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RESUMO: 
Sumo bem: realização concomitante de moralidade e felicidade. Trata-se de uma 
[idéia de] uma síntese prática entre a moralidade formal e a felicidade empírica, 
num melhor dos mundos possíveis, ou, em termos religiosos, um Reino de Deus. 
Esforçaremo-nos por analisar se é possível pensarmos realmente esse sumo bem 
de maneira intra-mundanda, na história, ou se tal realização atinge os limites 
excelsos da teologia e da fé num posterior mundo melhor. 
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1. Introdução. 

 

Em sua obra intitulada A Religião nos limites da simples razão, podemos encontrar 

uma aparente fissura no “sistema” kantiano: se por um lado, assim como na 

segunda crítica, o postulado da idéia de Deus surge como uma necessidade lógica 

e racional e é formalmente coerente com as premissas do criticismo, na Religião 

por outro lado, este postulado é assumido quase que como necessário à 

consumação do Sumo Bem2, porém num estado transmundano, numa “outra 

vida”. Há uma certa ressonância cartesiana no sentido de buscar a certeza, o 

asseguramento, ainda que transmundano, da realização de felicidade e 

moralidade? Ou estaria Kant tentando salvaguardar o espaço de sua própria fé? 

Ou ainda, tratar-se-ia de não entrar, ainda mais, em franca oposição com a 

tradição cristã e o clero? De qualquer forma, Kant parece arriscar aquilo que ele 

mesmo tanto criticara, a saber, o salto mortal especulativo da razão tentando 

conhecer o que lhe ultrapassa. Estaria Kant abandonando o campo transcendental 

                                                
1 Texto apresentado como requisito parcial para obtenção dos créditos da disciplina Tópicos Especiais em 
Filosofia da Religião, do Mestrado em Filosofia da UFES, ministrada pelo Prof. Dr. José Pedro Luchi. 
2 Bem supremo (das Obeste Gut) é a realização incondicional da moralidade, enquanto o sumo bem (das 
Hoechste Gut) é a união de moralidade e felicidade. Apesar de divergências e ambiguidades nas traduções 
para o português, optaremos por estas pois o próprio Kant se utiliza da expressão latina summum bonum, 
para a qual oferece como equivalente das Hoechste Gut.  



e especulando sobre o âmbito transcendente à vida humana, ao colocar a idéia de 

Deus nestes termos asseguradores de um sumo bem transmundano? 

Estas são, portanto, as questões motivadoras deste breve estudo: é possível, a 

partir do próprio Kant – ou talvez além dele – pensarmos a realização do sumo 

bem de maneira imanente à própria história? Não se tratará, evidentemente, de 

uma tentativa escatológica de pensar o fim da história, mas antes, ver de que 

modo poderemos, por um lado, criticar o esclarecimento kantiano no sentido de 

tomar a razão como razão natural, isto é, como “a-histórica”, e por outro lado, de 

vermos até onde o próprio Kant pode nos fornecer possibilidades epistêmicas de 

inserção desta mesma razão na história e, assim, a possibilidade empírica, ainda 

que imprevisível e constituída enquanto tarefa, da realização do sumo bem na 

história pode vir a se configurar como fomento moral e instrumento de ação da 

humanidade visando a promoção deste próprio sumo bem. Dividiremos nosso 

caminho em quatro etapas: a) veremos, a partir da Religião, a idéia de uma 

Comunidade Ética unida sob as leis da virtude; b) a partir da Terceira Crítica, 

aprenderemos como o princípio a priori de nossa faculdade de julgar se relaciona 

com a moralidade; c) reconstruiremos o modo como Kant compreende a idéia de 

uma possível teleologia da História e, por último, d) buscaremos alcançar um 

lugar a partir do qual estas posições possam ganhar um fundamento comum e 

arriscaremos algumas conclusões.   

 

2. A Comunidade Ética ou Igreja Invisível. 

 

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: 

age 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 uma lei exclusivamente prática 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, que se define por oposição à 

fé empírica, é a única autoridade necessária para a realização de uma comunidade 

ética, de um reino de Deus. A fé empírica (histórica) é uma realização religiosa 



que sempre dependerá de uma revelação historicamente localizada, enquanto a fé 

racional pura é o núcleo racional de toda e qualquer fé. Para Kant, o conteúdo de 

toda religião há de ser a realização do bem supremo, isto é, a moralidade —

religiões históricas só podem ser diferentes quanto à forma de pretender alcançar 

tal objetivo; são como ‘escolas morais’.  O filósofo alemão aponta para a fraqueza 

humana em submeter-se à sua própria autoridade moral incondicional e aí 

interpreta a religião, como sendo fornecedora de estímulos epistêmicos3, de 

exposições imagéticas estimulantes à moralidade.  

Na Religião a questão do respeito e observância da lei moral ultrapassa a esfera 

individual e atinge uma modalidade coletiva ou comunitária. Depois de constatar 

que [a possibilidade de] o mal é uma tendência que está radicada na natureza 

humana (natureza compreendida como fundamento insondável do arbítrio da 

vontade e não como meras pré-condições materiais), Kant afirma que, assim como 

a passagem de um ‘estado natural’ para um ‘estado civil’ é uma necessidade e um 

dever, — em sentido hobessiano, isto é, abdica-se da máxima liberdade por sua 

fragilidade e medo de sofrer injustiças pela garantia de segurança exterior – a 

passagem do estado meramente civil legal (de leis externas coercitivas) para uma 

comunidade verdadeiramente ética é também um dever. Não se trata, todavia, de 

um dever da mesma ordem do dever moral.  

O simples fato de conviver com outros homens já coloca o homem em constante 

perigo de cair sob o mal, afirma Kant4, e se não houvesse meios de edificar uma 

comunidade que possuísse o bem como finalidade, os bons estariam sempre a um 

passo de recair sob o jugo do mal. A tarefa de livremente aderir a um todo 

obediente à lei moral se impõe a todos aqueles que já “optaram” pelo princípio 

bom. Isto quer dizer, é conseqüente à assunção da lei moral como móbil absoluto 

para todas as ações esperar – ou até mesmo reivindicar? – que os demais homens 

façam o mesmo. Além do mais, Kant defende que numa tal associação pode 

                                                
3 No próprio texto kantiano, todavia, parece-nos que a religião histórica é uma etapa que pode e deve 
desaparecer, uma “infância moral” da humanidade. É Habermas quem detecta que Kant, intencionalmente 
ou não, concede esse status de ‘estímulo epistêmico’ aos conteúdos imagéticos da religião. Cf. 
HABERMAS, Jurgen. Fronteiras entre fé e saber. 2007. 
4 “A inveja, a sede de dominação, a cobiça e as inclinações odiosas que nele [homem] subsistem perturbam 
de imediato sua natureza modesta por si mesma, quando se encontra entre os homens, e não é mesmo 
necessário supor que estes já estejam mergulhados no mal [...] bastando-lhes [...] ser homens que se 
corrompem mutuamente em suas disposições morais...” KANT, Immanuel. A religião nos limites da simples 
razão. 2006. p. 83 (doravante, apenas “Religião”).  



constituir-se uma verdadeira luta contra o mal, de modo que os bons estimulem e 

fomentem cada vez mais boas ações e afastem progressivamente o esmorecimento 

do respeito ao dever moral. Por isso a peculiaridade deste “dever”: segundo Kant, 

é um dever “do gênero humano para consigo mesmo5” – isto quer dizer, destina-

se à realização do bem supremo.   

Como sabemos, pensada individualmente, a obediência à lei moral constitui-se 

numa auto-legislação da razão e, com isso, num aperfeiçoamento progressivo do 

indivíduo humano. Mesmo que se pese o problema de não se ser capaz de 

conhecer a máxima que move a própria ação – deve-se, contudo, esforçar-se por 

reconhecer a lei moral incondicionalmente. Tais relações são travadas no íntimo 

racional de cada um, e não são possíveis sequer de uma radical comunicabilidade 

– como dissemos, nem nós mesmos temos garantias de que nosso móbil seja 

exclusivamente a lei moral6. Diante de tamanhas dificuldades, colocaremo-nos 

dificuldades ainda maiores ao tentarmos pensar a pureza do cumprimento do 

dever moral numa comunidade: não há como tornar público um critério que é, em 

seu extremo, insondável até mesmo para o agente. É nesta tensão entre 

[auto]legislação e legislação pública ou exterior é que aparece Deus – o legislador 

do mundo que pode ouvir os corações dos homens mesmo lá onde nem eles 

mesmos podem, de modo que numa associação livre que visa a promoção do 

bem, a lei moral é respeitada como mandamento divino. Portanto, uma tal 

Comunidade Ética fundada nos fins da moralidade pode ser chamada, 

racionalmente, de um ‘povo de Deus’, em dois sentidos: a) o povo que é de Deus 

porque Ele é o único legislador [possível] de suas ações e b) porque se se 

reconhece que Deus é o fundamento último da lei moral – isto é, se se assume que 

lá onde já não há mais experiência possível o fundamento é Deus – o povo 

incondicionalmente obediente à lei moral é o povo incondicionalmente obediente 

                                                
5 “...uma sociedade que a razão impõe a todo gênero humano como tarefa e como dever, para que se forme 
em toda sua extensão.” Ibidem. P. 83 Grifos nossos.  
6 “...é absolutamente impossível encontrar na experiência com perfeita certeza um único caso em que a 
máxima de uma ação, de resto conforme ao dever, se tenha baseado puramente em motivos morais e na 
representação do dever. [...] ...nunca podemos penetrar completamente até os móbiles secretos dos nossos 
atos, porque, quando se fala de valor moral, não é das ações visíveis que se trata, mas dos seus princípios 
íntimos que não se vêem.” Idem. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 1960. P. 40. (doravante 
apenas “Fundamentação”) 



à vontade Deus7, que nos foi decretada através do autoconhecimento que 

possuímos da lei moral.  

Tal comunidade, por ser um ‘objeto’ fora de qualquer experiência possível8, é uma 

idéia9 da razão e como tal, não é possível de ser correspondida empiricamente. 

Mas isto não surge para apontar sua inutilidade, mas antes, para que tal idéia se 

constitua em estímulo à moralidade, enquanto tarefa. Deus é o legislador não para 

que os homens se tornem preguiçosos ou passivos, posto que não têm 

conhecimento da vontade de Deus para além da lei moral; antes, é preciso que os 

homens queiram ser dignos (até mesmo da felicidade empírica) 

incondicionalmente por sua obediência à lei moral e por seu empenho na 

promoção da realização da moralidade. A relação parece mesmo ser de 

precedência, se não cronológica, pelo menos axiológica10: só os morais têm o 

direito, são dignos da felicidade empírica. Entretanto, não possuem garantias de 

sua realização nesta vida.  

 

3. Fundamento a priori da Faculdade de Julgar 

 

A Crítica da Faculdade do Juízo, também conhecida como Terceira Crítica, é 

concebida pelo próprio Kant como sendo uma ‘ponte’ entre as duas críticas 

anteriores. A primeira crítica (da Razão Pura) mostra a dedução dos conceitos a 

priori do entendimento que determinam o conhecimento; a segunda (da Razão 

Prática), deduz os princípios a priori da razão que determinam a vontade (ou 

faculdade da apetição); — onde entraria, portanto, a Terceira Crítica, uma vez que 

a clássica distinção entre filosofia da natureza (teórica) e filosofia moral (prática) já 

foi coberta pelas duas críticas precedentes? Se não perdermos de vista que o 

projeto transcendental de Kant é deduzir as condições de possibilidade (os 

‘aprioris’) de toda experiência possível, poderemos compreender esta passagem:   

                                                
7 Falamos aqui de Deus como legislador, mas ainda estamos numa discussão deontológica, isto é, formal, 
buscando os princípios racionais. Sobre a possível efetividade histórica discutiremos ao fim deste trabalho. 
8 Lembrando que só é possível experiência daquilo que se dá no espaço e no tempo. 
9 “...como os deveres morais se referem ao gênero humano em seu conjunto, o conceito de uma comunidade 
ética se relaciona sempre com o ideal de uma totalidade de todos os homens...” Idem. Religião. p. 86 
10 “...isto sem mencionar o fato de que um espectador razoável (vernünftiger) e imparcial em face da 
prosperidade ininterrupta duma pessoa a quem não adorna nenhum traço duma pura e boa vontade nunca 
poderá sentir satisfação e assim a boa vontade parece constituir a condição indispensável do próprio fato 
de sermos dignos da felicidade.” Idem. Fundamentação. P. 22 



 

“Só que na família das faculdades de conhecimento superiores 

existe ainda um termo médio entre entendimento e a razão. Este é 

a faculdade do juízo, da qual se tem razões para supor, [...] que 

também poderia precisamente conter em si a priori, se bem que 

não uma legislação própria, todavia um princípio próprio para 

procurar leis;”. 11 

 

Ora, o entendimento dá a si as regras, a razão se auto-legisla, portanto, é 

necessário encontrar a particularidade a priori que garanta a autonomia da 

faculdade do juízo perante as outras e sua relevância dentro da estrutura 

conhecimento em geral. 12 (Em termos mais simples, Kant quer responder pela 

pergunta: mas quem é responsável a priori – e de que modo – pelas relações entre 

‘teoria’ e ‘prática’ ou entre entendimento e razão?) E é na experiência do 

ajuizamento, mais especificamente no juízo de gosto, que Kant encontrará tal 

princípio. 

De maneira esquemática, Kant distingue então, três grandes faculdades, com seus 

respectivos princípios (ou conceitos) a priori, que se aplicarão a diferentes âmbitos 

do conhecimento em geral: em primeiro lugar, a faculdade do conhecimento, que 

é determinada pelo entendimento e fundada na conformidade formal a leis 

garantida pelas categorias [conceitos] a priori, aplicando-se a objetos da natureza 

(subsunção de um múltiplo empírico a um determinado conceito); em segundo 

lugar, a faculdade da apetição (ou vontade) que é determinada pela razão que se 

auto doa a lei moral buscando a realização/compreensão prática do fim terminal 

(i.e. a moralidade) – ou seja, se aplica à liberdade humana. Por fim, é no 

sentimento de prazer ou desprazer13 e na capacidade de ajuizar em conformidade 

a este que Kant detectará o princípio a priori da faculdade de julgar.  

                                                
11 Idem. Crítica da Faculdade do Juízo. 1995. P 21. Notemos o importante status atribuído pelo próprio Kant 
à sua terceira Crítica: é aquela que ‘fechará’ o sistema crítico, unificando as duas anteriores.  
12 Quando o próprio Kant se utiliza de expressões como “conhecimento [ou entendimento] em geral” não se 
trata mais da faculdade de produzir conceitos chamada ‘entendimento’ (Verstand), mas de uma ‘totalidade’ 
ou ‘generalidade’ das faculdades humanas. Aqui manteremos essa terminologia. 
13 Embora este não seja, absolutamente, o foco deste trabalho, afirmamos: direta ou indiretamente, todo 
ajuizamento causa um sentimento de prazer (seja agrado, correspondência objeto-conceito ou ‘belo’) ou 
desprazer (a ausência de agrado, bom ou belo).  



Para tal, Kant compara a forma do juízo de conhecimento com a forma do juízo de 

gosto: isto é bom x isto é belo, respectivamente. À primeira vista, parece tratar-se 

do mesmo tipo de juízo, de modo que um predicado é atribuído a um sujeito – o 

que não é o caso, pois beleza é um sentimento e não um atributo, como veremos 

adiante. Porém, basta-nos por agora observarmos o que Kant busca ao indagar 

pela forma dos juízos, a saber, detectar o princípio que os rege.  No juízo de 

conhecimento (“isto é bom14” ou “isto é tal coisa/conceito”), um certo múltiplo da 

intuição afeta nossa sensibilidade e o entendimento, através de um esquema 

fornecido pela faculdade da imaginação, atribui um conceito a tal múltiplo, 

determinando assim seu fim. Esclareçamos que, para Kant, um conceito é 

completamente discursivo, geral, genérico; a verificação da correspondência entre 

o objeto empírico e o conceito é mediada pelo esquema, uma regra que a 

imaginação utiliza, a partir do conceito, para compor um exemplo singular. Assim 

sendo, repousando sobre conceitos e determinado pelo entendimento, o juízo de 

conhecimento é objetivo, uma vez que não é variável de sujeito para sujeito e 

possui sua comunicabilidade universal garantida pelo conceito. Exemplificando: 

quando um objeto se me antepõe, digamos esta caneta que possuo agora em 

minha frente, um múltiplo sensível (plástico, tinta, cor e todas as demais 

propriedades materiais deste objeto) afeta minha sensibilidade, e, através do 

conceito que possuo de caneta, atribuo-lhe seu lugar segundo sua finalidade. Esta 

atribuição de um “lugar” é paradigmaticamente visível no juízo “isto é uma 

caneta”, onde aquela miscelânea disforme de elementos materiais é subsumida 

por uma forma (conceito) e é assim conhecida. Observemos que, nos juízos de 

conhecimento – dentre os quais encontramos o juízo de bom e o de perfeição – 

subjaz o que Kant chama de principio geral da conformidade a fins (ou 

conformidade a fins formal). A atividade reflexiva se funda neste principio, isto é, 

subsumir uma intuição sensível a um conceito nada mais é do que submeter-lhe à 

busca de seu fim – neste caso, o próprio conceito. 

Trata-se agora de mostrar se este princípio da conformidade a fins é o princípio a 

priori que rege a faculdade de julgar.  Como acabamos de ver, no caso do juízo de 

                                                
14 Bom aqui não em sentido moral, mas no sentido de satisfazer, até perfeitamente, ao conceito ao qual se 
refere. Correspondência objeto-conceito.  



conhecimento, os juízos objetivos se fundam nesse movimento teleológico. Os 

juízos subjetivos (ou estéticos) comunicam, aparentemente, apenas sentimentos de 

prazer ou desprazer e são, necessariamente, individuais e idiossincráticos. 15 O 

juízo de gosto, entretanto, pode ser tomado como uma espécie de termo médio 

entre o agrado e o juízo de conhecimento. O juízo “isto é belo” assemelha-se, em 

primeira instância, a um juízo de conhecimento. Entretanto, “belo” não é um 

atributo do objeto, mas antes, um sentimento do sujeito diante de tal objeto. 

Vemos, portanto, que se trata de um juízo estético e não objetivo. Contudo, não 

pode ser meramente estético, fundado apenas na sensibilidade, pois não se 

diferenciaria do agrado e valeria a máxima “gosto, cada um tem o seu”. O juízo de 

gosto postula, reivindica validade universal, assim como um juízo de 

conhecimento; não dizemos “isto me é belo” ou “me parece belo”, dizemos ʺ″ “isto 

é belo” e, ao fazê-lo, contamos com a adesão, com a concordância de outros 

sujeitos. 

Onde se funda, então, a pretensão de universalidade do juízo de gosto? Assim 

como o juízo de conhecimento, o juízo de gosto é um juízo reflexionante, ou seja, 

também põe em jogo as faculdades da imaginação e do entendimento. Contudo, 

se no primeiro o jogo destas faculdades é determinado pela regra do 

entendimento, isto é, o conceito, no segundo trata-se de um jogo livre. Um tal jogo 

livre funda-se unicamente na conformidade a fins formal do entendimento em 

geral; ou seja, trata-se de uma conformidade a fins sem fim. O processo é o mesmo 

que ocorre num juízo de conhecimento, porém, o entendimento não possui 

nenhum conceito para fornecer à imaginação [não há um conceito de belo para 

colocar o objeto no seu “lugar”, como no exemplo da caneta], que então 

esquematiza livremente entregue às suas capacidades produtivas. Kant afirma 

ainda que o sentimento de beleza16 é justamente a vivificação do ânimo que 

acontece quando se instaura um tal livre jogo entre o entendimento e a 

                                                
15 Que Kant caracteriza como “agrado”: tal juízo expressa uma relação fundada unicamente nos limites da 
sensibilidade, isto é, que não põe em jogo as faculdades da imaginação e do entendimento. Tratam-se das 
inclinações sensíveis, absolutamente particulares de cada indivíduo, idiossincrasias pelas quais, inclusive, o 
julgante não pleiteia nenhum tipo de validade para outros sujeitos. Em suma, é um juízo estético particular. 
16 A experiência da beleza funda-se, portanto, de modo completamente a priori nas faculdades do 
conhecimento em geral. Embora seja sempre necessário que o “objeto” dito belo seja percebido 
singularmente, na expectativa de que proporcione o livre-jogo, tal objeto nunca é o fundamento da 
vivificação do ânimo que experimentamos.  



imaginação. Por isso, o juízo de gosto pode reivindicar universalidade, pois se 

assume que qualquer sujeito, julgando nas mesmas condições, consideraria o 

mesmo objeto belo, graças à conformidade a fins formal existente nas faculdades 

de todos os sujeitos.  Desta forma, Kant encontra o princípio que rege a faculdade 

de julgar: a conformidade a fins formal do conhecimento em geral.  

 

4. O propósito cosmopolita da História. 

 

A história, enquanto narrativa das manifestações da liberdade humana no tempo, 

não ocupa um lugar de destaque na obra de Kant.  Como vimos, o ‘sistema’ 

kantiano estrutura-se basicamente na tríade conhecimento, moral e ajuizamento. 

Talvez não estejamos nos excedendo ao considerarmos que a filosofia prática ou 

moral é o centro de convergência do pensamento kantiano. O volume de escritos 

nesse campo (Metafísica dos Costumes e sua Fundamentação, a Religião, a 

Antropologia, a Crítica da Razão Prática, etc.) nos fornece algum indício, mas, 

ainda mais relevante é a como a relação com os fins sempre re-aparece em 

qualquer perspectiva que Kant esteja a pensar. E não é diferente com a história.  O 

opúsculo “A idéia de uma história universal com um propósito cosmopolita”, de 1784, 

nos fornece valorosas indicações. Reconstruiremos brevemente seus principais 

argumentos para logo após tecermos algumas considerações.  

O propósito desta investigação de Kant é tentar detectar alguma possibilidade de 

aposta numa teleologia da História.  Acredita ele que é possível detectar um “curso 

regular” na história do ser humano enquanto espécie e, assim, tentar descobrir a 

“intenção da natureza” para a espécie humana. (Até que ponto esta postura é 

concorde com a cautela kantiana com a qual estamos habituados tentaremos 

analisar ao fim desde percurso.) Os homens nem seguem puramente seus 

instintos como os animais nem combinam racionalmente entre si um plano para a 

História: logo, parece que planejar a história é impossível. Se os homens não têm 

um plano próprio, o filósofo indagará pelo plano da natureza para eles.  

Vamos às nove proposições, esquematicamente. Na primeira, Kant afirma, com 

certo sotaque aristotélico, que todas as disposições [potências] da natureza 

necessariamente vêm a ser [ato] do modo completo e apropriado em algum 



momento. Em relação à espécie humana, na segunda proposição, temos que a razão 

[nossa disposição natural específica] se desenvolve até a completude na espécie e 

não no singular, uma vez que incontáveis gerações investigam, criam, estudam, 

aprendem até levarem a humanidade a um certo estágio de desenvolvimento – 

algo impensável para a vida de um indivíduo singular. A terceira proposição diz 

que “a natureza quis” que o homem dependesse exclusivamente de sua razão 

para vingar e que fosse imputavelmente responsável por tudo que lhe diz 

respeito, até por sua bondade. Toda sua perfeição deveria ser obra sua, liberto do 

instinto. Na quarta proposição vemos uma espécie de “síntese dialética” avant la 

lettre entre Hobbes e Rousseau: Kant afirma haver uma “sociabilidade insociável” 

– que seria a paradoxal tendência que o homem possui para, por um lado, tender 

a socialização para realizar-se plenamente e, por outro, tender a dissolver a 

sociedade em seu mais extremo arbítrio, tentando submeter os outros a seus 

caprichos e vontades. “Esta disposição reside manifestamente na natureza 

humana” 17, afirma. A vaidade, o desejo de poder e posse arrancam o homem da 

brutalidade, fazendo-o socializar-se com vistas a superar os outros, e com isso 

transforma uma sociedade “patologicamente provocada” (como em Hobbes, uma 

“guerra de todos contra todos”) num “todo moral” (com uma “vontade geral” de 

Rousseau).  “A natureza quer discórdia” enquanto os homens querem “bem 

estar” – tais disposições “revelam o ordenamento de um sábio criador”.  O 

problema da quinta proposição é: como ter uma sociedade civil que administre o 

direito em geral? Uma sociedade com a máxima liberdade possui também, por 

sua vez, o maior antagonismo possível entre seus membros18, portanto, “uma 

sociedade em que a liberdade sob leis exteriores se encontra unida no maior grau possível 

com [...] uma constituição civil perfeitamente justa, [...] deve constituir para o gênero 

                                                
17  Idem. Idéia de uma história universal com um propósito cosmopolita. 2008. P. 24 
18 Do ponto de vista de um pensamento que leva seriamente em consideração a história, cabem aqui sérias 
críticas a Kant, que poderão ser desenvolvidas noutro lugar: que se analise a co-determinação histórico-
material do arcabouço intelectual de Kant e que se mostre que homem se esconde atrás do pensador: um 
burguês do século XVIII. Atribuir a um “estado de natureza” ou à essência do homem a livre concorrência, a 
disputa gananciosa e vaidosa por reconhecimento, entre inúmeras outras ‘categorias’ burguesas, é um certo 
exagero moderno, não só de Kant. Marx que o diga. O exemplo utilizado por Kant, das árvores (p. 25-26), é 
sintomático até mesmo para as ciências: 1) uma coisa é um faktum, a saber: que árvores plantadas próximas 
formam um belo bosque e crescem segundo uma forma que nos proporciona prazer (belo) e que a forma 
daquelas árvores que crescem sozinhas não são belas; e 2) outra coisa é afirmar que a razão deste faktum é a 
concorrência dos vegetais entre si. Por que não poderia ser a cooperação, o fato de árvores juntas forçarem o 
solo a produzir mais nutrientes, etc? Questão de interpretação material.    



humano a mais elevada tarefa da natureza19”. Na sexta proposição temos o último 

problema a ser solucionado: “o homem é um animal que, quando vive entre seus 

congêneres, precisa de um senhor. 20” Porém, de acordo com a terceira proposição, só 

pode buscar um tal senhor no gênero humano, que sendo um animal da mesma 

espécie também carecerá de um senhor. Para um legislador, ser justo em si mesmo 

e ser homem ao mesmo tempo é impossível. Mas “a aproximação a esta idéia nos é 

imposta pela natureza”. A sétima proposição desenvolve as idéias da quarta e quinta 

proposições, estendendo o argumento até as relações entre os Estados – cujo 

inevitável antagonismo leva as guerras e que, contudo, contribuem para o 

aperfeiçoamento futuro da humanidade até alcançarem a perfeita sociedade 

civil21.  Supor que os Estados melhorem continuamente com a queda de uma 

formação caduca e a ascensão da sua substituta não pode ser um fruto do acaso, 

da mera liberdade sem lei. E assim sendo, “será razoável supor a finalidade da 

natureza nas suas partes e, no entanto, não admitir no seu conjunto?” Kant defende 

teleologicamente que alcançamos a civilização e que o próximo passo é, pois, a 

moralidade – conforme as próprias intenções da natureza, como temos visto.  

A oitava proposição se conclui a partir da anterior, e diz que, a natureza tem um 

plano oculto de desenvolver a sociedade civil perfeita.  A nona e última 

proposição diz que um ensaio filosófico sobre a história mundial segundo um 

plano da natureza não deve ser pensado apenas como possível, mas como 

fomentando esse próprio plano da natureza.  

 

5. CONCLUSÕES: Razão como vontade de Razão? 22  

 

Vejamos agora o que conseguimos (re)construir a partir do exposto.  Façamos, 

antes, uma pequena ressalva hermenêutica. Há aqueles, sem dúvida, que 

consideram um trabalho desta espécie como um ‘tribunal’ onde se coloca um 

determinado pensador e lhe dirigem sentenças sobre seus “erros” e “acertos”, 

                                                
19 Ibidem. P.26 
20 Ibidem. P.27.  A idéia de que a sociedade civil é uma espécie de “cerca” para o animal homem que precisa 
de um senhor não lhes parece soar dissonante com um pensador que defende a liberdade e a autonomia da 
razão como Kant? De qualquer forma, esse tipo de postulado despertou as fortes críticas à moral dos 
“animais de rebanho” vindas de Nietzsche.   
21 Kant chega a comparar tal sociedade civil com um autômato.  
22 Esta expressão surgiu numa das aulas do prof. Luchi, e aqui apropriamo-nos dando os devidos créditos.  



apontando suas “contradições”.  Se assim fosse, agora apenas apontaríamos o que 

não é aparentemente concorde entre os argumentos obtidos de uma e outra sessão 

e satisfaríamo-nos em tornar explícitos os “erros” do velho Kant. Contudo, este 

não é nosso propósito nem postura. Apostamos, antes, na produtividade 

hermenêutica de cada situação histórica, de modo que, reconhecemos, em 

primeiro lugar que boa parte do que nos é dado hoje a pensar é tributário do 

legado do próprio Kant (i.e., apontaríamos os ‘erros’ de Kant utilizando-nos de 

elementos que ele mesmo nos ensinara!) e reconhecemos também, em segundo 

lugar que, o recorte que fazemos sempre já demonstra nosso próprio interesse, a 

própria perspectiva a partir da qual abordamos a questão. Nem sequer 

pretendemos uma fala sobre “Kant em si-mesmo” — falamos com e a partir de 

Kant.  

Isto posto, comecemos pelo que nos parece mais grave: não parece soar de forma 

dogmática o fato de Kant assumir na argumentação sobre a História que busca o 

propósito ou intenção (absicht) oculta da natureza? Ele, que defendera tão 

radicalmente que a natureza só nos é conhecida enquanto complexo de 

fenômenos? Que tipo de conformidade a fins pode, portanto, pressupor saber os 

desígnios metafísicos da natureza? Na terceira crítica, buscando fundamentar a 

possibilidade do juízo teleológico da natureza23, Kant explicitará como pode se 

dar uma conformidade a fins objetiva, por oposição àquela subjetiva:  

 

“Temos boas razões para aceitar, segundo princípios transcendentais, 

uma conformidade a fins subjetiva da natureza nas suas leis 

particulares, relativamente a sua compreensão para a faculdade de juízo 

humana...”, porém “... que as coisas da natureza sirvam umas às outras 

como meios para fins e que sua possibilidade só seja suficientemente 

compreensível mediante esta espécie de causalidade, é algo para que não 

temos nenhuma razão na idéia universal da natureza, enquanto 

globalidade dos objetos dos sentidos.” 24 

 

                                                
23 Juízos das ciências da natureza que atribuem fins aos seres da natureza, como “o oco dos ossos [de um 
pássaro], a posição das asas com vistas a vôo”, etc. Idem. Crítica da Faculdade do Juízo. p 203. 
24 Idem. Crítica da Faculdade do Juízo. p 203 – grifos nossos.  



Kant é enfático: não é possível conhecer a partir da natureza (enquanto 

globalidade dos fenômenos) nenhuma conformidade a fins objetiva. Para tal, 

“seria necessário previamente um sofisma que introduzisse sem seriedade o conceito de fim 

na natureza das coisas”, mas já sabemos que a natureza das coisas (em si) não nós é 

dada a conhecer.  Estaria Kant, portanto, em franca contradição consigo mesmo? 

Se não podemos conhecer o que não nos é dado a priori, como podemos esperar 

conhecer a vontade da natureza (ou mesmo de Deus)? As leis do entendimento 

que subordinam os fenômenos, a lei moral e o princípio formal da conformidade a 

fins nos são dados a priori, por isso os conhecemos. 

O que tem passado despercebido é que os sentidos atribuídos ao termo na 

natureza na obra de Kant são distintos, e, e pelo menos dois sentidos precisam 

aqui ser postos em evidência para que possamos avançar. Por um lado, claro está: 

natureza é o complexo dos fenômenos, globalidade daquilo que é dado aos 

sentidos e subordinado, portanto, às estruturas a priori (espaço e tempo) da 

sensibilidade e aos conceitos a priori (categorias) do entendimento. Por outro lado, 

natureza também designa o fundamento oculto, misterioso, do mundo (da 

natureza fenomênica, isto é, natureza como coisa-em-si) e, mais importante, a 

natureza humana, como insondável fundamento da liberdade humana. O fato de 

não podermos conhecer certos ‘objetos’ não nos impede de intentar algum 

conhecimento, já afirmou Kant sobre uma ‘metafísica inata’ enquanto tendência 

humana. Portanto, se esta acepção ‘incompreensível’ de natureza se relaciona com 

a liberdade humana, pode ser que se trate de um tipo de conhecimento de ordem 

prática 25. Ora, no que concerne ao conhecimento da natureza, a metafísica é, de 

maneira geral, rechaçada como dogmática; entretanto, Kant não só propõe como 

fundamenta uma Metafísica dos Costumes: “... toda moral, que para a aplicação aos 

homens precisa da Antropologia, será primeiro exposta independentemente desta ciência 

como pura filosofia, quer dizer como metafísica...”.26 Como metafísica, neste caso, quer 

dizer: proposições sintéticas a priori sobre os princípios morais universais. Esta 

                                                
25 “A razão pressente objetos que se revestem de um grande interesse para ela. Enceta o caminho da simples 
especulação para se aproximar destes objetos; estes últimos, no entanto, se esquivam dela. Presumivelmente 
poderá esperar melhor sorte na única senda que ainda lhe resta, a saber, a do uso prático.” Idem. Crítica da 
Razão Pura (volume II). 1988. P. 219. 
26 Idem. Fundamentação.P. 46 



natureza que nos é dada a conhecer ‘metafisicamente’ é o fundamento sobre o 

qual se assenta a realidade das coisas enquanto determinadas por leis.  

 

“Uma vez que a universalidade da lei, segundo a qual certos 

efeitos se produzem, constitui aquilo a que se chama 

propriamente natureza no sentido mais lato da palavra (quanto à 

forma), quer dizer a realidade das coisas, enquanto é determinada 

por leis universais, o imperativo do dever poderia também 

exprimir-se assim: Age como se a máxima da tua ação se devesse 

tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza.” 27 

      

Lei “segundo a qual certos efeitos se produzem” iguala, em última instância, a 

noção de lei com a noção de causa. Natureza como causa de tudo – inclusive da lei 

moral. Entre os efeitos da lei moral está contida a priori sua realização plena, 

enquanto possibilidade. Desse modo, a realização da moralidade, ou a aplicação 

dos princípios morais se apresenta como uma possibilidade de reconciliação entre 

o homem e a natureza. Se o fim último dos homens fosse a autoconservação e 

perpetuação da espécie, a razão não seria necessária: bastar-lhe-ia o instinto (o que 

há de natureza nos animais)28. O misterioso propósito da natureza ao atribuir 

razão aos homens parece-nos, como acena Kant, constituir-se como uma tarefa de 

re-unificar-se com a natureza livremente – como se toda liberdade estivesse 

destinada a livremente se tornar ‘instinto’. A lei moral se mostra como mais uma 

entre as leis universais da natureza, porém, é aquela que só se aplica aos seres 

racionais que são capazes de conhecê-la a priori – e livremente assumi-la como 

móbil para todas as ações.  

Kant mostra, no parágrafo 42 da Terceira Crítica, uma peculiar modalidade de 

interesse pelo belo da natureza (e não da arte), que ele chama de interesse 

intelectual pelo belo. O interesse que, na primeira parte desta obra aparece como o 

grande “vilão” para o juízo de gosto29, reaparece neste parágrafo alcançando este 

                                                
27 Ibidem.. P.59 
28 Ibidem. P 24  
29 Ainda que seja bastante controverso no que tange a uma possível “filosofia da arte” de Kant, uma vez que, 
o juízo de gosto puro parece-nos muito mais uma ‘abstração metodológica’ para expor paradigmaticamente 
as condições de possibilidade de todo o juízo – como vimos anteriormente -, e não como regra empírica a ser 
buscada para a experiência estética até suas últimas conseqüências.  



importante status. Kant afirma que aquele que toma um interesse imediato pela 

beleza da natureza parece dar mostras de uma boa disposição de ânimo moral. De 

que tipo de interesse se trata? Não se trata de um interesse meramente empírico, 

como aquela pessoa que decora sua residência com plantas e animais, que busca 

“ter” esse belo perto de si – tal postura aproxima-se muito mais do agrado.  Na 

Fundamentação, Kant assim caracteriza o interesse em geral:  

 

“Chama-se interesse a dependência em que uma vontade contingentemente 

determinável se encontra em face dos princípios da razão. [...] Mas a 

vontade humana pode também tomar interesse por qualquer coisa sem por 

isso agir por interesse. O primeiro significa o interesse prático na ação, o 

segundo o interesse patológico no objeto da ação. [...] No primeiro caso, 

interessa-me a ação, no segundo o objeto da ação (enquanto ele me é 

agradável).”30  

 

No parágrafo 42 da Terceira Crítica, afirma:  

 

“... afirmo que tomar um interesse imediato pela beleza da natureza (não 

simplesmente ter gosto para ajuizá-la) é sempre um sinal de uma boa alma; 

e que este interesse é habitual e liga-se de bom grado à contemplação da 

natureza, ele denota pelo menos uma disposição de ânimo favorável ao 

sentimento moral.”31  

  

Seguindo a distinção proposta na Fundamentação, tomar um interesse imediato 

pela natureza parece querer dizer: 1) o interesse é i-mediato porque não depende 

de atrativos sensoriais, é uma espécie de interesse a priori, embora Kant não o 

deduza como tal; [um provável caminho que se nos apresenta seria a identificação 

da bela natureza com a representação que fazemos a priori (a partir da lei moral) da 

realização do reino dos fins ou sumo bem]; 2) Agir por interesse seria querer “ter” 

o belo da natureza enquanto tomar interesse é sentir prazer no fato de que a 

natureza seja bela, como se houvesse sido produzida para nos causar prazer; e por 

último, 3) assim como nas relações de conhecimento, a faculdade de juízo 

teleológica consegue atribuir fins concatenados entre os diversos entes da 
                                                
30 Idem. Fundamentação. P.49. 
31 Idem. Crítica da Faculdade do Juízo. p 145 – grifos no original. 



natureza, esta experiência radical de interesse pelo belo da natureza pode assumir 

o caráter de um tipo de sentimento que mostra, por um lado, que a natureza 

parece ter sido feita para nos causar prazer e, por outro que, assim sendo, a 

natureza parece um âmbito propício à realização da liberdade humana (ou reino 

dos fins).  Isto é, tal experiência poderia ser formulada como uma espécie de 

“antecipação” de que a finalidade da natureza é a realização do reino dos fins.  

Lembremo-nos ainda que a Terceira Crítica é a crítica dos princípios a priori do 

julgamento e não do gosto. É comum esquecermo-nos que, em seus traços 

fundamentais, o idealismo kantiano é formal e puro. Este é seu projeto. A aplicação 

dos princípios morais puros sempre depende de uma Antropologia, como citamos 

acima. Este momento de ‘julgamento’ ou ‘aplicação’ é justamente a derradeira 

síntese, a síntese prática de conhecimento que sempre tem em vistas o fim último 

da humanidade. É nesse ponto que convergem a capacidade de julgar (que pode 

ser exercitada também através do belo da natureza e do belo artístico!), os 

princípios a priori a serem aplicados em tais julgamentos e a constante tensão 

entre agir por dever e [ser digno de] ser feliz. A universalidade da lei moral nos é 

conhecida objetivamente, mas a universalidade da vivificação do ânimo a qual 

denominamos “sentimento do belo” é universal-subjetiva, ou seja, reivindica 

adesão, concordância. Todavia, tal sentimento se sabe universalmente válido – a esta 

validade universal reivindicável chamaremos aqui de parentesco moral do juízo 

de gosto32, pois é o reconhecimento de que uma regra é universalmente 

reconhecível a priori. Por isso Kant ressalta a realização do fim último e a análise 

do propósito da natureza como tarefa:  

 

“Não se deve, por essa razão [as condições empíricas, contingentes, 

de realização de qualquer comunidade], considerar de imediato a 

determinação dessa forma como uma tarefa reservada ao legislador 

divino. Pode-se antes, admitir, não sem fundamento, que, segundo a 

                                                
32 Estamos aqui no plano transcendental. O parentesco é afirmado através de princípios formais ‘similares’ e 
não de ‘conteúdos’ morais. Ainda que a regra de cada obra de arte seja singular, o sentimento de beleza que 
experimentamos repousa no reconhecimento de que aquela regra oculta é reconhecível a priori por todos os 
demais sujeitos.  



vontade divina, deveríamos nós próprios realizar a idéia racional de uma 

cidade desse gênero.”33 

 

“E esse momento [a atualização completa das potencialidades dos 

homens enquanto espécie] pelo menos na idéia do homem, deve ser a 

meta de seus esforços porque, de outro modo, as disposições naturais 

deveriam na sua maior parte considerar-se como inúteis e sem finalidade; 

o que eliminaria todos os princípios práticos [...]”34  

 

Conhecer os princípios morais puros não nos dá garantia de sua correta aplicação. 

Ressaltamos no início que nós mesmos não possuímos a visão clara que agimos 

absolutamente por dever. Julgar é sempre verificar se o caso em questão é o caso 

de uma certa regra. Ainda há muito que fazer: conhecer os princípios é só o 

começo. Sua aplicação incondicional visando liberar as potencialidades da 

natureza (inclusas as da humanidade) até seu pleno desenvolvimento se constitui 

como tarefa, e como dever, em última instância. Idéia é um modo de 

representação racional que não possui equivalente empírico possível – a idéia de 

Deus, da liberdade ou da imortalidade da alma. A idéia de uma história com um 

propósito cosmopolita é, consequentemente, uma representação sem equivalente 

empírico possível, mas que, por ser concorde aos princípios universais e aos 

postulados teleológicos postos por Kant no seu fundamento, constitui-se numa 

tarefa da razão prática, cuja realização parece depender apenas do bom uso de 

nossa liberdade35.   

Nesses termos, a própria Comunidade Ética ou Igreja Invisível proposta na 

Religião pode ser vista como reivindicar a todos os demais homens que 

reconheçam a universalidade da lei moral36 e trabalhem para sua realização. E o 

próprio Deus, muito mais do que um ‘assegurador’ ou ‘realizador’ de tal fim 

último, surge como uma justificação da racionalidade do mundo:  

 

                                                
33 Idem. Religião. P. 95 — grifos nossos. 
34 Idem. Idéia de uma história universal com um propósito cosmopolita. P. 22 — grifo nosso. 
35 “... pois parece que, mediante a nossa própria organização racional, nos seria possível apressar esse / 
momento tão ditoso para a nossa posteridade.” Ibidem. P. 33 
36 Claro está que para Kant todos os homens conhecem objetivamente a lei moral. 



“Semelhante justificação [realização do sumo bem na história] da 

Natureza – ou melhor, da Providência – não é nenhum motivo 

irrelevante para escolher um determinado ponto de vista da consideração 

do mundo. Pois, de que serve exaltar a magnificência e a sabedoria da 

criação no reino natural irracional e recomendar o seu estudo, se a parte 

que contém o fim de todo o grande teatro da sabedoria suprema – a 

história do gênero humano – continua a ser uma objeção incessante, cuja 

visão nos força a desviar os olhos com desagrado e, porque desesperamos 

de alguma vez nela encontrar uma integral intenção racional, nos induz 

a esperá-la apenas num outro mundo?” 37 

 

O que é, portanto, uma fé racional pura senão uma fé da razão na própria razão? 

Em última instância, fé do gênero humano em si mesmo e, portanto, prática? Fé 

nos conteúdos racionais da religião, na racionalidade dos fins da natureza, na 

realização da liberdade humana na história. Uma Razão como vontade de Razão, 

uma fé da Razão na Razão. O homem é “sem propósito” por dever, no sentido de 

que não pode agir com vistas a nenhum outro fim senão o imperativo moral (não 

pode agir por interesse) — contudo, pode (e deve, no sentido da comunidade ética) 

tomar interesse pela realização de um âmbito propício à consecução plena da 

moralidade e conseqüentemente da felicidade. A razão kantiana, ao contrário do 

solipsismo da razão cartesiana, se afirma pratica e moralmente, elevando-se a si 

mesma através de sua fé prática. Encerremos, pois, com uma célebre passagem do 

prefácio à Primeira Crítica: “tive que elevar o saber para obter lugar para a fé... 38” [Ich 

mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen...] 

Lembrando que este estranho verbo alemão, aufheben, diz ao mesmo tempo 

suspender, elevar e conservar, tornando-se, posteriormente, central no esquema 

dialético de Hegel. O saber kantiano é suspenso para se elevar e se conservar na 

pura fé racional – a razão especulativa pára exatamente onde a prática começa, 

não para uma ‘substituir’ a outra, mas para unificarem-se e permitirem que todas 

as capacidades do conhecimento humano em geral convirjam para a realização do 

fim último terminal, a grande “síntese prática”: o sumo bem. 

 

                                                
37 Ibidem. P. 37. 
38 Idem. Crítica da Razão Pura (volume I). 1987. P. 19. 
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