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1. Kant e o problema entre fé empírica e fé racional.  

 

Trataremos aqui da relação visada por Kant entre, por um lado o 

respeito (e observância) à lei moral – que funda uma fé racional pura 

– e, por outro, a crença ou fé histórica empiricamente localizada e 

fundamentada (as religiões históricas1), a partir do sétimo capítulo da 

terceira parte de sua obra “A Religião nos limites da simples razão”. 

Kant também emprega o termo fé santificante, designando a fé 

histórica que possui em si a disposição moral para (a dignidade de) 

uma felicidade eterna e universal, isto é, uma fé histórica fundada na 

fé racional pura.  

O que Kant entende por respeito e observância à lei moral é a adoção 

incondicional da lei moral como máxima de todas ações. A forma da 

lei moral é: aje de modo que a máxima de tua ação possa ser tomada 

como regra universal para ação de todos os demais sujeitos, isto é, 

que possua validade universal. Trata-se de um preceito 

exclusivamente prático que repousa na própria razão que se auto 

legisla, isto é, a lei moral é fruto da própria razão humana e se funda 

a si mesma a priori. Kant defenderá que a fé racional pura é a única 

autoridade necessária para a realização de uma comunidade ética, de 

um reino de Deus. Entretanto, notará o surgimento de uma antinomia 

– que é o foco específico deste trabalho, a saber: necessita a fé 

santificante da fé histórica, como uma espécie de fio condutor, de 

mediador moral-religioso ou antes, poderá aquela prescindir 

paulatinamente à esta de modo a possibilitar a realização do Reino de 

Deus exclusivamente a partir da fé racional pura?   

Observando atentamente a antinomia, podemos ver que a oposição é 

entre um princípio empírico e um princípio racional (ou 

                                                
1 Kant se atém de forma praticamente exclusiva ao Cristianismo, principalmente neste ponto da 
argumentação, após já haver oferecido uma interpretação do arquétipo do homem-deus. É patente que 
Kant toma o Cristianismo como uma religião histórica que possui, de certa maneira, um teor moral 
(portanto racional) mais elevado.  



transcendental)2. O princípio empírico pode ser resumido em assumir 

a dádiva do perdão dos pecados como fundada exclusivamente na 

crença e que, a partir desta tornar-se-á possível uma boa conduta. 

Todavia, se o homem não for capaz de encontrar em si mesmo um 

motor para suas ações na sua ‘nova vida’ (redimida pela fé), como 

poderá levar uma vida que pretenda ser agradável a Deus? Kant 

distingue, portanto, nesta antinomia, um aspecto teórico (a remissão 

precisa ser compreendida a partir do princípio empírico), e um 

aspecto prático, posto que  a boa conduta possui necessidade prática. 

Observando pela via do princípio racional, a boa conduta depende da 

pura fé racional (moral), e por isso é possível se falar em mérito: há 

imputabilidade moral e, consequentemente, liberdade. Kant deixa 

transparecer uma sutil sub-antinomia aparente: se tomamos o 

princípio empírico (“satisfação por substituição” dadivosa) a fé é 

imposta como dever e tem como consequência a boa conduta; por 

outro lado, se tomamos o princípio racional, a boa conduta surge 

como (observância e respeito ao) dever moral, isto é, a moralidade é 

condição prévia da graça, e a “satisfação superior” passa a ser uma 

“simples questão de graça”. Kant ainda observa as consequências de 

assunções extremas de ambos os lados desta sub-antinomia: o 

excesso do princípio empírico pode levar a superstição (religião 

cultual e etc.) e o princípio racional pode levar à incredulidade, a 

oposição a qualquer forma de revelação histórica e etc. 

Do ponto de vista teórico, a “fé viva” (prática) no arquétipo do 

homem-deus reside, em si mesma, na idéia moral da razão, quer 

partamos da fé racional pura ou do princípio da boa conduta, ou seja, 

ambos se confundem. Todavia, a fé empírica não se confude com o 

princípio da boa conduta, posto que este se subordina àquele como 

condicionado. Para solucionar este problema, Kant argumenta que a 

                                                
2 Kant emprega “primeiro princípio” e “segundo princípio” ao longo desta parte do texto, contudo, 
visando evitar ambiguidades com os pronomes relativos homônimos, referir-me-ei a estes como 
“empírico” e “racional”, respectivamente. 



aparição histórica do homem-deus importa por seus conteúdos 

racionais: é pela idéia que já possuímos na razão que podemos 

concluir que que se trata de um exemplo máximo de boa conduta e 

esta idéia já é, ela mesma, o objeto da própria fé santificante. Por 

isso a fé histórica não pode ser tomada como condição única da fé 

santificante, o que mostra que na verdade o “princípio” empírico não 

é realmente um princípio e que, portanto, a antinomia é apenas 

aparente. 

Kant ainda argumenta que, mesmo que a fé histórica fosse tomada 

como se possuísse uma influência mística ou mágica, e mesmo com 

os sentimentos que a ela se ligariam, ela poderia tornar os homens 

essencialmente melhores, desde que, e isto é o mais importante, 

fosse recebida como se tivesse vindo diretamente dos céus sob a 

forma específica de fé histórica. Aqui se mostra o ponto de 

convergência, desde que se compreenda a constituição moral dos 

homens como um “decreto de Deus”. Isto nos mostra que, mesmo a 

fé histórica precisa fundamentar-se num decreto transcendental, não 

empírico para possuir real validade prática (moral); como para Kant, 

tal decreto já nos é possível de ser conhecido apenas pela mera 

razão, isto é, é a própria lei moral, a fé racional pura precisa, por 

nossa própria constitiução, ir progressivamente se livrando dos 

princípios empíricos de determinação, de modo que a fé da igreja é 

apenas uma união provisória dos homens em função de ajudarem-se 

a tornarem-se moralmente bons. Kant, a partir das Escrituras, 

compara tal processo com o amadurecimento de um ser racional. 

Para desfechar, Kant ressalta que esse processo não deve ser tomado 

como uma espécie de revolução externa violenta, mas antes, que é 

um ‘alvo’ que está infinitamente distante, mas que contudo deve ser 

buscado a partir das condições da fé racional pura e da liberdade 

humanas.  

        


