi ou será. É impossível que aí 

alguma coisa deva ser diferente do que é, de fato, em todas estas relações de tempo; o que é mais, o dever não 

tem qualquer significação se tivermos apenas diante dos olhos o curso da natureza. Não podemos perguntar o 

que deverá acontecer na natureza, nem tão-pouco que propriedades deverá ter um círculo; mas o que nela 

acontece ou que propriedades este último possui. Este dever exprime uma ação possível, cujo fundamento é um 

simples conceito, enquanto o fundamento de uma mera ação da natureza terá que ser sempre um fenômeno. Ora, 

a ação deverá sempre ser possível sob as condições naturais, quando o dever se lhe aplica; mas estas condições 

naturais não se referem à determinação do próprio arbítrio, mas somente ao efeito e à sua consequência no 

fenômeno. Por muitas que sejam as razões naturais que me impelem a querer e por mais numerosos que sejam os 

móbiles sensíveis, não poderiam produzir o dever, mas apenas um querer que, longe de ser necessário, é sempre 

condicionado, ao passo que o dever, que a razão proclama, impõe uma medida e um fim, e até mesmo uma 

proibição e uma autoridade”.  
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de limitar os impulsos. Por exemplo: “O prazer é a representação da concordância do 

objecto ou da ação com as condições subjectivas da vida, isto é, com o poder da causalidade 

de uma representação em relação à realidade do seu objeto (objekt) (ou à determinação das 

forças do sujeito para a ação de o produzir)” (KANT, 1994, N: A16, p. 17). Por isso a razão 

age como limitadora dos apetites, neste caso os desejos, é o objeto que constitui a matéria da 

faculdade de desejar, que impulsionam os seres para a vida (Schopenhauer). Isto porque eles 

não fundam nenhuma lei moral, não tem objetividade, a não ser quando a razão mediante o 

uso da liberdade constitui máximas livres das coisas e das necessidades naturais. 

 

3.2 LIBERDADE E NECESSIDADE 

 

Liberdade! Mas, o que significa liberdade? Muitos filósofos buscam essa elucidação, 

aliás, bastante penosa, haja vista a dificuldade de entender o que na verdade pode-se chamar 

de liberdade. Geralmente os filósofos ligam a liberdade às questões morais, como um ponto 

de partida para o agir. Para Kant, é exatamente isto porque a liberdade está ligada ao agir do 

ser humano, portanto, a escolha entre fazer e deixar de fazer, ou seja, a possibilidade de 

escolher entre agir bem ou mal.  

A ideia dos antigos era de que o ser humano age em vista de um conceito de bem ou 

de mal, mas não se questionaram se esse conceito é determinado pelo próprio ser humano, 

como fez Kant. Aristóteles, por exemplo, afirma em a Ética a Nicômacos que existe uma 

disposição da alma humana para agir bem ou mal; já Descartes, assim como Leibniz, 

conceberam que as escolhas são divinas, porque somos apenas marionetes de Deus e, 

portanto, de certa forma, a liberdade seria limitada por ele.  

Kant, na terceira antinomia da Crítica da razão pura, discute a possibilidade de haver 

uma causa pela qual se age espontaneamente. Isto é, trata-se de saber se as sucessões de fatos 

ocorrem conforme as leis naturais, pelas quais tudo acontece necessariamente, ou se existe 

uma causalidade espontânea, livre das leis naturais, que possa determinar as ações dos seres 

racionais. E ele deduz o seguinte: se os fenômenos naturais são determinados pelas leis 

naturais, das quais não se pode questionar seus efeitos, então, as ações humanas não teriam 

interferência alguma do próprio sujeito, ou seja, simplesmente seu destino já seria traçado 

anteriormente não importa o que faça para mudá-lo. 

Kant entende que não é bem assim e que existem certos fenômenos que as leis naturais 

não podem explicar. Trata-se de eventos que não condizem com o determinismo natural, pois, 
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enquanto este obedece a um efeito previsto pela experiência, há outros que as leis naturais não 

preveem: a da natureza humana. É isto que faz Kant discordar de Hume, quanto a teoria da 

causa e efeito. Numa breve consideração de Hume, vejamos o que ele tem a dizer sobre isso.  

Em Investigação acerca do entendimento humano Hume defende sua teoria da 

seguinte forma: “nossa ideia de necessidade e causação provém inteiramente da uniformidade 

que se observa nas operações da natureza, nas quais objetos semelhantes estão constantemente 

conjugados, e a mente é levada pelo hábito a inferir um deles a partir do aparecimento do 

outro” (HUME, 2004, p. 122).  

Dessa forma, a concepção de Hume também compreende o domínio da natureza 

humana quanto a sua historicidade, haja vista que, segundo ele, “A humanidade é tão 

semelhante em todas as épocas e lugares, que, sob esse aspecto a história nada tem de novo ou 

estranho a nos oferecer” (HUME, 2004, p. 123). Sendo assim, se se quer conhecer a 

humanidade basta remeter-se aos antecessores, aos seus costumes, seus sentimentos. Com 

efeito, “os motivos produzem sempre as mesmas ações, os mesmos acontecimentos seguem-

se das mesmas causas” (HUME, 2004, pp. 122-123). Assim, tudo deriva de algo já conhecido 

anteriormente, pois, se assim não fosse, não teríamos nenhuma chance de conhecer os 

acontecimentos históricos, contaríamos apenas com a memória e os sentidos como fonte dos 

registros históricos. Decorre disto que:  

 

Admite-se universalmente que há uma grande uniformidade nas ações dos 

homens em todas as épocas e nações, e que a natureza humana permanece a 

mesma em seus princípios e operações. [...] Não devemos esperar contudo, 

que essa uniformidade das ações humanas chegue a ponto de que todos os 

homens, nas mesmas circunstâncias, venham sempre a agir precisamente da 

mesma maneira, sem levar minimamente em consideração a diversidade dos 

caracteres, das predisposições e das opiniões. Uma tal uniformidade em 

todos os detalhes não se encontra em parte alguma da natureza (HUME, 

2004, p. 122-125). 

 

Estas são as considerações de Hume em relação à teoria da causa e efeito. Mas, o que 

Kant rebate em Hume, apesar de engrandecê-lo, é o fato de que, de uma causa não deriva 

necessariamente sempre o mesmo efeito, pelo menos não em relação às causas humanas. Esta 

discordância é possível porque, para Kant, existem os fenômenos naturais e os fenômenos 

humanos, ou seja, aquilo que é da natureza é necessariamente, acontece o que tem que 

acontecer, a isto não se pode questionar, mas no que diz respeito às ações humanas, os efeitos 

causados não são necessariamente os mesmos, pois existe uma vontade relativa a cada um ser 

humano.  
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De sorte que há uma outra espécie de causalidade que é preciso admitir, para aquelas 

ações que as leis naturais não explicam, cujos efeitos que derivam dessas ações não cabe 

afirmar que sejam os mesmos, pois não há como prever as reações dos seres humanos. Isto 

significa que há uma liberdade própria dos seres humanos, uma liberdade transcendental e 

um eu pensante transcendental.  Sobre isso Hume dizia seguinte: 

 

Concebo que é possível encontrar algumas ações que não parecem ter 

nenhuma conexão regular com quaisquer motivos conhecidos, e que são 

exceções a todos os padrões de conduta já estabelecidos para a direção dos 

homens. [...] As resoluções mais irregulares e inesperadas dos seres humanos 

podem ser frequentemente explicadas por aqueles que conhecem cada 

detalhe particular de seu caráter e situação. [...] Ou mesmo quando uma 

ação, como sucede algumas vezes, não pode ser particularmente explicada 

nem pela própria pessoa nem por outras, sabemos que os caracteres dos 

homens apresentam em geral um certo grau de inconstância e irregularidade. 

Este, de certo modo, é o caráter constante da natureza humana, embora se 

aplique mais particularmente a algumas pessoas que não têm regra fixa de 

conduta mas  procedem continuamente de forma caprichosa e volúvel. Os 

princípios e motivos internos podem operar de maneira uniforme apesar 

dessas aparentes irregularidades, assim como se supõe que os ventos, as 

chuvas, as nuvens e outras variáveis do clima são governados por princípios 

estáveis [...] Ora, dado que é da experiência passada que extraímos todas as 

inferências relativas ao futuro, e dado que concluímos que os objetos que 

sempre nos aparecem conjugados estarão conjugados sempre, pode parecer 

supérfluo provar que essa uniformidade experimentada nas ações humanas é 

uma fonte a partir da qual fazemos inferências sobre essas ações (HUME, 

2004, pp. 126-129). 
 

 

O fato é que Kant não vê dessa forma, para ele, a causalidade da causa das ações 

humanas, é livre da determinação da natureza. É claro que os empiristas nunca concordariam 

com Kant, e ele expressa isso na Crítica da Razão Prática, “o conceito de liberdade, é a pedra 

de escândalo para todos os empiristas, mas também a chave dos princípios práticos mais 

sublimes para os moralistas críticos, que compreendem assim que devem necessariamente 

proceder de modo racional” (KANT, 1994, A14, p. 16), pois, para Kant uma moral baseada 

em leis deve valer para todo ser racional.  

Kant, na antítese da terceira antinomia presente na Crítica da razão pura, diz que para 

os empiristas “Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis 

da natureza” (KANT, 2008c, B473, p. 407). Ora, se, para Kant, há dois mundos (o inteligível 

e o sensível), então está claro que para ele há uma diferença entre as leis naturais e as morais. 

Contudo, não é porque estão separadas que não existam leis no mundo sensível. Na verdade, a 

razão, como razão prática, influencia na prática do mundo sensível. Neste caso, as leis do 
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mundo sensível dão conta daquilo que é, enquanto as leis do mundo inteligível dão conta 

daquilo que pode ou dever ser.  

Sendo assim, pressupõe-se uma liberdade do sujeito. Essa liberdade é a independência 

da necessidade, portanto, é a liberdade em sentido positivo, uma vez que se relaciona com as 

leis morais. Essa libertação designa a autonomia do sujeito que age mediante o uso da 

liberdade.  Nas duas primeiras críticas (Pura e Prática), Kant associa a liberdade ao conceito 

de causalidade
38

 e acrescenta ainda que:  

 

O conceito de Liberdade é a chave da explicação da autonomia da Vontade. 

A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, 

e liberdade seria a propriedade dessa causalidade, pela qual ela pode ser 

eficiente, independentemente de causas estranhas que a determinem [...] 

(KANT, 1995, BA97, p. 93).  
 

O que Kant quer dizer é que não há como não atribuir a liberdade a todo ser racional, 

já que é a partir dessa ideia que se origina a causa, ou seja, a liberdade do sujeito agir por si 

mesmo. Porém, enquanto a liberdade é apenas em relação as necessidade do mundo sensível, 

ou por certo ainda não se separou das leis naturais, este é o sentido negativo da liberdade, pois 

é o primeiro elementos da necessidade natural. Contudo, deste mesmo conceito decorre a 

liberdade em sentido positivo, pois é aquela que traz consigo as leis imutáveis, leis morais.  

Valério Rohden considera que o conceito de liberdade em Kant, “apesar das 

aparências, não se refere à liberdade de um ente racional em geral, abstrata ou puramente 

considerado, mas especificamente à liberdade do homem, como ente racional-sensível” 

(ROHDEN, 1981, p. 97), isto é, de seres racionais que pensam e agem, ou como pensa Kant, 

de seres que pertencem aos mundos inteligível e sensível e que, portanto, são capazes de 

aplicar as teorias à prática. 

De fato, Kant pensa a liberdade da razão em dois sentidos, como explica Rohden: “Por 

um lado Kant concebe a razão como uma espontaneidade absoluta, cuja ação dirige-se à 

formação de princípios e de sínteses decorrente” (ROHDEN, 1981, p. 101) Surge daí a ideia 

de uma liberdade como causalidade de fenômeno. Por outro lado “compreende a liberdade da 

razão num sentido prático, como causalidade espontânea do arbítrio” (ROHDEN, 1981, p. 

102), ou seja, enquanto determina o arbítrio (Willkür) para agir. Segundo Rohden, talvez a 

                                                 
38

 Segundo Kant, “a reunião da causalidade, como liberdade, com a causalidade enquanto mecanismo da 

natureza, estabelecendo-se a primeira pela lei moral e a segunda mediante a lei natural, num só e mesmo sujeito, 

o homem, é impossível, sem representar este, na relação à primeira, como ser em si mesmo, mas relativamente à 

segunda como fenômeno, aquele na consciência pura, este na consciência empírica. Sem isso é inevitável a 

contradição da razão consigo mesma” Cf. nota de Kant (1994,  A10, p.14). 
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concepção da espontaneidade da razão prática seja o resultado da solução da terceira 

antinomia.  

A espontaneidade do sujeito pensante, como indica Kant, significa a liberdade de agir 

independentemente das leis naturais e, portanto, reflete sua independência em relação às ações 

impulsivas. Eis por que ser livre significa saber como se deve agir. A vontade não só é 

independente das condições empíricas, como também é causa determinante das ações 

mediante a legislação da razão. Assim, Kant entende que “vontade livre e vontade submetida 

a leis morais são uma e a mesma coisa” (KANT, 1995, BA99, p. 94).  

A liberdade só se manifesta quando a vontade é autônoma, pois se o sujeito não puder 

agir por conta própria, ele vai estar preso a uma causa absoluta na qual ele não tem poder 

nenhum de mudar. Assim, ele seria apenas “marionete” e não teria nenhuma chance de refazer 

ou de corrigir seus erros por qualquer ato ilícito que cometesse. Acontece que, em se tratando 

de uma dinâmica do tempo, as coisas mudam e tem-se a chance de mudar os fatos, isto se 

chama liberdade para agir e de querer agir, isto é, ter autonomia para determinar os 

acontecimentos. 

Uma autonomia da vontade significa dizer que é a vontade que escolhe as próprias leis 

a partir das máximas que um ser de vontade livre determinou que se tornassem universais. 

Isto é, quando a vontade é vontade pura, as leis formais valem para todos os seres racionais, 

uma vez que, para Kant, 

 

Não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, 

se não tivermos também razão suficiente para atribuirmos a todos os seres 

racionais. Pois, como a moralidade nos serve de lei somente enquanto somos 

seres racionais, tem ela que valer também para todos os seres racionais 

(KANT, 1995, BA100, p. 95). 
 

A partir daí tudo que diz respeito ao agir moralmente significa submeter tudo que se 

refere ao mundo sensível às leis da razão, pois esta é que determina o que é a boa vontade. 

Segue que, para satisfazer a vontade, é preciso ter liberdade, portanto, a liberdade só ocorre 

quando a vontade é autônoma, tornando-a, assim, ela também, autônoma. Assim a liberdade e 

vontade são causas propulsoras da moral. 

A liberdade 
39

 sem lei é absurda, diz Kant, na Critica da Razão Prática. O que ele 

pretende indicar é que ter liberdade não é fazer o que se quer, muito pelo contrário, seja pelas 

                                                 
39

 Kant entende que a liberdade é a condição da lei moral, mas ao mesmo tempo ele diz que a lei moral é a 

condição para nos tornarmos conscientes da liberdade. Além disso, ele diz que a liberdade é a ratio essendi da 

moral, e que a lei moral constitui a ratio cognoscendi da liberdade. Assim, “se a lei moral não fosse antes 
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leis da natureza (heterônomas), seja pelas leis da razão (autônomas), a liberdade deve estar 

condicionada a algo. Contudo, explica Kant, a liberdade submetida ao conceito das leis 

naturais é arbítrio (sentido negativo da liberdade). Portanto, só há liberdade no sentido 

positivo quando esta se submete à razão.  

Para Kant, “a liberdade é também a única entre todas as ideias da razão especulativa, 

da qual sabemos (wissen) a possibilidade a priori sem, no entanto, discernir, (einzuseben), 

porque ela é a condição da lei moral, que conhecemos” (KANT, 1994, A5, p. 12). Na verdade, 

a liberdade é a única possibilidade de dar uma realidade (Realität) às outras duas ideias 

contemplativas, a saber: Deus e imortalidade, pois, estas ideias, por serem metafísicas, não 

são possíveis de demonstração. Apesar de a liberdade poder oferecer uma realidade a essas 

ideias, nenhuma delas pode, contudo, oferecer um conhecimento objetivo. Isto porque, para 

Kant, só é conhecimento aquilo que é dado na intuição sensível.  

Sendo assim, tanto a liberdade como a imortalidade da alma e a existência de Deus só 

têm possibilidade de ser objetivadas através das ações do sujeito. O fato é que Kant 

condiciona a moral prática à necessidade subjetiva de se representar um objeto como um bem 

a ser seguido, no caso, o Bem Supremo, que é a felicidade. Por isso, é da natureza humana 

representar o objeto pelo qual produzem as leis morais. 

O que isto significa? Que os seres humanos tomam as ideias de imortalidade da alma e 

Deus como a representação de um Bem Supremo pelo qual deliberam suas máximas, ou seja, 

como postulados para as suas ações. E estas máximas se tornam leis morais e universais, o 

que significa que é válida para todo ser humano, às quais vão estar condicionadas todas as 

ações do sujeito. Tudo isso só é possível porque eles consideram que existe uma liberdade 

para agir, ou seja, primeiramente os seres racionais imaginam-se livres para agir.  

Só que, para Kant, os homens só são livres quando se livram das leis naturais e deixam 

que a razão oriente as suas máximas e a sua vontade. Trata-se, pois, de fazer com que a razão 

pura seja também prática. E Kant prova na Crítica da razão prática que a razão pura pode ser 

prática. É neste sentido que ele entende que somente há liberdade se houver as leis morais, 

pois, enquanto esta estiver ligada ao mundo empírico, ela será apenas arbítrio submetido à 

natureza.  

Toda ação pressupõe, uma motivação para tal. Mas, o que nos impulsiona para o bem, 

ou para as ações boas? Este questionamento Kant faz da seguinte forma: como a lei nos abriga 

                                                                                                                                                         
nitidamente pensada na nossa razão, nunca nos consideraríamos autorizados a admitir algo como a liberdade 

(embora esta não implique contradição). Mas, se não houvesse nenhuma liberdade, de modo algum se 

encontraria em nós a lei moral.” Cf. Nota de Kant (1994, A5, p. 12). 
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a segui-la? Kant afirma que já existe um puro interesse dos homens na moralidade. E que o 

sujeito enquanto participa do mundo inteligível é condição das ações, ou seja, é causalidade 

subjetiva mediante leis objetivas que ele cria para si mesmo, através de representações. Este 

se chama o sujeito legislador.  

 

3.3 O SUJEITO LEGISLADOR UNIVERSAL 

 

Legislar significa criar leis sejam do direito, que diz respeito a “condição formal da 

liberdade exterior (a coerência da liberdade exterior consigo mesma se tal máxima fosse 

transformada em lei universal), isto é, com o direito” (KANT, 2008b, p. 224), ou de ética, que 

significa uma escolha livre de uma matéria que é  

 

[...] uma finalidade da razão pura que ela representa como uma finalidade 

que é também objetivamente necessária, isto é, uma finalidade que, no que 

concerne aos seres humanos, é um dever possuir, pois uma vez que as 

inclinações sensíveis dos seres humanos os tentam para fins (a matéria da 

escolha) que podem contrariar o dever, a razão legisladora pode, por sua vez, 

deter sua influência somente mediante um fim moral instaurado contra os 

fins da inclinação, um fim que precisa, portanto, ser dado a priori, 

independentemente das inclinações (KANT, 2008b, p. 225). 
 

 

De fato, para Kant, as leis da ética são leis internas ao sujeito que ele elege como o fim 

de todo ser humano à moralidade perfeita, ou seja, leis que regulam o comportamento dos 

homens em sociedade. Neste sentido, as leis criadas partem necessariamente dos próprios 

seres humanos, pois a moralidade é de interesse de cada um. Assim sendo, elas devem estar 

longe das inclinações. Contudo, em se tratando de seres humanos, diante da sua condição 

finita, o único fim que visam enquanto ainda estão regidos pelo arbítrio é a felicidade, mas a 

felicidade nos termos dos prazeres, das honras, da riqueza etc.  

Por isso, precisam contar com a razão que influencia na legislação do fim como um 

bem supremo.  Diante disto, as leis deduzidas do bem moral seguem o conceito do dever, ou 

seja, da obrigação de respeitar as leis, sejam as leis externas, ou as leis internas. Neste sentido, 

a doutrina do direito, difere da ética que é “uma doutrina da virtude (doctrina officiorum 

virtutis)” (KANT, 2008b, p. 225). Aquela cuida apenas das leis do direito (leis externas), esta 

cuida das leis morais (ética).   

No caso do direito público, as leis garantem os direitos aos bens e à vida. No caso das 

leis morais, estas são criadas para regular, por assim dizer, atos que a sociedade de certa 
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forma, considera imoral ou amoral. Isto se chama ética, a conduta comportamental de cada ser 

humano se chama moral. O que, para Nietzsche, vai contra “o gosto moderno.” Diz ele: 

 

[...] nós, homens modernos, graças à mecânica complicada do nosso 

“firmamento”, estamos determinados por diferentes morais. Nossas ações 

brilham alternadamente com diversas cores. Às vezes com uma só. E em 

certos casos apresentamos todas (NIETZSCHE, 2006, pp. 115- 116).  
 

Não só para a maioria dos modernos, mas também para os antigos, a conduta moral é o 

principal objeto de investigação. Para tanto, Kant, como filósofo moderno, coloca o ser 

humano no centro da história, ou seja, como sujeito capaz de pensar e agir. Isso não significa 

agir arbitrariamente, mas antes agir mediante reflexão. O que isto quer dizer? Para Kant, é 

agir a partir da razão, que deve ser a responsável por todos os conceitos que servem como 

pressupostos ou princípios morais de uma ação. Princípios estes que serão criados pelos 

próprios seres racionais. Exatamente porque são racionais, os indivíduos têm um dever a 

cumprir, ou uma obrigação para com os outros, de forma que ele não deve agir para prejudicar 

ninguém, este é um dos princípios reguladores da moral que ele formaliza com a máxima do 

agir por dever.  

Mas, não é fácil para o indivíduo entender a necessidade de recorrer a leis universais e, 

ainda, impor a ele próprio essas leis, haja vista a influência dos apetites e de suas tendências 

às inclinações que ele julga possibilidade de felicidade. Além disso, há ainda a sua propensão 

para o mal. Então como entender essa necessidade de princípios como fundamento para as 

boas ações? Assim responde Kant:  

 

Ora, o ser humano, como um ser natural possuidor da razão (homo 

phaenomenon), pode ser determinado por sua razão, como uma causa às 

ações no mundo sensível e, até aqui, o conceito de obrigação não é 

considerado. Mas o mesmo ser humano pensado em termos de sua 

personalidade, ou seja, como um ser dotado de liberdade interior (homo 

noumenon), é considerado como um ser que pode ser submetido à obrigação 

e, com efeito, à obrigação para consigo mesmo (para com a humanidade em 

sua própria pessoa). Assim, o ser humano (tomado nesses dois sentidos 

distintos) pode reconhecer um dever consigo mesmo, sem cair em 

contradição (porque o conceito de ser humano não é pensado em um e 

mesmo sentido) (KANT, 2008b, p. 260). 
 

 

Husserl vai entender que essa necessidade já existe no ser humano, como uma 

intenção, que significa um movimento no sentido estar sempre em busca de algo a que está 
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intencionado
40

. Aristóteles vai identificar como uma pretensão da alma para algo, como uma 

intencionalidade que o impulsiona para o saber e a ação
41

.  

E Kant concorda com eles quando diz que existe uma tendência nos seres humanos, de 

um lado para o mal, mas também para ações moralmente boas, pois, em suas palavras:  

 

Não há ninguém, nem mesmo o pior facínora, contanto que de resto esteja 

habituado a usar da razão, que não deseje, quando se lhe apresentam 

exemplos de lealdade nas intenções, de perseverança na obediência a boas 

máximas, de compaixão e universal benevolência (e ainda por cima ligados a 

grandes sacrifícios de interesses e comodidades), que não deseje, digo, ter 

também esses bons sentimentos (KANT, 1995, BA112,113, pp. 104 -

105).  
 

 

A partir daí, Kant propõe uma consciência moral comum a todos, que permite a cada 

um distinguir uma ação praticada “conforme o dever” ou “por dever”, ou seja, de uma ação 

por inclinação ou com intenção egoísta, de uma pelo dever em si mesmo. E assim poder 

escolher entre agir de uma forma ou de outra porque possui uma razão prática operante.  

Ora, para este filósofo, o próprio ser humano, mesmo aquele da razão mais vulgar, 

sabe perfeitamente julgar o que é bom ou ruim. Sobre estas possibilidades, Kant é bem 

otimista em relação ao discernimento humano. Para ele, os homens podem compreender a 

necessidade de regular as suas próprias ações, porque eles próprios sabem que são capazes de 

atos ilícitos, seja porque já os praticou ou viu outros praticarem. 

Com efeito, o sujeito sente necessidade de agir moralmente, porque há uma intenção 

seja pelo que ele julga que é justo, seja pelo proveito próprio do resultado que essas ações 

proporcionam. Resta à consciência moral
42

 estabelecer limites à vontade e à liberdade para 

impedir esses erros, pois, diz ele: 

 

[...] uma consciência que erra é um absurdo, pois embora eu possa realmente 

me enganar por vezes no meu julgamento objetivo quanto a uma coisa ser 

um dever ou não, não posso estar enganado no meu julgamento subjetivo no 

que toca a se o submeti à minha razão prática (aqui na sua função de juiz) a 

favor de um tal julgamento, pois se pudesse me enganar nisso, não teria feito 

nenhum julgamento prático, e nesse caso não haveria nem verdade nem erro 

(KANT, 2008b, p. 243). 
 

 

                                                 
40

 Sobre isso cf. Fenomenologia da percepção de Husserl. 
41

 Sobre isso cf Ética a Nicômacos de Aristóteles. 
42

 De acordo com Kant, “a consciência não é algo adquirível e não temos o dever de nos provermos de uma; pelo 

contrário, todo ser humano, como um ser moral, possui uma consciência dentro de si originalmente.” Cf. Kant 

(2008a, p. 243) 
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Mas, como é possível esse interesse pela moralidade? Ora, Kant simplesmente não 

explica, ele apenas indica que “é-nos totalmente impossível a nós homens explicar como e por 

que nos interessa a universalidade da máxima como lei, e portanto, a moralidade” (KANT, 

1995, BA123, p. 113). Tentar explicar isso é o mesmo que querer explicar como é possível a 

liberdade da vontade, pois ambas são impossíveis de explicar, mas uma coisa é certa, que, “é 

um fato que ele toma realmente interesse por elas, cujo fundamento em nós é o que chamamos 

sentimento moral” (KANT, 1995, BA122, p. 112), e, disso, diz Kant: “Nenhum ser humano é 

inteiramente desprovido [...], pois se fosse completamente destituído da receptividade a ele, 

seria moralmente morto” (KANT, 2008b, p. 242). O fato é que “[...] todo ser humano (como 

um ser moral) o tem em si originalmente” (KANT, 2008, p. 242).  

Contudo, não é porque existe interesse
43

 por alguma coisa que ela tem validade, a 

validade de algo está no que interessa para nós homens, “pois que nasceu da nossa vontade, 

como inteligência e, portanto, do nosso verdadeiro eu” (KANT, 1995, BA123, p. 113). Eis 

aqui o sujeito legislador, aquele que tem autonomia para elaborar as suas próprias leis, pois, 

segundo Kant, são livres para isso. O homem pode legislar em causa própria e, ao mesmo 

tempo, obedecer a si mesmo. Como isso é possível? Ora, o sujeito kantiano foi identificado 

como um ser que pode atuar entre o mundo inteligível e mundo sensível. Portanto, ele é o elo 

entre a razão e a sensibilidade, e, a partir daí, poder compreender as necessidades próprias ao 

mundo empírico. Estamos falando aqui das necessidades do sujeito, e não das causas 

necessária, as leis naturais.  

Sendo assim, para o ser humano existe não apenas as causas naturais, mas também a 

sua própria causa, ou seja, uma causalidade causadora dos eventos no mundo. A sua liberdade 

está ligada a uma ideia e, consequentemente, à sua vontade legisladora porque “à ideia de 

liberdade está inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princípio universal 

da moralidade” (KANT, 1995, BA109, p. 102).  

Na Metafísica dos Costumes, Kant mostra a necessidade que os seres humanos tiveram 

em deixar o estado de natureza para viver em sociedade. O que significa que deixaram uma 

vida de insegurança, em que não tinham leis que determinassem o que de fato era seu, para 

uma sociedade com direitos jurídicos, na qual têm seus direitos garantidos sobre o que é seu e 

o que é do outro. O que não era possível no estado de natureza, pois todos tinham o mesmo 

direito às mesmas coisas, e podiam tomar do outro com o poder da força.  

                                                 
43

 Segundo Kant, interesse “é aquilo por que a razão se torna prática, isto é, se torna em causa determinante da 

vontade. Por isso se diz só de um ser racional que ele toma interesse por qualquer coisa; as criaturas irracionais 

sentem apenas impulsos sensíveis.” Cf. nota de Kant (1995, BA122, p. 112). 
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Portanto, os homens, diz Kant, entendem que são necessárias as leis que os obriguem a 

fazer o que tem que fazer para o bem da humanidade, afinal, a humanidade caminha do pior 

para o melhor, acredita Kant
44

. Neste sentido, e ainda na Doutrina das Virtudes em sua 

Metafísica dos Costumes, ele trata da virtude
45

 como um móbil das ações morais, Kant dá um 

exemplo de humanidade, que, como diz Pascal, é digno de nota, pois, 

 

São os próprias exigência do dever, com tudo o que têm de implacável, que 

nos obrigam a uma certa indulgência para com o próximo. O respeito à 

pessoa humana, sendo absoluto, nos dissuade de julgar e condenar as outras 

pessoas. É por mim que sou responsável, é a mim mesmo que devo conduzir, 

e não aos outros. E o meio mais seguro, talvez, de que disponho para ajudar 

ao próximo é não desalentá-lo (PASCAL, 1992, p. 147).  

 

Isso nos faz relembrar os princípios do conceito de dever quanto ao mérito da virtude 

dos homens para consigo mesmo e com o outro. Neste caso, a legislação deve ter antes um 

fim, de tal maneira que o fim de um seja o fim do outro.   Em virtude disso, Kant estabelece 

que a virtude é de certa forma um móbil para a moralidade quando ele se refere a ela como “a 

força moral da vontade de ser humano no cumprir o seu dever, um constrangimento moral 

através de sua própria razão legisladora, na medida em que esta constitui ela mesma uma 

autoridade executando a lei” (KANT, 2008b, p. 248). De posse da razão, o sujeito pode lutar 

contra os monstros das inclinações, enfrentando, com isso, seus próprios vícios. 

Realmente os vícios, as paixões são os afetos que atentam contra a moral do sujeito 

racional, os quais devem ser combatidos para não se tornar o motivo das suas próprias ações. 

Por isso, as leis morais nunca devem ser submetidas ao poder das inclinações, mas da razão, 

pois, segundo Kant: 

 

[...] primeiro, por causa da sua universalidade, pois que se aplica a todos os 

seres racionais em geral, sobre o que nenhuma experiência chega para 

determinar seja o que for; segundo, porque nele a humanidade se representa 

não como fim dos homens (subjetivo), isto é como objeto de que fazemos 

por nós mesmo efetivamente um fim, mas como fim objetivo, o qual, sejam 

quais forem os fins que tenhamos em vista, deve constituir como lei a 

                                                 
44

 A palavra perfeição pertencente à filosofia transcendental significa o conceito de totalidade do múltiplo. Mas, 

como pertencente à teleologia significa a harmonia das coisas como um fim. No primeiro sentido, pode ser 

chamada de perfeição quantitativa (material), no segundo caso, perfeição qualitativa (formal). Contudo, diz 

Kant, “A perfeição quantitativa de uma coisa só pode ser uma (pois a totalidade do que pertence a uma coisa é 

uma). Mas uma coisa pode ter várias perfeições qualitativas, e o que discutimos aqui é realmente perfeição 

qualitativa”. Kant (2008b, p. 230). 
45

 Kant não trata de virtudes no plural, assim como Aristóteles, pois para ele só há uma virtude que é a 

capacidade do ser humano de cumprir as leis por ele mesmo impostas como um ser auto-legislador. Assim, Cf. 

Kant (2008b, p. 248). 
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condição suprema que limita todos os fins subjetivos, e que por isso só pode 

derivar da razão pura. É que o princípio de toda a legislação prática reside 

objetivamente na regra e na forma da universalidade que a torna capaz 

(segundo o primeiro princípio) de ser uma lei (sempre lei da natureza); 

subjetivamente, porém, reside no fim; mas o sujeito de todos os fins é 

(conforme o segundo princípio) todo o ser racional como fim em si mesmo: 

daqui resulta o terceiro princípio prático da vontade como condição suprema 

da concordância desta vontade com a razão prática universal, quer dizer, da 

ideia da vontade de  todo ser racional concebida como vontade legisladora 

universal (KANT, 1995, BA70-71, p. 72). 

 
 

Neste sentido, pensando em preservar os direitos de todos dos seres, cada um deve 

deliberar sobre leis que se baseiam num só princípio, o de ter a humanidade como “fim em si 

mesma (que é a condição suprema que limita a liberdade das ações de cada homem)” (KANT, 

1995, pp. 71-72). Esse é um “princípio prático supremo e um imperativo categórico no que 

respeita a vontade humana” (KANT, 1995, BA69, p. 69), já que as leis práticas universais 

dependem da vontade que é  legisladora universal.  

Seguindo neste compasso, podemos ainda verificar que isto se estende à existência dos 

seres entre si quanto ao cuidado da vida moral do outro. O que inclui o não dever denegrir a 

imagem de alguém. Isto, na verdade, é mais que um desrespeito à honra do outro, que é 

inviolável, isto, 

 
[...] reduz o respeito pela humanidade em geral, de sorte a finalmente arrojar 

uma sombra de indignidade sobre a nossa própria raça. [...] É, portanto, um 

dever de virtude não extrair um prazer malicioso na exposição, por sua vez, a 

fazer esforço para se tornarem dignos dele (KANT, 2008b, p. 310).  
 
 

Portanto, “espionar os costumes dos outros (allotrio-episcopia) é já por si só uma 

ofensiva indiscrição por parte da antropologia, a que todos podem resistir de direito como 

uma violação do respeito devido” (KANT, 2008b, p. 310). Sobre essa indiscrição do ser 

humano Heidegger também vai falar de uma curiosidade, mas como uma coisa natural no ser 

humano, que ele chama de cobiça, no sentido de uma impaciência de permanecer numa só 

coisa. Trata-se da ânsia de vida, o contrário da apatia, da lassidão. Existe nos seres humanos 

este caráter de luta pela vida, pela possibilidade de uma existência infinita, que Kierkegaard
46

 

vai chamar de possibilidade de ser, de angustiar-se, de desesperar-se, porque há um conflito 

existencial do ser diante do mundo.  

                                                 
46

 Cf. O desespero humano de Kiekergaard. (2006, p. 23). 
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Diante disto, pode-se conceber essa possibilidade, a saber, de um ser racional, diante 

dos seus conflitos existenciais, não ser capaz de eleger as boas máximas para as suas ações, 

Contudo, mesmo que assim seja, Kant não ver nesses conflitos a incapacidade para o 

conhecimento, e menos ainda vê na falta de conhecimento um motivo para a maldade, ainda 

que, por exemplo, Platão pense assim, pois, para Kant, até a razão mais vulgar pode ser capaz 

de discernir entre o bem e o mal, e escolher entre ser uma pessoa moral ou não, pois, não há 

meio termo no que concerne a deliberação pelo sujeito das suas máximas, já que o primeiro 

princípio existe no íntimo do sujeito, no seu caráter, ou na boa vontade produzida pela razão.  

Portanto, a razão não pode vacilar diante de tamanha responsabilidade, pois, estamos 

falando de leis que vão servir para toda a humanidade, ou seja, que vão conduzir, por assim 

dizer, ao fim supremo, que é a moralidade perfeita. Porém, na contemporaneidade, surgem 

alternativas ao rigorismo da doutrina moral kantiana. É sobre o desdobramento da filosofia de 

Kant que trataremos a seguir.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 – O ALCANCE, OS LIMITES E AS ENCRUZILHADAS DA FILOSOFIA MORAL 

KANTIANA 

 

4.1 OS DESDOBRAMENTOS DA FILOSOFIA KANTIANA 

 

 

“A filosofia implica uma mobilidade livre no pensamento, é um ato criador 

que dissolve as ideologias”. 

 

Heidegger 

 

A exposição da moral kantiana nos capítulos anteriores nos conduz a uma necessidade 

de investigar os seus desdobramentos ao longo do tempo. Certamente, essa investigação do 

pensamento kantiano sobre a moral nos levará às encruzilhadas com que se deparou sua 

filosofia. Por outro lado, devemos tratar das tentativas de superação de suas idéias e do 

alcance e dos limites de sua ética. 

Com efeito, fazendo uma breve retrospectiva sobre alguns conceitos da filosofia moral 

kantiana, podemos dizer que o sujeito transcendental kantiano é um sujeito capaz de pensar e 

agir. Portanto, trata-se de um sujeito autônomo em virtude da vontade de liberdade que a 

razão lhe confere, e a partir daí pode criar suas próprias leis, cientes da obrigação de obedecê-

las como uma lei universal. Essa concepção da moral baseada num formalismo é o que deu 

motivos às críticas endereçadas a Kant, em sua vertente prática, ao longo do tempo. Os 

filósofos pós-kantiano, sejam eles críticos ou defensores, não negam a importância da 

filosofia de Kant e o legado deixado por ele, em especial a moral, mas não se pode descartar 

os entraves que criaram à filosofia kantiana. 

É fato que a filosofia de Kant teve um grande alcance na modernidade e se estendeu 

além da sua época, influenciando o pensamento subsequente. Tal filosofia, segundo os 

estudiosos, no começo foi objeto de criticas e rejeição em virtude da sua complexidade, cuja 

leitura dificultou muito a sua compreensão. O próprio Kant comparou sua filosofia a “virada 

copernicana” 
47

 pela grande reviravolta que causou às filosofias da época. A proposta kantiana 

                                                 
47

 No prefácio da Crítica da Razão Pura (2008c), Kant deixa clara a mudança que operou na filosofia comparada 

à revolução que Copérnico operou ao procurar a explicação para o movimento dos corpos não nos objetos, mas 

no expectador.  
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não enfrentou obstáculos apenas na sua época, o problema da incompreensão das suas ideias 

se estendeu por toda era pós-kantiana. 

Muitas são as objeções endereçadas à filosofia moral kantiana. Uma delas é que Kant, 

ao propor uma ética, “ali não se estabeleceu nenhum novo princípio da moralidade, mas 

apenas uma nova fórmula” (KANT, 1994, nota A15,16, p. 16). Kant, em nota presente na 

Crítica Razão Prática responde da seguinte forma: 

 

Mas, quem é que quereria introduzir um novo princípio de toda a moralidade 

e, por assim dizer, descobrir esta como se, antes dele, o mundo estivesse 

totalmente na ignorância ou no erro acerca da natureza do dever? Mas quem 

sabe o que para um matemático significa uma fórmula, que determina muito 

exatamente o que importa fazer para tratar uma questão e não a deixa falhar, 

não considerará como insignificante e dispensável uma fórmula, que faz o 

mesmo relativamente a todo o dever em geral (KANT, 1994, A15, 16, p. 

16). 

 

Na passagem acima o que Kant quis dizer é que não pretendeu construir nenhum novo 

conceito de moral, pois as condições para uma moralidade, segundo ele, já existiam e que 

apenas teriam que ser reconhecidas pelos indivíduos, portanto, não precisaria criar mais 

nenhum outro princípio, mas pôr em prática o que já existia. No entanto, para os filósofos 

pós-kantiano, o fato é que Kant estabeleceu um princípio moral regulador das ações morais.  

Segundo Gadamer, toda polêmica sobre a filosofia de Kant decorre de uma má 

interpretação. Para ele, interpretar é uma arte e aqueles que criticaram Kant não conseguiram 

entender a sua genialidade e se distanciaram muito do seu pensamento. Ademais, alguns se 

preocuparam apenas com a destruição da “metafísica dogmática” presente na Critica da 

Razão Pura e deixaram em segundo plano a “construção da metafísica moral sobre a 

liberdade como um fato da razão” (GADAMER, 1997, p. 70)
48

. Enfim, erroneamente a 

interpretaram como um psicologismo transcendental (no qual se apoia o neokantismo) e 

deram foco apenas ao “eu” transcendental, abandonando uma compreensão do significado da 

coisa em si. Eles, segundo ainda Gadamer, sequer chegaram a entender que, quando Kant 

limitou o conhecimento a fim de deixar um lugar para a fé, ele o fez precisamente com a 

intenção voltada às filosofias prática e estética. Isto revela uma parte das incompreensões a 

que foi vítima o pensamento kantiano.  

                                                 
48

 Na Fundamentação da metafisica dos costumes (1995) Kant trata dos princípios morais como um fato a priori 

da razão, cujos princípios partem de uma boa vontade produzida pela razão e da prática desta vontade livre dos 

apetites e, portanto, autônoma, ou seja, uma liberdade da vontade enquanto prática.  
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Contudo as críticas ao idealismo e a defesa filosófica do mundo da vida e da existência 

tomou força na pós-modernidade e Nietzsche aparece como um dos arautos da negação do 

formalismo moral kantiano. Tanto é assim que Richard Rorty em sua obra Contingência, 

ironia e solidariedade afirma que “pareceu muitas vezes ser necessário optar entre Kant e 

Nietzsche, decidir – pelo menos nessa medida – sobre o que está em causa em ser-se 

humano”
49

. (RORTY, 1994, p. 61). Assim, as ideias acerca da existência do ser-no-mundo
50

 e 

a crítica ao idealismo, para Gadamer, foram maiores “que todas as divergências críticas que 

separaram neotomistas, neokantianos, kantianos, fichteanos, hegelianos e empiristas lógicos” 

(GADAMER, 1997, p. 75).   

Um dos críticos mais vorazes da moral kantiana é Nietzsche. Para ele, as pessoas não 

devem prender-se a nada nem a ninguém que os impeça de crescer, porque, crescer é enfrentar 

os perigos da vida, afinal, diz ele, do que é feito o homem senão dos perigos que teve que 

enfrentar até aqui “para que a vida humana crescesse até a enormidade?” (NIETZSCHE, 

2006, p. 44). 

Em Além do bem e do mal, Nietzsche considera que os homens são livres para exercer 

sua força, que é a vontade de poder. Portanto, a sua vontade é livre e não se deve negar os 

prazeres e as satisfações da vida, deve-se, ao contrário, vivê-los, pois, a vida é uma 

‘exploração’: “a verdadeira vontade de dominar, que justamente é a vontade de viver.” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 159). Isso, completa Nietzsche: “[...] como realidade, é o fato 

primordial de toda história” (NIETZSCHE, 2006, p. 159), porque de nada adiantou tanta 

reflexão se não puderam evitar as guerras, quer dizer: “Apesar de toda luminosidade dos 

tempos modernos, houve a Revolução Francesa, um acontecimento tão falso e terrível quanto 

inútil” (NIETZSCHE, 2006, pp. 40-41). Nietzsche, enfim, com a ideia de vontade de poder, 

coloca um limite para a filosofia moral kantiana, ao afirma que 

                                                 
49

 Sobre isso, Roty diz que depois de Freud não vemos mais um ser humano paradigmático, portanto, nem o 

“super-homem de Nietzsche” nem o “infatigável cumpridor das obrigações kantiano”. Assim, diz Rorty: “Freud 

permite-nos ver quer o super-homem de Nietzsche quer a consciência moral comum de Kant como exemplos de 

duas entre muitas formas de adaptação, duas de entre muitas estratégias para fazer face às contingências da nossa 

criação, de enfrentar uma marca cega.” Para ele ambos têm vantagens e desvantagens, por um lado ele louva o 

poeta (Nietzsche), mas o acha infantil, por outro ele não gosta do homem meramente moral (Kant), mas o acha 

maduro. Nem pede para optar por nenhum dos dois e muito menos diz que temos uma faculdade capaz disso, ele 

não vê nenhum deles como “mais verdadeiramente humano do que o outro”. Cf. Rorty (1994, p. 61-62). 
50

 A palavra Dasein é traduzida por existência, nas línguas latinas por Ser-aí, être-là, esser-ci etc. Mas Heidegger 

opta pelo termo “pré-sença” por alguns motivos que são, a saber, 1. Para que não fique entendida 

metafisicamente como essência-existência. 2. Para superar uma forma estática que indica o “ser-aí”. 3. Para 

evitar o sentido de existência enquanto sentido metafísico de exteriorização e atualização, realização, objetivação 

e operacionalização de uma essência, e 4. Pré-sença não é sinônimo nem de homem, nem de ser humano, nem de 

humanidade, embora conserve uma relação estrutural; ela é antes um processo de constituição ontológica destes. 

É na pré-sença que o homem constrói seus modos de ser, a sua existência, a sua história, etc. Cf. notas 

explicativas de Heidegger em Ser e Tempo (2009, p. 561).  
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Todas essas morais que se destinam ao indivíduo, para construir sua 

“felicidade”, como se diz, nada mais são do que propostas de conduta para o 

indivíduo em relação a si mesmo. Medicamentos contra suas paixões, contra 

suas boas e más tendências, quando se inclinam a querer mandar e dominar, 

representando o papel do senhor (NIETZSCHE, 2006, p. 91). 

 

Assim, completa ele, “na vida real, trata-se apenas de vontade forte ou fraca” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 26), por isso, devemos encarar qualquer coisa na vida com audácia, 

coragem, perspicácia. Nietzsche acredita ainda que “[...] tudo o que o homem possui de fera e 

de serpente, tudo serve muito bem, como o seu oposto, para a elevação da espécie” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 45). Assim,  

 

[...] somos gratos à desgraça e às enfermidades, pois elas nos desembaraçam 

de qualquer regra e preconceito. Somos gratos a Deus e ao Diabo, à ovelha e 

ao verme que se escondem em nós. Temos uma curiosidade que se iguala ao 

vício e investigamos até chegar à crueldade, dispostos a encher as mãos com 

aquilo que causa aversão aos estômagos, e ainda assim com dentes capazes 

de triturar o que há de mais indigesto, prontos a encarar qualquer profissão 

que exija astúcia e perspicácia dos sentidos aguçados, decididos a todas as 

aventuras, graças a um excesso de “vontade livre” (NIETZSCHE, 2006, p. 

45). 
 

“Vontade livre”
51

, esse é o conceito posto nas sociedades atuais. A ideia é de que 

somos seres livres para decidir o que fazer das nossas vidas. Assim, não somos obrigados a 

seguir valores ou quaisquer princípios morais com os quais não concordamos, porque, como 

diz Nietzsche, “o que é bom para mim não é bom para o vizinho” (NIETZSCHE, 2006, pp. 

43-44), segue que não existe uma vontade unitária, pois os princípios universais não surtem 

efeito nos homens de vontade livre.  

Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, questiona a veracidade dos juízos sintéticos a 

priori kantianos, porque podem ser falsos. Por isso, a pergunta de Kant não deveria ser como 

são possíveis os juízos sintéticos a priori, mas sim por que é preciso acreditar neles. E para ser 

mais claro, diz Nietzsche, “os juízos sintéticos a priori nem sequer deveriam “ser possíveis”. 

Não temos o direito a eles, pois são como tantos outros juízos falsos que pronunciamos” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 18).  

Além disso, Nietzsche afirma que Kant não explicou o que é realmente uma faculdade 

de formar juízos sintéticos a priori, nem a faculdade moral do homem, que os torna 
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 Nietzsche elabora a ideia de super-homem destacando “que a vontade substitua a razão e que nos tornemos 

sujeitos morais autônomos por meio de um ato gigantesco e heroico da vontade [...]” (MACINTYRE, 2001, p. 

197). 
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conscientes dos princípios morais a serem seguidos para afastá-los dos apetites. Isto seria um 

mistério kantiano sobre as faculdades que até hoje os filósofos tentam desvendar. À guisa de 

compreensão dessa faculdade “suprassensível”, “Schelling a chamou de intuição intelectual e 

satisfez assim os desejos mais íntimos dos seus queridos alemães, tão ávidos, no fundo, de 

piedade” (NIETZSCHE, 2006, p. 17), diz Nietzsche. 

Kant realmente não explica como são possíveis os juízos a priori. Mas, de algum lugar 

no interior dos seres devem brotar as inquietações, então de alguma forma já existe nele 

mesmo, ou seja, deve ser a priori. De toda forma, isto significa que a razão é responsável por 

produzir leis que norteiam o agir humano em vista de boas ações mediante a produção de uma 

boa vontade.  

Nietzsche, como sabemos, foi influenciado pela filosofia de Schopenhauer
52

, que 

também, mesmo se dizendo seguidor de Kant, em o Mundo como vontade de representação, 

no Apêndice da Crítica a filosofia Kantiana, ele tece algumas criticas a Kant. Num primeiro 

momento, ele elogia Kant dizendo que na Crítica da razão pura o seu maior mérito foi o de 

dividir o fenômeno e a coisa-em-si, mas depois ele o critica ao afirmar que “[...] ele não 

reconheceu diretamente na vontade a coisa-em-si” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 531) e, a 

reduziu a um noumenon, quando, na verdade, ela é a própria representação do mundo.  

Porém, Kant, diz ele, acertou em fundamentar a intuição empírica na subjetividade, 

pois a intuição empírica, de fato, “é e permanece nossa mera representação – é o mundo como 

representação” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 548) cuja essência é a própria “vontade como o 

em-si do nosso próprio fenômeno” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 548). Na verdade, a vontade 

é o que rege a vida do ser humano, ela é o espelho do mundo, porquanto é a própria vontade 

como representação do mundo.  

Além disso, Schopenhauer afirma que Kant separa a razão teórica e razão prática, sem 

explicar “como uma única e mesma razão se exterioriza de duas maneiras tão diferentes, de 

fato anunciando-se como a mesma pela conservação da característica principal” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 648). Menos ainda ele explica como ela transita da crítica da 

razão pura para a prática “como uma coisa já estabelecida, sem mais prestação de contas, sem 

uso linguístico de todos os tempos e povos, o qual é pisoteado; sequer há a permissão de que 

as determinações conceituais dos maiores filósofos anteriores sejam ouvidas” 

                                                 
52

 Segundo Schopenhaeur, a segunda edição da Crítica da razão da pura (2008c) foi alterada na passagem sobre 

a coisa-em-si, tão distintamente expressa na primeira edição. Na segunda edição, ele suprime a forma idealista se 

dizendo um opositor ao idealismo. Mas, os detalhes dessa mudança são expostos por Schopenhaeur em uma 

carta a Rosenkranz, cuja passagem principal ele resgata em seu prefácio ao segundo tomo das obras completas 

de Kant. Cf. Schopenhaeur (2005). 
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(SCHOPENHAUER, 2005, p. 648), conceito que, para todos os filósofos desde a antiguidade 

até Kant, era a de uma razão que consistia em diferenciar o ser humano do animal e aí estaria 

a sua dignidade, nada mais. 

Não bastando isso, ainda segundo Schopenhauer, Kant entra em contradição porque 

faz nascer um princípio do “dever” moral absoluto e incondicionado, o imperativo, mas que 

necessita de um princípio supremo para livrá-lo do mundo da experiência, o que é 

contraditório. Não obstante, esse teria sido o seu maior mérito, a saber, o de livrar a ética do 

mundo sensível e de separar a ideia de felicidade das virtudes, quando todos os antigos, com 

exceção de Platão, identificaram que uma dependia da outra. 

E, eis que Kant coloca na doutrina da virtude a felicidade no soberano bem “como 

uma mercadoria contrabandeada” diz Schopenhauer (2005, p. 651), quando, na verdade, a 

prática da virtude não deveria visar nenhuma vantagem. De sorte que o egoísmo se torna, de 

certa forma, o princípio regulador da vontade já que o bem-estar de um indivíduo está 

condicionado ao bem estar do outro, portanto, cada um fará “do egoísmo alheio o limite do 

próprio egoísmo” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 651). Contudo, para Schopenhauer, o ser 

humano como ser de vontade livre é, 

 

[...] senhor de sua razão, portanto possui clareza de consciência, vale dizer, 

decide-se conforme motivos abstratos pensados [...] Por isso, numa mente 

sadia, somente atos pesam na consciência moral, não desejos nem 

pensamentos. Pois apenas os nossos atos são o espelho de nossa vontade 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 388).  

 

Segue que, segundo Schopenhauer, o seu conhecimento é a fonte da sua “auto-

abnegação” das paixões e dos desejos que afetam a sua alma, em virtude da sua necessidade, 

carência e do sofrimento pela presença constante da morte.  

Assim, quanto mais conhecimento tiver, quanto mais inteligente, mais o indivíduo 

tende a sofrer. A satisfação de alcançar um fim nunca acaba, porque tem sempre outra 

necessidade rondando, pois manter-se ocupado todo tempo é uma forma de fugir do tédio, é 

fugir da ideia da morte. Neste caso, o que poderia aliviar a dor e o sofrimento diante do medo 

da morte, para Schopenhaeur é, 

 

Aquilo que se poderia nomear o lado mais belo e a pura alegria da vida, 

precisamente porque nos arranca da existência real e nos transforma em 

espectadores desinteressados diante dela, é o puro conhecimento que 

permanece alheio a todo querer; é a fruição do belo, a alegria autêntica na 

arte. Mas mesmo isso requer dispositivos raros e cabe apenas a 
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pouquíssimos e, mesmo para estes, é um sonho passageiro. 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 404).  
 

 

Ademais, o que Schopenhauer quer dizer é que não importa o que se faça para 

esquecer a dor e a angústia diante da morte, porque ela nunca cessa. De toda forma, parece 

que o que predomina em Schopenhauer, assim como em Nietzsche, são os sentimentos e as 

emoções que alimentam nossa vontade.  

Esses são os fundamentos que serão tratados num novo conceito de uma moral não 

cognitiva, diferentemente do que foi a racionalidade moderna. Uma nova forma de filosofar se 

inaugura a partir da teoria do discurso, da pragmática e da linguagem, quer dizer, do diálogo e 

da comunicação, e das teorias das virtudes e do emotivismo. Portanto, dessa virada emergem 

várias concepções visando estabelecer um novo conceito de moral. Vejamos algumas delas. 

Alguns filósofos da moral contemporânea tentam encontrar um conceito de uma 

moralidade unitária, o que parece impossível, pois se afigura difícil chegar a um acordo diante 

das propostas que se apresentam à sociedade. São tantos os paradigmas morais, que é difícil 

dizer em que tipo de moral a contemporaneidade se assenta. Apel inclusive vai dizer que hoje 

se vive diante de um paradoxo:  

 

Pois, de um lado, a carência de uma ética universal, isto é, vinculadora para 

toda a sociedade humana, nunca foi tão premente como em nossa era, que se 

constitui numa civilização unitária, em função das consequências 

tecnológicas promovidas pela ciência. De outro lado, a tarefa filosófica de 

uma fundamentação racional de uma ética universal jamais parece ter sido 

tão complexa, e mesmo sem perspectiva, do que na idade da ciência. Isso 

porque a ideia da validez intersubjetiva é, nesta era, igualmente prejudicada 

pela ciência, a saber, pela ideia cientificista da “objetividade” normativa 

neutra ou isenta de valoração (APEL, 1994, pp. 71-72). 
 

 

Decerto que o problema consiste também na dificuldade de se constituir uma ética 

racional universalista em meio ao pluralismo de valores que caracterizam as sociedades 

contemporâneas. Da mesma forma, muitos condenam o contratualismo, em razão de suas 

deficiências, e também o utilitarismo que visa um maior número de felicidades quanto 

possível para o bem estar da sociedade.  Portanto, a dificuldade consiste em encontrar uma 

alternativa de moralidade que possa ser justificada e legitimada.  

Ernst Tugendhat oferece uma saída ao se basear na ideia de que agora o que se procura 

é “um sentido de bom que seja de caráter universal, no sentido de que possa ser reconhecido 

por todos [...]” (TUGENDHAT, 2010, p. 80). “Esta concepção excelente de ser “bom” parece 
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estar contida no conteúdo da concepção kantiana” (TUGENDHAT, 2010, p. 80), diz o autor. 

Mas, esta postura é diferente daquela adotada por Kant, para quem um princípio não pode ser 

reconhecido, mas deve ser reconhecido por todo ser racional. É por causa desse formalismo 

que Tugendhat não concorda com Kant.  

Para Kant, o conceito de moral tem que se basear no princípio do querer racional do 

sujeito que é uma forma de dever, pois o sentido de bem “fundamentado na razão” e a ideia da 

validade das normas moral a priori, são os elementos da moralidade, que ele expõe na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Essa concepção é uma das ressalvas de 

Tugendhart ao pensamento de Kant. 

A plausibilidade, diz Tugendhat, da filosofia de Kant também está no fato de a 

concepção moral kantiana poder dialogar com dois tipos de comportamento numa sociedade 

moral: o egoísta, que pode ser radical, aquele do lake of moral sense, (falta de senso moral), 

que diz: “Eu apenas me preocupo por aquilo que é bom para mim e que os outros façam o 

mesmo” (TUGENDHAT, 2010, p. 86) e, o altruísta que se preocupa com o ter de refletir 

sobre qual caminho tomar. 

 Assim, ciente de que os dois caminhos citados, diz Tugendhat, (2010, p. 94). “podem 

ser vistos como alternativas fundamentais do querer humano (egoísmo e altruísmo) é 

significativo que o caminho do altruísmo é o mais plausível, e este conduz diretamente ao 

conceito kantiano”. 

Além disso, para ele, Kant está certo, haja vista que deve existir uma certa 

obrigatoriedade no que diz respeito as regras para o agir. Porém, na concepção de Tugendhart, 

essa obrigatoriedade só acontece quando o sujeito decide ser um cooperador da sociedade, e a 

partir daí adquire um compromisso com as normas aceitas, mas ele precisa ter razões para 

isso. Sendo assim, obedecer às normas vai depender do querer (dever) do sujeito. Daí por que 

ele também toma o conceito de Kant da autonomia como plausível, pois o “eu quero” 

kantiano deve significar o “eu quero” de qualquer sujeito, não de um em particular. Esse 

querer como vontade geral significa a possibilidade de uma ética do respeito universal. 

A crítica que Tugendhart faz à filosofia kantiana concerne ao seu ‘rigorismo’, “como é 

muitas vezes chamado, que parece repulsivo para muitos” (TUGENDHAT, 2010, p. 113). 

Contudo, o fato de Kant tratar o ser humano como um fim em si mesmo supera o chamado 

formalismo. Neste caso, persistem tão-somente as regras particulares referentes aos seres 

humanos, garantindo assim, diz Tugendhat, “apenas o universalismo”, mas não o formalismo.  
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Um outro questionamento de Tugendhat a Kant é se uma pessoa age bem por dever ou 

age por medo. Para ele, o ser humano pode agir por medo da represália das leis, ou mesmo 

“para evitar a sansão interior” (TUGENDHAT, 2010, p. 123), quer dizer, “pela sansão interior 

de indignação e da vergonha” (TUGENDHAT, 2010, p. 122), pode-se chamar isto também de 

formação de consciência moral (Gewissen)” (TUGENDHAT, 2010, p. 59), coisa que não vale 

para o “lack of moral sense” (falta de senso moral), pois, como diz Tugendhat, “Quem não 

tem senso moral não se pode envergonhar moralmente nem se indignar com outrem. Pode 

apenas desenvolver um comportamento instrumental para com as normas morais” 

(TUGENDHAT, 2010, p. 61).   

James Rachels é outro pensador da moral contemporânea que se contrapõe à filosofia 

moral de Kant. Rachels vai falar que a moral de Kant é retributivista, porque Kant diz que 

uma ação má deve ser paga na mesma moeda, como na lei do Talião: “olho por olho, dente 

por dente”. É que, para Kant, os seres humanos são racionais e, portanto, sabem o que fazem e 

são responsáveis por seus atos, por isso, “quando um ser racional decide tratar as pessoas de 

certa maneira, decreta que em seu juízo essa é a forma como as pessoas devem ser tratadas” 

(RACHELS, 2004, p. 201) e, consequentemente, no uso da sua consciência se decidiu por um 

comportamento não adequado a moral, “«A sua má ação arrasta consigo a punição sobre si»” 

(RACHELS, 2004, p. 201).  

A punição, segundo Kant, é uma questão de justiça, e este é o argumento do 

imperativo categórico kantiano, porque uma vez tomada uma decisão, todos devem se 

comportar da mesma forma. Um argumento indispensável à moral, segundo Kant, é “não 

mentir”
53

, diz ele em Sobre um Suposto direito de mentir por amor da humanidade. 

 

Quem, pois, mente, por mais bondosa que possa ser a sua disposição, deve 

responder pelas consequências, mesmo perante um tribunal civil, e por ela se 

penitenciar, por mais imprevistas que essas consequências possam também 

ser; porque a veracidade é um dever que tem de se considerar como a base 

de todos os deveres a fundar num contrato e cuja lei, quando se lhe permite a 

mínima excepção, se toma vacilante e inútil. Ser verídico (honesto) em todas 

as declarações é, portanto, um mandamento sagrado da razão que ordena 

incondicionalmente e não é limitado por quaisquer conveniências (KANT, 

1997, pp. 5-6). 
 

 

Não mentir, em hipótese nenhuma, essa é uma máxima que deve ser considerada como 

universal caso contrário a mentira se tornaria corriqueira e ninguém saberia mais distinguir a 

                                                 
53

 “[“A mentira é a declaração falsa em prejuízo de outrem.”]” Nota de Kant (1997, p. 5). 
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verdade da mentira. Para James Rachels, esse argumento de Kant não é plausível e nem 

convincente porque é impossível saber quais as consequências das nossas ações, pois elas são 

imprevisíveis. Por exemplo, diz Rachels, existem certas situações conflituosas em que não há 

alternativas, há apenas um caminho a seguir, e, portanto, deve-se fazer o que tiver que fazer, 

inclusive mentir se for o caso. E esse argumento é tão óbvio, diz Rachels, 

 

[...] que é surpreendente um filósofo da estatura de Kant não ter sido sensível 

a ele. [...] Kant parece presumir que, apesar de sermos moralmente 

responsáveis pelas consequências negativas de mentir, não seríamos 

igualmente responsáveis por quaisquer más consequências de dizer a 

verdade (RACHELS, 2004, p. 182). 

 

Se Kant pensou dessa forma, diz Rachels, significa que ele não se importou em 

atribuir nenhuma responsabilidade das consequências à pessoa que entregou a vítima ao 

assassino, inclusive pela sua morte se for o caso, simplesmente porque deveria não mentir. 

Por isso, “é logicamente insustentável defender que regras morais são absolutas” (RACHELS, 

2004, p. 183), a não ser apelando para a providência divina, como fez Peter Geach, para 

quem, diz Rachels, “Deus não permitirá que tais circunstâncias existam no mundo real” 

(RACHELS, 2004, p. 183), a saber, de situações que não tenham alternativas. 

Como alternativa para moral, James Rachels, assim com MacIntyre, também cogita 

um retorno a teoria das virtudes de Aristóteles. Ele primeiro começa concebendo a teoria dos 

afetos como uma possibilidade à moralidade, que presume a presença das virtudes nas ações 

humanas. A ideia de Rachels é que o afeto para com o outro, o cuidar dos outros, seria um dos 

aspectos ausentes nas teorias elaboradas até agora, como o contrato social, o utilitarismo, o 

kantismo da modernidade, as teoria da obediência às leis divinas (Idade Média) e ideia de 

bem (Renascimento) e, portanto, as virtudes seria uma das características positivas para uma 

teoria moral.  

No entanto, precisa-se leva em conta se essa afetuosidade é caracteristicamente uma 

qualidade feminina ou se os homens são capazes desses afetos também, pois se acredita que 

as mulheres sejam mais afetuosas que os homens por se preocuparem mais com os outros. Por 

muito tempo, algumas pessoas atribuíram isso à condição das mulheres de estarem mais 

ligadas aos cuidados com a família, os amigos, já os homens com as questões públicas, com a 

política, portanto, com questões impessoais, de negócios, cálculos, enfim, a diferença é que a 

mulher lida com a vida privada e os homens com a vida pública.  
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Essa concepção já foi desmistificada, tanto que Rachels entende que os afetos podem 

ser compatíveis com as duas partes. Para ele, a virtude do afeto é comum às duas esferas 

(homem e mulher), de tal forma que os afetos são uma parte da teoria das virtudes e, um dos 

argumentos a favor dela é que “parece adequada para incluir os valores quer da vida pública 

quer da vida privada” (RACHELS, 2004, p. 243).  

Mas, enquanto não se decide qual dos conceitos de moralidade é melhor, outros 

surgem, como a ética do discurso desenvolvida a partir da “virada linguística” (linguistic turn) 

empreendida por Wittgenstein e seguida por Apel e Habermas, defensores da ética do 

discurso que veem na filosofia kantiana um radicalismo insustentável no que diz respeito ao 

conceito de “dever” e a concepção atomizada de razão. 

 O fato é que os críticos de Kant tentam pôr um limite ao seu pensamento e aos 

desdobramentos dele. Trata-se de estabelecer agora uma ética da responsabilidade, cujo 

fundamento moral não é cognoscível, mas puramente pragmático. Dentre elas destacamos as 

de Habermas e Apel que se pautam na ideia de uma intersubjetividade. 

Apel oferece um conceito de moral baseado na linguagem transcendental, em oposição 

ao transcendentalismo de Kant, que não pode mais ser tratado como uma ‘consciência 

transcendental como tal’, mas a partir do “reconhecimento do valor transcendental de posição 

da linguagem e, com isso, da comunidade linguística” (APEL, 1994, p. 16), como mediadora 

entre o real e o ideal, porque agora ela é o sujeito/objeto transcendental da ciência social, ou 

seja, não há mais separação entre sujeito-objeto, por isso não é possível mais essa distinção 

que Kant faz entre razão teórica e razão prática. Assim, a filosofia transcendental crítica da 

contemporaneidade, 

 

[...] não parte, como em Kant, do pressuposto metafísico da distinção entre a 

coisa-em-si e mundo aparente, e dessa forma também não parte do 

pressuposto de um sujeito transcendental como limite do mundo aparente, 

mas do fato de que as normas ideais, sem cuja pressuposição qualquer 

argumento perderia seu significado, [...] que as normas ideais devem em 

princípio, poder ser realizadas na sociedade concreta (APEL, 1994, p. 20).   
 

 

Deve-se levar em conta, também, os pressupostos históricos e sociais para estabelecer 

a inevitável valoração das regras normativas para o agir humano. Apel considera que existem 

normas que podem se tornar válidas como proposições a priori quando lançadas a um 

paradigma dos “jogos de linguagem” no sentido em Wittgnestein concebe, o que ele chama de 

“ilimitada comunidade de comunicação”, cujos pressupostos já são implicitamente 
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reconhecidos pelo argumentante. Portanto, tais proposições só terão sentido quando 

associadas ao uso da linguagem. 

Para ele, a simples “evidência-de-consciência”, como é entendida por Kant ou 

Descartes, e Husserl, “não basta para fundamentar a validade do conhecimento” (APEL, 

1994, p. 17). Ela deve ser lançada à linguagem da comunicação, para o entendimento 

intersubjetivo das proposições, que devem ser aceitas ou renegadas pelo sujeito, para se 

transformarem ou não “numa validade a priori de proposições para nós, podendo valer por 

isso, no sentido da teoria-de-consenso da verdade, como conhecimento vinculatório a priori” 

(APEL, 1994, p. 17). As proposições de moral também são validadas a priori. Aliás, Apel 

afirma que Pierce já dizia que existe no ser humano implicitamente uma ética-mínima, pois é 

“nisso que consiste a liberdade de escolha do homem mortal” (APEL, 1994, p. 19), por 

conseguinte, é o que sustenta a validade das proposições para que não sejam arbitrárias.  

Habermas concorda com Apel no que se refere à linguagem pragmática, cujo 

fundamento está em uma moral dialógica, ou seja, o princípio moral se encontra na 

intersubjetividade do discurso onde deve existir um consenso entre as ideias normativas com 

pretensões de validade. Contudo, ele critica Apel por ele querer que a validades das 

preposições normatizadoras sejam a priori, pois, segundo Habermas, as proposições vêm das 

argumentações dos discursos ilocucionários, ou seja, dos argumentos de cada concernido no 

discurso com pretensões de validade a partir do princípio de universalização (U) no qual os 

interlocutores procuram se apoiar, mas essas proposições não são a priori.  

E a crítica de Habermas a Kant se dá exatamente neste sentido. Para Habermas, Kant 

teria caído em descrédito ao conceber e fundamentar um conhecimento a priori do objeto, 

antes da experiência, ou seja, a partir de uma teoria do conhecimento, pois, segundo 

Habermas, Kant,  

 

[...] ao fazer isso, definiu a tarefa, ou melhor, a missão da filosofia de uma 

maneira nova e, aliás, mais exigente. Quando a filosofia se presume capaz de 

um conhecimento antes do conhecimento, ela abre entre si e as ciências um 

domínio próprio, do qual se vale para passar a exercer funções de dominação 

(HABERMAS, 1989, p. 18).  

 

E isso, diz Habermas, parece que “excedeu as suas forças” (HABERMAS, 1989, p. 

18), uma vez que Kant critica toda tradição metafísica e separa o conhecimento teórico 

daquela de característica prática, e, com isso, atribui também à filosofia o papel de juiz 

supremo “não somente em face da ciência, mas perante a cultura em seu todo” (HABERMAS, 

1989, p. 19).  
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Não obstante, Habermas também não concorda que a filosofia seja arrefecida em sua 

função, como quer Rorty, quando ele coloca em dúvida os papéis da filosofia como do 

“indicador do lugar e do juiz” (HABERMAS, 1989, p. 19), pois, para Habermas, o preço que 

terá que se pagar pelo abandono da filosofia é muito alto, pois teríamos de prescindir da 

“pretensão da razão com que o pensamento filosófico veio ele próprio ao mundo” 

(HABERMAS, 1989, p. 19), além de abandonar a ideia de que o conhecimento transcendental 

possa ser uma condição para o conhecimento verdadeiro e incondicional, portanto necessário 

à convivência humana.  

De toda forma, segundo Habermas, a filosofia kantiana está ainda presa a uma 

concepção tradicional de razão, cuja interpretação é forjada a partir de conceitos religiosos ou 

metafísicos. Hegel, apesar de se insurgir contra a fundamentação transcendental kantiana seus 

postulados também permanecem ainda inseridos em solo metafísico.  Para Habermas, nem 

Kant nem Hegel escaparam das objeções aos seus sistemas e as críticas endereçadas, seja ao 

fundamentalismo kantiano ou ao absolutismo de Hegel, podem ser sintetizadas da seguinte 

forma: “em ambos os casos ela se volta contra a pretensão de que se possam mostrar como 

necessário o equipamento categorial ou o modelo evolutivo da formação do espírito humana”, 

diz Habermas (1989, p. 23). 

Sendo assim, de acordo com Habermas, todas as críticas “aferram-se a uma pretensão 

de razão não importa a prudência com que é dosada” (HABERMAS, 1989, p. 24). Isto só 

mostra o quão é necessário recorrer a razão para bem fundamentar as pretensões de validade 

do conhecimento e da ação. Eis por que a filosofia não pode ser abandonada, diz Habermas, 

ao propor que ela assuma o papel de guardador de lugar e de interprete, não de uma razão 

solipsista, mas sim de uma razão dialógica, não mais centrada no sujeito. Além disso, a razão 

comunicativa determina as relações intersubjetivas nos permitindo também escapar dos 

dualismos kantianos, tais como: “as distinções entre sensibilidade e entendimento, intuição e 

conceito, forma e conteúdo, do mesmo modo como as distinções entre juízos analíticos e 

juízos sintéticos, entre o a priori e a posteriori” (HABERMAS, 1989, p. 25).  

As sociedades ao longo do tempo mudaram, assim como suas formas de pensar, agir e 

se comunicar. A linguagem se impõe como instrumento essencial à formação e ao progresso 

das sociedades.  Para Gadamer “o mundo pluralista em que nos encontramos é como uma 

nova Babel” (KOSELLECK; GADAMER, 1997, p. 123), no sentido de que a linguagem une 

os povos, haja vista que o diálogo permite que um escute o outro e assim se entendem. 

Portanto, “devemos aprender que, escutando ao outro, se abre o verdadeiro caminho em que 
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se forma solidariedade” (KOSELLECK; GADAMER, 1997, p. 121). Por conseguinte criam-

se as condições de possibilidade para uma co-existência pacífica.  

Diante dessas críticas, e em virtude do formalismo da filosofia moral de Kant, nasce a 

necessidade de uma ética sem pressupostos religiosos e sem o fundamentalismo da razão. De 

fato pode-se, hoje, apresentar questões do tipo: como ficam os sentimentos quando os 

indivíduos agem apenas pela razão? Ou, pode-se agir por obrigação sem levar em conta as 

emoções?  

Eis por que MacIntyre em Depois da virtude, vai falar da plausibilidade de uma teoria 

emotivista e de uma ética das virtudes e, portando, de um retorno a Aristóteles. Neste sentido, 

ele critica todo projeto iluminista e atribui o seu fracasso à tentativa de formar uma 

moralidade baseada em princípio morais fundamentados, principalmente dos erros da filosofia 

moral de Kant, cujas teses são enganosas, diz ele: 

 

[...] se as normas da moralidade são racionais, devem ser iguais para todos os 

seres racionais, da mesma forma que o são as leis da aritmética; e se as 

normas da moralidade são obrigatórias para todos os seres racionais, então a 

capacidade contingente de tais seres as obedecerem deve ser irrelevante – o 

importante é sua vontade de obedecê-las (MACINTYRE, 2005, pp. 85-

86). 
 

 

O grande projeto de Kant seria meramente o de “descobrir um exame racional que 

discrimine as máximas que são a expressão genuína da lei moral quando elas determinam a 

vontade, daquelas máximas que não são tal expressão” (MACINTYRE, 2005, p. 86). Mas, ele 

fracassou, assim como todos que o seguiram também fracassaram porque não ofereceram 

qualquer razão para uma escolha pelo princípio ético. Kant diz apenas que esse já é um facto 

da razão, porque já existe essa ideia de querer ser ético.  

Para MacIntyre, Kant também não pensou na possibilidade de que qualquer máxima, 

inclusive as “imorais e triviais” “[...], podem ser universalizadas de forma coerente” 

(MACINTYRE, 2005, p. 89). Mas, pensa MacIntyre, talvez não era isso o que Kant queria 

dizer, pois ele deve ter acreditado “que seu exame de possibilidade coerente de 

universalização tinha um conteúdo moral definidor, que teria excluído tais máximas 

universais e triviais” (MACINTYRE, 2005, p. 89), que era o imperativo: ‘Aja sempre de 

modo a tratar a humanidade, seja em sua própria pessoa ou de outrem, como um fim, e não 

como um meio’ (MACINTYRE, 2005, p. 89). Tratar um ser humano como fim é dar a ele a 

oportunidade de ponderar e avaliar as razões pela quais terá que agir de certa maneira, é 

respeitar a sua “vontade racional”, caso contrário, será apenas “persuasão não-racional”, uma 
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mera “tentativa de transformar o agente em mero instrumento da minha vontade” 

(MACINTYRE, 2005, p. 90).  

MacIntyre define a contemporaneidade como uma época marcada por crises e 

discussões intermináveis acerca da moralidade, diz ele: “[...] Parece que não existe meio 

racional de garantir acordo moral em nossa cultura” (MACINTYRE, 2005, p. 21).  Sendo 

assim, depois de entender que a modernidade fracassou em seu projeto moral, MacIntyre, 

analisa as possibilidades plausíveis de moralidade, recorrendo à teoria das virtudes em busca 

de um conceito único de moral. Tal teoria se baseia no conceito de virtudes de Aristóteles, 

que em sua Ética a Nicômacos
54

, considera que é no exercício das virtudes que os seres 

humanos adquirem a sua excelência das ações e alcançam o fim (telos), que uma boa vida 

(felicidade).  

 Para ele, as virtudes são disposições da alma do ser humano, portanto, dependem do 

caráter e do hábito, pois “é mediante a prática de atos justos que o homem se torna justo, e é 

mediante a prática de atos moderados que o homem se torna moderado; sem os praticar 

ninguém teria sequer remotamente a possibilidade de tornar-se bom” (ARISTÓTELES, 2001, 

p. 39). Assim, baseado em Aristóteles, MacIntyte diz que “A virtude é uma qualidade humana 

adquirida, cuja posse e exercício costuma nos capacitar a alcançar aqueles bens internos às 

práticas e cuja ausência nos impede, para todos os efeitos, de alcançar tais bens” 

(MACINTYRE, 2001, p. 321).  

Para MacIntyre, existem dois tipos de bens que os seres humanos precisam conquistar: 

os bens internos, aqueles que o sujeito adquire durante a experiência da atividade, e esse fim 

deve ser bom para toda a humanidade, e os bens externos que são os bens pessoais adquiridos 

por acidente, como: poder, fama, dinheiro, status, que são os próprios desejos humanos, e 

negá-los seria uma hipocrisia, já que fazem parte da nossa existência.  

Contudo, geralmente as virtudes são obstáculos para tais fins, pois, sendo o mundo o 

que é, não cabem virtude e necessidade no mesmo espaço. Assim, por exemplo, ser sincero 

muitas vezes atrapalha o esforço de conseguir um fim desejado. Ora, vivemos num mundo 

capitalista, no qual cada um tem que cuidar da sua própria sobrevivência. Por isso, deve-se 
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 Para Aristóteles, existem duas espécies de excelências: a intelectual e a moral. A intelectual é inata ou 

adquirida pela instrução (educação desde a infância) e a moral é produto do hábito, e deriva da palavra ‘hábito’. 

Neste sentido, diz Aristóteles, “nenhuma das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza, 

pois nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. Por exemplo, a pedra, que por natureza se move 

para baixo, não pode ser habituada a mover-se para cima, ainda que alguém tente habituá-la jogando-a dez mil 

vezes para cima; tampouco o fogo pode ser habituado a mover-se para baixo, nem qualquer outra coisa que por 

natureza se comporta de certa maneira pode ser habituada a comportar-se de maneira diferente. Portanto, nem 

por natureza nem contrariamente à natureza a excelência moral é engendrada em nós, mas a natureza nos dá a 

capacidade de recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito”. Cf. Aristóteles (2001, p. 35). 
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levar em conta, diz MacIntyre, que “onde se requer virtudes, também podem florescer vícios” 

(MACINTYRE, 2001, p. 325).  

Com efeito, tudo depende de como a ação é realizada mediante o uso das virtudes 

daqueles que participam da atividade prática, pois toda prática exige normas baseadas em 

certos padrões de excelência que são as virtudes de sinceridade, justiça e coragem que cada 

um deve ter em mente. Isso se afigura importante, pois, para ele, vivemos numa cultura 

especificamente emotivista. Isto é, “o emotivismo incorporou-se à nossa cultura” 

(MACINTYRE, 2001, p. 48), indicando que emoções é que comandam as ações humanas. 

MacIntyre também concebe que a teoria emotivista também pode ser “plausível e 

defensável”, mas só se for considerada como teoria do uso e não do significado, porque nem 

sempre o que se diz corresponde ao que se faz. Além disso, a própria noção do emotivismo 

sustenta que “não existe e não pode existir justificativa racional válida para qualquer 

afirmação da existência de padrões morais objetivos e impessoais e, portanto, que tais padrões 

não existem” (MACINTYRE, 2001, p. 43). Resta, portanto, saber, diz MacIntyre, se é 

racionalmente justificável que as virtudes podem capacitar os homens a querer uma espécie de 

vida e não outra.  

Sponville também se encarrega de tratar de virtudes em seu Pequeno tratado das 

grandes virtudes. Segundo ele, as virtudes são adquiríveis pelos seres humanos como fonte da 

moralidade. Ele diz virtudes no plural porque são várias, e não apenas uma como dizia Kant, 

 

[...] visto que não se poderia reduzir todas elas a uma só, nem se contentar 

com uma delas) são nossos valores morais, se quiserem, mas encarnados, 

tanto quanto quisermos, mas vividos, mas em ato. Sempre singulares, como 

cada um de nós, sempre plurais, como as fraquezas que elas combatem ou 

corrigem” (SPONVILLE, 2009, pp. 9-10).  

 

Mas, o que é uma virtude? Sponville responde que é “uma força que age, ou que pode 

agir” (SPONVILLE, 2009, p. 7). A virtude é a excelência de algo, dizia Aristóteles, por 

exemplo: diz Sponville: “A virtude de um ser é o que constitui seu valor, em outras palavras, 

sua excelência própria: a boa faca é a que corta bem, o bom remédio é o que cura bem, o bom 

veneno é o que mata bem...” (SPONVILLE, 2009, p. 8). Assim, não importa o uso para o qual 

se destina a faca, o remédio ou o veneno, importa a excelência da pessoa que vai usá-la. Com 

efeito, diz ele, “Uma faca excelente na mão de um homem mau não é menos excelente por 

isso” (SPONVILLE, 2009, p. 9). Daí a necessidade do hábito, para se aprender a ser virtuoso. 

Assim como era para Aristóteles, diz Sponville, a virtude é 
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[..] uma disposição adquirida de fazer o bem. [...] ela é o próprio bem, em 

espírito e em verdade. Não o Bem absoluto, não o Bem em si, que bastaria 

conhecer ou aplicar. O bem não é para se contemplar, é para se fazer. Assim 

é a virtude: é o esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio 

esforço (SPONVILLE, 2009, p. 10). 

 

Da polidez ao amor, do começo ao fim, Sponville diz que são virtudes que se adquire. 

A polidez ainda não é uma virtude nem o amor é mais virtude. A polidez pode ser considerada 

como a primeira porque seria o começo da moral uma vez que é educativa. Kant fala disso 

melhor do que Aristóteles, porque para Kant, diz Sponville, o homem, “‘é apenas o que a 

educação faz dele’, e é a disciplina que primeiro ‘transforma a animalidade em humanidade’”. 

(SPONVILLE, 2009, p. 16). Entre a polidez e o amor há ainda muitas outras virtudes, mas o 

amor (eros, philia e ágape) vem antes de qualquer coisa, inclusive antes da moral, do dever e 

da lei, ele é “o alfa e ômega de toda virtude” (SPONVILLE, 2009, p. 245).   

“Se o amor não fosse anterior a moral, o que saberíamos da moral? E o que ela nos 

tem a propor de melhor que o amor do qual ela vem, que lhe falta, que a move, que a atrai?” 

(SPONVILLE, 2009, p. 245). A moral, que Kant tanto anuncia como uma necessidade, diz 

Sponville, só necessitamos “em falta de amor, repitamos, e é por isso que temos tanta 

necessidade de moral!” (SPONVILLE, 2009, pp. 242-243). Virtude e dever são diferentes, 

porque o dever é coerção, e as virtudes não alcançam o conceito de dever kantiano, menos 

ainda o amor, porque o amor não é comandado, mas comanda, “o que fazemos por amor não 

fazemos por coerção, nem, portanto, por dever” (SPONVILLE, 2009, pp. 241-242), pois, se 

não há amor naquilo que fazemos ou desejamos, ou se não existir um amor ao amor estamos 

perdidos, essa é, diz ele:  

 

[...] talvez a verdadeira definição do inferno, quero dizer da danação, da 

perdição, aqui e agora. Cumpre amar o amor ou não amar nada, amar o amor 

ou se perder. De outro modo, que coerção poderia haver? Que moral? Que 

ética? Sem o amor, o que restaria de nossas virtudes? E que valeriam elas se 

não as amássemos?  (SPONVILLE, 2009, p. 244). 
 

 

As perguntas de Sponville vão de encontro à concepção de Kant do dever, pois, para 

ele, o dever “só nos constrange a fazer aquilo que o amor, se estivesse presente, bastaria, sem 

coerção, para suscitar” (SPONVILLE, 2009, p. 243). Certamente que Kant sabe disso, tanto 

que ele diz que “o amor é uma matéria do sentir, não do querer e não posso amar porque o 
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quero e, ainda menos porque o devo (não posso ser constrangido a amar); por conseguinte, um 

dever de amar é um absurdo” (KANT, 2008b, p. 244).  

Por fim, nota-se que as críticas a Kant, de uma forma ou de outra, partem unicamente 

da acusação de que ele não teria explicado claramente os conceitos da sua filosofia. Não 

obstante, ela foi a fonte de quase todas as filosofias até aqui desenvolvidas. Com efeito, as que 

foram expostas neste texto são alternativas desenvolvidas por estudiosos contemporâneos da 

ética, a fim de estabelecer uma moral que possa servir de guia para o processo de constituição 

de uma moralidade em um mundo que parece cada vez mais irredutível a princípios e normas 

de alcance universal.  
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CONCLUSÃO 

 

Com base na ideia de moralidade kantiana, tratamos da fundamentação do princípio 

moral como fonte de limitação dos arroubos humanos que podem ser causas de ações 

perniciosas à humanidade, em virtudes das armadilhas das inclinações. Sobre isso Kant diz 

que os seres humanos estão sujeitos a toda adversidade do mundo de necessidades, e a 

necessidade mais imediata é a felicidade. Para Kant, o problema, do ser humano é confundir a 

felicidade com os prazeres do mundo: riqueza, poder, status etc., por isso geralmente 

sucumbem aos apelos das inclinações. Na verdade, para Kant, os seres humanos não sabem 

muito bem o que é a felicidade, porque a felicidade significa a “moralidade perfeita”, e é para 

ela que progride a humanidade, ainda que não saibam, pois, não têm ideia do que seja, mas 

apenas imaginam.  

Ademais, observa-se que Kant concentra na razão todos os fundamentos de um 

princípio moral que orientará a conduta livre do sujeito sob a forma de autonomia da vontade. 

Com isso, o sujeito torna-se capaz de agir bem porque, na visão de Kant, a liberdade lhe 

confere a autonomia, ao passo que a vontade, mediante o uso da razão, se converte em 

vontade boa, livrando-lhe das inclinações e de tudo que afeta o arbítrio. Neste sentido, o 

sujeito autônomo tem capacidade de discernir entre o bem o mal e projetar máximas que 

poderão tornar-se leis universais. Leis que impõe a necessidade de o sujeito respeitá-la, em 

virtude da consciência da obrigação de cumpri-las, oriundas do interesse pela ação moral, que 

já é a priori nos seres humanos como um factum da razão. 

Kant, nessa perspectiva, chega à conclusão de que, embora haja um limite para o 

conhecimento da razão pura em relação àquilo que é dado na intuição sensível, é preciso 

admitir que a razão pode se tornar prática, determinando a forma e o conteúdo das ações 

morais. Ele então prova que se trata de uma razão pura prática. Ora, como os seres humanos 

são seres pensantes, é normal que pensem e imaginem muitas coisas, entre elas estão as ideias 

que mais inquietam a mente humana, quais sejam: O mundo é finito ou infinito? Os homens 

são livres para agir ou as ações são determinadas pelas leis naturais?A alma é mortal ou 

imortal? Deus existe?  

Para Kant, trata-se de antinomias que a própria razão, por sua natureza, cria para ela 

mesma e da qual deve se ocupar a fim de resolvê-las, porque ela é o tribunal que julga as 

ideias. As ideias metafísicas ultrapassam toda experiência possível, porém Kant não abandona 

a metafísica. Sendo assim, para provar que esta razão pura influencia a vontade, Kant divide o 
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mundo em duas esferas: inteligível e sensível. Com isso, e em virtude das faculdades 

(percepção, intuição, recepção, conhecimento), pertinentes ao conhecimento e à liberdade, os 

homens têm a capacidade de atuar entre os dois mundos e trazer a teoria para o domínio da 

prática.   

É assim que Kant mostra que o ser humano pode colocar em prática aquelas ideias 

que ultrapassaram a razão pura. Essas ideias não têm nenhuma possibilidade de se tornar um 

conhecimento verdadeiro, pois as ideias se objetivam segundo o julgamento da razão 

mediante as condições das categorias estabelecidas pelo entendimento, caso contrário serão 

conceito vazios, portanto, sem possibilidades de se tornarem cognoscíveis, ainda que possam 

se constituir como ideias regulativas do mundo moral. É nessa possibilidade que Kant se 

prende para demonstrar que esses conceitos podem se tornar realidade nas ações dos seres 

humanos. 

Diante da necessidade de uma Metafísica dos Costumes, Kant elabora uma filosofia 

moral a partir da Crítica da Razão Prática, mas antes ele a faz preceder da Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes, que tomamos como base deste estudo. Kant decide, então, que as 

ideias contemplativas, a saber, liberdade, imortalidade e Deus, devem tomar o destino que 

lhes pertence, que é a moral, já que são de cunho psicológico e teológico. Assim, Kant 

concebe que elas são os pressupostos para a razão pura tornar-se uma razão pura prática, 

porque atuam como fundamentação de um princípio, ou de todos os conceitos concernentes à 

moralidade.  

É da consciência da moralidade que surge a necessidade de cumprir os mandamentos 

da razão. Mandamentos que são imperativos: um chamado categórico, que diz: aja de forma 

que seu princípio de ação se transforme em lei universal; e outro que é hipotético, o qual 

considera que os efeitos de certas ações podem ser lícitos ou ilícitos, isso vai depender do 

caráter do sujeito. Mas, mesmo sendo lícitos não são morais porque visam algo além do 

cumprimento do dever.  

Sendo assim, Kant inaugura um novo modo de pensar. A filosofia crítica, (idealismo 

transcendental), realiza uma espécie de “revolução copernicana” ao mudar as bases de 

compreensão do conhecimento possível. Mas sua filosofia despertou críticas e rejeições. 

Alguns recusaram o formalismo e o “fundamentalismo” de sua proposta, ou mesmo o fato de 

ele condenar as sensações na composição do agir moral. Há ainda os que consideram 

insuficiente o tipo de racionalismo que anima sua proposta teórica.  
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O fato é que uma parte dos filósofos destacados neste texto, mesmo os da teoria da 

linguagem pragmática, como Habermas e Apel, não abrem mão de um princípio 

universalizável. Não ao modo formal kantiano, é bem verdade, mas de certa forma não fogem 

por completo daquilo que Kant propunha na modernidade. Numa outra perspectiva, afirma-se 

que os seres racionais, individuais, singulares, não pensam nem fazem as mesmas coisas que 

os outros, cada um tem sua própria opinião, ou seja, o que serve para um pode não servir para 

o outro, é o que pensava Nietzsche. Da mesma forma, Schopenhauer considerava que os 

princípios morais não conseguem domesticar as vontades e os ímpetos naturais do homem. 

Outras éticas surgem como alternativas à proposta kantiana, como a de Tugendhat 

que afirma que hoje os homens se perguntam pelos motivos pelos quais o fariam querer agir 

de uma forma ou de outra. MacIntyre, por exemplo, diz que na contemporaneidade não existe 

nenhum conceito que possibilite uma moralidade unitária, o que há são intermináveis 

discussões que nunca chegam a um acordo. Por isso, não há como fundar uma moral. O que 

ele acha plausível para a moralidade é a teoria das virtudes de Aristóteles. 

Sponville também acredita que as virtudes podem ser os pressupostos para a moral, 

porque o amor é a maior das virtudes, é o começo e fim de tudo, o alfa e o ômega da 

moralidade. James Rachels é outro pensador que adere à teoria das virtudes, destacando os 

afetos, o cuidado com o outro, como elemento que deve fazer parte da teoria das virtudes. 

Além disso, diz ele, afeto é o que falta às concepções de moralidade atuais. 

Porém, todas estas tentativas de se criar alternativas filosóficas ao kantismo esbarra 

também em impasses e encruzilhadas. Isso também retrata o momento confuso em que 

vivemos em matéria de ética. De qualquer forma, Kant é um referencial incontornável para se 

pensar a natureza do ato moral e os contornos da liberdade humana.  
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