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Inspirado de certa forma pela certeza cartesiana, Kant julga que a função da 
crítica 2  (da Filosofia como ele a via) é perguntar pelo fundamento dos 
conhecimentos humanos, descrevendo este fundamento como uma 
condição de possibilidade. Este filósofo se pergunta: como é possível o 
conhecimento? Como é possível a moralidade em geral? Em que condições 
é possível?  
 
Kant acredita que todo conhecimento humano é em parte formal (ou puro), 
dizendo respeito apenas ao modo como a razão funciona, e parte material 
(ou empírica) isto é, o conteúdo da experiência sensível. Kant se insere na 
história da Filosofia, de certo modo, como um mediador entre a drástica 
oposição entre racionalismo e empirismo. É importante ressaltar que a razão 
funciona segundo leis próprias que se determinam, até certo ponto, 
independentemente da experiência (a priori). Na Ética, a parte do 
conhecimento das leis a priori da razão prática se chama “Metafísica dos 
Costumes” (ou simplesmente, moral).3  
  
O dever é para Kant uma dádiva da natureza para com os homens: é um 
presente auto-evidente, reconhecível por qualquer indivíduo racional. A 
experiência da liberdade nos é dada pelo dever, e deriva de um senso de 
retidão. Só estamos propriamente diante de uma situação moral e, portanto, 
sob a exigência de escolher em liberdade, quando sentimos o comando 
moral da razão: “eu deveria ter agido desta forma...”, “...devo agir assim, 
mesmo que de outra forma seja mais proveitoso...”.  Esse tipo de 
experiência coloca em questão o modo como determinamos a nossa 
vontade, e nossa liberdade é uma capacidade de escolhermos, mesmo que 
essa escolha não satisfaça imediatamente nossos interesses materiais e/ou às 
exigências que o mundo exterior nos faz. Esse tipo de ajuizamento só surge 
no nosso intelecto quando não nos satisfazemos com as justificativas que nos 
damos quanto ao valor das nossas ações.  E como explicar racionalmente o 
fundamento da liberdade humana? O que move o agir humano? 
 
Immanuel Kant tenta deduzir dos usos práticos da razão as estruturas 
fundamentais que sustentam esses usos (a forma do agir). Lembrando que 
essa Filosofia separa o melhor que pode as estruturas da razão dos 
elementos da experiência, Kant assim propõe sua filosofia moral:  
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Existem princípios subjetivos e objetivos para a ação. Os primeiros, 
subjetivos, são chamados de máximas. Uma máxima é a justificativa que 
damos a nós mesmos por uma ação: é “o porque” da ação do nosso ponto 
de vista particular, individual; é propriamente o conteúdo da ação. Existem 
também princípios objetivos (formais, da razão) que sustentam o nosso agir e 
são chamados imperativos. Toda máxima, enquanto conteúdo do agir, é 
determinada por um dos imperativos, que lhe dá forma. Os imperativos 
podem ser hipotéticos ou categóricos; o imperativo hipotético, como 
sugere o nome, determina o nosso agir em função de uma hipótese. Se 
queremos algo, agimos na direção de obtê-lo. Nada mais simples para 
descrever a esmagadora maioria das nossas ações: agimos em função de 
interesses materiais que temos na realidade, na existência e posse de certos 
objetos, conhecimentos, afetos etc. O agir sobre a forma do imperativo 
hipotético é interessado. Isto quer dizer que a ação se dá com vistas  ao 
resultado, ou ao menos àquilo que esperamos como resultado. Por isso, o 
imperativo hipotético é a forma SE (quero alguma coisa), ENTÃO (ajo desta 
forma) e seu fundamento é a expectativa da consequência.  
 
Todavia, existem também aquelas situações já descritas, quando 
experimentamos um comando moral da razão buscando ordenar que ajamos 
de uma certa forma, mesmo que não consigamos exatamente dizer o porquê 
aquela ação vale e deve ser somente daquela maneira. Uma clareza que 
surge diante de nosso intelecto e diante da qual, caso recusemo-nos a ouvi-
la, sentimo-nos omissos e culpados (o dever moral). Nesses raros casos, a 
forma do agir não é limitada pelo interesse no objeto ou na expectativa de 
existência dele; nesse caso, o que dá valor e legitimidade ao ato, perante os 
nossos próprios olhos, é apenas a nossa razão pura prática.  Esse tipo de 
ação repousa sobre o imperativo categórico, que sugere a 
incondicionalidade. Sentimo-nos como que ordenados pela nossa própria 
razão a agir de um certo modo, independentemente das consequências da 
ação, quando nossa razão comanda que DEVERÍAMOS ter agido de um 
certo jeito e somente assim 
 
Ora, somente um ser que PODE se forçar a agir experimenta o DEVER. É 
preciso, portanto, que estes seres sejam livres. É somente a partir da 
experiência do dever, quando somos convocados a agir de uma maneira que 
nossa razão exige como certa, mesmo que isso vá contra os nossos 
interesses materiais mais imediatos, que experimentamos nossa liberdade, 
cujo fundamento é a AUTONOMIA da vontade.   
 
Assim formula Kant a lei moral:  
 



“Age de tal forma que a máxima de tua ação possa ser 
universalizada.” 
 
Universalizar a máxima de uma ação significa pressupor que a humanidade 
em geral poderia tomar esta máxima como válida incondicionalmente. 
Significa dizer que não é o interesse ou expectativa na finalidade ou 
resultado que move moralmente a humanidade. O imperativo categórico 
surge como um critério que pode nos auxiliar diante da difícil tarefa de 
escolher entre os nossos interesses mais particulares e o valor universal, 
quando precisarmos fazê-lo. Ao contrário de Aristóteles, não é a felicidade o 
bem supremo, mas a moralidade. Se somos morais, podemos esperar ser 
felizes; se agirmos apenas com vistas a nossa própria felicidade, não 
agiremos moralmente, mesmo que nossas ações sejam exteriormente 
“boas”.  Nossas ações podem ser “conforme ao dever” ou “por dever”. No 
primeiro caso, a coincidência da máxima com a lei moral é um acaso. Como 
quando travestimos nosso interesse particular de interesse público para 
convencermos os outros a nos ajudarem. Mesmo que nossa ação resulte em 
bons efeitos (seja conforme o dever) o que motivou essa ação foram os 
interesses particulares em primeiro lugar e, portanto, o agir não é autônomo.  
 
Autonomia é a junção de duas palavras gregas: “autò”, que significa “o 
mesmo”, “a si mesmo”, e “nomos”, que quer dizer norma, regra, convenção 
ou lei. Autônomo é aquele que dá a si mesmo a lei. A razão é 
universalmente autônoma e legisladora se ela é um fim para si mesma, o que 
significa dar a si mesma a própria lei e obedecê-la. O contrário de autonomia 
é heteronomia, que significa precisamente ter o fundamento do agir em 
“outro” – isto é, o fim da ação está fora dela, na representação de 
expectativa material que fazemos.   
 
Os imperativos expressam na prática a heteronomia (hipotético) e a 
autonomia (categórico). Se o agir é heterônomo, seu fundamento de 
determinação é o resultado, e a forma é hipotética: se quero tal resultado, 
então ajo de tal forma. Se o agir é autônomo, seu fundamento de 
determinação é  a simples forma do agir, e a razão determina o agir 
independentemente do conteúdo da máxima, e desta forma age 
simplesmente POR DEVER. A autonomia dá acesso à liberdade em dois 
sentidos: o negativo (ser livre DE: inclinações particulares, coações 
exteriores, etc.) e o positivo (ser livre PARA: isto é, a razão determinando 
sua direção ou fim). A razão é a capacidade de pensar os fins e o dever moral 
que é um fim em si mesmo é,  no final das contas, um dever da razão 
consigo mesmo e consequentemente, da humanidade em geral consigo 
mesma. Kant enxerga um propósito moral para a humanidade, por 
conseguinte.   
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Todo conhecimento 
racional possível é.. 

MATERIAL 

FORMAL LÓGICA – tipo de conhecimento que não leva em consideração os objetos mas as  
relações formais entre eles. 

FÍSICA 
(leis de necessidade) 
 

ÉTICA 
(leis de liberdade) 

 

METAFÍSICA DA NATUREZA 
(puro)  

 

FÍSICA  
(empírica) "

"

METAFÍSICA DOS COSTUMES 
(puro)  

 

ANTROPOLOGIA PRÁTICA  
(empírica) "

"



Estudo dirigido:  
(sugestões para se aprofundar) 
 
 
1 – O que significa fundamentar de forma “a priori”?  
2 – Pense sobre a célebre afirmação: “Intuições se conceitos são cegas; 
conceitos sem intuições são vazios”, no contexto do debate entre 
racionalistas e empiristas. 
3 – Explique como Kant entende o dever moral.  
4 – Distinga: máximas de imperativos; imperativo hipotético de imperativo 
categórico. 
5 – Pense sobre a liberdade e afirmação de que seu fundamento único 
possível é a autonomia pura da vontade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto produzido para as disciplinas ministradas no semestre 2013/2. 
 

Sobre o autor:  
 

Leonardo T. A. Machado é Bacharel e Mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Seus trabalhos partiram 

da filosofia antiga (Platão e Aristóteles, em projetos de extensão), 
passaram por temas contemporâneos em suas críticas à 

modernidade (materialismo e fenomenologia, filosofia latino-
americana) em sua monografia de conclusão de curso. No 

Mestrado investigou as relações entre Arte, política e sociedade, a 
partir do pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin. 

Atualmente lecionando nesta mesma instituição. É também 
músico profissional e professor de cursos livres de música. 

leo.machado@gmail.com 
 


