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“Todas as disposições naturais de uma criatura 

 estão destinadas a um dia se desenvolver 

 completamente e segundo um fim. 

Em todos os animais isto é confirmado 

 tanto pela observação externa 

quanto pela interna ou anatômica. 

Um órgão que não deve ser usado, 

Uma ordenação que não atinja o seu fim 

São contradições à 

doutrina teleológica da natureza.” 

 

 

[KANT, Immanuel. Idéia de uma História Universal de um Ponto de Vista 

Cosmopolita. – 2ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 05.] 



RESUMO 

 

A presente tese se propõe a investigar o que seja a moral a partir de sua 

funcionalidade para a espécie humana. E é aí onde residirá a discussão acerca da 

condição moral do homem, a qual pode ser entendida e estudada por múltiplas 

perspectivas. Além dessa funcionalidade que aponta para a viabilidade da cooperação 

humana, investigaremos um segundo nível de funcionalidade da moral que pode sugerir 

uma funcionalidade que transcende a espécie humana. O objetivo é a articulação de um 

diálogo construtivo que acreditamos ser capaz de nos ajudar a propor uma tese empírica 

sobre a genealogia da moral. 

 

Palavras-chaves: Kant. Metafísica. Moral. Liberdade. Natureza. 

  



ABSTRACT 

 

 

 This work aims to investigate what the moral are from functionality to the 

human species. And that's where reside the discussion about the moral condition of 

man, which can be understood and studied by multiple perspectives. In addition to this 

functionality that points to the viability of human cooperation, we will investigate a 

second level of the moral of functionality which may suggest a feature that transcends 

the human species. Aim goal is the articulation of a constructive dialogue we believe to 

be able to help us propose an empirical thesis above the Genealogy of Morals. 

 

Keywords: Kant. Metaphysics. Moral. Liberty. Nature.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente tese se propõe a investigar o que seja a moral a partir de sua 

funcionalidade para a espécie humana. E é aí onde residirá a discussão acerca da 

condição moral do homem, a qual pode ser entendida e estudada por múltiplas 

perspectivas. Mas também nos propomos a investigar um segundo nível de 

funcionalidade da moral que pode sugerir uma funcionalidade que transcende a espécie 

humana.  

Para isso, tomaremos como ponto de partida a visão kantiana, reconhecida como 

distinta da hipótese funcional; e, a partir dela, pretendemos desenvolver bases críticas 

para um possível diagnóstico diferente do kantiano, o que evidenciaria a condição 

funcional da moral, pelo menos no que tange à compreensão de sua origem. Sendo 

assim, seguiremos por um estudo que se utilizará da concepção do filósofo sobre a 

moralidade, passando por sua abordagem tradicional (deontológica) até outra nem tanto 

(teleológica), visando chegar à fronteira do seu pensamento; e, com isso, cogitar a 

possibilidade de se deparar com os limites para se processar uma passagem de uma 

metafísica à física no pensamento kantiano. Para enfrentarmos essa questão, tomaremos 

desde sua metafísica, passando pela relação teleologia/biologia na discussão sobre os 

organismos, até chegarmos à utilização de alguns aspectos do darwinismo em termos de 

biologia evolutiva, como complemento conceitual para a ampliação da discussão da 

causalidade na/da natureza.  

O objetivo é a articulação de um diálogo que acreditamos ser capaz de nos 

ajudar a propor uma tese empírica sobre a genealogia da moral na humanidade que, 

nesse caso específico, vai além do pensamento kantiano e do próprio darwinismo. 

Como investigaremos a moralidade partindo da ideia de que ela é necessária 

para a viabilidade do homem enquanto espécie, apontamos desde já para a busca de seu 

estatuto empírico, quando da especulação sobre sua genealogia; isso, pelo fato de 

entendermos que juízos morais trazem consigo um caráter funcional: o de viabilizar a 

convivência do homem entre os seus pares, a sua existência gregária e a sua vida 

societária – eis um primeiro nível, relativamente, simples de raciocínio, e que nos 

remete a uma visão cooperativista da sociedade humana. Entretanto, avançando na 

argumentação da tese, queremos propor um segundo nível de raciocínio que nos levará 

para além da ideia de moral como útil intraespécie – trata-se, pois, de outro nível de 
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compreensão da funcionalidade da moral. E nesse sentido existe uma distinção entre 

moral e juízos morais. 

Apesar de nos utilizarmos de Kant e fazermos um complemento com aspectos da 

moderna teoria evolutiva, como suporte para a reflexão sobre o estatuto da moral, em 

um dado momento, é no que chamamos de “princípio supremo da vida orgânica” onde 

reside a nossa hipótese que consideramos mais importante para a explicação da 

genealogia como a pretendemos propor – nisso estarão elementos significativos de 

nossa tese empírica, que será também uma parte essencial para a conclusão. Para 

desenvolver o trabalho como um todo, dividimo-lo em cinco seções, contabilizando essa 

introdução e uma conclusão que recebe um título.  

Esboçado toda a problemática e o itinerário da tese, nessa introdução, 

iniciaremos o estudo, propriamente dito, com o segundo capítulo. Nele faremos uma 

exposição da filosofia moral kantiana, chamando a atenção para o seu rigor teórico e 

metafísico, o que nos permitirá situar a discussão acerca do que seria a condição moral 

do homem sob um ponto de vista da formalização do conhecimento possível da forma 

do bom agir. Todo o capítulo, que se estrutura em três subtópicos, é pensado de forma a 

nos conectar com o pensamento kantiano sobre a moralidade, como um conhecimento 

ou discurso possível de se aplicar àquele agir bem, de qualquer homem, em qualquer 

época; isso porque sua preocupação era com a forma da ação boa.  

Nesse capítulo usaremos as obras kantianas e, como literatura secundária, alguns 

de seus comentadores: Allen Wood, Claus Beisbart, James Paton, Paul Guyer, Jerome 

Schneewind, Terence Irwin, Jonh Zammito, Karl Ameriks, Marcia Baron, Keith Ward, 

Zeljko Loparic para edificar esse caminho também a partir dos leitores e pesquisadores 

kantianos. O primeiro passo nessa empreitada será situar e demonstrar que Kant 

caracteriza-se como uma espécie de resultado da história, inserindo-se numa tradição da 

filosofia, que se pretendia metafísica e dialética. Dessa forma, sendo Kant um “ponto de 

chegada” dessa história do pensamento dialético-metafísico, que se inaugura com 

Platão, temo-lo também como “divisor de águas”. Não há, a partir dele, como falar 

seriamente sobre alguns temas caros em filosofia, no contexto da discussão da moral, 

sem o enfrentá-lo. Estamos falando, principalmente, das dimensões constitutivas de um 

estatuto de realidade, utilizadas como recurso distintivo no próprio ato epistemológico 

de produção das separações do conhecimento. Só para citar algumas dessas polaridades 

temos o estatuto sensível/inteligível, o natural/cultural e o teórico/prático.  
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É nesse primeiro tópico que fica claro o projeto kantiano da moral como um 

projeto epistemológico. Ele estava preocupado em desenvolver um discurso, um 

conhecimento, sobre a moral, um “como” ela poderia se manifestar, e não em explicar o 

que seja ou “para quê” serve a moral – ainda que seja possível encontrar um conteúdo 

remanescente, nele, para fomentar essa questão. A compreensão da discussão do sistema 

moral kantiano, neste plano (epistemologia-ontologia), é a chave hermenêutica para 

nossa releitura de sua filosofia. 

Uma vez compreendido o projeto epistemológico kantiano alicerçado em sua 

original filosofia transcendental, passaremos a esboçar suas ferramentas para a 

construção de uma fundamentação consistente, lógica e coerente, de seu sistema moral. 

Isso se dará no segundo tópico, que trará nítido nosso propósito no próprio enunciado: a 

fundamentação metafísica e a construção conceitual da moral.  É aqui que se iniciará 

uma breve exposição do que caracteriza a tradicional deontologia kantiana e quais os 

elementos essenciais para a fundamentação da moral nessa perspectiva. Por outro lado, 

na medida em que desenvolveremos tais considerações, nos depararemos com o seu 

formalismo, criticado por muitos pelo fato de se configurar, assim, a moral como rígida, 

operando apenas como tese formal (o que aponta para a relação entre inteligibilidade e 

sensibilidade). 

Todos os tópicos desse capítulo trabalharão em duas frentes, primeiro situar e 

desenvolver parte do pensamento sistêmico kantiano que auxilia na construção de sua 

visão da condição moral do homem; e, segundo, apontar para o fato de que esse rigor de 

sua filosofia moral cria, muitas vezes, uma dificuldade para se atingir, no próprio Kant, 

a discussão ontológica da moral.  

A tensão entre inteligibilidade e sensibilidade nos remete ao terceiro tópico, que 

convoca a discussão de sua teleologia. Como entender de forma suficiente a 

fundamentação da moral no homem pelo viés inteligível, mesmo sendo ele também um 

ser sensível da natureza, é a questão. Como suportar apenas a ideia de um princípio 

regulativo da razão e desconsiderar aspectos empíricos na construção do 

comportamento humano? É, pois, um tópico de problemas e fronteiras da teleologia 

kantiana, e que terá, na separação natureza/cultura ou natureza/homem, o seu ponto alto.  

É nesse tópico, ainda, que mapearemos a importância da teleologia kantiana para 

uma tentativa de harmonização de seu sistema, de base transcendental. Veremos que sua 

teleologia é o melhor caminho para se cogitar a aproximação entre natureza e cultura. 

Contudo, não enfrentaremos completamente a questão do estatuto do princípio 
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teleológico dos seres organizados, esgotando suas problemáticas e discussões de uma só 

vez. A intenção é transportar, também, tais discussões para o capítulo subsequente, na 

parte que tratará da natureza enquanto organismo (3.3). O prolongamento dessa 

discussão para o último tópico do terceiro capítulo é estratégica porque, nele, emerge o 

ponto decisivo para nossa tese, e reposiciona Kant no interior dessa.  

O fechamento das ideias que constroem a condição moral do homem e a 

sugestão de lacunas que precisam ser transpostas no sistema é a matéria prima para o 

terceiro capítulo, no qual intentamos operar uma virada empírica do pensamento 

kantiano, para chegarmos à discussão ontológica da moral – chamaremos, assim, o 

terceiro capítulo de para além da metafísica kantiana: um olhar para o empírico.  

No seu primeiro tópico, enfrentaremos o que estamos chamando de dois lados de 

uma mesma moeda kantiana. Somando-se ao que foi trabalhado até então, pretendemos 

costurar a ideia de que uma grande preocupação de Kant é a da construção do discurso 

de um projeto moral para a humanidade. E esse projeto moral passa pela ideia de 

aperfeiçoamento moral do homem. Para tanto, surge nesse contexto uma discussão 

inseparável: a questão da educação ou da preocupação pedagógica do filósofo. Entre a 

ideia de aperfeiçoamento e a consecução de um progresso concreto nesse sentido temos 

outra discussão, a que perpassa pela superação da dicotomia teoria/prática.  

Ainda nesse primeiro momento, iremos sugerir, mesmo que (provisoriamente) 

pelo recurso da analogia, algo para além do pensamento kantiano: a ideia de que teoria e 

prática podem se amalgamar em um todo existencial orgânico, ou, de forma mais 

simples, sugerir que a ideia de aperfeiçoamento moral (como algo onipresente na 

história do pensamento humano) pode ser compreendida como causa e/ou efeito dos 

processos pedagógicos (educação ‘lato sensu’) também onipresentes na história das 

práticas humanas: essa é nossa 1ª subtese.  

É quando sinalizaremos para o fato de que Kant não ultrapassa seu engenho 

metafísico; e, estando operando com um sistema, respeita-o, evidenciando 

elegantemente os limites dialéticos da experiência reflexiva e existencial humana. O 

resultado disso é que não atinge (ou talvez não pretendesse atingir) as reflexões de 

forma radical sobre a dimensão empírica da relação homem/natureza, no que concerne à 

moral. Essa questão de acesso ao empírico, por outro lado, será um requisito para o 

desenvolvimento da ciência que o sucede – a biologia, principalmente tomada em sua 

abordagem evolucionista. E como ficará evidente temos um interesse nessa associação 

entre moralidade e evolução. 
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Na trilha dessa constatação, começaremos o segundo ponto tratando dessa 

insuficiência da epistemologia moral kantiana e da necessidade de uma ontologia (3.2) 

que só pode se dar fora do pensamento kantiano, uma vez que nesse momento já deve 

estar clara a impossibilidade de se pensar a moralidade kantiana com raízes empíricas. 

Entretanto, tentaremos demonstrar que é possível ampliar nosso imaginário sobre Kant, 

e, através do darwinismo, pensarmos que seus limites possam ser metodológicos, ou 

seja, que é possível que se tolere uma distinção nos discursos das duas visões (kantiana 

e darwinista); sem, contudo, separá-las completamente – seria possível colocá-las de 

“mãos dadas” em uma abordagem complementar, o que nos auxiliará na construção da 

ponte para o empírico.  

É aqui, ainda, que a partir da teleologia (que desde o tópico 2.3 não nos 

abandona) anunciaremos o acesso para a discussão de aspectos filosóficos da biologia. 

Essa abordagem abre caminho para pensar a utilidade dos conceitos darwinianos de 

seleção natural, variabilidade e acaso para uma nova epistemologia, do tipo que se 

articula pela aproximação dos elementos necessidade e contingência. Eis o conteúdo de 

nosso segundo tópico do terceiro capítulo que abrirá espaço também para uma 

aproximação entre finalidade e necessidade. 

Sendo esse segundo capítulo o local onde serão apresentadas novas ideias e 

conceitos, bem como o momento da tese que nos dedicaremos à construção de uma 

ponte para o pensamento empírico sobre o surgimento da moral, tomaremos como 

necessário o desenvolvimento de uma reflexão radical sobre a condição orgânica, o que 

perpassará pela compreensão da perspectiva evolucionista da biologia. Nesse contexto, 

a ideia de que o homem não é nem mais nem menos importante que qualquer outro 

espécime da natureza é decisiva para a proposição de nossa própria tese genealógica. 

Dando continuidade, chegamos ao terceiro tópico. Nele, nos dedicaremos a fazer 

uma construção da ideia da natureza como organismo vivo. Essa tarefa tem como 

propósito nuclear retomar a discussão do princípio teleológico dos seres vivos em Kant. 

É, pois, um ponto de chegada antes da tese propriamente. O desenvolvimento da ideia 

de natureza como organismo traz consigo a retomada da discussão sobre a dubiedade do 

estatuto do princípio teleológico, uma vez que, para alcançarmos uma solução para esse 

enigma, será necessário operar essa passagem da teleologia kantiana à sua reflexão 

biológica que sai da Crítica da faculdade do juízo e se estende ao Opus Postumum. 

Aquele princípio, em sua passagem do §66 da CJ apresenta-se dúbio e nebuloso. Apesar 

de ser cogitada, por Kant, uma intermediação entre inteligibilidade e sensibilidade, ela 
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não fica completamente clara. E isso é mapeado por vários comentadores, como 

veremos. Este último tópico é decisivo para referenciar nossa construção argumentativa 

derradeira. É a partir dele que proporemos uma solução para o enigma, que anuncia uma 

passagem da metafísica à física, na forma de um novo discurso biológico. Nisso 

finalizaremos nosso terceiro capítulo, e o conteúdo estará de acordo com sua proposta.  

Por isso também, atrelaremos secundariamente a esse tópico a ideia de ser sua 

discussão a última fronteira kantiana, por se tratar da continuidade da discussão do 

estatuto do princípio teleológico. Última fronteira que resgata, propositalmente, a 

problemática inaugural da tese: o intercâmbio entre inteligibilidade e sensibilidade. Ao 

conjugarmos toda essa (re)orientação do pensamento acerca da moral rumo à própria 

natureza, e tomando essa última como propriamente um organismo vivo, teremos 

decisivamente substrato para argumentar sobre uma origem empírica da moral.  

No quarto capítulo, o que trata de nossas ideias, propriamente a tese de forma 

mais autônoma, queremos demonstrar que, a partir do conhecimento que Kant elabora 

sobre a noção de seres organizados e de sua ideia de fim natural, somado ao repertório 

darwiniano e da moderna ciência da evolução das espécies com seu princípio de seleção 

natural, nos é permitido a possibilidade de elaboração de um princípio que representa e 

dá sentido a vida como processo. Por isso, esse capítulo, que também é nossa pré-

conclusão, recebe o seguinte título: a ideia de autoconservação como princípio supremo 

da vida orgânica: uma fusão entre mecanismo e finalidade.  

Veremos que esse princípio, que deve reger a vida e que deve conter em si a 

própria solução do enigma do estatuto do princípio teleológico kantiano, poderá ser 

aplicado, inclusive, à ideia de natureza como organismo vivo. E nessa demonstração 

final, presenciaremos a atividade de nosso princípio na produção de um novo sentido 

empírico para a origem da moralidade, o qual se explicará em dois níveis – um no nível 

da espécie e outro no nível do planeta como organismo. É a própria conclusão, 

finalizando nosso empreendimento do quinto capítulo, intitulada uma tese empírica 

sobre a origem da moralidade humana e a noção de “necessidade de inclusão do 

homem na natureza” como mecanismo natural de autoconservação da própria natureza 

enquanto organismo vivo. 

Com isso, perceberemos que a dinâmica existencial dos organismos vivos 

perpassa pela ideia de luta pela sobrevivência – vale frisar: amplamente reconhecida 

como uma luta pela sobrevivência das partes (organismos) e do todo (espécies) –; é 

quando usaremos nosso substrato evolucionista já trabalhado. Uma vez claro que as 
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ideias de autoconservação e sobrevivência imperam em se tratando de vida orgânica, 

estaremos prontos para aplicar alguns conceitos darwinianos à noção da natureza como 

organismo. A intenção é clara: construída sobre bases kantianas, no tópico anterior, a 

ideia de natureza como organismo, reabriremos uma perspectiva possível de reconhecer, 

nela própria, a força da vida e de sua condição dinâmica de auto-organização. Sendo 

assim, o princípio de autoconservação deve agir não só nos indivíduos e nas espécies, 

mas no próprio organismo terra como sistema vivo. É importante que se diga que, 

apesar de operarmos com um repertório de inspiração kantiana, em nossa reta final da 

tese, principalmente no quarto e quinto capítulos, anunciamos nossas próprias ideias que 

se representam distintas da tese exclusivamente kantiana. 
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2. A CONDIÇÃO MORAL DO HOMEM EM KANT E SUA A ESTRUTURA 

 

Nesse primeiro capítulo, Kant será nosso ponto de partida, e com ele 

pretendemos evidenciar a tensão que sua metafísica imprime ao estudo da moral, 

contrapondo-a à contingência, na medida em que suas formulações passam pela 

instância do ‘a priori’. 

Isso porque, como o objetivo maior de todo o trabalho é o de investigar a 

possibilidade de compreensão da moral a partir de sua funcionalidade para a espécie 

humana, ou a ideia de necessidade dela para a viabilidade vital do homem, partiremos 

de um pensador tradicionalmente formalista e não funcionalista. Caminhando da 

perspectiva crítica, gradativamente, aproximaremos Kant da discussão que tratará a tese: 

sobre uma possível origem empírica da moralidade humana. E, desde já, temos 

consciência que iremos para além de sua filosofia. 

Entretanto, o meio de aproximação que submeteremos Kant com a discussão 

funcional da moral dar-se-á pelo viés da teleologia, a qual convoca o estudo do 

elemento finalidade – esse aspecto passará a ocupar parte significativa de todo o 

trabalho. Essa exposição dos contornos conceituais kantianos, somando-se a sua 

importante coerência deontológica de fundamentação do agir moral, nos oferece um 

caminho para construir a ideia de uma condição moral do homem em Kant, bem como 

compreender a estrutura de seu modelo de pensamento que resulta em sua 

epistemologia. 

 A busca de um suposto substrato empírico para a compreensão da moral 

perpassa, necessariamente, pela extrapolação dos repertórios deontológico e teleológico 

kantianos. Nesse sentido, a superação da ideia de uma condição moral do homem, em 

Kant, convocará, desde a questão da pedagogia e do aperfeiçoamento, até a esfera dos 

estudos que o aproxima da biologia e, por conseguinte, que nos fazem desaguar no 

evolucionismo, de conotações darwinianas, e em seu novo repertório, para que 

possamos falar sobre as condições orgânicas da vida humana. 

Mas aqui, nesse primeiro capítulo, não queremos fazer, já, a descrição de uma 

moralidade com raízes empíricas. Queremos, antes disso, propor uma investigação que 

não se inicie por aquilo que se pretende concluir – evitando a circularidade da pesquisa. 

É da metafísica kantiana que partiremos sim, em busca de algo bem distinto disso. E o 

que se pretende na busca de um entendimento funcional da moral não é responder o 

“como” se dá/manifesta a moral, mas sim o “porquê” da moral.  
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2.1.  KANT COMO PONTO DE CHEGADA DE UMA TRADIÇÃO DIALÉTICA E 

METAFÍSICA 

 

Kant é um pensador decisivo na história da filosofia, principalmente, tratando-se 

de metafísica
1
. Partindo daqui, entraremos em contato com o que consideramos 

essencial para a introdução do tema de nossa tese, bem como para o enfrentamento da 

questão da moral como a pretendemos.  

Construir e desconstruir são dimensões modeladoras de textos, de significados, 

de realidades; portanto, nosso trabalho, desde o inicio, também será ditado por essa 

dinâmica metodológica de vertente crítica. Deixando de lado a exegese histórica (muitas 

seriam as possibilidades desse itinerário aqui iniciado), que operaria uma ampla análise 

descritiva da história da filosofia, e que necessitaria de outra abordagem, optamos por 

focar este tópico em algumas questões centrais da filosofia/metodologia kantiana que 

serão úteis para a construção de uma identidade de filósofo, a qual o evidenciará como 

esse pensador decisivo que pretendemos, quando o assunto é a discussão da moral.  

Essas questões centrais são algumas das que permanecem como problemáticas 

na tradição metafísica da qual discorreremos. Portanto, pretendemos situá-lo dentro 

daquela tradição, enxergando-o em sua epistemologia sofisticada e densidade sistêmica. 

Em sua busca pela verdade, Kant se desdobrou em uma tarefa árdua: a de construir uma 

ampla crítica da razão. E como, até então, toda a história da filosofia caracterizava-se 

como uma ‘démarche’ das características dialéticas do alcance do pensamento, a partir 

de Sócrates e Platão, temos em Kant um “ponto de chegada”
2
 dessa reflexão em busca 

da compreensão da relação metafísica-razão, ou da possibilidade dessa última em 

compor um sistema completo e acabado; ou seja, “[r]esta saber se a limitação da razão 

teórica é destinada essencialmente a garantir  a positividade das ciências exatas, ou a 

afastar a metafísica de uma tarefa que não é a sua.”
3
, isso porque, ao se pretender 

enquadrar uma possível “ciência” da “existência”, até mesmo a própria existência passa 

a ser questionada
4
: o ser e o não-ser, o fenômeno e o nôumeno. Esses questionamentos 

ainda engendravam, na época de Kant, as grandes questões em filosofia. O progresso da 

                                                 
1
 CODATO, Luciano. “Kant e o fim da Ontologia”. ANALYTICA, Rio de Janeiro, vol 13 nº 1, 2009, p. 39. 

2
 LEBRUN, Gérard. Kant e o fim da metafísica. – 2ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 20. 

3
 Idem., p. 20. 

4
 VALENTIN, Marco Antônio. “Sobre a concepção kantiana de existência: a filosofia transcendental 

como niilismo”. Studia kantiana 9 (2009), p. 201-226. 
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ciência como filosofia natural se dava em múltiplas frentes, passando por Descartes, 

Newton, Crussius, Hume, Leibniz, Wolff, dentre outros; mas, em se tratando de um 

enfrentamento da questão de forma original, muitos acreditam e defendem que ainda 

permaneciam as fronteiras da mesma tradição socrático-platônica.  

Toda a compreensão para o entendimento dessa história da metafísica pode ser 

sugerida como uma história da dialética e da tentativa de desvendamento do estatuto das 

possíveis “realidades”, sejam fenomênicas ou noumênicas – instâncias polarizadas e 

recursos para embates teóricos intermináveis. 

Será Nietzsche, já no século XIX, quem irá enfrentar também criticamente e, de 

fato, radicalmente a tarefa de desconstruir o paradigma histórico de uma metafísica 

dialética, criada e desenvolvida no curso da história do mundo ocidental e de base 

socrático-platônica e judaico-cristã, instituída pela criação da oposição verdade-

aparência. 

Quando mencionamos Kant como um “ponto de chegada” desta tradição, 

queremos apontar para o fato de ser ele, e sua filosofia transcendental, o resultado 

iluminado
5
, dessa tradição que buscava retratar o homem como capaz de produzir 

“verdade” em termos de uma teoria geral do conhecimento. 

Kant, de fato, é maravilhoso para sua época; mas, também limitado que está ao 

seu tempo, sofreu, sofre e sofrerá críticas contundentes, principalmente, quanto a sua 

fundamentação metafísica da moral. Nesse sentido, tudo está interligado: desde sua 

esperança da possibilidade metafísica da verdade como própria possibilidade da 

metafísica, até mesmo seu sistema crítico que pretende articular uma ponte entre teoria e 

prática em prol da construção de uma fundamentação (e existência) do agir moral. 

Para Kant,  

[e]m primeiro lugar, no tocante às fontes do conhecimento metafísico, 

elas não podem, já segundo seu conceito ser empíricas. Os seus 

princípios (a que pertencem não só os seus axiomas, mas também os 

seus conceitos fundamentais) nunca devem, pois, ser tirados da 

experiência: ele deve ser um conhecimento, não físico, mas 

metafísico, isto é, que vai além da experiência. Portanto, não lhe serve 

de fundamento nem a experiência externa, que é a fonte da física 

propriamente dita, nem a experiência interna, que constitui o 

                                                 
5
 “Essa interpretação do declínio filosófico da idéia de teoria parece condizente, à primeira vista, com o 

projeto kantiano de reduzir a ontologia a uma simples analítica do entendimento puro’”. CODATO, 

Luciano. “Kant e o fim da Ontologia”. ANALYTICA, Rio de Janeiro, vol 13 nº 1, 2009, p. 40. 
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fundamento da psicologia empírica. É, por conseguinte, conhecimento 

a priori ou de entendimento puro e da razão pura
6
. 

A partir dessa máxima kantiana, e independentemente de uma resposta definitiva 

sobre a possibilidade de uma perspectiva ontológica por trás de toda sua filosofia, o que 

podemos afirmar é que ele, mergulhado que estava em seu sistema, não podia abrir mão 

de suas separações, nas quais podemos encontrar os próprios limites ontológicos de uma 

razão pura, que acabavam por reafirmar uma dialética da existência, mesmo que apenas 

como recurso metodológico de sua epistemologia. Ou seja, 

[d]iante da alternativa ontologia versus epistemologia, a interpretação 

habitual da CRP não deixa margem a dúvidas: transformar a 

metafísica em filosofia da ciência é reconhecer o sentido 

epistemológico do autoconhecimento da razão e, ao mesmo tempo, 

anunciar o fim da ontologia
7
. 

É essa a questão de que trata este tópico: a estrutura da metafísica kantiana.  

A confusão entre “ser” e “aparecer”, tomar o mundo da representação por 

existência real, isso nos remete a “construir uma ontologia onde só há material para uma 

dianoiologia”
8
. Mas então que relação seria essa? Como se daria a conjugação entre 

exterioridade e interioridade? Essa não é uma questão para este tópico, pois se trata de 

ponto fundamental para nossa conclusão.  

Comprometemo-nos nesse tópico, primeiramente, a apontar, em Kant, aquilo 

que se caracterizaria como um grande empenho para instituir uma novidade: a tentativa 

de desenvolver o único argumento possível como prova da não impossibilidade da 

existência de Deus (e sua refutação da prova ontológica)
9
, fato que tomaremos como 

                                                 
6
 Kant, Immanuel. Prolegómenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. – 

Portugal: Edições 70, p. 23-24. 
7
 CODATO, Luciano. “Kant e o fim da Ontologia”. ANALYTICA, Rio de Janeiro, vol 13 nº 1, 2009, p. 40. 

8
 Citado por R.R.Torres Filho no prefácio. CACCIOLA, Maria Lúcia M. O. Schopenhauer e a questão do 

dogmatismo. – São Paulo: editora da Universidade de São Paulo, 1994. Esse desafio é construído em 

bases de compreensão sobre o “ser” e o “aparecer”, porque enquanto o primeiro convoca o caminho ao 

encontro de uma essencialidade ou natureza do ser (ontologia), o segundo fornece substrato para tão 

somente um prospectar lógico-formal do pensamento, para a elaboração de um conhecimento discursivo 

(‘dianóia’) que procede pela inferência de conclusões a partir de premissas. Sendo assim, Kant, 

independentemente de ser ou não sua intenção no todo de seu sistema, em sua formulação metodológica, 

pode ser reconhecido nessa atribuição dianoiológica que o auxilia na construção de sua epistemologia. 

Logo, dianoiologia, “[...] equivale, aproximadamente, ao que entendemos por razão, em sentido objetivo 

[...]” (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. – 4ª Ed. – São Paulo: 2000, p. 275), ou seja, aquilo 

que oferece as condições para estruturar a representação do mundo em um conhecimento discursivo. 

Saber se a metodologia kantiana o torna refém dessa dianoiologia é também nossa tarefa; e só podemos 

enxergar o todo mais claramente ao final dessa tese. 
9
 KANT, Immanuel. O único argumento possível para uma demonstração da existência de Deus. – 

Tradução, Introdução, Notas e Glossários de Carlos Marujão, Inês Bolinhas, Inês Ribeiro Ferreira e Joana 

Quaresma Luis. – Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2004. 
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ponto de partida para caracterização do pensamento transcendental kantiano como um 

“ponto de chegada” na história da metafísica; segundo, apontaremos para onde caminha 

esse seu pensamento e a repercussão emblemática para a história da filosofia moral 

especialmente.  

Então, são esses elementos que abrirão o caminho necessário para ensejar o que 

seja a condição moral do homem em Kant. E isso será bem útil pelo que pretendemos: 

ressignificar a moral, ultrapassando o limite epistemológico do sistema kantiano, 

criando as bases de uma genealogia da moral em um plano ontológico.  

Não é possível enxergar uma independência entre moral e filosofia. 

Independentemente das preocupações filosóficas com a certeza e com a verdade, seriam 

as regras morais – circunscritas numa geotemporalidade – as responsáveis pela 

condução dos exercícios do pensar e das maneiras de agir.
10

 É nesse sentido, e tomando 

como a base mais importante para todo esse primeiro capítulo, a ideia de que o móvel 

da filosofia é um determinado projeto moral (isso se pensarmos desde Sócrates, por 

exemplo), que podemos identificar o projeto moral kantiano como a expressão de sua 

filosofia; e, mais que isso, apontar a “condição moral do homem em Kant” como 

elemento que representa o filósofo e sua epistemologia.  

Kant é “ponto de chegada” dessa história da filosofia porque estrutura radical e 

sistematicamente o local de uma síntese entre racionalismo e empirismo (anunciados há 

mais de 2000 anos), configurando-se, assim, um idealismo metafísico – a marca de sua 

filosofia, a qual ele tentará articular sob a forma de uma sofisticada teoria do agir moral, 

que operaria do plano teórico ao prático. 

Toda a preocupação do sistema kantiano perpassa pela vontade de criar uma 

fundamentação acabada de possibilidade da moralidade em termos puramente racionais. 

Então, se o móvel da filosofia é um determinado projeto moral, temos a primeira Crítica 

kantiana como o primeiro grande passo para a construção/identificação desse projeto. É 

nela onde se localiza grande parte da substância necessária para a construção teórica de 

sua visão da moralidade, bem como para as problematizações e futuras críticas 

concernentes ao seu projeto moderno como “divisor de águas”. 

Kant tem na Crítica da Razão Pura, a última grande tentativa de completar com 

êxito o mesmo objetivo trilhado por vários pensadores da idade moderna: a construção 

de uma fundamentação para a ciência, ou uma ciência da metafísica, que se apresentaria 

                                                 
10

 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. – São Paulo: Paz e Terra: 1999, p. 52. 
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como terreno mais estável e sólido que as especulações de cunho místico-religiosas que 

preenchiam o terreno da filosofia (metafísica).
11

 

Kant compreendeu o termo “meta-física” (etimologicamente, “além da 

natureza”) epistemologicamente. Ou seja, para os fins da metafísica, 

“natureza” é o que se conhece através da experiência, e então 

“metafísica” é a ciência demarcada não pelo conjunto de objetos dos 

quais trata, mas pelo status epistêmico a priori dos seus princípios. 

Kant também propôs sua tarefa filosófica concernente à metafísica, 

em termos históricos, como a necessidade de tratar a crise de 

legitimação na metafísica e, então, estabelecê-la sobre uma base que 

poderia doravante assegurar sua legitimidade.
12

 

Sua intenção decorrente da primeira crítica e associada à questão de uma 

fundamentação metafísica da moral fica clara: afastar o terreno movediço das teorias 

empíricas que contaminavam a solidez de uma visão de moralidade possível, pois, 

atrelada àquelas, as teorias morais não passariam de quimeras, uma vez que se 

condicionariam às contingências variáveis – impossibilitando a construção de uma 

teoria com a marca da universalidade
13

.  

Foi justamente essa empreitada (metafísica) kantiana que o fez anunciar a 

incognoscibilidade das afirmações: “deus existe”, “a alma é imortal” e “a vontade é 

livre”. A associação desses três postulados se dá pelo fato de que teriam o mesmo 

estatuto epistemologicamente apodítico; mas, não seria essa impossibilidade condição 

de inexistência. Isto porque, se assim o fizesse, tanto deus, como a liberdade, por 

exemplo, seriam irreais e, por conseguinte, seriam quimeras. Essas premissas não 

demonstráveis, mas tomadas em sua fundamentação como pressupostos válidos, 

possibilitaram uma estabilidade lógico-discursiva para o seu empreendimento. Nesse 

sentido, Kant considera sua metafísica como a ciência dos conhecimentos sintéticos a 

priori através de conceitos
14

. Vejamos como se processa seu esforço. 

Através de uma longa jornada (engendrada pela história da metafísica), a 

filosofia sempre problematizou e enfrentou essas questões que tratam da existência de 

deus, da imortalidade da alma e da autonomia da vontade como instâncias de discussões 

ontológicas. Mas, diante desse legado de especulações, podemos nos deparar com a 

                                                 
11

 WOOD, Allen. Kant. – Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 42. 
12

 WOOD, Allen. Ibidem., p. 42-43. 
13

 E nesse sentido, Kant é muito habilidoso, e sua teoria moral singular. Para uma ideia geral sobre a 

importância de se estudar sua ética, ver: SCHNEEWIND, J. B. “Why Study Kant’s Ethics?” KANT, 

Immanuel. Groundwork for the Metaphysics of Morals. Edited and translated by Allen W. Wood, with 

essays by J. B. Schneewind, Marcia Baron, Shelly Kagan e Allen W. Wood. Yale University Press - New 

Haven and London, 2002, p. 102-110. 
14

 WOOD, Allen. Ibidem., p. 44-45. 
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sofisticada teoria transcendental kantiana da possibilidade epistêmica do fundamento 

dessas instâncias, ou de um conhecimento possível sobre tal, ou ainda de uma ciência da 

metafísica como última grande tentativa de demonstração de sua possibilidade. Basta 

dizer que é disso que trata sua primeira grande crítica: a da razão pura. Sua 

problematização geral é: “como são possíveis juízos sintéticos a priori?”
15

 e nisso se 

sustentaria a legitimidade da (sua) metafísica. 

Dito isto, tomemos, rapidamente, o primeiro postulado (sobre a existência de 

Deus) e vejamos a questão das provas apresentadas e seus desdobramentos para esse 

diagnóstico de um Kant como resultado da tradição metafísica.  

Então, perguntemo-nos: o que está por trás desse argumento que Kant havia 

tentado demonstrar como fundamentação da não impossibilidade da existência de 

deus
16

? A fundamentação dessa não impossibilidade de sua existência significaria a 

prova de sua existência? Mas, de que existência que estamos falando? Que provas 

seriam essas e quais seus estatutos? E se esse postulado, como visto, é condição de 

possibilidade da metafísica, então sua prova seria a própria prova da existência da 

metafísica? Vejamos. 

Essas são algumas questões importantes para delimitarmos o alcance do 

empreendimento kantiano. A partir delas poderemos reforçar a ideia de um Kant como 

pensador decisivo na estruturação conceitual rigorosa dos problemas da metafísica; 

reafirmar a identidade de um Kant eminentemente epistemológico e definir a fronteira 

de seu pensamento em termos ontológicos.   

Inclusive,  

[n]a tradição neokantiana, em que se pretendia ter compreendido Kant 

melhor que ele próprio, a inversão entre o ser e o conhecer, promovida 

pelo transcendentalismo, é igualmente incompatível com o 

pressuposto de uma transcendência primordial: “o conceito de ente 

(Seiend)”, declara H. Cohen,“ não pode ser o princípio dos conceitos 

fundamentais do conhecimento”. Em última instância, se convém 

investigar as condições de possibilidade da representação das coisas, e 

não as próprias coisas, então se trata de substituir a velha ontologia 

por uma nova “teoria da experiência”, Erkenntnistheorie em compasso 

com os progressos da ciência.
17

 

                                                 
15

 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 21 B 

xix. 
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 KANT, Immanuel. O único argumento possível para uma demonstração da existência de Deus. – 

Tradução, Introdução, Notas e Glossários de Carlos Marujão, Inês Bolinhas, Inês Ribeiro Ferreira e Joana 

Quaresma Luis. – Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2004. 
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 CODATO, Luciano. “Kant e o fim da Ontologia”. ANALYTICA, Rio de Janeiro, vol 13 nº 1, 2009, p. 

40. 



24 

 

Acordado do “sonho dogmático”
18

 a partir da leitura de Hume, Kant tenta 

demonstrar a impossibilidade de uma prova teórica da existência de deus. Para isso, ele 

analisa na “Dialética Transcendental”, da CRP, três tipos de provas: a “físico-

teológica”, a “cosmológica” e a “ontológica”. Esta última é a que nos interessa; isto 

porque ele reconhece, nas duas primeiras, que o ponto de partida é fornecido pela 

experiência; logo, incongruente com as pretensões de um edifício da ciência da 

metafísica, que exige a abstração de toda a experiência
19

. Isto é resultado de suas 

reflexões e escritos pré-críticos, inclusive.  

Trilhado esse cenário que nos remete originariamente às décadas de 1750 e 

1760
20

, de um Kant pré-crítico, mas que se lança contra os obstáculos do dogmatismo 

metafísico, é preciso compreender a base estrutural de seu idealismo transcendental que 

pretende instaurar um alicerce sólido para o conhecimento possível. Esse projeto, como 

o mencionamos há pouco, reunirá o substrato necessário para que o filósofo desenvolva 

uma ‘grand theory’ sobre a moral. Antecipando a Crítica da Razão Pura, 

[o] jovem Kant inserido em um período ao mesmo tempo racionalista 

e empirista, conectado com as inovações da ciência newtoniana, segue 

em dois caminhos que podemos dizer paralelos. De um lado, busca 

fundamentar a ciência de Newton, tarefa não cumprida por parte do 

físico e, nesse sentido, pode-se dizer que Kant permanece dogmático; 

de outro lado, o ceticismo de Hume desemboca em Kant com um ar de 

crítica à metafísica que se comporta como conhecedora de tudo 

somente por meio da razão, levando-o a refletir sobre os limites do 

conhecimento racional (Kant crítico).
21

 

Já na História Geral da Natureza e Teoria do Céu (1755), é possível perceber 

uma articulação entre racionalismo e empirismo, uma vez que Kant investiga a origem 

do universo tomando como suporte a cosmologia cartesiana e a física newtoniana. Ele 

busca articular as leis dessa última com a ideia de ordenação da matéria daquela, para 

tentar compreender a existência necessária de deus como causa suprema da ordem do 

universo. 
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 O dogmatismo está no ponto de partida da metafísica, que afirma a existência de uma realidade em si; 

e, permeia o que temos chamado de “tradição metafísica na história da filosofia” – uma tradição que, ao 
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Orlando Bruno. “O despertar do sonho dogmático”. Trans/Form/Ação, São Paulo, 28(2): 53-81, 2005. 
19

 . KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 18-21 
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Com isso, é perceptível a jornada kantiana rumo à crítica da prova ontológica da 

existência de Deus – o que ocorre em 1763 com O único fundamento possível de uma 

demonstração da existência de Deus. Em 1755 ainda ele escreve a Nova Dilucidatio, 

onde, por meio da relação entre essência e existência, tenta refutar a tese da existência 

de Deus; isso porque a Nova Dilucidatio trata dos primeiros princípios do saber, 

portanto, inaugura uma espécie de epistemologia kantiana. 

O espírito crítico brota em Kant, e sua crítica da razão ganha sustentação. Isso 

porque 

Kant havia afirmado a existência de Deus e, agora, contesta a mesma 

dirigindo-se contra a escola wolffiana, que afirma a existência como 

uma determinação lógica, que somadas todas as determinações de um 

sujeito (objeto) não faltará a existência e, nesse ponto, ele constrói a 

afirmação de que a razão prescreve somente a essência das coisas e 

não sua existência.
22

 

Logo, a discussão sobre a prova ontológica (e refutação) da existência de Deus 

convoca conjuntamente a necessidade de um entendimento, básico que seja, da própria 

concepção kantiana de “existência”.  

Na Dialética Transcendental, Kant exprime o que vimos ser a 

premissa fundamental de sua refutação da prova ontológica, isto é, a 

relação de exterioridade entre existência e conceito, dizendo que a 

existência, não sendo uma determinação conceitualmente dada (um 

“predicado real”), “é simplesmente a posição de uma coisa [die 

positions eines Dinges”], “a posição em si mesma do objeto [dessen 

Position an sich selbst]”, isto é, o seu “ser fora do meu conceito 

[dieses Sein ausserhalb meinem Begriff]” (Kant 1980: 299-301/ B 

626-627) e o seu consequente ser dado em uma experiência. Sabe-se 

que tal concepção de existência é, em larga medida, antecipada pelo 

ensaio pré-crítico de 1763 sobre O único fundamento possível de uma 

demonstração da existência de Deus, a ponto de verificar-se uma 

coincidência quase literal entre os textos.
23

 

Com essa perspectiva de crítica à prova ontológica da existência de Deus que 

marca, inclusive, a passagem de sua filosofia pré-crítica ao enfrentamento crítico, se é 

que se pode distinguir o momento dessa transição (que é muito mais um processo), 

temos um Kant mais maduro, pelo menos naquilo que aponta para onde o filósofo quer 

chegar em termos de filosofia, ou de história da metafísica. Isso porque a prova 

ontológica revela uma pretensão característica do dogmatismo em metafísica, ou típica 

                                                 
22

 GIROTTI, Marcio Tadeu. “Kant e o criticismo da década de 1760”. FILOGENESE – Vol. 1, nº 1, 2008, 

p. 117. 
23

 VALENTIN, Marco Antônio. “Sobre a concepção kantiana de existência: a filosofia transcendental 

como niilismo”. Studia kantiana 9 (2009), p. 205. 



26 

 

de sua tradição: a de inferir de simples conceitos, abstraindo toda a experiência, 

produzindo um conhecimento (no caso, de deus) totalmente a priori.  

Nesse sentido, Kant critica na própria Crítica da Razão Pura, o empenho de 

Leibniz, diagnosticando seu fracasso em realizar de fato aquilo que anunciava como 

realizado: ter conseguido, como pretendia, conhecer a priori a possibilidade de um ser 

ideal tão elevado
24

. E desfecha: “Por conseguinte, em vão se dispendeu esforço e 

canseira com a célebre prova ontológica (cartesiana) da existência de um Ser supremo a 

partir de conceitos [...]”
25

. 

Ainda sobre a noção de existência e a articulação de sua crítica, 

Kant defende que uma prova físico-teológica não consegue 

estabelecer a existência de um ser sumamente perfeito, a menos que se 

baseie sub-repticiamente numa prova cosmológica; e que uma prova 

cosmológica não consegue estabelecer um ser sumamente perfeito a 

não ser que uma prova ontológica também seja coerente. Nos dois 

casos, Kant alega que a pressuposição está implícita na inferência da 

existência de um ser sumamente perfeito (com base num ser 

necessário, no caso do argumento cosmológico, e com base num sábio 

arquiteto do mundo, no caso da prova físico-teológica). Sua estratégia, 

portanto, consiste em mostrar que nenhuma prova ontológica para a 

existência de Deus pode ser dada e, assim, derrotar também as outras 

duas provas, por meio de um tipo de efeito dominó.
26

 

É possível resumir a crítica de Kant à prova ontológica da seguinte maneira: 

“Ser (a existência) não é um predicado real”, ou seja, não é “um conceito de algo que 

possa acrescentar-se ao conceito de uma coisa”
27

. 

Ao defensor do argumento ontológico, (Kant refere-o em segunda 

pessoa)² só restaria concordar que, não sendo analítico, o juízo pelo 

qual se pretende afirmar a existência de Deus é sintético, ou seja, que 

para afirmá-la é preciso “sair” do conceito de sujeito na direção de 

algo que jamais poderia estar dado nesse mesmo conceito, o de Deus, 

mas que encontraríamos pensado em um outro, o da própria 

existência. Contudo, Kant está muito longe de admitir essa 

possibilidade. A exterioridade da existência em relação ao conceito 

que sustenta é mais radical: para afirmar uma existência, seja qual for, 

é necessário sair de todo conceito pelo qual se pensa uma 

determinação quididativa. A existência, enquanto efetividade, não só 

não está dada como predicado lógico, que se poderia inferir por 

análise de um conceito, como também “não é um predicado real”, 
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objeto de um conceito mediante o qual se poderia determinar o 

conceito de alguma outra coisa.
28

 

Senão, vejamos o próprio Kant, quando diz: 

Assim, pois, quando penso uma coisa, quaisquer que sejam e por mais 

numerosos que sejam os predicados pelos quais a penso (mesmo na 

determinação completa), em virtude de ainda acrescentar que esta 

coisa é, não lhe acrescento o mínimo que seja.
29

 

Muito da credibilidade do idealismo transcendental de Kant perpassa por toda a 

discussão dessa refutação. “A problematização dessa prova constitui, para Kant, uma 

oportunidade privilegiada para avaliar o que a razão pura é capaz de obter, por si 

mesma, apenas mediante conceitos, em matéria de conhecimento.”
30

 

Bem de acordo com a noção de importância daquela problematização, temos que 

[o] argumento ontológico representa o desafio por excelência da 

metafísica e tem um valor paradigmático por relação às exigências da 

razão pura. Se fosse válido, graças à sua independência com respeito à 

experiência, ele constituiria a prova mais evidente da potência da 

razão pura
31

. 

Essa conexão é evidente na medida em que o empenho da filosofia 

transcendental de Kant, marcada pela epistemologia
32

, que se propõe à fundamentação 

crítica do conhecimento científico da natureza e à justificação da moralidade das ações 

humanas pelo viés completamente racional
33

, imprime limites a uma possível prova 

ontológica da existência de deus.  

A tese de Kant sobre a existência e a predicação é famosa e influente, 

mas Kant notavelmente tem pouco a dizer para defendê-la, e sua 

verdade pode ser qualquer coisa, mas não é autoevidente. A afirmação 

incontroversa é que dizer “X existe” é dizer que há algum objeto ao 

qual o conceito de X corresponde. Contudo, o ponto que realmente 

precisa ser estabelecido é que “é” ou “existe” não é também uma 

realidade ou uma perfeição, que poderia pertencer à natureza de 
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alguma coisa ou estar contida no seu conceito. Se esse ponto decorre 

da afirmação incontroversa, isso Kant nunca nos mostra como.
34

 

É por isso que é importante a suspensão do juízo nesse ponto, e cabe aqui 

pensarmos os próprios limites kantianos e da própria razão. Lembrando que, ao anunciar 

que o móvel da filosofia é um determinado projeto moral, Nietzsche aponta para o fato 

de que a filosofia, enquanto discurso do homem, confessa muito do sujeito-autor – 

engendrado que está em sua genealogia comportamental ou motivacional/volitiva – e de 

suas intenções morais.
35

 

Na mesma linha é a interpretação de Roberto Machado: “Qual é o objetivo de 

Nietzsche ao rejeitar uma crítica interna do conhecimento e articular a questão da 

verdade com uma genealogia da moral?” É possível perceber que Nietzsche intenta 

subordinar a questão da verdade (tão cara em filosofia) à própria questão da moral e das 

formas de vida estabelecidas por essa construção antropológica e dinâmica que 

repercutem no estabelecimento dos critérios de avaliação do conhecimento.
36

  

A partir dessa reflexão associativa, e de uma autocrítica da razão que elabora o 

conhecimento, o desfecho dessa nossa primeira abordagem vem certeiro no §11 de Além 

do bem e do mal:  

[...] já é tempo de substituir a questão kantiana: ‘como os juízos 

sintéticos a priori são possíveis?’ por esta outra questão: ‘por que é 

necessário acreditar em tais juízos?’, isto é, já é tempo de 

compreender que a conservação de seres de nossa espécie exige que 

acreditemos neles. O que não impede, bem entendido, que esses juízos 

possam ser falsos [...] Devemos, no entanto, acreditar na verdade deles 

com uma fé que se contenta com a fachada e a aparência, uma crença 

que pertence à ótica da vida e a sua perspectiva.
37

 

Portanto, isso poderia colocar em questionamento a própria autotematização da 

filosofia kantiana no que concerne as suas pretensões de verdade. Isso porque a 

perspectiva kantiana é epistemológica, teorética e racional, em oposição a uma 

perspectiva empírica que comprove sua autenticidade. Sendo assim, colocar-se-ia em 

questionamento porque chamaria a atenção para o fato de que a pretensão de verdade 
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por trás de tudo que os juízos sintéticos ‘a priori’ podem produzir (o imperativo 

categórico, por exemplo) poderia não ser a própria verdade; e, sendo assim, não deveria 

ser ela a questão essencial – isso porque esse conhecimento poderia estar situado no 

terreno da aparência e da representação.  

Mas, como nossa intenção foi demonstrar Kant como ponto de chegada de uma 

tradição dialética e metafísica, que têm na modernidade o racionalismo e o empirismo 

como representantes, mais ou menos, delimitados, isso nos remete a tentativa kantiana, 

desde sua trajetória pré-crítica, em estabelecer uma síntese dessas polaridades ou 

correntes, o que o levou à sua Crítica da Razão Pura como tentativa de fundamento de 

sua visão da metafísica. Por isso que a crítica da não autotematização não é algo 

autoevidente. É preciso percorremos toda a trajetória dessa tese para atingir uma visão 

mais sólida desse empreendimento kantiano – se ele sintetiza aquelas polaridades ou 

mesmo se ele as aproxima. Isso será discutido no fim da tese, quando tratarmos do Opus 

postumum. 

A utilização de Nietzsche aqui foi pontual, apenas para sinalizar um possível 

panorama crítico às pretensões kantianas
38

; panorama crítico que, como dito no nosso 

parágrafo anterior, e no §11 de Além do bem e do mal, citado acima, pode sugerir uma 

não legitimação de suas pretensões de verdade quanto à sua filosofia transcendental. A 

crítica se daria pelo fato de que a perspectiva racional-transcendental operaria com 

representações como fundamentos da verdade (que seriam idealizações ou convenções), 

distantes, assim, de aspectos mais concretos da vida corpórea e orgânica.  

Contudo, não nos interessa verter caminho pelas críticas ao seu pensamento, ao 

contrário, pretendemos, sempre que possível, pensar soluções para os pontos mais 

problemáticos de sua fundamentação metafísica da moral. É aí que passamos a anunciar 

Kant como um “pensador de chegada” da tradição da história da metafísica. O situamos 

dentro da perspectiva de alguém que instituiu a virada crítica da filosofia para a 

confecção do conhecimento – reconhecido, assim, como operador da “revolução 

copernicana”
39

, por estabelecer grande mudança no campo da teoria do conhecimento. 

Kant, com seu idealismo transcendental, promoveu uma crítica à razão dentro do 
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próprio racionalismo, e isso tem impacto significativo até os dias de hoje, influenciando 

toda a filosofia.    

Nesse sentido, apontamos para o fato que Kant supera a tradição, instituindo 

uma forte epistemologia filosófica, bem como os limites da razão. Mas vimos também 

que seu empenho em instituir uma ‘grand theory’ do conhecimento possível vem 

acoplada à busca por justificar a possibilidade dos juízos sintéticos a priori. Esse seria o 

grande tema por trás da sua primeira crítica. E, para isso, ele fez um grande esforço, 

inclusive, para tentar refutar a prova ontológica da existência de Deus e ao mesmo 

tempo anunciar uma fundamentação possível de sua existência.  O problema é que isso 

pode ter implantado limites sólidos para problemáticas que surgirão (e se intensificarão) 

em suas investigações, como a questão da transposição do terreno estritamente teórico 

ao prático, como também dos limites para se enxergar a conexão da liberdade com a 

natureza. 

Por fim, mencionamos que seus esforços terminaram por abalar a própria noção 

de “existência” dentro da filosofia e gerou fragilidades em sua coerência, na medida em 

que passou a sofrer críticas pelo não enfrentamento radical da questão ontológica, 

questão central nas pretensões históricas da tradição metafísica. Vimos, por exemplo, 

que comentadores como Allem Wood apontaram o não enfrentamento kantiano dessa 

questão da “existência” (de Deus), dizendo que o filósofo pouco disse para defender tal 

questão, e que as suas conclusões não se poderia tomá-las como autoevidentes
40

. Isso 

poderia apontar realmente para um esvaziamento ontológico no conteúdo de sua 

filosofia, se tomada exclusivamente como formal, nos moldes de um discurso 

logicamente racional (‘dianóia’). Nesse mesmo sentido, podemos acrescentar as 

palavras de George Di Giovanni que diz: “[t]ampouco Kant modificou a arquitetônica 

da metafísica clássica. O mundo, a alma e deus são ainda as ideias centrais em torno das 

quais o sistema do conhecimento deve organizar-se.”
41

 E ainda confrontando nosso 

filósofo,  

Schopenhauer acusa Kant de uma “recaída no dogmatismo” por ter 

amenizado seu confronto com a teologia. A ameaça dogmática já 

configurada na filosofia teórica concretiza-se na Ética de Kant, 

quando esta acolhe como postulados: Deus, imortalidade da alma e 

liberdade. No pós-kantismo, a importância crescente atribuída à 

filosofia prática de Kant, a expensas de sua crítica do conhecimento, 

teria levado a uma espécie de contaminação da razão teórica pela 
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razão prática, fazendo com que a primeira se transformasse num órgão 

apto para captar o Absoluto.
42

 

É, pois, sua original fundamentação transcendental que envolve a questão dos 

juízos sintéticos ‘a priori’ (condição para o encontro do princípio supremo da 

moralidade, como veremos a seguir) e o empréstimo da premissa/postulado da 

existência de Deus como recurso legítimo para estabilizar a ideia do ‘a priori’ como 

possível que possibilitarão a formalização de um discurso que acomode a universalidade 

e que construirão as ideias centrais de todo o sistema moral kantiano e sua 

fundamentação metafísica. E, a partir daqui, passaremos a expô-los com a finalidade de 

delinear a condição moral do homem em Kant, o que serve como base para a 

estruturação de sua visão da moral, apresentada sob um ponto de vista epistemológico, 

para que possamos, inclusive, reorientar algumas questões em busca do estatuto 

ontológico da moral como (hipó)tese. 

 

 

2.2.  A FUNDAMENTAÇÃO METAFÍSICA E A CONSTRUÇÃO CONCEITUAL 

DA MORAL 

 

A deontologia kantiana, modalidade por excelência que lhe foi atribuída por sua 

estruturação ética com bases fundadas em princípios, de conteúdo eminentemente 

normativo e/ou formal, têm na figura do Imperativo Categórico sua fórmula sintética
43

. 

É, pois, ele o resultado de um grande empenho kantiano em desenvolver uma metafísica 

da moral, explicando-a pela ideia de um princípio a priori e universal da razão
44

.  

A primeira obra que trata da construção de uma filosofia moral por ele é a 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes
45

 que tem sua primeira edição datada de 

1785. Esta obra pretendia investigar e estabelecer o princípio supremo da moralidade. Já 

em seu prefácio, Kant apresenta seu objetivo, e como dará início a sua investigação, 
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expõe a justificativa e especifica o tema, estabelecendo o método e a estrutura a serem 

utilizados, denotando um rigor na linguagem. 

Desde o início, na sua fundamentação, podemos perceber a intenção, não só em 

formalizar seu sistema ético, em cunhá-lo com uma identidade formal, deixando em 

segundo plano a dimensão substancial (pelo menos naquele trabalho)
46

. Ele parte de 

uma análise do conhecimento racional. Dessa análise fica evidente, desde já, a presença 

de uma parte material que considera qualquer objeto e uma parte formal que considera a 

forma do entendimento e da razão em si mesma e também das regras do pensar. Em um 

primeiro momento parece que sua preocupação não está em desvelar a natureza do ser e 

sim construir uma ponte para a compreensão da forma como se dá o entendimento dessa 

natureza, que revelaria a moral; não estaria, pois, em foco os aspectos ontológicos em 

sua investigação, e sim seria um estudo de características epistemológicas. 

Com isso, focaliza seus esforços na seara formal, na medida em que busca o seu 

fundamento em um a priori, consequentemente, desvinculado de motivações e 

influências sensíveis ou da matéria
47

. Para demonstrar isso, ele diz que a física trata das 

leis da natureza, das leis do ser; em contrapartida, a ética trata das leis da liberdade, das 

leis do dever ser. A questão é que ambas aparecem situadas na parte material do 

conhecimento racional, enquanto apenas a lógica que não é empírica e opera com leis 

universais é identificada na parte formal do conhecimento racional
48

. Eis aqui um 

problema a ser transposto. 

Vejamos. O fundamental para Kant é buscar situar a sua noção de moral em uma 

esfera que não seja material, que não tenha atributos empíricos e que opere com leis 

universais a priori
49

. Nesse sentido, tentará refutar a tese empirista de que os princípios 
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morais são sempre derivados da experiência. A necessidade dessa refutação é para 

debelar qualquer possibilidade de se imaginar a moralidade como “quimera”
50

, pois a 

teoria empirista, na medida em que alega uma não necessária ordenação moral na ordem 

sensível e prevê a impossibilidade de verificação da efetividade de ações humanas 

devidamente morais, reduziria a moralidade ao status de ficção humana. 

Kant teve que incorporar em sua filosofia o fato da não existência de uma 

ordenação moral necessária no mundo sensível, assim como buscou elaborar a 

mencionada refutação que combateria a tese de serem os princípios morais fundados na 

experiência. Essa tomada de posição é o que caracteriza sua própria originalidade e sua 

tentativa de ruptura com a tradição.  

O passo crucial na remoção desse obstáculo foi a exploração de uma 

ideia extra que ainda não estava bem desenvolvida, a saber, a ideia de 

uma interpretação transcendental da “interação” que daria, na forma 

de um princípio de experiência, uma explicação a priori  da 

necessidade de relações reguladas por leis entre estados físicos – isto 

é, do conhecimento espaço-temporal.
51

 

E, para tanto, o filósofo se revestiu de aspectos formais com o intuito de 

sedimentar uma trajetória quase exata de sua reflexão da moralidade. Ou seja, 

utilizando-se da metodologia que criara (sua teoria transcendental), aplica esse 

conhecimento (metafísico) para a produção de uma teoria moral. Ele alcança, através da 

ideia, a perspectiva criativa e lógica capaz de justificar a priori a ação reguladora de leis 

sobre os estados físicos, na forma do comportamento interativo das pessoas, percebe-se 

um passo além da tradição. 

Quando acreditou ter essa explicação, Kant deixou para trás a 

referência a uma fonte última de interação e focou somente na sua 

estrutura imanente; sua estratégia geral nas Analogias é construir, para 

as condições a priori da determinação temporal, argumentos 
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epistemológicos que garantam análogos empíricos para os princípios 

metafísicos de interação na metafísica tradicional.
52

 

Não esboçaremos a forma pormenorizada de que ele se utiliza para isso, pois não 

é nossa pretensão (em virtude da dimensão deste trabalho); pretendemos tão somente 

caracterizar sua filosofia moral e seu perfil deontológico; e, concomitantemente, sugerir 

a ponte com o teleológico, bem como promover a reflexão do Kant filósofo, uma vez 

que a sua omissão, quando dessa autorreflexão, é alvo de críticas; nem sempre 

pertinentes, como a que segue.  

De fato, Kant não se compromete com a autotematização da filosofia 

transcendental. Ao em vez [sic] de se emprenhar de um modo 

estritamente reflexivo nas questões da argumentação, Kant não 

tematiza a si mesmo (...)
53

 

Seria, com isso, possível dizer que a arquitetura da metafísica kantiana, que parte 

de uma dialética transcendental, enfaticamente se orienta para a justificação dos seus 

próprios valores? E a isso ele não estaria atento? 

Essa não autotematização de sua filosofia transcendental pode ser compreendida 

como reflexo da própria estrutura dela: ela pretende-se pura, desvinculada da 

sensibilidade, logo não se submeteria à crítica de que o sujeito que opera o 

conhecimento tem como móvel suas próprias valorações, e seria influenciado por esse 

universo condicionado. Kant tem em sua inovação metodológica a própria resposta para 

toda e qualquer crítica cética. Toda sua fundamentação metafísica nasce do 

incondicionado, sendo assim, afastado estaria dos móbiles da experiência, o que por si 

só o protege das críticas da não autotematização. Então, respondendo a pergunta feita há 

pouco: não!, não parece ser possível dizer que Kant orienta sua teoria para justificar 

seus valores. 

Em outras palavras, a pretensão kantiana, mais que uma “pretensão de verdade”, 

parece ser efetivamente uma pretensão de consistência lógica do discurso e do sistema, 

sobre a possibilidade de elaboração do conhecimento – e a isso sua atenção era máxima. 

Se for possível estruturar e defender uma arquitetônica da razão, que a fundamente em 

sua mecânica, como completamente pura (que é exatamente o que Kant tentou fazer), 

desvinculada de móveis da experiência, teria, nosso filósofo, na própria elaboração 
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original de sua filosofia transcendental, a salvaguarda de seu empreendimento, pois não 

haveria como promover uma autocrítica a uma filosofia com esse nível de proteção (ou 

consistência) lógica, mesmo que seu limite como fronteira fosse uma perspectiva 

reducionista
54

 ao estatuto epistemológico de seu discurso filosófico. Sendo assim, não 

são seus valores que o impulsiona, mas a tentativa de imprimir uma consistência lógica 

e coerente ao seu modelo, que se situa em um plano epistemológico do conhecimento 

possível. 

Dando continuidade àquela caracterização da empreitada argumentativa de Kant, 

em prol da viabilidade do instituto da moral, ainda no prefácio da FMC, ele apresenta 

outra divisão da filosofia – promove uma revolução na forma de analisar e refletir sobre 

o conhecimento
55

 – que passa a conter, segundo sua nova estruturação conceitual, uma 

parte empírica que se baseia em princípios da experiência e uma parte pura (racional) 

que se baseia em princípios a priori.  

Esta última parte tem uma circunscrição formal, tendo a lógica como exemplo, e 

uma outra circunscrição que trata dos objetos do entendimento que se denominaria 

metafísica, surgindo assim uma disciplina dupla: uma metafísica da natureza (física) e 

uma metafísica dos costumes
56

. Daí, temos a ética kantiana engendrando duas 

circunscrições distintas, uma que se fundamenta operando com a razão pura a priori, 

possuindo uma parte racional que é a moral, e uma parte empírica que é denominada de 

antropologia prática. 

Com essa classificação o filósofo (provavelmente) não desconsidera a dimensão 

material do conteúdo da moral, mas ele engenhosamente desloca esta dicotomia, que é 

alvo de uma grande discussão filosófica e engendraria as clássicas noções platônicas de 
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sensível e inteligível, convocando a noção de uma parte pura da filosofia
57

. Essa pureza 

vai servir para traçar os contornos de uma potencial formalização (ou idealização) de 

seu sistema moral, na medida em que se pretende puramente racional. Eis os passos de 

sua metafísica da moral, reconhecidamente formal. 

A partir daqui, é necessário chamar a atenção para o fato de que essa postura 

engenhosa kantiana pode ter se dado, segundo nossa leitura deontológica, com o intuito 

de promover crédito ao instituto da moral (ultrapassando a moral quimérica do 

empirismo). Tenhamos sempre em mente que o tema específico da FMC é encontrar o 

princípio supremo da moralidade
58

. Existe uma diferença entre o conhecimento dos 

fundamentos da moral e o processamento, ou agir moral.  

Kant ainda não está preocupado, na FMC, em como as pessoas agem, ou seja, no 

processamento da moral, mas em como elas devem agir (conhecimento dos 

fundamentos da moral); portanto, a preocupação está em construir um sistema (por isso, 

uma fundamentação da metafísica dos costumes) pretensamente ideal que sirva como 

parâmetro de humanidade e, principalmente, racionalidade
59

; sendo, dessa forma, o 

fundamento de emancipação do homem da limitação da contingência, o que resulta em 

um modelo ético que é um apanágio da liberdade humana – e isso, em Kant, apresenta-

se como uma necessidade para que o homem desenvolva-se, aperfeiçoe-se. E será nesse 

domínio que Kant estabelecerá uma relação entre moralidade e felicidade
60

. 

O fato é que Kant não fala sobre a função da moralidade em termos empíricos, 

mas de uma função da razão pura, a função de produzir uma ideia – a ideia de uma “boa 

vontade”
61

. A necessidade de que falamos, nessa perspectiva kantiana, não é 

contingente/empírica, pois ela estaria relacionada com a justificativa que ele dá para o 

fato de o homem pensar a ideia de liberdade em sentido positivo
62

. A ideia de se libertar 

das contingências: esse é o fundamento forte de sua formalização do pensamento e de 
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seus argumentos sobre a moral. O homem teria que se libertar da natureza, isso seria 

uma “necessidade” imposta pela razão; a isso, devemos chamar de finalidade. Esse 

raciocínio é “idealista”. 

[...] Nesse reino de seres hipotéticos, Kant parece aceitar o princípio 

de que seres dependentes requerem um ser necessário, e assim, se 

esses seres estivessem ligados num mundo, eles estariam em conexão 

mútua por intermédio de Deus. Por conseguinte, o que ele poderia 

dizer aqui (mas, infelizmente, não temos prova de que ele de fato diz) 

é somente que, embora a “prova” seja válida, a instanciação de sua 

premissa crucial, o princípio precedente, é questionável. O que parece 

que ele de fato reforça, entretanto, é um problema adicional, a saber 

que as teorias idealistas são incoerentes porque supostamente são 

pensadas para valer num domínio empírico, e, no entanto, falta-lhes 

garantia empírica.
63

 

Com isso, Kant tende a conduzir sua (fundamentação da) filosofia moral a um 

caminho complexo e delicado; isso porque, apesar de a fonte da moralidade não ser 

empírica para ele, sua aplicação sempre será. Grande parte de seu esforço, a partir da 

FMC, está em tentar equalizar isso. Esse é o problema do intercâmbio entre 

inteligibilidade e sensibilidade que repercute na conectividade entre teoria e prática de 

sua filosofia. 

Podemos ter um vislumbre da dimensão empírica e sua importância quando 

observamos, ainda em Kant, suas preleções sobre antropologia prática (ou pragmática
64

) 

e suas lições de pedagogia
65

, quando da preocupação com a construção moral do ser 

humano, com a compreensão de que ele caminha em progresso, e é a vida a instância de 

possibilidade de desenvolvimento da disposição moral natural que ele contém (na visão 

kantiana); e que só ela, a vida em experiência, o conduzirá ao aperfeiçoamento moral – 

em um primeiro momento, de si enquanto indivíduo e, depois, do gênero humano 

enquanto espécie, materializando e plenificando a felicidade
66

.  

Mas essas conexões entre o idealismo e o empírico não são suficientemente 

demonstradas por Kant, ou mesmo (como vimos), há quem pense, são impossíveis por 

causa de sua metodologia para estabelecer o conhecimento da moral (uma 
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fundamentação metafísica) e, antes disso, por causa de sua metodologia para estabelecer 

o seu modelo peculiar de uma ciência metafísica – a que vimos no primeiro tópico. 

Em sua pretensão idealista, Kant está em busca do elemento moral em sua 

especificidade. Sendo assim, não parte da experiência ou do que aparenta ser uma 

natureza humana definida objetivamente, refém da sensibilidade e por consequência 

condicionada, o que não seria garantia de liberdade.  

Em sua análise, ele procurou (naquele momento) os princípios e não as 

condições empíricas (históricas, sociológicas, psicológicas, antropológicas, biológicas) 

do surgimento dos fatos morais, por isso recebeu o status de deontológico
67

, pelo 

condão do idealismo transcendental, neste momento inicial. 

Kant, ao escrever a FMC, falou da vontade de escrever uma Metafísica dos 

Costumes e também de escrever uma Crítica da Razão Pura Prática (ou da Razão 

Prática Pura). Esta última veio primeiro, em 1788, coincidência ou não, no mesmo ano 

em que ele escreve o artigo Sobre o Uso de Princípios Teleológicos em Filosofia
68

. Não 

seria essa a necessidade de superar o próprio engenho que o enrijecia enquanto filósofo 

abstrato e formal – puramente ideal – passando, então a buscar os caminhos para 

transpor o absoluto rigor criado e se reencontrar com a dimensão empírica, razão de ser 

de qualquer formulação ideal, na medida em que tem que se fazer real, condição da 

existência humana e de manifestação da própria natureza?  Isso não fica claro
69

. 

Para o nosso filósofo, uma metafísica dos costumes deveria investigar a ideia e 

os princípios de uma vontade pura extirpando qualquer sugestão ou imposição da 

dimensão empírica, utilizando motivos de determinação a priori
70

 pela razão, 

desmotivados de toda e qualquer influência sensível.  

Essa pureza, nos fundamentos da motivação da conduta, construiria um conceito 

sólido de obrigação, algo que estaria para além do reconhecimento comprovado 
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empiricamente, mas que justamente por isso seria a mais autêntica forma de 

autonomia
71

 da vontade humana, circunscrição de sua liberdade verdadeira. 

Mas, Kant, com sua filosofia crítica e transcendental, ao concebê-la/transformá-

la (a razão teórica) em pura (criando esta entidade que traduz a especificidade da 

moral), sugere uma conexão com a esfera prática através de seus desdobramentos – 

razão pura prática. É na esfera prática, ou seja, em uma área de atuação que se possa 

visualizar a possibilidade de se agir moralmente, que se abre uma porta para se pensar 

na necessidade de uma metafísica dos costumes, e com ela a possibilidade de construir 

um conhecimento sobre a moral, desvinculando-a da esfera empírica – esse era seu 

projeto.  

Daí, a “razão”, por sua especificidade metafísica, exige que se investiguem os 

princípios que tornam possíveis a compreensão da esfera da liberdade, isto é, da esfera 

noumênica
72

. Isto porque anunciando a possibilidade de um conhecimento a priori, 

Kant precisa demonstrar como é possível o juízo sintético a priori aplicado a sua 

fundamentação da moralidade. 

Nesse esboço do Kant metafísico e deontológico, continuamos com sua FMC, 

onde, ainda no prefácio, esclarece a respeito do método a ser utilizado, a constar, 

método analítico – partindo do conhecimento vulgar para a determinação do princípio 

supremo – e método sintético que parte do exame deste princípio supremo e suas fontes 

para o conhecimento vulgar
73

.  

Esse esclarecimento será reforçado no decorrer de sua fundamentação. Para isso, 

ele subdivide a obra em uma primeira seção, onde esboçará a transição do conhecimento 

moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico; em uma segunda seção, onde 

esboçará a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes; e em 

uma terceira seção, que seria o último passo da metafísica dos costumes para a crítica da 

razão pura prática. Com isso, temos que para as duas primeiras seções é utilizado o 

método analítico, enquanto que na terceira seção segue o método sintético.  

Ao utilizar o método analítico, que opera dos “efeitos para as causas”, parte da 

moral popular visando estabelecer o conceito fundamental da respectiva obra, a saber, o 
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imperativo categórico e, posteriormente, partindo das “causas para os efeitos”, produz 

sinteticamente um entendimento, a partir do princípio supremo da moralidade, da 

liberdade como autonomia da vontade. A primeira seção pode ser compreendida como a 

empreitada que, ao partir da experiência moral, opera a passagem para o conhecimento 

filosófico do agir moral. Já a segunda seção, pode ser compreendida como a que, ao 

partir da filosofia moral popular, desemboca em uma metafísica dos costumes, isto é, 

uma moral totalmente racional, ideal e formal. E, como último passo dessa grande 

empreitada, na terceira seção, vai se processar a fundamentação de uma autêntica 

metafísica dos costumes. Doravante, não pretendemos esboçar exaustivamente essas 

três seções, mas apenas mostrar o trânsito que opera ora indo, ora voltando, entre a 

análise e a síntese, pois nossa intenção é estabelecer em linhas gerais a visão da moral 

kantiana.  

Com isso, podemos reforçar dois aspectos levantados até então; o primeiro que 

diz ser a construção kantiana, dessa fundamentação de uma metafísica dos costumes, 

uma estratégia utilizada pelo filósofo para construir algo consistente e extrínseco ao 

empírico, na medida em que responde à crítica empirista acerca da ficção que seria a 

utilização de princípios morais extraídos da experiência; e, o segundo aspecto, o intuito 

de formalizar o seu sistema eminentemente racional e puro, afastando assim (em um 

primeiro momento) a ideia de uma necessidade, com estatuto sensível, de uma 

ordenação moral que, atrelada ao contingente, poderia arruinar suas pretensões de 

solidificar um princípio supremo da moralidade
74

.  

Em se tratando de filosofia teórica, e tendo em mente o ceticismo de Hume, 

originado do empirismo, Kant tentou investigar a possibilidade do conhecimento, que 

não seria gerado na experiência, o que é sugerido já na introdução da Crítica da Razão 

Pura
75

 – por isso abordamos, no tópico anterior, tal empreendimento. Indagando não 

ser, a experiência, capaz de promover um conhecimento confiável e indubitável, 

conclama a necessidade de se voltar para o papel contributivo do sujeito para o 

conhecimento
76

.  
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Percebamos, mais uma vez que esse é o ponto fundamental das críticas que 

mencionam sua irreflexão. Mas também já dissemos que essas críticas podem ser, em 

alguns casos, precipitadas e desatentas ao todo que representa o pensamento kantiano. 

De fato, poderíamos dizer que a “revolução copernicana” de Kant tem na importância 

do sujeito (transcendental), e seu papel para a elaboração do conhecimento, seu ponto 

forte, o que traduz a sofisticação de sua tese original. 

É, exatamente, quando Kant anuncia o papel contributivo do sujeito para o 

conhecimento que nos deparamos com o elemento “querer”, que traz consigo a 

importância de se entender como se processa a noção de “vontade” e o que constitui, 

por conseguinte, uma “boa vontade”.  

Mas antes, vamos ter em mente que os propósitos kantianos são pedagógicos, ou 

seja, ao tentar estruturar um sistema acerca da moralidade, ele enuncia uma fórmula a 

ser seguida – mas o original dessa fórmula é o potencial de liberdade: ele é a condição 

de uma autolegislação
77

 – ou as condições para um exercício dessa disposição que 

habita o homem e que se chama moralidade
78

. E isso é o caráter pedagógico de sua 

filosofia.  

Portanto, se a razão (que é pura) institui os fundamentos dessa construção de 

moralidade (pois a razão também é prática), ela também convoca o elemento 

responsabilidade, em outras palavras, é a contribuição do sujeito necessária para edificar 

essa verdade indubitável pretendida sob a forma de lei universal da natureza. Isso é uma 

visão que institui um sistema de pensamento sobre a moral. E, em nenhum momento 

ainda nos referimos a sua genealogia, seu nascedouro, o “porquê” e seu “estatuto”. 

Como foi dito, a obra moral kantiana é eminentemente epistemológica com limites 

ontológicos. É a participação do sujeito transcendental que atua na construção desse 

sistema e desse conhecimento. 

Portanto, em termos sistêmicos para Kant, o ser humano tem que “querer” que 

seja assim, criando estruturas invariáveis da cognição (conhecimento) e da prática 

(conduta) humana. Por isso, a sua entidade para imaginar um sistema moral é a razão 
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 O homem enquanto ser racional, por sua qualidade específica, possui essa faculdade que possibilita a 
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pura prática, que foge ao entendimento (incognoscível), e o seu elo, entre essa pureza e 

a prática da razão, é uma lei que é universal. 

Passemos, então, a melhor compreender em linhas gerais o domínio desse 

“querer” humano, substrato da vontade do homem, em sintonia com a filosofia 

transcendental kantiana.  

Kant procura demonstrar que é em nome dessa contribuição humana (esse 

querer) que o conhecimento, ou experiência, torna-se verdadeiramente possível. Seria, 

essa, sua postura anticética
79

. Isso porque, para que seja real (e não quimera), a moral 

tem que ser instituída pela vontade humana, como veremos; e essa instituição deve se 

articular com a pureza de uma perspectiva lógica que possa acomodar unicamente e 

universalmente o princípio regente de um tal governo – um autogoverno racional, lógico 

e coerente: eis nossa marca de humanidade para Kant, um triunfo da utilidade da razão, 

que convoca o homem a crer nessa aptidão, ou marca de humanidade, chamada razão. 

Kant afirma que somente por um aspecto é que se poderia pensar o bom sem 

uma limitação, seja no mundo ou fora dele, pois essa limitação é a de que qualquer 

noção de bom não seria absoluta, pois estaria limitada nas próprias amarras da 

sensibilidade; somente seria possível imaginar algo como bom sem limites se esse algo 

fosse o próprio fundamento daquele algo bom; assim, ele declara literalmente que, isso 

se dará pela ideia de uma boa vontade
80

, que seria a construtora (o fundamento) do agir 

moral (algo absolutamente bom).  

Desta forma, em Kant, tanto os talentos do espírito, como discernimento, argúcia 

de espírito, capacidade de julgar, dentre outros, que são reconhecidamente bons em 

matéria de conhecimento vulgar e muitas vezes são hipervalorizados, podem ser 

corrompidos se a vontade que determina a ação não for boa
81

, assim como os bens da 

fortuna, os quais podem ser reunidos sob o conceito de felicidade, devem ser corrigidos 

e orientados através da boa vontade, que é a condição indispensável do próprio fato de 
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sermos dignos de felicidade. Para sermos dignos desta teríamos que respeitar e 

manifestar a responsabilidade já mencionada; e, esta, seria por tudo isso inescusável. 

Podemos dizer que toda matéria ou conteúdo das ações em si, não pode ser 

considerado nem bom nem mau, pois somente os princípios podem ser considerados 

dessa maneira. É, pois, a definição de uma ética formal que desconsidera a 

materialidade enquanto substrato de verificação de validade do sistema, rejeitando 

assim outras modalidades de éticas que focalizam a dimensão da matéria pelo viés 

clássico. No sistema kantiano temos a interdependência à vontade do sujeito, para que 

se atribua o valor da ação, em outras palavras, temos que a intenção do sujeito moral é 

determinante e fundamental para o valor da ação moral. Agora resta saber que vontade é 

essa que vai erigir uma ação legitimamente moral. Que vontade é essa que é 

essencialmente boa? 

Logo, vamos perceber que, para Kant, a boa vontade é ensimesmada e só assim é 

considerada. Mas, se fosse possível falar em um fim presente na boa vontade, este seria 

o de viabilizar a moralidade, e nisso poderíamos imaginar um fim último a ela 

indissociável (e aqui já presenciamos um conteúdo teleológico), um fim em si, pois não 

seria a boa vontade a própria condição da moralidade?!
82

  

Então, podemos enxergar que a vontade não adquire o título de boa por aquilo 

que promove em concreto (do ato não se afere a motivação), pois assim, a boa vontade 

seria apenas meio para alcançar um fim exterior, sendo nada mais nada menos que uma 

refém da sensibilidade. Ela é boa porque aglutina toda a fundamentação transcendental, 

equalizando a ponte para a esfera prática (ou seja, para a conduta humana), o que passa 

essencialmente pela noção do a priori, que engendra a razão pura, que por sua vez 

também é prática; enfim, a boa vontade é considerada em si mesma, como fim próprio, 

sendo a vontade consubstanciada como boa pelo instituto do querer
83

. Teríamos, com 

isso, uma boa vontade que é o bem supremo e a condição de possibilidade de todo o 

bem
84

.  
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Vejamos, continuando, Kant dirá que se partíssemos da premissa que um ser 

natural tem como finalidade a vida, ou seja, a autoconservação, o bem-estar, a 

felicidade, concluiríamos que esse ser deveria ser regrado pelo instinto e não pela razão 

e vontade. Em outras palavras, se a finalidade de um ser racional fosse somente a 

autoconservação e a felicidade, como condição de bem-estar, seria mais fácil ser 

orientado pelo instinto e não pela razão; quer dizer, se a vontade fosse boa pelo que 

atinge, por suas consequências ou por sua habilidade, teria que se reconhecer que o 

instinto é superior à razão
85

.  

Então, em se tratando da boa vontade como enunciadora da razão pura e ponte 

para o agir moral, temos que a razão, tida como faculdade prática, é a faculdade que 

deve exercer influência sobre a vontade; logo, se a razão que a fundamenta é pura, tendo 

também uma extensão prática, age influenciando a vontade, que se torna boa 

aprioristicamente, isto é, como boa em si mesma. A razão, que é pura, é também uma 

faculdade prática que deve dirigir a vontade e sua função é produzir uma boa vontade 

em si mesma; fazendo isso ela é a própria razão pura prática. A boa vontade é o bem 

supremo e engendra tudo que seja bom – criando, inclusive, as condições para o 

merecimento da felicidade. A felicidade, enquanto parâmetro humano, vem 

acompanhada da própria noção de humanidade, ou seja, somos dignos de sermos 

chamados de humanos na medida em que desenvolvemos a boa vontade, condição da 

moralidade. Sendo dignos de sermos humanos, merecemos ser felizes. Entretanto, a boa 

vontade não é o único bem, mas é o bem supremo, sendo condição de possibilidade de 

todo o bem
86

; por tudo isso, a razão reconhece o seu supremo destino prático na 

fundação de uma boa vontade
87

. 

Kant é de um rigor teórico impressionante. Por exemplo, para compreender 

completamente o conceito de boa vontade, ele convoca a noção de “dever”, pois o 

conceito de dever contém em si o conceito de boa vontade
88

. E nesse sentido fica cada 

                                                                                                                                               
de governança da razão sobre o comportamento, em prol da construção do discurso da universalidade). 

Mas não é só a razão pura que age, pois a razão instrumental que é a própria vontade, para se conectar 

com esse nível de exigência de universalidade, deve se pautar e/ou amalgamar com a pureza da razão, 

para intercambiar essa passagem da ideia à realidade daquela governança, ou seja, conduz a vontade 

humana ao autogoverno. Essa ilustração só pode ser elaborada discursivamente em nível de filosofia 

transcendental – é a originalidade kantiana, e que pode ainda ser melhor exposta. 
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vez mais claro o caráter formal de sua filosofia moral
89

; não só isso, ele proclama a 

necessidade de mostrar porque a lei prática, que veicula o agir moral, deve ser formal
90

. 

É sem sombra de dúvida uma demonstração consistente de sua capacidade de 

estabelecer um sistema com matiz deontológica, operando com uma estrutura, onde se 

pressupõem máximas
91

 e princípios
92

.  

E em sua jornada, continua dizendo que se as máximas podem ser representadas 

como leis práticas universais, há de se ter sua representação pela forma. Ele entende que 

mesmo o entendimento comum seria capaz de distinguir na máxima, enquanto princípio 

subjetivo da vontade, a forma capaz de se adaptar a uma legislação universal
93

, e isso já 

seria a presença da boa vontade, como elemento da disposição natural do homem
94

. 

Kant diz que 

Se, porém, se perguntar que é então propriamente a moralidade pura, 

na qual se tem de testar como metal de ensaio o conteúdo moral de 

cada ação, tenho que confessar que somente filósofos podem tornar 

duvidosa a decisão sobre essa questão; pois na razão humana comum 

ela está a tempo decidida, em verdade não por fórmulas gerais 

abstratas mas pelo uso costumeiro, quase como a diferença entre a 

mão direita e a mão esquerda.
95

 

Observada a presença da boa vontade na condição da natureza humana, 

fechemos o seu entendimento deste Kant deontológico
96

, que se propôs simplificado, 

pela concatenação com o conceito de dever. Nesse foco, continuemos com a 

fundamentação transcendental da moralidade, pois essa perspectiva em muito se 
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diferencia da que queremos propor mais à frente. A proposição de uma outra 

perspectiva só se mostrará viável, nem que seja como hipótese, se considerarmos esses 

aspectos na crítica à essa modalidade racional/idealista, metafísica, transcendental e 

formal.  

Com o intuito de buscar a unidade e promover estabilidade ao mundo concreto 

(múltiplo), Kant vislumbra a noção de “ideia”, fruto da razão. Ele preconiza que esta 

ideia deve ser pura; é o que entendemos por determinação da razão pura (desvinculada 

dos elementos sensíveis externos). Essa ideia pura, fundamentada em uma razão pura, é 

a ideia de um dever. Com isso, a razão que fundamenta a ideia de um dever é a mesma 

razão que produziria o cumprimento desse dever, do que podemos enxergar a sua esfera 

prática, ou seja, a razão se manifesta também como prática; e, nesse ponto, confunde-se 

com a própria vontade, já mencionada acima e, que deve ser, nesse caso, uma boa 

vontade.  

Essa boa vontade, ou razão prática, faz a conexão entre o absoluto e o relativo, 

entre o noumeno e o fenômeno, entre o inteligível e o sensível, em outras palavras, essa 

boa vontade veicula uma ação, que pode e deve ser reconhecida por toda a humanidade 

de modo universal e necessária. Esta ação constitui o dever moral
97

, sendo ele o 

resultado do que Kant chama de imperativo categórico: o agir somente pelo dever; 

contrapondo-se ao imperativo hipotético, que é motivado na sensibilidade, ou seja, com 

finalidade revestida de um caráter contingente.  

Para Kant,  

[a] representação de um princípio objectivo, enquanto obrigante para 

uma vontade, chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do 

mandamento chama-se imperativo. Todos os imperativos se exprimem 

pelo verbo dever [sollen], e mostram assim a relação de uma lei 

objectiva da razão para uma vontade que segundo a sua constituição 

subjectiva não é por ela necessariamente determinada (uma 

obrigação).
98

 

Desta forma e estendendo o raciocínio, o imperativo categórico é quando a 

máxima (princípio subjetivo da vontade) torna-se lei moral, ou seja, torna-se um dever 

ser (traduz, de fato, a obrigação). Em outras palavras, é uma lei da razão pura que, 
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também sendo prática, fundamenta uma vontade, ou o próprio querer, que resulta no 

agir; e esse agir é moral.  

Esse imperativo da moralidade pode ser retratado de uma forma unitária, e isto 

está escrito na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, enunciando-se da seguinte 

forma: “[a]ge apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que 

ela se torne lei universal.”
99

 Ele não se relaciona com a matéria da ação e o que dela 

deve resultar, pois, como já foi dito, Kant não estava preocupado em como as pessoas 

agiam ou agem, mas em como elas deveriam agir, isso porque o essencialmente bom na 

ação reside na intenção (Gesinung) seja qual for o resultado
100

. Sua pretensão é a de que 

a vontade, ou razão prática, possa dominar a sensibilidade; e, com isso, não sofrer 

influências externas, ou seja, ser livre; e, por conseguinte, teríamos o agir livre. A 

liberdade (em sentido positivo) é a essência de sua filosofia. E aqui temos de forma 

sintética o fechamento das ideias que fundamentam sua ética.   

Neste tópico tentamos demonstrar o que caracteriza a formalização do sistema 

moral kantiano; e, como temos visto, esta noção passa pelo entendimento da estrutura 

deontológica de sua ética, notadamente o que acabamos de apresentar e que tem na 

figura do imperativo categórico sua síntese mais sólida e expressiva.  

Consequentemente, vimos que os limites kantianos impostos pela arquitetura 

conceitual da moral, desenvolvida por ele próprio tendem a afastá-lo de qualquer 

dimensão empírica da moral – é o resultado de uma trama epistemológica. A partir 

dessa constatação crítica, e feita a exposição inicial do sistema moral kantiano – 

essencialmente formal e deontológico –, é importante e necessário tentar investigar 

alguma leitura kantiana, que nos oriente ao reencontro, se possível, de um residual 

conteúdo material em sua filosofia ética, ou em seu sistema moral.  

Precisamos forçar os limites do pensamento kantiano e interpretar, ou sugerir, 

até onde podemos ir com essa investigação, que se lança em busca, no próximo tópico, 

de mais algum substrato empírico do filósofo. Isso nos ajudará a ampliar a exposição 

epistemológica da condição moral do homem, em Kant.  
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2.3.  TELEOLOGIA NA FILOSOFIA MORAL KANTIANA: PROBLEMAS E 

FRONTEIRAS 

 

Como dissemos, em uma passagem acima, acreditamos que a visão deontológica 

do pensamento moral kantiano não exclui referências teleológicas, o que evidenciaria 

outra leitura da filosofia moral kantiana – inclusive mais abrangente.  Essencialmente, 

concentraremo-nos, aqui, em uma investigação sobre o elemento “finalidade”
101

, para 

depois, no terceiro capítulo, cogitar uma aproximação com o elemento “necessidade”.  

É importante dizer que esse caráter teleológico
102

 sempre existiu em sua 

filosofia, mas talvez (por muito tempo) tenha sido negligenciado ou mal compreendido. 

“Isso é lamentável, porque o conceito de um fim fornece um modo extremamente útil de 

ler a filosofia de Kant como o todo integral e sistemático que ele desejou que fosse”
103

. 

Sua preocupação, pois, com os aspectos teleológicos parecem ser contínuos em sua 

filosofia
104

. 

Pois bem, vejamos, por exemplo, aonde se chega com aquela associação, 

preanunciada, entre “vontade” e “dever”, resultado da demonstração do Kant 

deontológico, e que pode servir como uma lição propedêutica da ideia de uma teleologia
 

que deve ser lida em toda a obra do filósofo, em verdade, deve ser reconhecida como 

condição de possibilidade e viabilidade de suas ideias. 

Partindo da ideia de boa vontade como uma vontade que age meramente pela 

representação do imperativo categórico (por dever) Kant vai se questionar: 

[h]á contudo nesta ideia do valor absoluto da simples vontade, sem 

entrar em linha de conta para a sua avaliação com qualquer utilidade, 

algo de tão estranho que, a despeito mesmo de toda a concordância da 

razão vulgar com ela, pode surgir a suspeita de que no fundo haja 
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talvez oculta apenas uma quimera area e que a natureza tenha sido mal 

compreendida na sua intenção ao dar-nos a razão por governante da 

nossa vontade. Vamos por isso, deste ponto de vista, pôr a prova esta 

ideia
105

. 

Dito isto, vemos Kant materializar uma dúvida cética, que o faz imaginar a 

possibilidade de uma má compreensão da natureza em sua “intenção”. E, que intenção 

seria essa senão um propósito, pensa ele. Propósito esse que como veremos é de difícil 

entendimento
106

. Lembremos que a boa vontade, para Kant, é o incondicionado que 

toma forma para explicar sua epistemologia moral. Articulando com a concepção 

teleológica, tomando as palavras de Guyer, observamos que 

[e]ste uso próprio, por sua vez, consiste no emprego da razão pura 

para fornecer princípios reguladores para a busca da unidade 

sistemática no conhecimento teórico da natureza, em vez de princípios 

constitutivos para a cognição de objetos não condicionados para além 

da natureza, e, no domínio da prática, auxilia como um cânone na 

forma da lei moral e também na postulação de objetos 

incondicionados, a alma livre e imortal e Deus como o fundamentos 

da possibilidade de transformação do mundo da natureza em um 

“mundo moral”.
107

 

Para justificar a possibilidade da boa vontade, Kant chega à conclusão de que é 

possível sim acreditar que existam ações morais, e isso é sua resposta a toda e qualquer 

crítica cética/empírica que veicule princípios morais à esfera e aos desígnios da 

contingência. Eis um ponto importante para se enxergar as fronteiras de seu pensamento 

ao empirismo. Uma barreira claramente delineada pela sua epistemologia, que visa 

explicar o agir moral. Mas sua epistemologia não parece excluir uma teleologia
108

 – essa 

pode se apresentar na forma de uma deontoteleologia, como método de sua metafísica 

da moral
109

.  
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Essas fronteiras, poderíamos dizer, se dão no campo das justificativas sobre o 

“como” operam as possíveis ações morais. Essas ações morais para o filósofo são 

realizadas por dever
110

 e não apenas em conformidade a ele. Aqui, ele vai recorrer 

explicitamente ao princípio teleológico dos seres vivos
111

, supondo-o recursivo para 

extirpar o obstáculo empírico subjacente nesse problema, ou seja: aquela dúvida cética. 

É quando ele afirma que ao considerarmos as disposições naturais de um ser 

organizado, o que para ele se configura como um ser constituído em ordem a um fim 

que é a vida, estaríamos aceitando como princípio a noção de que nele não se encontra 

nenhum órgão que não seja o mais conveniente e adequado à finalidade a que se 

destina
112

. 

Na discussão de Kant, a noção de julgar algo um fim natural e a noção 

de um fim natural desempenham um papel importante. A fim de 

compreender a importância desses movimentos, podemos dizer o 

seguinte: sempre fazemos um juízo teleológico sobre o que julgamos 

ser natural, então nós implicitamente julgamos um objeto para ser um 

fim natural.
113

 

Se retornarmos um pouco no nosso discurso, quando da fundamentação da boa 

vontade, encontraremos Kant dizendo que se partíssemos da premissa que um ser 

natural tem como finalidade a vida, ou seja, a autoconservação, o bem-estar, ou a sua 

felicidade, concluiríamos que esse ser deveria ser regrado pelo instinto e não pela razão 

e vontade.  

Continuando, diz que se a finalidade de um ser racional fosse também somente a 

autoconservação e a felicidade, como condição de bem-estar, seria mais fácil ser 

orientado pelo instinto e não pela razão, quer dizer, se a vontade fosse boa pelo que 
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atinge, por suas consequências ou por sua habilidade, ter-se-ia de reconhecer que não 

haveria motivo pra existir a razão
114

.  

Disso podemos extrair que se o uso prático da razão não é destinado nem à 

conservação, nem à felicidade, como forma de promoção de bem-estar (o que seria o 

instinto muito mais eficiente neste propósito), e se observando o princípio teleológico, o 

qual enuncia que um ser vivo nada é sem finalidade ou atribuível a um mecanismo 

racional cego, o uso prático da razão deve estar destinado a alguma outra finalidade; e, 

diz ele, ser essa finalidade a produção de uma vontade boa em si mesma. E mais uma 

vez nos deparamos com sua formalidade (a ideia de boa vontade que se associa a tantas 

outras ideias), pois Kant buscava, com isso, arquitetar como se daria a construção do 

agir humano; e, isso para o filósofo só se poderia demonstrar formalmente.  

Para Kant,  

[q]uando se diz que é em si mesmo um dever para um ser humano 

converter em seu fim a perfeição pertencente a um ser humano como 

tal (expressando-se propriamente, à humanidade), essa perfeição tem 

que ser colocada naquilo que pode resultar de seus atos, não em seus 

meros dons pelos quais ele precisa estar em débito com a natureza, 

pois, de outro modo, não seria um dever.
 115

 

Como articular “dever”, “vontade” e “finalidade”? Em nossa dissertação de 

mestrado
116

, tentamos responder justamente a essa pergunta – tentamos imprimir uma 

(re)leitura teleológica da filosofia moral kantiana. Essa será útil, neste ponto, porque 

nosso objetivo, a partir de agora, será o de adentrar na teleologia kantiana propriamente 

dita, mais especificamente, tomado como suporte o ensaio de 1788 (anterior à terceira 

crítica) que aborda a questão do uso de princípios teleológicos em filosofia e a segunda 

parte da terceira crítica, a que trata da faculdade do juízo teleológico
117

. 
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A metafísica kantiana dedica atenção à ideia de um princípio regulativo da razão 

que personifica a roupagem teleológica de sua filosofia com referência a um reino dos 

fins. Esse princípio é necessário, inclusive, para dar uma maior densidade a sua 

fundamentação sobre a moral
118

. Isso está pulverizado em seu sistema, e não é à toa que 

esse horizonte fará com que o filósofo sinta a necessidade de construir, após sua FMC, 

uma crítica da razão (pura) prática para conectar sua fundamentação transcendental com 

a esfera de atuação humana, aquela que convoca seu agir, e também uma terceira crítica, 

que tratará da faculdade do juízo (CJ), inclusive da questão da faculdade do juízo 

teleológica. 

Interessante perceber que, no mesmo ano em que publica tal obra (1788), Kant 

se sente impulsionado a também publicar um ensaio (o que se apresenta a nós como 

fruto de ideias geradas concomitantemente à confecção das noções presentes naquela 

obra) que enuncia a utilização de princípios teleológicos em filosofia. Fundir as 

temáticas é um caminho natural que o filósofo parece intuir e buscar.  

Bem, o uso da teleologia e de princípios teleológicos, na filosofia de Kant, fica 

evidente quando da discussão dos dois métodos possíveis para a investigação da 

natureza. Kant afirma no seu ensaio de 1788 que: 

Se nós entendermos por natureza a soma total de tudo que existe 

determinadamente segundo leis e no mundo (como natureza 

propriamente dita) essas coisas conjuntamente com suas causas 

supremas, nós podemos tentar investigar a natureza segundo dois 

métodos. O primeiro destes métodos é chamado física, o segundo 

metafísica. O método da física é teórico e emprega apenas propósitos 

tais que podem ser conhecidos através da experiência. Ao contrário, o 

método da metafísica é teleológico e pode empregar somente um 

propósito estabelecido pela razão pura para seu fim
119

. 

A partir desta afirmação podemos conduzir, por dois caminhos, a presente 

exposição; um que perpassa pela discussão da divisão kantiana entre natureza e 

liberdade, donde chegaremos à questão da razão e sensibilidade; e um outro caminho, 

que se inicia pela relação entre metafísica e teleologia, e que nos levará a compreender a 

afirmação de Kant, bem como sua repercussão, ao dizer ser teleológico o método da 

metafísica.  
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Tomando este último caminho, podemos articular tudo que apreendemos até 

aqui sobre a metafísica kantiana, principalmente, se tomarmos o núcleo de sustentação 

da teoria (transcendental) kantiana como possível, o que perpassa pela problemática já 

esboçada acerca da existência de deus. Isso pelo fato de esta articulação poder ser 

considerada em termos de que toda a fundamentação por detrás de um “fim” da razão, 

capaz de promover a ideia de um dever como fundamento da liberdade/moralidade, 

conecta-se e ao mesmo tempo necessita da própria concepção de um princípio da razão 

– um princípio regulativo (um princípio teleológico). Assim, evidenciam-se mais 

radicalmente as fronteiras do pensamento kantiano, tanto sobre a metafísica como sobre 

a moralidade. E esse princípio teleológico é sua fronteira (como limite da razão) e, ao 

mesmo tempo, uma grande problemática. Vejamos. 

Kant já inicia a segunda parte da CJ, a que trata do juízo teleológico, enunciando 

uma conformidade subjetiva a fins da natureza nas suas leis particulares, e diz que isso 

se daria por princípios transcendentais (portanto com fundamentação metafísica).  

Essa conformidade subjetiva funcionaria como forma de viabilizar a 

compreensão da faculdade do juízo humana e sua conexão com as experiências 

particulares. Não se trata aqui ainda da referência a um juízo teleológico, mas a uma 

forma de juízo reflexivo. Porém, esse juízo pode se tornar teleológico reflexivo.  

Para Kant, o juízo, em geral, é descrito como a “faculdade de pensar o particular 

como contido no universal. No caso de este (a regra, o princípio, a lei) ser dado, a 

faculdade do juízo, que nele subsume o particular, é determinante”. Contudo, “se o 

particular for dado, para o qual ela deve encontrar o universal, então a faculdade do 

juízo é simplesmente reflexiva.” Então, nesse caso, como o juízo busca o universal a 

partir do particular da natureza, identificará, o filósofo, a necessidade de um princípio, 

que não poderá ser universal (pois isso o tornaria em juízo determinante); sendo assim, 

esse princípio seria identificado, por Kant, naquele que se propõe a si mesmo, 

constituindo-se em um princípio reflexivo de “conformidade a fins da natureza”
120

. 

Dessa forma, esse juízo reflexivo, que ainda não é teleológico, “produz juízos 

teleológicos reflexivos”; e é a partir daí que “Kant sugere ocasionalmente na CJ que os 

juízos reflexivos são, num certo sentido, anteriores aos juízos determinantes. São eles 

que formam uma ponte entre os domínios da razão teórica e prática e seus juízos.”
121

. 
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Por fim, tudo isso se daria em um sistema com essa mesma natureza, ou seja, 

enunciados por princípios e que se articulam pelo jogo entre a unidade da faculdade do 

juízo e a multiplicidade das experiências particulares.  

A partir desse “jogo”, então, seria construída a natureza para o homem, tendo 

suas formas o significado atribuído por eles. Esse jogo, diz Kant, serve simultaneamente 

para fortalecer e entreter as forças do ânimo e, dentre os seus muitos produtos, é 

perceptível a sugestão do filósofo à existência de formas apropriadas, especificamente 

adequadas, tão evidentemente “belas” que nossa faculdade do juízo as percebe assim
122

.  

Nesse sentido, ele vai sugerir que múltiplas seriam as formas possíveis, por 

exemplo, de um pássaro que tem uma anatomia específica, mas que nós a reconhecemos 

(aquela forma) como coerente e efetiva para sua existência na natureza; e, nisso, não 

precisaríamos recorrer a um tipo especial de causalidade, a causalidade dos fins. Com 

isso, Kant mapeia a singularidade humana, extraindo-nos da natureza em sua 

causalidade existencial compreensível a nós. Essa singularidade que em Kant podemos 

entender como “natureza humana” é a responsável pela construção da compreensão da 

própria natureza em geral, i.e., para ele, nós homens somos capazes de construir 

significados na/da natureza, e isto porque somos também capazes de pressupor um outro 

tipo de causalidade (a causalidade dos fins) – essa como reguladora da ideia (e 

possibilidade) da liberdade.   

Diferentemente do que ocorre em todo o resto da natureza, no homem, em 

função de sua própria faculdade do juízo, teríamos a necessidade de ter que dispor dessa 

causalidade especial, por exemplo, para entender a própria forma racional de ser dele; e 

isso em Kant só é visível, não por uma causalidade qualquer
123

 subsumida as 

contingências da natureza sensível, por uma noção de um princípio que funcionaria 

como “regulativo”
124

; e, este princípio, seria teleológico, ou a própria causa final ou 

suprema da natureza humana, enunciada na passagem do ensaio de 1788 

supramencionado.  

Mas isso não é simples de se defender como coerente em Kant, mesmo porque 

ele próprio se vê colidindo em limites – os limites da própria tradição filosófica e 

metafísica: a separação dialética entre inteligibilidade (racionalismo) e sensibilidade 

(empirismo); no caso kantiano, essa separação aqui se apresenta pela dicotomia 
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liberdade/natureza. E essa discussão é relativa àquele primeiro caminho (já apontado) 

quando da visualização da estratégia metodológica kantiana anunciada em seu ensaio de 

1788, sobre o uso de princípios teleológicos em filosofia. 

Natureza e liberdade personificam mais um limite, e mais um problema nas 

pretensões kantianas. Nossa tarefa aqui é apontar essa limitação, e dizer que a 

enfrentaremos no tópico 3.3, quando redefiniremos a noção de natureza como 

organismo vivo. Será o momento de enfrentamento da própria problemática da causação 

na natureza e do estatuto do princípio teleológico, em outro nível. Não é o momento 

aqui, porque precisamos ainda da discussão que faremos sobre a perspectiva empírica 

do darwinismo e de aspectos da biologia evolutiva. 

Dito isso, agora o que nos interessa é mapear essa (oni)presença teleológica em 

sua filosofia moral, ou pelo menos indicar que esse conteúdo está presente em suas 

interrogações acerca do conhecimento possível sobre a moral. Reafirmamos, ele está 

preocupado exaustivamente em produzir um repertório linguístico e lógico que explique 

a operacionalização do agir moral e sua possibilidade como objeto de conhecimento 

racional/metafísico. Ele está o tempo todo lidando com essa fronteira. 

Como Kant funda a moralidade na ideia de boa vontade e não faz referencia, 

sequer remota, no empírico sobre a causa dessa boa vontade, sua ética se enrijece e até 

mesmo seu caráter teleológico fica preso nessa formalidade, pois na medida em que não 

se pode tratar da “existência” (como já vimos), e apenas da possibilidade das coisas (a 

possibilidade, por exemplo, de uma ação moral, mas nunca da verificação indubitável 

desse agir moralmente), ou seja, de uma intuição que corresponda ao seu conceito, não 

se poderia tratar de forma alguma da causa e efeito. Com outras palavras, mas em uma 

reflexão semelhante, Hanna dirá que, 

[c]om isso, queremos dizer que a forma como Kant articula sua 

filosofia moral gera um limite muito nítido, que é o próprio limite do 

tipo de conhecimento possível. A questão por trás dessa problemática 

é o estatuto do conhecimento – a modalidade kantiana é a de um 

conhecimento transcendental que, no máximo, só pode articular a 

instância de uma causalidade especial: a dos fins. Sendo assim, a ideia 

remota de uma compreensão causal, que nos conduziria a uma 

investigação originária do porquê da moralidade em termos empíricos, 

fica restringida ou, até aqui, impossibilitada em Kant
125

.  
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Dessa maneira, será que só poderíamos considerar a conformidade a fins de 

maneira formal e nunca como fim natural
126

? Estamos conscientes dessa problemática. 

Veremos que ele mesmo, ao falar de outra modalidade de causalidade, a causalidade dos 

fins, abre caminho para salvaguardar sua teleologia moral. 

No parágrafo 65 da CJ, Kant dirá que uma coisa que deve ser possivelmente 

reconhecida como produto natural, assim como também reconhecida como fim natural, 

tem que se comportar em relação a si mesma e de forma recíproca como causa e efeito. 

E continua tentando determinar o que seja esse comportamento. Mas esse é um conceito 

problemático, justamente por se lançar na direção da aproximação entre a ideia de uma 

“ordem” e a própria ideia de “natureza”; “fim natural” carregaria, a princípio, em seu 

enunciado, algo de contraditório. 
127

 Senão, vejamos nas palavras de Ginsborg: 

[t]omamos algo como um fim se considerá-lo como produzido pela 

causalidade de um conceito, o que implica que foi produzido como um 

resultado da sua concepção.  Mas, algo conta como natural, em face 

do que, precisamente na medida em que ele não é o produto de uma 

criação, e, portanto, ao que parece, não seria um fim. Um dos desafios 

filosóficos mais importantes para qualquer intérprete simpático ao 

ponto de vista kantiano sobre organismos é explicar como esta 

aparente contradição pode ser conciliada
128

. 

Kant, por sua vez, disse que a ligação causal, na medida em que ela é 

simplesmente pensada por intermédio do entendimento, estabelece uma conexão que 

constitui uma série de causas e efeitos, sempre em sentido descendente. Por outro lado, 

a própria coisa que pode ser entendida como efeito de uma causa, e que a pressupõe 

como causa de si próprias, não pode reciprocamente e ao mesmo tempo ser causa 

daquela
129

, pois esta a originou; e, tal qual um fluxo geracional, o caminho é 

descendente. Kant denomina essa ligação causal de causas eficientes (nexus effectivus).  

Continua seu raciocínio dizendo que também se pode, em sentido inverso, 

pensar uma ligação causal segundo um conceito da razão (de fins); e, se a 

considerarmos tal qual uma série, conteria uma dependência que se manifestaria tanto 

em sentido descendente, como em sentido ascendente; ou seja, uma coisa que seria 

efeito de uma causa passaria a ser causa daquela coisa que a gerou enquanto efeito, e 
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que agora seria efeito dessa causa. E a essa conexão causal Kant denomina de causas 

finais (nexus finalis).  

Diz ainda que poderíamos chamar a primeira modalidade de causas reais e a 

segunda de causas ideais, pois com isso encerraria a conceituação dos tipos de 

causalidade, não sendo possível imaginar outra modalidade além dessas
130

. A partir 

disso, Kant vai delinear o que seria necessário para que uma coisa pudesse ser 

considerada como fim natural. Serão duas as exigências.  

A primeira preceitua uma necessidade que as partes de uma coisa se relacionem 

com o todo, como condição de possibilidade delas próprias (as partes). Desta forma a 

coisa seria um fim, consequentemente, apreensível por uma ideia a priori, ou enquanto 

unidade sintética do processamento da razão, que possa representar tudo que naquele 

fim esteja contido. Kant diz que uma coisa pensada dessa forma seria uma obra de arte 

(por definição), ou seja, a junção de suas partes, bem como a constituição que resultaria 

no todo, seria mero influxo da ideia a priori que se tem do todo.  

É onde cumula sua segunda exigência. Vai indagar que se uma coisa, como 

produto natural, deve conter em si mesma e na sua necessidade interna uma relação a 

fins, sendo somente possível como fim natural e não engendrando a causalidade dos 

seres racionais fora dela, então será necessário exigir que as partes dessa mesma coisa 

se liguem para a unidade de um todo – seriam, com isso, causa e efeito de sua forma, 

reciprocamente.  

Devemos perceber que não é somente a ideia de um todo que articula a soma que 

resulta na forma; pois é a junção das partes que originará o todo. Desta forma, teríamos 

que a ideia do todo determinaria a forma e a ligação de todas as partes; e isso é uma 

inversão ao que se disse na primeira exigência, pois se apresenta de forma recíproca. Ou 

seja, não seria uma obra de arte, na medida em que não é articulado o todo 

simplesmente através da ideia que se tem do todo, mas essa ideia é uma unidade 

sintética (talvez com fim regulativo) gerada da condição natural de justificativa 

existencial das partes e do todo, em outras palavras, ela funciona “como fundamento de 

conhecimento da unidade sistemática da forma e ligação de todo o múltiplo que está 

contido na matéria dada, para aquele que ajuíza essa coisa”
131

. 
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A preocupação de Kant está em tentar demonstrar outro tipo de causalidade, 

como dissemos, uma causalidade especial (dos fins). Essa causalidade jamais poderia 

ser compreendida fora da circunscrição dos seres organizados, e é exatamente onde ele 

vai chegar com seu raciocínio, ou seja, as coisas como fins naturais são seres 

organizados; e dentro desta categoria está o homem. 

Continua no parágrafo 65 da CJ dizendo que um corpo que deve ser ajuizado em 

si, e segundo a sua forma interna, deve, necessariamente, ter suas partes se produzindo 

umas às outras reciprocamente em conjunto (seguindo a forma e as suas ligações), o que 

resultaria na produção de um todo a partir de sua própria causalidade, seria meio e fim 

de si mesmo; e nesse sentido seria possível imaginar que aquela ideia de que ele fala, a 

de um fim regulativo, poderia ser um princípio, sendo este o fundamento (inclusive) de 

possibilidade para se conectar causas eficientes com causas finais, na medida em que 

essas últimas seriam causa daquelas, que seriam seu efeito
132

.  

Dessa forma, na natureza, além de ser pensada por intermédio do todo, também 

cada uma das partes, uma vez que só existem porque existem as restantes, são pensadas 

em função umas das outras – é o que constitui a noção de órgão. E diferentemente dos 

instrumentos da arte, onde a representação é apenas a de um fim, temos que quando um 

órgão produz as outras partes (e, como vimos, essas umas às outras) temos um 

instrumento da natureza. Do que chegamos à constatação: “somente então e por isso 

poderemos chamar a um tal produto, enquanto ser organizado e organizando-se a si 

mesmo, um fim natural.”
133

  

Nesse sentido então, aquele princípio seria um princípio meramente regulativo 

para a possibilidade de um juízo reflexivo, porque um conceito de uma coisa, enquanto 

fim natural, ou fim em si, não é constitutivo do entendimento ou da razão. É muito 

evidente que Kant coloca o homem nessa condição de um ser organizado da natureza, 

engendrando a ideia de fim natural. Ele vai além, e compromete-se esbarrando em mais 

uma fronteira, a qual apontará para a reviravolta evolucionista do século XIX. 

Kant atribui aos seres humanos um papel especial na realização desse 

bem maior em virtude de sua racionalidade e da moralidade. O bem 

maior só pode ser realizado por seres humanos como seres racionais e 
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morais, o que significa que a humanidade é o fim último da 

natureza como um todo.
134

 

Essa construção conceitual vai, cada vez mais, delimitando a polaridade humana 

razão e sensibilidade, ou as dimensões da natureza humana inteligível e sensível, 

matizes que vão refletir o nôumeno e o fenômeno kantiano. Kant, mais uma vez, se viu 

envolto e aprisionado em sua estratégia engenhosa com propósitos dignos de construção 

de um entendimento acerca da moralidade. E esse só foi possível pela estrutura formal.  

Contudo, é no parágrafo 66 da CJ que ele se vê em cheque, pois ao estruturar 

sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes ele menciona o princípio teleológico, e 

este se propõe como equilíbrio conceitual de todo o seu sistema
135

, ou seja, essa sua 

teleologia, ou a ideia de fins da natureza, que engendraria uma noção de causa final, 

seria o elo forte para a salvaguarda de toda e qualquer ideia de uma necessidade de 

desenvolvimento da moralidade, pois essa seria, em última análise, um resultado natural 

do desenvolvimento das faculdades e disposições também naturais do homem
136

, não 

visíveis nem verificáveis, mas fundamentais.  

Contudo, ele não diz o “porquê” disso. Ou seja, ele fica na fundamentação 

transcendental da ideia de uma boa vontade em si. E como vimos, por ele mesmo, a 

ideia não basta para justificar o fim natural. Ginsborg, em 2001, também falará da pouca 

literatura a respeito desse capítulo kantiano, dizendo que poucos têm enfrentado essa 

problemática
137

. 

Essa problemática, que muito provavelmente inquietou Kant, talvez seja 

refletida exatamente naquele parágrafo 66, pois quando vai tentar demonstrar o estatuto 

do princípio teleológico Kant se mostra confuso, assim como passa essa confusão para o 
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próprio estatuto. Seria ele “dedutível da experiência” ou seria fundado em algum 

“princípio a priori” qualquer
138

?  

Ele menciona as duas coisas. Mas não enfrenta radicalmente esse problema que 

articularia a relação entre a interioridade da razão (que formula o entendimento das 

coisas) e a exterioridade da existência (que condiciona e relativiza a própria noção de 

verdade).  

Mesmo não ficando clara a postura kantiana, essa talvez seja a ponte (ou uma 

tentativa de aproximação) que o filósofo estabelece entre aquelas dimensões 

dicotômicas, só enxergadas pelo ser humano, ou só presentes em sua natureza bivalente. 

Aqui é uma fronteira significativa da compreensão de um Kant teleológico e de até onde 

ele pode chegar com suas dúvidas. Mas deixaremos isto de lado por enquanto e 

aprofundaremos a questão no quarto capítulo. Por ora indagaremos sobre os limites 

entre natureza e liberdade na filosofia kantiana. 

Parece-nos evidente que a discussão do estatuto do princípio teleológico dialoga 

diretamente com toda essa dualidade marcante e que caracteriza ainda a dogmática da 

tradição
139

. Esse espólio kantiano se mostra interessante e sugere possibilidades. Temos 

consciência de que o real enfrentamento da discussão do estatuto nos conduzirá também 

à radical convergência para a discussão da noção de natureza como condição para 

existência da vida orgânica, ou habitat para o desenvolvimento de nossos valores, sejam 

verdadeiros, falsos, morais, imorais, amorais ou extramorais. 

Portanto, dada a densidade do tema, retomá-lo-emos gradativamente, e 

acompanhado de cada etapa e nova bagagem aqui alcançada. Nossos interlocutores, 

nesse empreendimento, também voltarão à cena no seu tempo.  

Então, nesse contínuo, 

[...] se havia um abismo intransponível entre natureza e liberdade, com 

a terceira crítica tal abismo desaparece, pois vemos que, se de um lado 

ajuizamos os fenômenos dentro de um mero mecanismo, de outro 

podemos ajuizá-los consoante o princípio de finalidade, isto é, 

segundo a idéia de liberdade, uma vez que através desse princípio ela 
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se faz possível (pensável) na natureza: pensamos a natureza como 

favorável às ações por liberdade.
140

 

Ou ainda,  

Kant nos apresenta uma causalidade fundamentalmente mecânica no 

âmbito de um ajuizamento determinante, onde não há espaço para a 

liberdade, uma vez que a esse juízo concernem princípios 

constitutivos do conhecimento, e a liberdade (embora necessária) não 

é objeto de um saber teórico. Em contrapartida o juízo reflexionante 

apresentado na C. F. J. usa o princípio de finalidade como princípio 

regulativo, ou seja, não é possível conhecermos algo tal qual uma 

finalidade na natureza, uma vez que ele funciona apenas como 

princípio heurístico, isto é, é “como se” (als ob) houvesse na natureza 

uma causalidade outra que não aquela oriunda de um entendimento 

discursivo (via categoria de causalidade) e aplicada à experiência pelo 

juízo determinante. Com efeito, esta espécie de causalidade, embora 

passível de conhecimento, nos dá apenas o como (wie) as coisas 

ocorrem e não o para (wozu) onde elas se encaminham.
141

 

Percebendo essa discussão ampla demais, que também nos remeteria à discussão 

da obra kantiana em sua integralidade, analisada pelo viés de sua teoria e prática, 

optamos, por enquanto, pelo entendimento de que tal divisão (natureza/liberdade) pode 

ter se dado em sua filosofia com intuito didático-metodológico. O que nos resta aqui, 

nessa especulação sobre até onde podemos enxergar os limites de seu pensamento 

teleológico, é perguntar: seria sua teleologia uma teleologia natural? Se sim, e de que 

tipo, também veremos no tópico 3.3. 

Por enquanto, 

[h]á então, parece, uma relação direta entre a Moralidade e o Princípio 

Teleológico em Kant, de modo que para mostrar que uma boa 

vontade, uma vontade que age moralmente, não é uma quimera (no 

sentido de que é crível, não se trata de uma fantasia), teríamos que 

pressupor este princípio, que pressupõe uma harmonia de propósitos 

na natureza.
142
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Em linhas gerais, esta é a sugestão do aspecto teleológico presente na filosofia 

kantiana
143

, pois com essa pressuposição do princípio teleológico o agir moral deixa de 

ser fantasioso; é um agir baseado na noção de boa vontade, mesmo que essa não possa 

ser demonstrada, não se podendo provar a intenção (incognoscibilidade) por trás do ato; 

em outras palavras, acreditando-se na ideia de boa vontade, e esta sendo o fundamento, 

enquanto finalidade da razão, teríamos a ação (veiculada ao desdobramento prático da 

razão) em acordo com uma boa vontade, logo, uma ação moral nos padrões kantianos. 

São essas pressuposições que repercutem como limites formais no pensamento 

kantiano, tornando sua obra (ou projeto) moral incapaz de se articular com a existência, 

propriamente como uma questão ontológica, e esses limites se articulam com o que já 

foi exposto como limites à própria possibilidade da metafísica em geral e sua 

problemática essencial da existência de Deus.  

Portanto, vimos nesse tópico que, apesar de Kant dar um passo adiante na 

questão da moral (articulada que está em sua fundamentação transcendental e 

metafísica) com suas reflexões teleológicas (as quais o auxiliam a fazer a ponte entre 

teoria e prática) apontando para uma noção de fim natural, ele não consegue transpor, 

completamente, a dicotomia que se torna cada vez mais evidente em sua ‘grand theory’: 

a separação entre natureza e liberdade. Pelo contrário, fica clara essa distinção feita por 

ele próprio. 

A transposição da separação conceitual/epistemológica instituída entre natureza 

e liberdade pode até ser sugerida/cogitada, mas em Kant ela não é realizada em sua 

totalidade. Não se realiza de forma concreta, e sim, apenas metodologicamente – através 

do privilégio humano da liberdade, o homem “aparta-se” da natureza. E, com isso, o 

valor atribuído por Kant ao noumeno (ou à seara da liberdade) é intocável, não 

absorvendo a possibilidade de autocrítica desse modelo de filosofia.  

Sendo assim, sofre enfrentamentos, porque ou existe uma carência de reflexão 

de cunho ontológico no filósofo e em sua teoria transcendental, ou (o que acreditamos) 

ele se vê enclausurado em seu sofisticado sistema conceitual e epistemológico, o que o 

impede de ir além. Transpor a dicotomia integralmente apontaria para uma acomodação 

da liberdade na natureza; e para articular esse caminho é necessário ir além de sua 

metafísica e alcançar a reflexão empírica propriamente – isso impacta na própria forma 
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como Kant enxerga a ontologia. O alcance kantiano, ou proposta, para solução daquela 

dicotomia é sua teleologia natural, congregada à ideia de um princípio regulativo – essa 

é sua fronteira ao empírico. 

Por ora, é apenas possível entender como se dá, através de seu pensamento, a 

articulação/aproximação entre teoria e prática; e isso está de acordo com o que 

entendemos por deontoteleologia do sistema kantiano. Ou seja, o que caracteriza a 

deontoteleologia é a conjugação entre o imperativo categórico como princípio supremo 

da moralidade (que ‘em si’ rege e representa, sistematizando e sintetizando a mecânica 

do agir moral) e o que foi demonstrado como princípio regulativo (teleológico) da 

razão, que autoriza essa mecânica, na medida em que anuncia uma outra modalidade de 

causalidade, transferindo para o próprio ser racional (enquanto organismo) a 

competência e capacidade de auto-organização de si; logo, essa conjugação entre esses 

princípios seria a resposta kantiana à dúvida cética sobre a possibilidade do agir moral. 

Em outras palavras, um ser que se auto-organiza estaria autorizado a se 

autogovernar em termos de autonomia. Se a autonomia está presente no princípio 

incondicionado (o imperativo categórico) como formulação possível da razão, a 

autorização dessa autonomia/autogoverno estaria no princípio teleológico dos seres 

organizados, que nos leva ao máximo do que podemos ser em termos de auto-

organização; no caso humano, o desenvolvimento da moralidade. Eis a minha 

compreensão de uma deontoteleologia kantiana. Contudo, meu projeto, nesta tese, é ir 

além disso e tentar demonstrar o “porquê” de ser assim; e, para isso, acomodar a 

liberdade na natureza, o que parece não ser realizado em Kant.  

Todavia, nossa proposta não pretende restringir a liberdade à natureza. Estamos 

falando de uma predisposição (dos indivíduos humanos) para a liberdade como algo 

natural. Essa predisposição pode levar o homem à liberdade e à moralidade, entretanto 

(e isso é importantíssimo) ela não é determinante no nível individual; mas pode ser 

determinante no sentido de sobrevivência (ou autoconservação) da espécie. E isso é 

distinto do que Kant construiu; mas, nosso posicionamento só ficará totalmente claro no 

último capítulo, que é também a conclusão. O que pretendemos acrescentar 

contributivamente, ao final da tese, é o “porquê” dessa predisposição, ou seja, a origem 

da moralidade humana. É nesse contexto que falamos em uma acomodação da liberdade 

na natureza. Para atingirmos esse repertório, continuaremos nossa investigação.  
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3. PARA ALÉM DA METAFÍSICA KANTIANA: UM OLHAR PARA O 

EMPÍRICO 

 

No primeiro capítulo esboçamos a arquitetura da moralidade kantiana, sob o 

prisma de sua metafísica, de sua deontologia e de sua teleologia. Tentamos religar esses 

três aspectos, por vezes didaticamente desarticulados e separados por leituras simplistas 

de Kant. Esses três aspectos de sua filosofia dão forma à epistemologia moral do 

filósofo. Contudo, apesar do rigor lógico de seu discurso, da sistematicidade estrutural 

de seu pensamento e da possibilidade de se reconhecer a consistência das pretensões de 

universalidade da moral em sua filosofia, pensamos que ele não enfrenta radicalmente o 

“porquê” da moral no homem, embora seja impecável em explicar o “como é possível” 

o agir moral. 

Pensamos dessa forma porque entendemos que seu esforço singular, e bem 

sucedido, de construir um discurso sobre a moralidade do homem faz com que ele se 

preocupe em prescrever um modelo para ações que podem se ligar, ou dialogar, em uma 

perspectiva universal, o que só é possível pela supressão das variantes sensíveis, da 

dinâmica prática da vida do homem, que se articulam e se manifestam na relação 

natureza-cultura. Ou seja, Kant opera com o limite, para o seu discurso moral, em tudo 

que possa sugerir heteronomia e o condicionado prático oriundo, em última análise, da 

sensibilidade.  

Superar esse limite, ou começar a tentar transpor essa dicotomia que se instaura 

em sua própria metafísica é o que tentaremos fazer a partir daqui. Entender até onde é 

possível chegar com Kant é também nossa tarefa; para, em seguida, sugerir uma 

abertura da tese para além do próprio Kant; sem, contudo, descaracterizá-lo ou excluí-lo 

do debate. Esse é um objetivo ainda esperado até este ponto. Vejamos por onde 

podemos começar a pensar essa relação natureza-cultura. 

 

 

3.1.  PEDAGOGIA MORAL E APERFEIÇOAMENTO MORAL: DOIS LADOS 

DE UMA MESMA MOEDA KANTIANA 

 

Nossa intenção neste momento é circunscrever o ambiente kantiano que agrega 

duas instâncias de seu repertório: a ideia de um projeto de aperfeiçoamento moral da 

humanidade e a relação com sua pedagogia moral. Pretendemos, com isso, desenvolver 
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um conceito de reciprocidade entre a sua “ideia de aperfeiçoamento” e a “prática 

pedagógica” anunciada por ele.  

Para chegarmos nisso, é necessário que nos apropriemos de um Kant menos 

deontológico e mais teleológico, sem descaracterizá-lo. Por isso a preocupação com a 

introdução dos aspectos teleológicos kantianos no capítulo anterior.  

Poderíamos começar já aqui com uma interrogação: de fato, é possível crer que 

o homem e a humanidade estão se aperfeiçoando moralmente? Esse enfrentamento é 

complexo e convoca várias linhas de pesquisa.  

Atentos à história, percebemos que muitas teorias foram produzidas acerca da 

transição das sociedades primitivas às sociedades mais complexas
144

, o que traz sempre 

a questão da ética como elemento nevrálgico. Dito isto, e concentrando-nos mais 

especificamente para a sugestão kantiana de evolução das capacidades racionais 

humanas, há de se ter em mente esse movimento (uma jornada em busca do 

aperfeiçoamento) ao qual se submete o homem desde sempre, preenchido que está por 

essa ideia em seu imaginário. 

Encadeando nosso raciocínio, a partir do que se discutiu no capítulo anterior, é 

possível observar que 

[n]o apêndice à Crítica do Juízo Teleológico, Kant procura identificar 

o objetivo final da natureza como um todo. Ele o encontra na 

realização do bem maior, tal como apresentado em sua teoria moral. 

Kant atribui aos seres humanos um papel especial na realização desse 

bem maior em virtude de sua racionalidade e da moralidade.
145

 

Não é por outra coisa que o bem maior, para Kant, só pode ser realizado pelos 

seres humanos como seres racionais e morais, o que significa que a humanidade, assim, 

seria, para ele, o fim último da natureza como um todo
146

. Essa é a condição moral 

humana para Kant. 
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De acordo com Kant (...) O que torna os seres humanos únicos entre 

os animais é a capacidade e a vontade de definir seus próprios 

objetivos. Pela característica virtuosa da capacidade de uma vontade 

racional [não instintiva], Kant defende que o ser humano possui o 

título de "senhor da natureza". Para Kant, isso implica que os seres 

humanos devem transcender a sujeição a fins da natureza e, portanto, 

vir a exercer a sua própria independência. Este propósito ordena a 

humanidade para criar e sustentar a cultura acima e além da 

natureza.
147 

Ao encontro dessa metarracionalidade humana, vimos que a ideia de um 

princípio regulativo – aquele trabalhado por Kant no §66 da CJ e tido como o principio 

dos seres organizados – é o elemento chave para referenciar o que Kant chama de “fim 

natural”, ou seja, aquilo que é causa e efeito de si mesmo. E aqui o homem pode ser 

enquadrado. Nossa primeira subtese perpassa pelo conceito de fim natural – engendrado 

que está na discussão teleológica –, utilizado como recurso de analogia
148

. A discussão 

que se deu até aqui foi de ordem epistemológica. 

 Mas, antes de nossas conclusões finais, ainda teremos uma outra subtese, onde – 

mais uma vez – convocaremos a questão do fim natural, enfrentando as possibilidades 

empíricas introjetadas nesse conceito, o que caracterizaria mais claramente aquilo que 

viemos chamando de estatuto do princípio teleológico dos seres organizados em Kant. 

Concentrando-nos na primeira subtese, passemos a uma questão: como 

poderíamos dimensionar o homem como causa e efeito de si mesmo? 

Queremos demonstrar que isso só seria possível pelo entendimento da condição 

moral do homem, que se atrela ainda a dois aspectos: um que envolve a educação e 

outro que envolve a evolução (elementos presentes na humanidade).  Logo, 

pretendemos que pedagogia e aperfeiçoamento sejam causa e efeito do que chamamos 

de condição moral humana (na espécie). Então pedagogia e aperfeiçoamento seriam 

causa e efeito um do outro.  

Podemos dizer que através das articulações entre pedagogia e aperfeiçoamento, 

poderíamos evidenciar um Kant preocupado com a construção de um projeto para a 

humanidade, vale salientar, um projeto pedagógico e moral. É dessa preocupação que se 

poderia fazer do filósofo em questão não mais um pensador puramente exegético, 

preocupado e engessado nas formalidades de um diagnóstico da natureza moral e 

racional humana.  

                                                 
147

 CRITCHLEY, Peter. Ibidem, p. 70. (Tradução, parênteses e grifo nossos) 
148

 BECKENKAMP, Joãosinho. “Analogical thought in Kant’s transcendental philosophy (o pensamento 

analógico na filosofia transcendental de kant)”. Kant e-Prints. Campinas, Série 2, v. 3, n. 1, p. 1-13, jan.-

jun., 2008. 



67 

 

Passaria, ele, a caracterizar-se muito fortemente como educador por excelência; 

e, nesse sentido, poderíamos convocar todos os pressupostos conceituais da filosofia 

moral kantiana, encaixando-os em uma dinâmica de apologia à experiência moral, que, 

em essência, é a condição de exaltação da vida, enquanto ‘maximum’ ético, ou 

pressuposto fundamental de manifestação e desenvolvimento da moralidade – eis a luz 

para uma intermediação entre teoria e prática.  

Contudo, este Kant nem sempre é absorvido; por isso, é necessário reorientar 

nossa atenção às suas ideias, proporcionando-nos uma releitura eficiente – vejamos até 

onde ele vai, e até onde ele poderia ter ido. 

No caminho da questão pedagógica, nosso filósofo acreditava haver um modelo 

de educação ideal, capaz de transcender os aspectos mecânicos de uma causalidade 

existencial, aprisionada às circunstâncias temporais que enlaçavam as disposições 

racionais do homem. Mas também entendia que, na trajetória evolutiva humana, se 

apresentava como fundamental essa manifestação temporal e/ou cultural que, a serviço 

do desiderato da história de plenificação da natureza moral humana, seria indicativo de 

bagagem, conquistas e parâmetros, uma vez que 

[t]alvez  a educação se torne sempre melhor e cada uma das gerações 

futuras dê um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da 

humanidade, uma vez que o grande segredo da perfeição da natureza 

humana se esconde no próprio problema da educação.
149

 

 

Isso é uma decorrência lógica e teleológica própria de sua forma de 

compreensão do homem racional, na medida em que acreditava, como condição de 

possibilidade dos homens para serem felizes, no desenvolvimento de suas disposições 

morais, traduzindo o bom uso da sua condição racional, por consequência, constituindo-

se um ser pleno e sábio.  

É neste ponto que nos deparamos com sua referência à ideia de projeto, que, vale 

salientar, aglutina três aspectos, pois, ao se voltar para a modernidade, configura-se 

como projeto da razão do homem, projeto da moral humana (liberdade) e projeto 

pedagógico (educação). Em outras palavras, busca, na ideia de um projeto, um protótipo 

ideal de educação, ou a confecção de parâmetros outros, que não os daquela 

circunscrição temporal limitada. Vejamos suas palavras: 

[c]om a educação presente, o homem não atinge a finalidade de sua 

existência. Na verdade, quanta diversidade no modo de viver ocorre 

entre os homens! Entre eles não pode acontecer uma uniformidade de 
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vida, a não ser na medida em que ajam segundo os mesmos princípios, 

e seria necessário que esses princípios se tornassem como que uma 

outra natureza para eles. Podemos trabalhar num esboço de uma 

educação mais conveniente e deixar indicações aos pósteros, os quais 

poderão pô-las em práticas pouco a pouco.
150

 

  

 Mas aqui poderíamos já nos questionar, problematizando: é a pedagogia moral, 

esboçada por Kant, causa do processo de aquisição gradativa da conscientização moral 

dos indivíduos através dos tempos? Ou seria a manifestação de uma busca pela 

construção de uma pedagogia moral simplesmente o retrato da aquisição natural e do 

desenvolvimento evolutivo da moralidade?  

O que podemos investigar agora é até que ponto essa sua noção de pedagogia 

moral não desvirtua os fundamentos elementares de sua filosofia moral, pressuposta 

essencialmente apriorística e que perpassa, quando da exaltação à liberdade, pelo 

terreno da autonomia
151

. Mas, então, como seria possível vislumbrar a filosofia moral 

kantiana percorrendo terrenos heterônomos
152

, ou seja, sofrendo um influxo externo, 

que participaria de todo o processo revelador da moralidade? 

Talvez a luz para essa problematização esteja na compreensão do aspecto 

secundário ou mediato dessa manifestação da heteronomia, advinda pela educação, e 

talvez partícipe do processo de maturação moral do homem. E, segundo o que 

pensamos, essa participação é fundamental sim no processo, não da consecução da 

moralidade humana, mas no desencadeamento das disposições morais humanas, ou, 

como será demonstrado, no próprio processo que auxilia a descoberta de si, provocando 

um exercício de autoconhecimento.  

Para Kant, “a espécie humana é obrigada a extrair de si mesma, pouco a pouco, 

com suas próprias forças, todas as qualidades naturais, que pertencem à humanidade.”
153

 

Nesse sentido, ele ainda fala em dois aspectos ou elementos da educação (mais 

especificamente da formação), a disciplina e a instrução. “A disciplina é o que impede 

ao homem de desviar-se do seu destino, de desviar-se da humanidade, através das suas 

inclinações animais.”
154

 Seria, assim um aspecto puramente negativo no sentido de 

retirar do homem sua selvageria, enquanto que “a instrução, pelo contrário, é a parte 
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positiva da educação.”
155

 Uma vez que o homem tem necessidade de cuidados e de 

formação, “a disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo 

sentir a força das próprias leis.”
156

 

Poderíamos dizer que para Kant, a liberdade é como que a “casa” da 

humanidade, onde se descobre leis – as leis da liberdade – que são leis metafísicas, 

sendo seu método teleológico, do que se constata a existência de uma causalidade dos 

fins como regente do comportamento humano que se pretende moral
157

.  

A disciplina submete o homem àquelas leis na medida em que confronta o 

indivíduo bruto com a necessidade de inclusão no seio da comunidade racional
158

. 

Kant diz que essa influência do caráter disciplinar 

[...] deve acontecer bem cedo. Assim, as crianças são mandadas cedo à 

escola, não para que aí aprendam alguma coisa, mas para que aí se 

acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer pontualmente 

àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de 

fato e imediatamente cada um de seus caprichos.
159

 

 

Mas em que consiste a liberdade do homem? É ela uma dimensão apartada da 

natureza? Como conciliar essas duas ideias? A liberdade pode levar o homem ao 

exercício do mal?  

A resposta para essa última questão, tomando-se o padrão kantiano de 

moralidade fundado em liberdade (positiva), é absolutamente “não”
 160

. É a própria 

“liberdade” que deve ser alcançada no caminho da experiência em vida; sendo, pois, o 

resultado de uma construção da consciência no homem que evolui – é a construção de 

ações morais, portanto, o exercício da liberdade no sentido positivo.  

Assim, a educação tem uma tarefa singular: orientar um ser que ainda não se 

conhece, pois sua essência não é determinada (o homem enquanto ser moral não nasce 
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absolutamente moral; deve, na verdade, desenvolver esse potencial); logo, muitas são as 

direções ou caminhos dos atos e comportamentos humanos.  

Os “germes”
161

 da moralidade, ou as disposições para a prática do bem são 

condições da essência do homem que deverá vir à tona com a aquisição de consciência 

da liberdade que o habita, envolvendo a plenitude de sua humanidade. É, pois, através 

da educação que se consegue dominar os desvios ou caminhos errantes, frutos de 

inconsciência de si, atingindo-se a liberdade, enquanto casa da humanidade, e 

exercitando as suas leis.  

Com isso, podemos visualizar que a ética kantiana afirma no homem uma 

vontade ou uma razão prática legisladora que não deve desejar o mal. Então, 

considerando seu caráter inteligível (quando ela se encontra com a razão pura), a 

humanidade é integralmente boa, ou essencialmente boa
162

; porém, não será essa 

essência que determinará o homem, mas a sua “consciência de si”. Cabe ao homem 

optar por guiar-se pela sua razão ou não
163

.  

Dessa forma, ele será autônomo na condição de guiar-se pela razão que é prática 

e pura, daí a noção de que a educação deve objetivar a racionalidade; isso tudo 

justificado pelo fato de o ser racional poder promulgar para si a lei universal
164

 e, assim, 

ser autônomo.  
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Já que o homem não nasce determinado para o bem ou para o mal
165

 Kant 

propõe uma educação como aprendizagem do exercício das regras no plano teórico e 

prático.  O desenvolvimento dessa educação auxilia no desenvolvimento de princípios 

mais elevados, se pensarmos no projeto kantiano de esclarecimento. 

Na medida em que pensa o homem enquanto participante do mundo sensível e 

do inteligível, propõe que a educação deve servir como meio de disciplina contra 

selvageria e/ou a animalidade, elementos prejudiciais ao caráter humano
166

. Essa 

disciplina se constituiria como um mecanismo educativo para a obediência, sendo uma 

de suas formas aquela obediência que se manifesta com relação à vontade que o próprio 

sujeito reconhece como racional e boa, resultando em uma obediência por dever, 

somando-se a um desencadeamento de conscientização.  

Podemos dizer que, para Kant, a disciplina, ou a própria educação, é 

extremamente necessária para que não se processe uma corrupção da vontade pelas 

inclinações sensíveis.  

A construção do agir moral é algo que se processa na experiência. É nessa última 

que reside o caráter imediato da moral, ou seja, a autonomia – esta não pode ser 

fragmentada ou fissurada, pois teríamos uma escravidão da forma de pensar da criança, 

por consequência, estaríamos diante de um pensamento ou ação subordinados à 

heteronomia.  
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O que é possível entender em Kant é que a educação trabalha para que o homem 

encontre essa “bendita” autonomia; e mais, que esse processo é simplesmente auxiliar 

no todo que condiz com a trajetória de desenvolvimento/desvelamento da moral. 

Ele nos faz pensar em uma educação para a autonomia que busca desenvolver as 

capacidades dos indivíduos, enquanto seres em instrução, com a finalidade de que se 

possibilite a sedimentação de um caminho em busca do aperfeiçoamento; vejamos suas 

palavras:  

[a]s pessoas particulares devem em primeiro lugar estar atentas à 

finalidade da natureza, mas devem, sobretudo, cuidar do 

desenvolvimento da humanidade, e fazer com que ela se torne não 

somente mais hábil, mais ainda mais moral e, por último – coisa muito 

mais difícil –, empenhar-se em conduzir a posteridade a um grau mais 

elevado do que elas atingiram.
167

 

 

Ora, a confecção do ser moral que ele será (ou seja, seu aperfeiçoamento moral) 

dá-se de forma mediata; mas a manifestação da moralidade só pode ser exercida 

imediatamente.  

É nesse sentido que o aspecto disciplinar e instrutivo da educação promove a 

ruptura do ato imediatizado, permitindo uma autovisualização de si e do comportamento 

(ação) que realizamos enquanto pretensos humanos que somos, ou seres imperfeitos 

anteriores ao desenvolvimento da experiência moral total.  

Em Kant, é “como se” a jornada humana fosse a busca da superação do 

condicionado sensível, que nos prenderia à causalidade mecânica, pelo uso da razão que 

passaria a reger a construção consciente, incondicionada e desvinculada das amarras da 

sensibilidade, portanto livre.  

Ao conferir ao homem duas dimensões, o da causalidade, no qual não é possível 

prever grau de liberdade para um fenômeno físico, e a da liberdade
168

, que é o âmbito da 
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razão prática no qual é possível autonomia, Kant esboça o homem como fenômeno, 

sujeito à necessidade natural, e como coisa em si
169

, ou livre.  

Mas queremos sugerir, desde já, que a ponte dialógica entre essas polaridades é 

o princípio teleológico dos seres vivos, usado aqui como recurso para uma analogia
170

. 

E defendemos a ideia de que essa analogia pode ser muito útil para o entendimento de 

que pedagogia moral e aperfeiçoamento moral em Kant podem ser compreendidas como 

dois lados, ou instâncias, de uma mesma realidade existencial humana. Vejamos. 

Como vimos, é através do processo de autodeterminação consciente que surge 

fortemente a importância da pedagogia em Kant, pois em busca da superação das 

limitações da causalidade mecânica, que pode determinar a vontade do homem 

(inferiorizando-o à animalidade), podemos perceber o papel da educação. 

Tomando-se a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, Kant, 

respectivamente, se detém a distinguir razão teórica de razão prática. Já na crítica da 

faculdade do juízo, o filósofo identifica a faculdade de julgar como meio através do qual 

se processa a passagem de um domínio ao outro – é visivelmente a tentativa de 

desenvolvimento de uma proposta para mediar uma comunicação entre os dois 

“mundos”.  

Daí, temos que o entendimento seria a fonte dos conhecimentos, a razão 

consubstanciaria o princípio de nossas ações e o juízo teria a finalidade de pensar o 

mundo sensível em referência ao mundo inteligível
171

. Então, é na faculdade do juízo
172
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que Kant identifica a ponte dialógica, encontrando uma abstração aglutinadora das 

polaridades.  

Dessa forma, Kant procura na terceira crítica cristalizar uma dimensão 

teleológica à sua filosofia moral
173

, mostrando algo mais que o formalismo da lei moral, 

já tão sofisticadamente esboçado na fundamentação da metafísica dos costumes e na 

segunda crítica. E isso se insere na perspectiva do embate Kant-Herder
174

.  

É possível dizer que esse embate teórico com Herder também tenha 

servido como aguilhão para que Kant se debruçasse mais 

intensamente sobre as questões ligadas ao conceito de organismo e de 

causalidade teleológica.
175

 

 

É, pois, sua teleologia e a noção de um princípio regulativo, o elemento de 

possibilidade para uma visualização da comunicação entre as dimensões inteligível e 

sensível.  

Então, fixando esse caminho, retomemos a ideia de que o homem deve conter o 

aspecto “imediato” de seus atos; sendo assim, ele tem naturalmente uma disposição 

moral que, com o auxilio da experiência, resultará na confecção do ser moral que ele 

será, pois ainda não é; e isso se processa de forma “mediata”, algo parecido com a ideia 

de um caminho a ser percorrido.  

Mas ele, o homem, também tem uma inclinação para não seguir as leis da 

liberdade
176

; e isso se processa de forma imediata; portanto, é necessária a aquisição de 

consciência, pois essa convoca o caráter mediato, o caráter que racionaliza o agir moral, 

em outras palavras seria a própria manifestação da consciência moral.  

Mas em quê isso preenche ou se compatibiliza com fundamentação de um Kant 

teleológico mencionado agora há pouco? 
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 Já vimos que o homem não é bom nem mau por natureza, porque ele não é 

moral por natureza, apesar da disposição natural que o habita para que desenvolva a 

moralidade – disposição de humanidade
177

.  

Associada à capacidade racional, essa disposição possibilita ao homem que este 

se torne tudo que ele pode ser; assim, ele "torna-se moral apenas quando eleva a sua 

razão até os conceitos de dever e da lei"
178

. Também vimos que as inclinações e os 

instintos o impulsionam para os vícios, enquanto sua razão o impulsiona para a 

moralidade. A maior parte dos vícios provém das contingências espaços-temporais e da 

condição de estado animal precípua do homem; do que Kant entende ser necessário sair 

desse estado (que é pura heteronomia); e, mais que isso, é tal escapatória nossa própria 

destinação
179

.  

O aspecto pedagógico não obscurece ou inviabiliza a possibilidade de 

entendimento do Kant teleológico, pois ele é, também, reflexo de uma causalidade dos 

fins, que confecciona a própria noção de progresso dos indivíduos, bem como de toda a 

humanidade. Nesse sentido, os educadores sempre acumularão o substrato de progresso 

moral agregado e incorporado pelas gerações, auxiliando as crianças a perceberem suas 

disposições naturais, bem como a desenvolvê-las. Nesse auxilio, chegamos que 

[a]s crianças mesmo não tendo ainda o conceito abstrato do dever, da 

obrigação, da conduta boa ou má, entendem que há uma lei do dever e 

esta não deve ser determinada pelo prazer, pelo útil ou semelhante, 

mas por algo universal que não se guia conforme os caprichos 

humanos. Antes, o próprio mestre deve formar para si mesmo esse 

conceito.
180

 

 

Esse algo universal é o imperativo categórico, princípio universal ou supremo da 

moralidade, que cada um presenteia-se a si mesmo pela sua racionalidade e que é 

também o princípio da autonomia
181

. É no entorno dessa órbita que a educação 

configura-se como uma das formas auxiliares de realização da filosofia prática de Kant; 
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e, por meio da formação da criança, contribui para que na fase adulta possa o homem 

agir por dever e de acordo com a lei moral; sendo, assim, um ser autônomo/livre.  

Mas em última análise, em Kant, a realização do bem e da liberdade não 

dependem do mundo sensível, elas são construções do homem. "O que o homem é ou 

deve vir a ser moralmente, bom ou mau, deve fazê-lo ou sê-lo feito por si mesmo. 

Ambos devem ser um efeito de seu livre arbítrio"
182

. Isso convoca a ideia de que a 

manifestação da moralidade só se pode dar na esfera imediata do agir humano; sendo, 

pois, a aquisição de consciência algo em decurso mediato – uma espécie de processo. 

Então, como no homem as disposições naturais não se desenvolvem por si 

mesmas, ele precisa fazer-se, precisa educar e ser educado. Isso é resultado da ideia de 

liberdade
183

 e o que ela traz consigo, ou seja, a necessidade de uma radical 

autorresponsabilização que impregna no homem uma vontade de se autoconhecer e de 

se autoconstruir, enfim de se fazer e de se revelar a si mesmo.  

E para Kant, é na medida em que o homem se constrói a si mesmo, guiado pela 

sua razão universal, que ele pode ser autônomo. "Daí a importância da educação: o 

homem é resultado desse processo; é uma construção. O progresso da sociedade vai 

depender do homem, especialmente no que se refere a sua ação reflexiva e a seu agir 

responsável"
184

.  

É esse exame reflexivo que constatará se a própria máxima, que se converte em 

lei prática da ação, pode ser um princípio universal, ou seja, se a própria máxima pode 

ser a condição que garante a autonomia no homem.  

O projeto de Kant da moralidade não pressupõe que todos os seres que agem 

moralmente conheçam sua fundamentação (perspectiva teórica); mas, 

independentemente disso, o ser humano em progresso pode realizar (e de fato o faz) o 

exame de consciência do bom agir, congregando as noções de deveres para consigo, 

deveres para com o outro, na medida que se deve respeitar a figura do outro; tudo isso, 

por entender e querer que sejam tais coisas necessárias à ideia de uma sociedade de 

seres racionais, que almejam uma comunidade política e uma justiça universais, ao 

ponto de se alcançar a paz perpétua. 
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Sendo assim, e a partir daqui, diremos que o caráter heterônomo da educação é 

aparente. Se a educação convoca a liberdade de pensamento, e é essa liberdade uma 

condição para que a razão não se submeta a qualquer outra lei senão aquela que dá a si 

própria, eis que ela, a educação, aparece como elemento exterior ao homem, agindo não 

como determinante, mas como mecanismo a auxiliar a aquisição de autodomínio, 

autogoverno e autolegislação; sendo todos esses elementos necessários para o encontro 

da autonomia no homem.  

Sem nenhuma lei
185

 nada pode exercer-se por muito tempo, portanto, se a razão 

não quer
186

 se submeter à lei que ela dá a si própria, tem que se submeter às leis que 

outro lhe dá; e, nesse caso, a liberdade positiva, ou seja, autonomia, inexistirá.  

Se a liberdade de pensar se desvincula dos imperativos da razão, 

negligenciando-a, destrói-se a si mesma, cai em heteronomia absoluta. Mas, o que existe 

aqui é uma sutil atividade exterior – enovelada na ideia de um projeto pedagógico 

kantiano para o homem – que atua de forma a provocar a necessidade de 

desenvolvimento autônomo no homem
187

. 

Não é por outra coisa que a grande tarefa da pedagogia, na perspectiva da 

filosofia kantiana que conduz o homem à autonomia, é a construção de uma ação 

educativa para que o homem se concretize enquanto ser racional, atingindo, assim, a 

plenitude de sua humanidade. Mas aqui, poderíamos dizer também que, se encontra um 

terreno ainda a ser desbravado em termos de total compreensão do que Kant pretendia 

em termos de projeto pedagógico. É muito forte toda sua fundamentação transcendental 

(metafísica) da possibilidade da moralidade humana; e, ao levar às últimas 

consequências tal fundamentação, ele se autolimita nas possibilidades de interconectar 

as dimensões teórica-prática, noumenico-fenomênica, inteligível-sensível e liberdade-

natureza.  
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Poderíamos dizer, tomando como suporte o que já foi esboçado sobre o 

pensamento kantiano, que o alcance possível de se enxergar, no tocante ao 

enfrentamento da questão pelo filósofo, é a de que a educação não deve ser 

compreendida como algo puramente mecânico, vinculada às contingências, com 

limitações espaços-temporais, e nem se fundar no raciocínio puro, engendrador de 

padrões ideais de perfeição; deve sim apoiar-se em princípios e guiar-se pela 

experiência em um todo dialético e articulado, convocando a unidade da razão e a 

multiplicidade da experiência que se comunica com o sensível.  

E essa fusão ou diálogo se justifica; pois, se, por um lado, imaginássemos 

unicamente a influência do raciocínio puro, no desenvolvimento de uma educação 

moral, estaríamos negligenciando a seara da realidade, enquanto dimensão concreta da 

experiência; e, desta forma, não seria possível criar elementos de superação das 

condições de heteronomia próprias daquela seara (contingências políticas por exemplo).  

Por outro lado, se o modelo de educação moral kantiano tivesse por guia apenas 

a experiência, não haveria autonomia, pois para ele a autonomia se dá justamente 

quando o homem segue a lei universal que sua própria razão proporciona.  

Chegamos, então, na síntese que traduz o papel secundário (porém necessário) 

da educação no processo de construção da experiência moral humana, ou melhor, no 

processo de aquisição de consciência moral do homem. A educação prática para Kant, 

que é atenciosa à experiência, provoca, por meio da disciplina e da instrução constantes, 

a possibilidade de contenção, por um lado, e criação de hábitos, por outro, resultando 

em desenvolvimento de prudência e habilidade
188

, produzindo uma eficiência no pensar 

e agir.  

Ou seja, no movimento constante dos pensamentos que resultam em ações (ou 

numa possível má utilização da razão prática), essa modalidade de educação fiscaliza e 

identifica a inadequação fazendo com que o indivíduo se volte pra si e para o ato, 

percebendo-se, o que suscita a possibilidade de uma autorreflexão produtiva ou 

reconstrutiva; daí ser uma possibilidade de mudança e reformulação constantes. É esse 

caráter “insistente” da educação prática que a evidencia como desencadeadora de um 

processo de conscientização.  

É ainda, esse tipo de educação, um aspecto concreto da “vida” humana que o 

auxilia na confecção da jornada de aperfeiçoamento moral do homem na existência. E, 
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na medida em que sua atuação é auxiliar, gradativa e deve ser insistente, como que um 

pai que não cansa de ensinar os caminhos corretos ao seu filho, configura-se como de 

representação mediata, pois convoca a racionalização/conscientização, regulando ou 

retendo o impulso, refém das contingências.  

Então, percebemos que esse influxo externo é o que de mais próximo existe 

quando imaginamos a importância da experiência (ou de algum aspecto de heteronomia) 

no processo de desenvolvimento da moralidade no homem em Kant.  

Falamos que é “o que de mais próximo podemos vislumbrar” porque, é bem 

verdade que ela, a moralidade para Kant, se dá unicamente de forma autônoma, uma vez 

que o processo do agir moral (sempre no indivíduo) se constrói na ação imediata e 

incondicionada aos móbiles da experiência. Já o aperfeiçoamento moral do homem 

(sempre na espécie) é mediato e se constrói na história – mediado também pelos 

processos pedagógicos. 

A influência da educação prática provoca algo como que a possibilidade de 

desenvolvimento de uma “autopedagogia” do bom uso da razão, convocando a ideia de 

autogoverno de si no homem, o que sintoniza a capacidade de autolegislação e 

autoadministração do ser que somos.  

Com isso, não se desnatura o sistema moral kantiano fundado na autonomia; e, 

também, nem por isso deixamos de observar que essa exaltação da liberdade autônoma 

humana se dá pela superação da heteronomia, só possível quando do reconhecimento de 

sua existência, o que demanda a observação da história e a consideração do 

aperfeiçoamento moral de toda a espécie humana
189

. Em outras palavras, 

[n]ossa irônica dificuldade do ponto de vista de Kant, é que o artifício 

do antagonismo social é requerido para desenvolver nossas faculdades 

racionais que (como todas as faculdades humanas) pertencem mais à 

espécie do que ao indivíduo e que se mostram a si mesmas 

principalmente através de nossa capacidade para o autocriticismo, por 

meio da livre comunicação com os outros. (...) Conseqüentemente, 

Kant pensa que a concepção mais adequada que podemos formar de 

nossa natureza humana é aquela que seja histórica, centrada na tarefa 

de nos converter de seres antagônicos e competitivos em seres capazes 

de se unir com os outros em termos de respeito mútuo: “o que é 

característico da espécie humana em comparação com a idéia de 

possíveis seres racionais na terra é que a natureza pôs neles a semente 

da discórdia e quis que disso sua própria razão pudesse produzir 

concórdia ou ao menos a constante aproximação a isso”. Nosso 
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destino é nos engajarmos em uma luta constante entre “natureza” e 

“cultura”, cujo objeto é a perfeição moral do caráter humano.
190

 

 

Contudo, mesmo assim, temos ainda uma limitação severa do sistema conceitual 

kantiano e de sua epistemologia moral em virtude de ele não buscar responder o 

“porquê” da moral. Então, cristalizando essas ideias, partimos para a conclusão deste 

tópico e de nossa subtese. 

Tomando o conceito de um princípio, explícito no início do § 66 da CJ, que é ao 

mesmo tempo a definição dos seres organizados, temos que: “um produto organizado da 

natureza é aquele em que tudo é fim e reciprocamente meio”, ou causa e efeito de si 

mesmo. Temos que esse princípio teleológico media duas dimensões, ou possibilita que 

imaginemos uma comunicação entre natureza e cultura. Expliquemos. 

Kant acreditava haver um modelo de educação ideal, capaz de transcender os 

aspectos mecânicos de uma causalidade existencial aprisionada às circunstâncias 

temporais que enlaçavam as predisposições naturais do homem. Mas também entendia 

que, na trajetória evolutiva humana, se apresentava como fundamental essa 

manifestação temporal e/ou cultural que, a serviço do desiderato da história de 

plenificação da natureza moral humana, seria indicativo de bagagem, conquistas e 

parâmetros, uma vez que a educação se tornaria sempre melhor a cada geração futura, 

que construiria passo a passo o trilhar em direção ao aperfeiçoamento da humanidade, 

ou, 

[a]s predisposições naturais, visto terem sido estabelecidas em um 

mero estado de natureza, sofrem violação pelo progresso da cultura e 

também a violam, até que o artifício aperfeiçoado torna-se natural 

mais uma vez, que é objetivo último da vocação moral da raça 

humana.
191

 

 

Então, estamos aqui apontando para uma relação de reciprocidade entre natureza 

e cultura.  

De forma bem simples, por exemplo, se levarmos em conta que o progresso da 

cultura resulta da dinâmica de todas as práticas pedagógicas (num sentido amplo, de 

tudo que envolve transmissão e educação) em exercício e em conjugação a todo 

momento e em cada lugar ocupado pelo homem, podemos enxergar a “causa” desse 

progresso da espécie – e isso engendra uma prática.  
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Por outro lado, se vislumbrarmos o aperfeiçoamento moral como ideia 

onipresente, estabelecida no imaginário humano, a teremos como “fim” a ser 

buscado/alcançado – e isso engendra uma dimensão teorética. Em sendo fim, aparece 

como algo a ser alcançado – um resultado, um efeito – e somente alcançável por uma 

prática. 

Enxergando assim, as práticas pedagógicas (notadamente as que estimulam o 

desenvolvimento de uma autocrítica, assim como já vimos) auxiliam como “meios” 

para consecução do fim chamado progresso moral ou aperfeiçoamento moral. 

Mas, por outro lado, a inversão de perspectiva é possível. Se enxergarmos a 

própria ideia do progresso moral como causa de um exercício de autorreflexão do 

homem para uma constante (re)orientação do agir, temos que as práticas pedagógicas 

que se estabelecem cotidianamente, em uma dinâmica geotemporal, são o resultado ou 

efeito da busca de um “fim”, prescrito na ideia humana, desde sempre presente, de 

aperfeiçoamento moral da espécie. 

Essa analogia que estamos propondo se dá com o intuito de sugerir ou forçar 

uma ampliação do repertório conceitual para se poder discutir e trabalhar nessa região 

de fronteira entre teoria e prática, entre natureza e cultura, entre noumeno e fenômeno, 

enfim, uma provocação à clássica tradição dialética que consagra uma ampla história da 

metafísica. 

Gostaríamos, para concluir esse raciocínio temporariamente, de utilizar esse 

recurso para poder explicar a relação entre aperfeiçoamento moral e pedagogia moral. 

De que forma? Sugerindo, por analogia
192

 que o que caracteriza um ser (vivo) 

organizado, ou seja, a condição de ser causa e efeito de si mesmo, possa ser 

(recursivamente) aplicado para instâncias que compõem esse mesmo ser desde sempre, 

mesmo não sendo elas instâncias físico-orgânicas.  

Com isso, processar-se-ia uma transposição conceitual para as noções de 

aperfeiçoamento moral e pedagogia moral (tomando-se em conta que todo ato traz 

consigo um agregado, um valor, um significado e uma pré-concepção), uma vez que 

poderíamos reconhecer nelas instâncias por excelência que regem nossa existência 

humana, até mesmo talvez nossa essencialidade, nossa condição, nossa natureza.  

Somos seres vivos e organizados, logo na perspectiva kantiana somos causa e 

efeito de nós mesmo. E, como aquelas duas instâncias (aperfeiçoamento e pedagogia) 
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são algo que nos compõe enquanto espécie, também as duas instâncias poderiam ser 

representadas como fim natural, na humanidade, ou seja, como causa e efeito de si 

mesmos. E isso nos auxiliaria a entender a própria destinação do homem em Kant. E 

isso é o máximo aonde Kant poderia ter chegado.  

Existe um potencial quase que ontológico aqui, mas deixaremos para enfrentá-lo 

no próximo tópico, aonde utilizaremos mais uma vez essa analogia e desenvolveremos 

uma “virada empírica” da condição moral do homem. Fiquemos aqui apenas com a 

sugestão de um novo repertório semântico, uma nova forma de representação dessas 

duas instâncias: o aperfeiçoamento moral e a pedagogia moral como causa e/ou efeito 

um do outro; ou ainda como fins naturais da espécie humana. E isso já anuncia um 

“para além” de Kant. 

Isso porque vimos que seu esforço para (re)aproximar o inteligível ao sensível 

ou a liberdade à natureza o conduziu para uma reflexão crítica sobre o juízo humano, 

fazendo-o conceber uma modalidade especial de causalidade (a dos fins), a qual seria 

detentora de um princípio que regeria os seres organizados – e esse princípio, podemos 

enxergá-lo como regulativo para a compreensão lógica de seu sistema e da aproximação 

entre as instâncias dialéticas (polaridades humanas). Podemos dizer que nesse ponto se 

encontra a última fronteira aonde ele chegou com seu pensamento. E foi apresentado 

como subtese porque já articula, a partir do sistema kantiano, uma independência de 

nossas próprias ideias. 

 

 

3.2.  DA INSUFICIÊNCIA DA EPISTEMOLOGIA SOBRE A MORAL À 

NECESSIDADE DE UMA ONTOLOGIA EMPÍRICA DA MORAL – ASPECTOS 

FILOSÓFICOS DA BIOLOGIA 

 

 Na perspectiva de um Kant ainda atrelado radicalmente a sua fundamentação 

metafísica, e a uma incipiente leitura de um Kant dividido entre sensibilidade e 

inteligibilidade, não conseguiremos progredir além de um discurso racionalmente sólido 

sobre a mecânica do agir moral, muito bem elaborado sobre a “ciência” de um princípio 

metafísico: o imperativo categórico, que representa sinteticamente a racionalização, ou 

seja, a elaboração discursiva e racional (logos), da possibilidade do agir moral. 
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 Tradicionalmente, a ontologia é associada à metafísica geral ou filosofia 

primeira
193

; e isso entrelaça, ao que estamos chamando de ontologia, todo o repertório 

de uma tradição metafísica na história. Mas, a partir de Kant como ponto de chegada 

dessa tradição, nos deparamos com a reflexão sobre a questão do objeto em filosofia. 

Pode-se, em filosofia, buscar o entendimento de qualquer objeto? Ou também 

poderíamos nos perguntar: a forma de se tentar explicar esses objetos pode se dar por 

vários caminhos ou apenas um? Essas questões elementares nos conduzem ao desafio 

kantiano de reduzir o alcance do que seja essa filosofia primeira, ou a própria ontologia. 

Para ele, ontologia estaria reduzida a uma simples “analítica do entendimento puro”
194

.  

No projeto da Analítica Transcendental, é verdade que não se trata de 

investigar o “ser enquanto ser” e, pelo procedimento de indução, à 

maneira de Aristóteles, determinar seus vários sentidos. Se a tábua das 

categorias é completa, como Kant alega, então deve ser sistemática, de 

modo que se  parte do “poder de julgar” como princípio de todas as 

operações do pensamento, tanto no juízo quanto no silogismo. Trata-

se de analisar o “uso lógico do entendimento” e, mediante os 

resultados da Estética Transcendental, deduzir seu uso empírico, 

atinente aos objetos da experiência, devendo-se justificar, nessa 

estratégia, um “pensamento imanente”. Uma vez que pensar é julgar e, 

no plano do silogismo, julgar de forma mediada, não só o 

entendimento se define como “poder de julgar”, mas também a razão. 

Ao tomar por objeto de análise não o ser, mas antes o pensar, Kant se 

ocupa não dos objetos da razão, mas da própria razão, pressuposta no 

fundamento do projeto como um dado. Diante da alternativa ontologia 

versus epistemologia, a interpretação habitual da CRP não deixa 

margem a dúvidas: transformar a metafísica em filosofia da ciência é 

reconhecer o sentido epistemológico do autoconhecimento da razão e, 

ao mesmo tempo, anunciar o fim da ontologia.
195

 

 Porém, viemos demonstrando, desde o primeiro capítulo até aqui, como se 

desenvolveu sua metafísica e como ela se aplicou à discussão da moral. A “ciência” que 

foi gerada a partir daí é uma representação epistemológica da possibilidade de 

compreensão, em termos universais/racionais, da moralidade como agir puramente 

racional, desvinculada de motivações sensíveis, obediente aos ditames de uma lei 

universal da razão. Esse conhecimento elaborado não atinge o “ser enquanto ser” da 

moral. Mas em que consistiria tal investigação? O que seria esse “ser” da moral? 
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 A ideia de uma ontologia aplicada aos estudos da moral, como a pretendemos, 

nos aproxima da discussão empírica. Darwin, com sua obra A Origem do Homem e a 

Selecção Sexual, pelo viés da teoria da evolução, nos apresenta uma abertura para a 

discussão do homem como organismo (vida orgânica), em uma perspectiva diferente da 

kantiana. É no compasso de uma virada empírica da forma de se conceber o homem e 

sua racionalidade, re-convocando-o à natureza, a qual lhe foi apartada pela força do 

império metafísico na história da filosofia, que poderemos abrir caminho para um 

aprofundamento da discussão que tomará contornos de biologia filosófica.  

A partir da teoria da evolução, amplamente difundida nos últimos 150 anos, é 

possível compreender que o homem não tem uma condição genealógica superior, divina 

ou extrínseca ao restante da natureza, pois ele se insere na dinâmica da evolução dos 

organismos. E, ao mesmo tempo, em nível de filosofia, é possível vislumbrar uma 

transposição do dualismo metafísico para se atingir novas formas de orientação do 

pensamento, e isso aponta para uma nova forma também de se explicar a vida. A 

questão central nesse tópico é a necessidade de evidenciar a incapacidade de se 

enfrentar e de se explicar radicalmente o fenômeno e o processo da vida por meio 

apenas de uma epistemologia kantiana. É necessário uma abertura para o “novo”. 

Kant, ao produzir uma ideia (a formalização) de uma regra necessária
196

, produz 

pelo viés da filosofia transcendental uma metodologia que reivindica, em suas 

estruturas, a presença de um princípio regulativo que autoriza e garante a validade do 

discurso, ou a unidade sistemática do conhecimento fornecido pelo entendimento
197

. 

Mas, enquanto envolto em um ‘telos’, esse princípio carece de verificação ontológica, 

pois sobrevive da própria condição de elemento do sistema que se sustenta na pura 

formalidade. Ou seja, não podemos esquecer que aquele conceito de uma coisa como 

fim natural, apresentado por Kant e tratado por nós há pouco, é “[...] um conceito 

regulativo para o juízo reflexionante”
198

, o que, por si só, a priori, é uma barreira a 

qualquer tentativa de ligação com uma causalidade empírica da experiência como 

sistema. 
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Esse caminho kantiano é confuso
199

, na medida em que tentamos compreender o 

estatuto do princípio que rege os seres organizados
200

; isso porque ele próprio se articula 

pela ideia de um tipo especial de causalidade – eis sua teleologia. Vimos que uma coisa 

como fim natural anuncia-se como causa e efeito, reciprocamente, de si mesmo.  

Mas, como transpor essa dicotomia? Como acomodar a ideia de finalidade, que 

dá sentido a compreensão de um sistema vivo/orgânico, e ao mesmo tempo articulá-lo 

com a noção de causa eficiente, que está presente na própria natureza como um todo? 

Essa é uma questão muito importante em filosofia, e teve que ser resgatada em um 

período posterior às décadas iniciais do pensamento formativo da ciência moderna, que 

abandonava quase que por completo a ideia de um ‘cosmos’ vivo. 

O modelo mecanicista da natureza, que tomou forma no século 17, 

ocupou-se primeiramente com estruturas já prontas – fossem elas o 

sistema solar ou os corpos dos animais –, sem prender o pensador às 

questões inerentes à sua origem. Cada estrutura, tal como encontrada, 

era considerada como um mecanismo em funcionamento, e a análise 

deveria explicar através dos componentes elementares de matéria e 

movimento o seu efetivo funcionamento de acordo com um modelo 

uniforme.
 201

 

Sendo assim, a questão pode ser colocada da seguinte forma: 

[f]az parte da essência da física moderna que [...] a origem e a 

existência resultante só se distingam como estados anteriores e 

posteriores de um mesmo substrato: a realidade que produz é da 

mesma espécie que o produto, apenas ocupando um lugar diferente na 

infinita série cronológica de causa e efeito. Isto significa que uma 

coisa qualquer pode ser considerada ao mesmo tempo como efeito e 

como causa, isto é, como produto do passado e como o que produz o 

estado futuro que dela irá resultar.
202
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 A faculdade do juízo necessita do elemento finalidade para dar unidade à 

possibilidade de julgar um conhecimento possível
203

. E até aí Kant foi muito preciso e 

brilhante por enxergar essa alternativa, ou seja, a utilização do elemento finalidade – 

mesmo este não sendo uma categoria – para não desnaturar a passagem, ou conexão, de 

sua teoria à prática.  

O que nos interessa a essa altura do estudo é sugerir que Kant, uma vez não 

tendo tido a oportunidade de recepcionar as ideias evolucionistas de Darwin e seus 

sucessores, bem como não tendo tido acesso ao que seriam os futuros avanços das 

teorias genéticas, ele não se aproxima significativamente da natureza para além de uma 

lógica possível, presente na arquitetura de seu sistema epistemológico. “Com isso, 

porém, o conhecimento da natureza não é enriquecido com nenhuma lei objetiva 

particular, mas é apenas fundada para o juízo uma máxima, para observá-la de acordo 

com ele e, com isso, manter juntas as formas da natureza.”
204

 

É interessante perceber que essa estática da lógica, como regente da construção 

do empírico para o homem, é tão forte que a ciência moderna consagra justamente, 

como máximo da razão, o fato de poder se dirigir ao mundo e à natureza como 

máquinas, passíveis de serem compreendidas/explicadas pela aplicação das 

categorias
205

. 

Sendo que, no que tange à discussão ontológica, é evidente, nesse panorama 

descrito, sua redução a uma epistemologia, ou, como dita acima, a uma analítica do 

entendimento puro. Ou seja,  

O que está em jogo aqui é a condição que permite a aplicação 

completa e exaustiva da lógica à natureza, i.e., até atingir os níveis 

mais empíricos dela. Essa condição não é outra que a antecipação da 

adequação das formas naturais para conceitos empíricos e da 

consequente classificação das leis, a partir das mais universais até 

chegar as mais particulares. Tudo opera na Lógica kantiana como se a 

estrutura do pensamento estivesse ligada à possibilidade do sistema.
206
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O mesmo se aplica também ao conhecimento da moral. Não existe, em Kant, 

uma transposição do seu próprio sistema, de forma a tentar alcançar o que seja a 

moral
207

. Não por desatenção, muito pelo contrário, mas pelo fato de que ele não 

concebia como possível de se ter acesso ao “ser enquanto ser”
208

, em outras palavras, a 

algo que aponte para o empírico. Queremos propor que seu limite é apenas 

metodológico
209

; e, claro que, se condiciona aos condicionantes de seu tempo.  

Torna-se claro que a espécie de dedução genética introduzida pelo 

pensamento moderno inverteu totalmente esta ordem do pensamento 

clássico. Se por si mesmas as situações mais elementares conseguem 

produzir toda a variedade e ordem, e se as últimas são explicadas pelo 

dinamismo das primeiras, então nós chegamos ao paradoxo de a causa 

ser inferior ao efeito, embora não na quantidade, que é constante, mas 

em sua articulação estrutural. No que se refere à origem, como 

também à função, o primitivo deve responder pelo articulado, o 

instável pelo estável, a desordem pela ordem, o vir-a-ser deve explicar 

o ser.
210

 

Ampla é a esfera do ser; e, de todas possíveis, foi o mundo dos seres vivos que 

mais relutou em incorporar as novidades sobre a ideia de origem e existência. Foi no 

século XIX, através da teoria da evolução que se conseguiu submetê-los ao tratamento, 

num panorama geral. A resistência é marca dessa nova ciência da biologia, que 

investiga os organismos vivos, 

[p]ois quanto mais maravilhosa se manifestou a construção dessas 

estruturas, tanto menos seu surgimento pareceu capaz de ser entendido 

sem um propósito planificador; propósito este, além do mais que 

supera em tal medida toda perspicácia humana quanto as máquinas 

naturais se demonstram superiores às maquinas fabricadas pelo ser 

humano.
211
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É natural que se pense em um plano ou uma meta: eis a teleologia. Mas de que 

tipo? Será que ela é suficiente para dar conta dessas novas formas de representações 

sobre o reino da vida? As teorias evolucionistas e as teorias dos sistemas vivos podem 

dialogar com a noção de teleologia? Vejamos. 

Darwin teve uma ampla influência nesta virada empírica moderna, 

principalmente no que tange ao seu materialismo com abordagem evolucionista e 

hereditarista da mente. Ele refletia, antes da descoberta do princípio de seleção natural 

que fundamentaria sua teoria da evolução, sobre questões que tratassem de metafísica, 

uma vez que existem cadernos de anotações que registram esse processo.  

Estudar a metafísica como sempre se fez parece-me análogo a levantar 

questões de astronomia sem recorrer à mecânica. A experiência 

mostra que o problema da mente não pode ser resolvido pelo ataque à 

própria cidadela. A mente é função do corpo. Devemos encontrar 

alguma fundação estável para demonstrá-lo.
212

 

Na mesma época dessas reflexões, ele estudava a causalidade das variações nas 

espécies no que diz respeito a sua adaptabilidade. Nesse sentido, ele descobre que 

pequenas diferenças individuais permitirão ou não a sobrevivência. Não conseguindo 

explicar as causas das diferenças, nem encontrar uma relação entre adaptação e variação 

hereditária das espécies, Darwin aceita como possibilidade a ideia de que variações, 

quaisquer que sejam, são conservadas, ou não, na luta pela existência.
213

  

A ideia essencial que vai revolucionar a ciência do século XIX, e os rumos sobre 

a discussão da origem e existência dos seres vivos, incorpora essa ideia de que 

[p]equenas variações hereditárias individuais produzem-se 

independente de sua utilidade. [...] As adaptações observadas resultam 

simplesmente do fato de que, nesse processo, só os caracteres que por 

acaso se encontram adaptados são conservados. 
214

.  

É perceptível que, com os estudos apresentados por Darwin, a lógica de uma 

causalidade inteligivelmente compreensível passará a ser questionada. Os processos de 

adaptação e variabilidade dos caracteres que se preservam ou se modificam nos 

indivíduos e nas espécies não se apresentarão tão coerentemente previsíveis ou 

logicamente compreensíveis. Aspectos como o acaso passarão a ingressar nesse novo 
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repertório que pretende entender o funcionamento da natureza em se tratando da 

dinâmica evolutiva das espécies. 

Darwin utilizar-se-á da ideia de seleção artificial praticada por criadores e 

horticultores para aplicar a sua teoria da seleção natural. Ou seja, a mecânica da 

natureza funcionaria analogamente ao que os homens fazem: tentativa e erro. O 

interessante é que a partir disso é possível se voltar para a natureza como “reino da 

vida”
215

. 

O mecanismo da seleção natural é uma vera causa que pode ser 

fundada antes e independentemente da multidão de fatos que ela 

permite explicar: num primeiro momento, por uma análise 

quantitativa simples, mostra-se que a tendência de toda espécie a 

crescer numericamente determina uma luta pela existência que, 

necessariamente, produz uma seleção; seleção que como entre os 

criadores, deve produzir uma transformação adaptativa das espécies. 

Isto basta quanto à causa. É preciso agora mostrar que seu poder 

explicativo é suficiente para dar conta do maior número possível de 

fenômenos biológicos: adaptações especiais, classificação, 

distribuição geográfica de espécies vivas e fósseis, origem dos 

instintos, anatomia comparada, embriologia, etc.
216

 

E, com isso, se instaurava um novo discurso, eminentemente voltado para o 

empírico e de conotações materialista/naturalista. A partir daqui submeteremos a 

discussão da biologia à questão que vínhamos tratando: a teleologia.  

Com a aplicação do mecanismo de seleção natural, assim como é compreendido 

na atualidade, reconhece-se como suficiente para comportar toda a história e toda a 

diversidade das espécies passadas e atuais; e, “[...] essa nova forma de explicação podia 

dar conta da adaptação das espécies a suas condições de existência. O princípio de 

seleção natural vencia o desafio de explicar a formação de estruturas ‘finalísticas’ sem 

empregar causas finais.”
217

 

A questão que se apresenta, obviamente, é a de tentar entender esta técnica da 

natureza. Em termo kantiano, ainda circunscrito em uma epistemologia, observamos 

que o princípio transcendental de finalidade, arquitetura de sua teleologia, continua a 

lembrar algumas características dos princípios da razão
218

, uma vez que não é oriundo 

da experiência. Em outras palavras,  
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[...] é esse princípio o que permite dispô-la, pela primeira vez, como 

um cenário sistemático segundo um conhecimento artificial. Além 

disso, trata-se de um princípio universal, mas ao mesmo tempo 

indeterminado, visto que não é possível demonstrar essa finalidade in 

concreto por meio de um caso determinado. Tudo parece indicar que o 

conceito de uma técnica da natureza como princípio a priori da 

reflexão corresponde mais a algo “[...] dado na ideia” do que na 

realidade. Essa origem explica também o fato do espanto renovado 

que só o filósofo transcendental é capaz de experimentar em face 

desse “[...] chamamento [Geheiβ] de nosso juízo”.
219

 

Ora, existe uma transformação em curso, pois “até aqui, o organismo constituía um 

obstáculo epistemológico; agora ele torna-se o melhor exemplo desta finalidade irreal que se 

deve admitir para compreender a racionalidade inteira da natureza.”
220

  

Com o materialismo oriundo do darwinismo, tínhamos que a evolução dos 

organismos estava explicada, mas por outro lado não estava determinada. A 

determinação envolve uma compreensão mais sólida da própria causalidade mecânica, 

que, diferente da causalidade final que engendra o elemento finalidade, convoca o 

elemento necessidade. Mas o intrigante é que o elemento “acaso” está presente no cerne 

do mecanismo de operacionalização das dinâmicas de seleção natural. Certamente, “é 

isso que iria afetar mais profundamente os fundamentos da moral”
 221

, que é o que mais 

nos interessa. 

Então, algumas décadas após a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 

Darwin, refletindo Kant, se volta para a questão da moral, compreendendo que o 

problema da origem do homem é o problema da origem das faculdades intelectuais e 

morais humanas
222

. É necessário transpor a explicação da moral e atingir o que seja ela 

e de onde ela veio. 

O sentido de moral é o mais nobre de todos os atributos 

humanos, conduzindo-nos sem um momento de hesitação, a 

arriscar as nossas vidas pela dos nossos semelhantes; ou então 

após alguma ponderação, impelindo-nos simplesmente, através 

de um sentimento profundo de justiça ou de dever, a sacrificar 

as nossas vidas por uma grande causa.
223

 

 Sendo assim, poderíamos nos perguntar o que seria a moral?  
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Para Kant, como vimos trata-se da destinação do homem, enquanto ser racional. 

O sentimento moral para ele decorre da aquisição de consciência moral, ou seja, é a 

partir do saber da moralidade que se cultiva tal sentimento. Mas, com Darwin, parece 

sugerido o inverso, que o sentimento estaria na condução do processo desde o início; e 

este processo é sugerido como uma composição distintiva na condição humana, se 

comparada, por exemplo, aos animais “inferiores”. 

Para o darwinismo em geral, não é simplesmente uma ideia (proposta por uma 

razão pura) que funda a moralidade no homem; mas, na medida em que ela constitui 

nossa condição humana, não temos como separá-la da própria natureza e de sua 

condição biológica
224

 – uma condição existencial, que instaura a vida e toda uma série 

de organismos vivos, onde nos inserimos com toda nossa diversificação e constituição 

neurofisiológica. Nesse sentido, pretendemos defender que a moral deve ser vista não só 

como um conhecimento, mas também que ela possa ser refletida como instância 

neurofisiológica do homem, para que especulemos sua genealogia. Essa é a abertura ao 

empírico que pretendemos. 

Originariamente, Darwin atrelou a origem da moralidade, no homem, aos 

instintos sociais, ao desenvolvimento das faculdades mentais e ao poder de linguagem 

único em nossa espécie, como via de possibilidade para formular diretrizes para a 

ação
225

. O que ele anuncia é emblemático e repercute até hoje com o desenvolvimento 

contemporâneo de estudos voltados para aspectos correlatos. Diz ele: 

[s]erá melhor mencionar de antemão que não pretendo defender a 

ideia de que, se as faculdades intelectuais de qualquer animal 

estritamente social estivessem para se tornar tão activas e altamente 

desenvolvidas quanto as do Homem, esse animal iria adquirir 

exatamente o mesmo sentido de moral que o nosso.
226

 

Isso porque, a partir de Darwin, descobriu-se uma aleatoriedade nos processos 

de evolução das espécies. As variações são possibilidades reais para as condições de 

seleção; onde, diante de um repertório infinito, a evolução de uma espécie nada mais é 

que uma série de “escolhas”. “Ao construir o modelo de seleção natural sobre o modelo 
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de seleção artificial, Darwin fez da biologia uma paradoxal ciência do possível.”, ou 

seja, as próprias convenções lógicas sobre a questão da causação na natureza são 

sacudidas; pois, a partir da ideia de que “uma espécie não é uma lei da natureza, ela não 

possui nem essência, nem necessidade, sendo simplesmente uma possibilidade entre 

uma infinidade de outras”, têm-se uma quebra de paradigmas. “É absurdo procurar uma 

direção na evolução, porque essas variações hereditárias são estritamente aleatórias e 

seus valores seletivos totalmente imprevisíveis.”
227

 

O impacto dessas ideias é tão importante para a redefinição da forma como 

olhamos para o ser humano que a repercussão desses estudos atingiram a própria ciência 

e sua “sagrada” busca pela verdade. No seio desse processo de amadurecimento das 

ciências que surgiam foi possível incorporar, inclusive, a própria crítica sobre a ilusão 

das verdades anunciadas pela ciência. 

Trazer à baila a reflexão de Nietzsche seria excelente para o desenvolvimento de 

um panorama crítico da ciência e da própria história da filosofia e sua tradição. Mas 

como nos propusemos um trabalho enxuto e objetivo, não desenvolvemos ou 

desenvolveremos o que poderia ser outra abordagem, mais analítica e extensa, 

engendrando uma metodologia mais histórica e exegética. 

Voltando à Kant e ao entrelaçado dos temas: moralidade, epistemologia, 

metafísica, ontologia e empirismo, já podemos dizer que, a partir do darwinismo e seu 

materialismo biológico que se debruça sobre os processos dinâmicos das 

transformações das espécies no tempo e no espaço, emergiu uma nova possibilidade 

discursiva para se falar sobre todo o reino da vida, no qual o homem se insere como ser 

orgânico que é.  

Nesse novo panorama, nossas faculdades, múltiplas, até mesmo as racionais e 

morais, descortinam-se como só mais um ou outro aspecto dessa complexidade que se 

articula sobre a denominação de biologia. Essa ciência, que como todas as outras, 

germina da filosofia, passa a nos autorizar que falemos sobre uma perspectiva empírica, 

que pode trazer alguma explicação aproximada sobre o aparecimento da moral no 

homem, ou seja, sobre sua genealogia. Diante dessa “paradoxal ciência do possível”
228

, 

é permitido repensar até mesmo os limites da filosofia moral kantiana.  
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Esse nosso repensar é simplesmente um delimitar; não pretendemos abandonar 

Kant, mesmo porque seu discurso sobre o agir moral não se mostrou irreal ou 

absolutamente inadequado; muito pelo contrário, nessa ligação, inescusável, entre razão 

e moral, é o seu discurso uma sofisticada descrição de até onde podemos chegar com a 

racionalidade como promotora da tentativa de dar unidade ao múltiplo da natureza. É, 

pois, brilhante como conhecimento sobre a forma de produzirmos e reproduzirmos um 

conhecimento sobre a moral, uma racionalização, como processo de explicação, do agir 

que pode e deve ser moral, se utilizarmos como parâmetro a marca da universalidade.  

Portanto, enxergamos como possível e válida a delimitação de sua 

epistemologia. Mas também pretendemos outra coisa com esse trabalho, tentar formular 

uma explicação, ao menos aproximada (hipótese), sobre a origem da moral no homem, 

ou seja, pretendemos chegar à causa que desencadeia o gatilho evolutivo, no homem, 

para a manifestação da moral (sua efetividade). Por isso, dizemos que é necessário ir 

além de uma epistemologia sobre a moral para se tentar chegar a uma ontologia 

empírica da moral.  

 

 

3.3.  DA TELEOLOGIA À IDEIA DE NATUREZA COMO ORGANISMO 

 

Vejamos, por fim, aonde podemos chegar com esse novo repertório de uma 

paradoxal ciência do possível, resgatando completamente a discussão da teleologia, 

agora não somente a kantiana, mas também a que trata da biologia, o que traz a questão 

da causação; para dentro desse contexto, tentar entender a natureza como um 

organismo.  

Na verdade, o conceito de “evolução” referia-se de início 

precisamente a este fenômeno da gênese individual, e não ao 

surgimento da espécie. “Evolução”, no sentido literal, pressupõe pelo 

contrário a existência da espécie, porque é precisamente a espécie que 

nos indivíduos progenitores fornece o plano determinado que irá 

“evoluir” em cada caso individual. O que se desenvolve não é o 

modelo em si, mas sim sua nova encarnação em cada geração, do 

germe à maturidade: o que “evolui” estava “involuído” no germe; sua 

potencialidade do germe derivava-se de sua existência em ato no 

progenitor. Vistos dentro da relação causal, por conseguinte, os 

progenitores provocam não apenas a existência do descendente mas 

também sua forma – precisamente pelo fato de possuírem esta mesma 

forma. Como tipo de causalidade isto é fundamentalmente diverso da 

cadeia mecanicista de causa e efeito, constituindo um forte argumento 

em favor de uma causa formal, além de uma causa eficiente, ou em 
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favor da existência de formas substanciais que do contrário 

permaneceriam excluídas de todo o sistema da explicação natural. Em 

resumo: o conceito de evolução como tal, dévelopement, opunha-se ao 

da mecânica, continuando a implicar uma ou outra forma de ontologia 

clássica.
229

 

A questão, a qual nos remetemos imediatamente, é sintetizada no desafio de tentar 

unificar a causalidade mecânica e a ideia de fim natural – necessidade e finalidade 

apresentam-se como elementos de uma “brincadeira secreta da natureza”
230

  

Kant reconhece a identidade originária entre o mecanismo e a 

finalidade, entre a natureza e o espírito, ao mesmo tempo em que a 

proclama – arbitrariamente fora de alcance: “pensando ele mesmo em 

um entendimento intuitivo”, ele prova que nossa razão não está 

destinada ao saber finito e todavia se obstina em mantê-la nos limites 

da finalidade.
231

 

Lebrun identifica esse limite kantiano quanto ao reconhecimento de não poder ir 

além, numa tentativa de solucionar a questão da causação na natureza, integrando os 

dois modelos, o que, em uma visão mais ampla, seria também a tentativa de unificar 

epistemologicamente racionalismo e empirismo.  

Como dissemos, Kant não vai além desse ponto por uma questão puramente lógica e 

formal – não pretende abrir mão de sua sólida fundamentação que institui, efetivamente, 

um caminho sólido para o reconhecimento do que seja o conhecimento possível de ser 

elaborado. Reconhecer no contingente o substrato para a elaboração do conhecimento é 

desestruturar toda sua filosofia transcendental. 

É importante lembrar que, em sua época, ainda não haviam se desenvolvido as 

teorias darwinianas e, principalmente, o princípio de seleção natural que permitirá a 

construção e desenvolvimento de uma paradoxal ciência do possível, como vimos. 

Ainda não tinham sido desenvolvidas também as perspectivas de uma teoria da 

evolução dos organismos e das espécies por processos não compreensíveis logicamente 

(na tradição), e que seriam explicados por uma teoria do acaso. Essa quebra de 

paradigmas que pontuamos no tópico anterior é muito significativa para se perceber 

uma abertura ao empírico, quando o assunto é a vida. 
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Kant anuncia, a partir de sua teleologia
232

, a qual a compreendemos como sua última 

fronteira para poder falar de um conhecimento possível, a possibilidade dos limites da 

racionalidade; e imprime no princípio teleológico dos seres vivos uma perspectiva 

talvez inacabada. É possível que esse princípio, que fica aberto, justamente por mediar 

(ou regular) a fronteira entre mecanismo e finalidade, deva ser submetido ao que 

discutimos no tópico anterior. Um caminho para isso pode ser dado pelo próprio Lebrun 

em sua célebre obra Kant e o fim da metafísica: 

Kant insiste frequentemente no fato de que o organismo nos coloca 

uma questão incômoda à qual não podemos nos furtar: se a 

experiência não nos apresentasse tais corpos, não estaríamos 

autorizados nem mesmo a admitir sua possibilidade. Mas ela os 

apresenta a nós, e há mais do que uma diferença de grau entre “as 

máquinas que os artesãos fazem” e “os diversos corpos que apenas a 

natureza compõe”
233

 

Causalidade mecânica e finalidade parecem ser duas máximas inconciliáveis no 

âmbito da teoria transcendental kantiana, metafisicamente construída nas bases de um 

racionalismo suprassensível. Kant, 

[e]mbora entreveja o ultrapassamento das duas máximas em uma 

unidade mais alta, ele continua a referir a unidade do organismo 

fenomenal à ideia de uma causalidade técnica; o organismo é descrito 

como o produto no qual “a natureza se reflexiona no conceito”, e 

“todavia... esse conceito não constitui a essência própria do 

organismo, mas cai fora da essência e agora é apenas essa relação 

exterior teleológica”.
234

 

É através do juízo reflexionante teleológico kantiano que a razão projeta a sua 

profundidade especulativa sobre o entendimento, ou seja, “o fim natural aparece como a 

figura reflexionante dessa combinação de modos de representação”
235

, aonde a razão 

clama finitude, ou seja, ela quer abreviar o processo em uma síntese do entendimento. 

Mas o tempo não pode ser quantificável, quando atentamos para uma perspectiva da 

experiência infinita, principalmente, se pensarmos sobre aqueles processos que 

resultarão nas variabilidades seletivas, da dinâmica evolutiva dos organismos. As 

infinitas possibilidades aleatórias descortinadas a partir do darwinismo colocam em 
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cheque a perspectiva teleológica que busca, através da razão, abreviar a complexidade 

da natureza em uma finitude condensável pelo juízo reflexionante e regulativo. Esse 

processo da razão, que produz o entendimento a partir de uma síntese, não alcança 

ontologicamente o ser, ou seja, não consegue responder o que seja o “ser enquanto ser” 

dos organismo, ou da própria natureza. Em outras palavras, 

[n]aturalmente esse esforço que as forças de representação aplicam, a 

fim de compreender o problema que os organismos são em si próprios 

não vale a pena, no caso de uma hipotética transformação das 

espécies, ou seja, de uma generatio heteronyma. Na verdade, o que 

falta aqui é precisamente a experiência duma forma tal de evolução 

das espécies naturais.
236

 

Como dissemos, Kant não viveu em um período pós Darwin. Talvez o agregado 

darwiniano e de seus sucessores pudesse ter expandido ainda mais os horizontes 

kantianos e, quem sabe, sua compreensão do princípio que rege os seres vivos se 

expandisse efetivamente e criativamente, de forma que ele pudesse unificar 

racionalismo e empirismo. 

Como Lebrun disse, “embora entreveja o ultrapassamento das duas máximas em 

uma unidade mais alta, ele continua a referir a unidade do organismo fenomenal à ideia 

de uma causalidade técnica”
237

. Trata-se, pois mais uma vez, do estatuto do princípio 

teleológico em questão; deveria ser ele de natureza empírica, ou fundado, 

exclusivamente, na razão, a priori? Kant, quando trata, em sua Crítica da Faculdade do 

Juízo, do princípio do ajuizamento da conformidade a fins interna em seres organizados 

(e aqui, leia-se o ser humano), diz o seguinte:  

[e]ste princípio, segundo o modo como ocorre, é deduzível da 

experiência, nomeadamente daquela que é metodicamente 

estabelecida e que se chama observação <beobachtung>. Mas por 

causa da universalidade e da necessidade que esse princípio afirma de 

uma tal conformidade a fins, não pode simplesmente assentar na 

experiência, mas pelo contrário tem como fundamento algum 

princípio a priori qualquer, ainda que seja meramente regulativo e 

aqueles fins existissem somente na idéia daquele que ajuíza e em 

nenhuma outra causa eficiente. Daí que se possa chamar ao princípio 

acima mencionado uma máxima do ajuizamento da conformidade 

afins interna de seres organizados
238

. 
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Parece, realmente, uma brincadeira secreta da natureza e podemos enxergar 

também um labirinto kantiano. Com os limites autoimpostos pelo juízo teleológico, é 

possível entrever uma parcela de inquietude, própria de quem tenta aproximar algo e 

não sabe como fazê-lo – a sensação de que chega perto, mas a fronteira é 

instransponível. Ele parece “intuir” que “o conceito de fim natural não é oriundo do 

juízo mesmo, mas o resultado de uma consideração da natureza, como se a causalidade 

dela concordasse com a razão”
239

; ele estava consciente da necessidade em articular a 

causalidade mecânica com finalidade por trás da razão, pois, em não concluindo esta 

tarefa, a própria razão – e seus limites – em algum momento, e invariavelmente, atingirá 

a perplexidade de um iminente abismo retórico. Mas também parece estar consciente 

que esse é seu limite autoimposto e necessário para que todo o edifício de sua teleologia 

e, porque não, de toda sua filosofia se sustente. 

O fato é que, a partir da problematização do estatuto do princípio teleológico, 

Kant proporcionou o surgimento dessas questões que estamos tratando e que 

auxiliaram, inclusive, a nascente biologia, há época, e a delimitação de sua autonomia. 

É muito imediato o direcionamento dessa questão da teleologia às questões relativas à 

biologia. Kant é tão habilidoso que faz com que pensemos o empírico, mesmo não 

operando neste nível discursivo, pois como já vimos sua teoria do conhecimento, para 

ser consistente, tinha que desconsiderar o condicionado do mundo sensível. Chamamos 

a atenção para a sua habilidade porque, ao se propor construir um sistema metafísico
240

, 

ele fez escolhas que geraram barreiras para, inclusive, discorrer sobre alguns temas, que 

se tornaram difíceis de articular, como acabamos de demonstrar no caso dos organismos 

vivos. Mas até onde vão, realmente, os limites empíricos do pensamento kantiano? 

Muitos dos problemas que se apresentam na terceira crítica, notadamente na 

parte que trata da “faculdade do juízo teleológico”, serão também abordados no Opus 

Postumum. Nosso caminho é conduzido ao encontro da noção de mundo/natureza
241
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240

 Relembrando que, para Kant, a investigação da natureza pode se estabelecer por dois diferentes 

métodos, a constar, o físico e o metafísico. O método físico é teórico e pode ser empregado na forma de 

como o conhecimento pode ser pensado na experiência; enquanto que o método metafísico é teleológico e 

relaciona-se com um propósito estabelecido por uma razão pura, que detém um fim, uma causa final. 

KANT, Immanuel. On the use of teleological principles in philosophy. Traduzido por Jon Mark 

Mikkelsen. In: BERNASCONI, Robert. Race. Blackwell, 2001, p. 37. 
241

 Trataremos aqui como sinônimo de mundo a natureza. Para nosso propósito, mundo e natureza são a 

mesma coisa; mesmo que possamos em outra ocasião futura ampliar a ideia de natureza para o universo 

como um todo – o cosmos. Tomemos ambos como a totalidade das coisas que existem no mundo, que o 

compõe inclusive. Vejamos: “[s]e nós entendermos por natureza a soma total de tudo que existe 

determinadamente segundo leis e no mundo (como natureza propriamente dita) essas coisas 



98 

 

como organismo. Isso porque, essa última conexão avança na questão das causalidades 

mecânica e final.  

Como interpretar noções tão díspares como “máquina” orgânica e 

princípio imaterial, referidas ao organismo no Opus Postumum? Em 

relação ao primeiro, como será exposto, trata-se de uma “força 

orgânica” interna, a base natural-histórica para o esclarecimento da 

constituição interna e ordenada dos tipos e espécies dos diversos 

organismos existentes na terra. Em relação ao segundo termo, ele 

reivindica para o organismo a suposição de um princípio imaterial 

unitário, profundo, porque também nas plantas internamente há uma 

“força” organizada de “vida”.
242

 

Quem organiza muito bem esse estudo é Clélia Aparecida Martins. Ela seleciona 

três pontos fundamentais a serem tratados, dos quais elegemos o último como nosso 

caminho: o que trata do conceito de um todo orgânico do mundo. Mas para 

compreender o mundo, ou a natureza, como organismo é necessário absorver a própria 

noção de homem como organismo; isso porque é a partir dessa discussão, em Kant, que 

se pode encontrar o estatuto desse conceito, na passagem dos princípios da metafísica da 

natureza para a física. Já havíamos apontado para essa dubiedade
243

 na reflexão de Kant. 

É também esse ponto que traduz cristalinamente o título de todo esse capítulo da tese: 

Para além da metafísica kantiana: um olhar para o empírico. Em boa parte, o Opus 

Postumum, 

[t]rata-se de esboços kantianos que descrevem “[...] os orgânicos 

numa nova existência ‘indireta’ (que de ora avante também compete a 

outras ‘Ideias’)”, mas “não oferecem” propriamente uma filosofia do 

organismo, pois, enquanto a obra póstuma “[...] alcança uma 

fundamentação completa da física orgânica, segundo a linha diretora 

da Crítica”, mediante o conceito de um “fenômeno indireto”, sua 

fundamentação dos conceitos biológicos “[...] permanece 

insuficientemente definida...”
244

  

No OP, Kant apresenta o conceito de organismo atrelado ao de forças motrizes; 

e, nesse sentido, “os organismos constituem a própria natureza como forças motrizes no 

todo sistemático de forças.”
245

 Mas inicialmente ainda resguarda a ideia de uma causa 

imaterial, pois a classificação das possíveis forças motrizes pertenceriam aos corpos 
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orgânicos cuja existência se daria em um sistema de fins. “O âmbito dos níveis da 

natureza é mantido num contínuo sistemático e nele os organismos são vistos como 

máquinas organizadas”.
246

 Mesmo utilizando conceitos como “maquina natural” ainda 

circunscreve, para a estabilidade dos conceitos que opera, sua teleologia e fica evidente 

a marca daquele princípio regulativo. Isso porque Kant havia pensado a causalidade 

especial dos fins, em virtude da peculiaridade dos organismos
247

. Ou seja, 

[o] orgânico não pertence ao sistema a priori das forças motrizes, pois 

está no sistema mesmo e no todo orgânico. Temos, assim, o 

argumento de um princípio imaterial como fundamento de existência 

dos organismos; e essa imaterialidade é relacionada ao conceito de 

fim, o qual podemos ligar às formas orgânicas para compreender seus 

tipos próprios.
248

 

Kant se questiona sobre o alcance do princípio imaterial, se caberia a todos os 

organismos ou apenas aos dotados de força vital. “Como, porém, conforme seu 

entendimento, o conceito de vida abrange tudo, prevalece sua suposição da existência de 

um princípio imaterial no orgânico em geral”
249

. 

Em relação à forma orgânica, na sua autorreprodução e conservação, a 

unidade da substância prova sua força “produtiva”, força essa que é a 

própria “vida”. O vínculo que a vida tem com o movimento e a 

atividade é uma profunda ideia de Kant. Expressões como “unidade 

do princípio ativo”, “atividade”, são empregadas por ele para designar 

a base do organismo. A vida é o nível superior da atividade.
250

 

Esse processo, em Kant, que sugere uma explicação sobre o organismo, anterior 

ao darwinismo, compreende uma preocupação integrada, inclusive, para a completude 

de seu sistema moral. O que queremos dizer é que, como a fronteira de toda sua 

fundamentação sistemática da moral no homem pode ser vislumbrada em sua teleologia, 

seu movimento ao organismo é mesmo uma busca pelo empírico, ou um movimento 

não mais possível de ser contido, que é a passagem de sua metafísica à física. 

Sua inquietação estaria apontada para o que estava por vir, pois, como vimos, o 

darwinismo e o princípio de seleção natural instauram uma inquietante constatação: a de 
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que o “acaso” participa da própria produção da matéria que se formará, pelo menos num 

contexto das espécies e suas transformações nos longos períodos da história natural
251

.  

Darwin sempre buscou a explicação mecanicista da natureza, e no que tange ao 

acaso das variações individuais hereditárias que ele estudava, ele queria atingir a 

causalidade dessas variações. Pensando em seleção artificial, acreditava que a 

possibilidade de se atingir um fim era o mesmo que dominar a explicação mecanicista, 

pois se dominássemos as causas poderíamos produzir intencionalmente os efeitos. Foi 

quando constatou que o processo automático da luta pela existência selecionaria as 

variações hereditárias que se produziriam
252

. 

Resgatamos essa questão, pois a ideia de “luta” pela existência, ou 

autoconservação, é crucial para entender completamente a questão dos organismos. É 

desse diálogo imaginário entre Kant e aspectos gerais do darwinismo que tentaremos, 

como conclusão desse trabalho, formular uma noção genealógica da moral que se insere 

nessa discussão do organismo. Kant, a partir da ideia de fim natural
253

 passa a falar em 

forças motrizes internas ao organismo, e Darwin, a partir da ideia de acaso
254

 passa a 

falar em seleção natural. 

Kant ainda parecia operar sua metafísica com seu método teleológico, enquanto 

Darwin reivindica a causalidade da física aplicada à biologia do organismo. Clélia é 

certeira quando apontou que o desafio da dubiedade do estatuto da teleologia kantiana 

residia na passagem de seus princípios da metafísica da natureza para a física
255

. 

A questão agora não é mais só a do organismo individual. Kant entende isso e é 

o que o levará a uma reflexão, inacabada que se diga, sobre a ideia de um todo orgânico 

no mundo. O darwinismo por sua vez estará bem atento a essa questão, pois é a partir da 

perspectiva dos organismos e das espécies que se desenvolveu o evolucionismo até os 

dias de hoje. 
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Por isso, quando a questão da origem foi estendida a estes planos de 

crescimento que se reproduziam a si próprios, tratava-se de um 

empreendimento de alto nível ontológico, cujo sucesso no sentido da 

ciência natural estava destinado a completar o movimento 

antiplatônico do pensamento moderno. [...] A “evolução”, no sentido 

moderno da palavra, permitiu conferir maior confiabilidade à matéria 

no surgimento do reino vivo, com isto permitindo que o monismo 

materialista da ciência natural desse um passo decisivo. Isto ela 

conseguiu ao abandonar o significado original da palavra “evolução”, 

desvinculando-a do processo de crescimento dos organismos 

individuais.
256

  

A complexidade da vida, da existência, passa por essa transformação, e dentro 

da discussão filosófica a questão é até onde se sustenta qualquer forma de teleologia. 

Voltemos no tempo e vejamos se, já em Kant, encontramos alguma constatação. No § 

78 da CJ, ele demonstra como pode se dar a união do princípio do mecanismo universal 

da matéria com o teleológico na técnica da natureza. A questão é se, nisso, ele já havia 

conseguido operar a ligação entre mecanismo e finalidade, ou a passagem da metafísica 

da natureza à física. 

Essa asserção, ousada à primeira vista, é apenas um corolário da 

fundação da máxima teleológica na finidade: para retirar da teleologia 

dogmática qualquer esperança, é preciso chegar ao ponto de afirmar 

que a teleologia em si não tem mais razão de ser. Se se refutou o 

antiformalismo mostrando que é ilegítimo unificar as duas 

causalidades no fenômeno ou esperar chegar a isso, é preciso admitir, 

em compensação, contra a tese adversa, que é legítimo pensá-las como 

unificadas no supra-sensível, mesmo se é vão esperar penetrar nas 

condições de uma tal união. No supra-sensível o organismo é 

inteiramente natureza.
257

 

Kant, ao distinguir causalidade mecânica da causalidade dos fins, como uma 

causalidade especial, que expressa uma conformidade a fins, ele delimita e transpõe a 

problemática da redução ao infinito da teleologia clássica e a questão de como conectar 

causas eficientes com causas finas na experiência. Isso porque, como vimos, ele 

estruturou sua teleologia em termos de sua própria metafísica; e, com isso, desenvolveu 

a noção de uma causalidade suprassensível que se articularia pela ideia de um princípio 

regulativo para operar nos limites da razão. 

Com efeito, onde são pensados fins como fundamento da 

possibilidade de certas coisas, também se têm que aceitar meios cuja 

lei de ação nada exige por si daquilo que pressupõe um fim, por 

conseguinte pode ser uma lei mecânica e todavia uma causa 
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subordinada a efeitos intencionais. Daí que se possa, mesmo em 

produtos orgânicos da natureza – e com maior razão se por causa da 

quantidade infinita dos mesmos admitimos o intencional <das 

Absichtliche> na ligação das causas da natureza segundo leis 

particulares (ao menos através de hipóteses admissíveis) como 

princípio universal da capacidade de juízo reflexiva para o todo da 

natureza (o mundo) – pensar uma grande e até universal ligação das 

leis mecânicas com as teleológicas nas produções da natureza, sem 

mudar os princípios de ajuizamento das mesmas e pôr um no lugar do 

outro.
258

 

Mas, até onde, e como, ele desdobra isso no OP? Essa investigação biológica, tal 

qual bem colocou Núbia Sánchez, seria o “[...] descobrimento de um novo continente 

epistemológico ou ocasião para confirmar o caráter inabalável da finidade do 

entendimento, no pensamento kantiano?”
259

 

Em um prospectar das transições do organismo individual à natureza como um 

todo representativamente identificado também como organismo, “a interpretação da 

conformidade a fim, presente nos organismos, não termina com o homem como espécie, 

mas é remetida ao mundo dos homens.”
260

. E disso podemos depreender uma 

ressonância nova, e crítica, contra a negação do corpo na história da filosofia. O 

contexto do organismo e da discussão biológica anuncia o império do corpo como 

condição da vida e para a vida; consequentemente, também, para a questão das ações do 

homem, enquanto indivíduo, mas também da espécie, enquanto comunidade, 

humanidade. 

O indivíduo tem a experiência do organismo em seu corpo. A 

experiência do organismo na natureza é obtida pelo homem, mediante 

sua corporeidade. No corpo mesmo é estabelecida a relação entre 

espaço e tempo, entre exterior e interior. E, com isso, coloca-se a base 

para a ação externa do sujeito – o movimento corporal humano é 

organizador, além de organizado. O meio pelo qual os fins do sujeito 

são atingidos é o corpo movente. O corpo orgânico, o sujeito como 

organismo, é a condição possibilitadora da ação e da objetividade.
261

 

Quando pensamos em corpo humano, o organismo não parece ser, em Kant, um 

conceito objetivo do entendimento
262

; e, nesse ponto, não podemos forçá-lo mais que 

isso. Sendo que, com as teorias evolucionistas, a questão retorna com nova roupagem. 

Parece que até mesmo a teleologia kantiana não estará imune ao paradigma 
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contemporâneo do darwinismo, pelo menos, no sentido dos limites autoimpostos à 

subjetividade da razão. “Efetivamente foi a teoria da evolução de Darwin que, ao 

associar a variação aleatória com a seleção natural, conseguiu banir da natureza a 

teleologia.” Ou seja, “A ‘finalidade’, tornada supérflua até mesmo para a história da 

vida, retirava-se inteiramente para a esfera da subjetividade.”
263

 

É nesse contexto do organismo corpóreo que a “vida” recebe outro sentido. No 

seio da teoria da evolução, ela passa a ser determinada por condições estruturais dadas, 

mas não só isso; a ideia de vida, além de representar aquele tipo provisório estruturado, 

passa a absorver a noção que os processos que desencadeiam aquelas formas estruturais 

– condicionantes desse primeiro sentido de vida –, representados por um dinamismo 

contínuo, são eles próprios também “vida”. A vida não é só o que é dotado de condições 

de vida; é ela também os próprios meios desencadeados que gerarão todo e qualquer 

tipo de vida como “parada provisória”.
264

 Essa revolução provocada pelo evolucionismo 

no conceito de vida permite-nos não só repensar a ideia de natureza, como também 

ajuda a descortinar a insuficiência empírica da aplicação da teleologia como ideia. 

Este é um acontecimento filosófico de primeira linha, na medida em 

que constitui uma confirmação vigorosa do antiplatonismo do espírito 

moderno. Se acrescentarmos ainda a ausência de toda orientação 

teleológica, o processo evolutivo apresenta-se como uma verdadeira 

aventura, com um percurso inteiramente imprevisível. Esta ideia 

especificamente moderna da vida como uma aventura sem um plano 

nem um fim predeterminado, juntamente com o efeito colateral da 

eliminação da essência imutável, é por sua vez uma importante 

consequência da doutrina científica da evolução.
265

 

Mas então, a última fronteira das reflexões kantianas que se encontra no OP 

consagra ainda uma incógnita. Quando da tentativa de compreender se foi por ele 

tratada no campo ainda de uma metafísica dogmática, ou se teria sido remetida ao 

mecanicismo, ou se ainda teria sido tratada no contexto de uma teleologia natural, fica 

em aberto, ou não se pode chegar seguramente em uma afirmação cabal
266

. A pergunta 

que tentaremos responder, ou somente especular, é o fato de que, se enxergarmos nesse 

derradeiro Kant uma canalização para uma espécie de teleologia natural, como em 

alguns momentos pode ser sugerido, seria ela uma alternativa que escapa ao futuro 

golpe da doutrina científica da evolução no que tange a teleologia em geral? 
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Vejamos que não existe um abandono da metafísica, e que sua teleologia 

reporta-se às estruturas fundamentais daquela, ainda em um nível de operação 

epistemológico. Em Kant, 

[p]ara construir e provar o sistema orgânico da natureza, parte-se da 

consciência que o homem tem de seu corpo; a ele é possível projetar 

um sistema orgânico das forças motrizes somente pela consciência de 

seu corpo como um organismo, e essa consciência de sua organização 

física é condição de possibilidade da experiência sistemática.
267

 

Ou seja, 

[n]isso, que o sujeito não seja afetado pelo objeto empírico (per 

receptivitatem), mas que ele afeta a si mesmo (per spontaneitaten), 

existe a possibilidade da passagem dos princípios metafísicos da 

ciência da natureza para a física. A física precisa constituir seu próprio 

objeto segundo um princípio de possibilidade da experiência como um 

sistema de percepções.
268

 

Realmente essa fronteira kantiana é de ordem epistemológica. Não há 

experiência sem um sistema de percepções que se estrutura no a priori. Não há também, 

nos parece, transposição dessa dubiedade residual no horizonte amadurecido de suas 

ideias, até mesmo no Opus Postumum. O que nunca nos impede que, mais na frente, 

pensemos uma alternativa. 

Por fim, neste tópico, cabe-nos encontrar uma visão do mundo-natureza como 

organismo e como sistema
269

. E para isso, mais uma vez, submeteremos, em um diálogo 

imaginário, agora, o kantismo e o darwinismo. A partir daquela noção de vida ampliada, 

para além das “paradas provisórias” que geram corpos e da ideia de organismos que 

transcendem os indivíduos para organizações maiores como a humanidade, pretendemos 

formatar uma noção da natureza como organismo vivo. E isso pode ser também uma 

subtese. 

Em Kant, temos que, 

[c]omo organismo, a terra é concebida como um todo a prior, similar 

a um núcleo, uma célula que contém sua espécie nascente. [...] Não 
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obstante a representação do organismo “terra” ser apenas próxima a de 

um ser vivo, por não se reproduzir, apenas possibilitar a vida orgânica, 

a terra como organismus não é propriamente um ser vivente. A vida 

permanece, renova-se e propaga-se na terra, de sorte a ser pensada por 

nosso filósofo em analogia com o organismo primeiro e mais geral – o 

“globo terrestre” pode ser visto como “[...] corpo orgânico de um tipo 

e nível superior”.
270

 

Disso, entendemos que, em sua perspectiva, a terra é um organismo, mas não do 

tipo vivente propriamente dito – existem reservas. Essas reservas kantianas podem ser 

superadas se aplicarmos a perspectiva de Hans Jonas sobre a “vida”. A partir do 

lamarckismo e darwinismo, ele dirá que 

[o] organismo é considerado como determinado primariamente pelas 

condições de sua existência, e a vida é entendida mais como uma 

situação que envolve organismo e ambiente do que como a realização 

de uma natureza autônoma. Organismo e ambiente formam juntos um 

sistema, que desde então determina o conceito básico de vida.
271

 

Na moderna teoria da evolução o que existe é uma dinâmica contínua que pode 

ser reconhecida como vida, que também se manifesta – sob a representação primária – 

de uma condensação em um corpo (ou coágulos temporários de matéria), durante uma 

certa estabilidade de tempo. Sendo que, em termos essenciais, variabilidade não é 

diferente de instabilidade, o que cria uma nova perspectiva para a representação do 

múltiplo da vida. Em um nível menos individual e mais comunitário a noção de 

organismo se amplia também, em uma dinâmica de composição de partes e todo.  

Como veremos mais na frente, essa perspectiva aponta para uma discussão sob 

um ponto de vista da biologia funcional e da biologia evolucionária. As composições 

fragmentárias de um indivíduo, que compõem sua unidade orgânica podem ser 

analisadas dentro da noção de funcionalidade, isso pela proximidade que realizamos, na 

experiência do corpo. Entretanto, as partes múltiplas, variadas e aleatórias que, na 

dinâmica da evolução das espécies (por exemplo), compõe o agregado da totalidade do 

mundo, o qual também pode ser chamado de organismo, sob o ponto de vista de um 

sistema orgânico da vida, só podem ser discursivamente abordados sob a ótica 

evolucionária. 

Parece plausível que novamente a questão da teleologia pode se fazer presente, 

quase como uma fonte inesgotável de possibilidades investigativas. Isso não é de se 

estranhar, visto que a própria história da filosofia manuseia desde sempre esse aspecto 
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metodológico, como demarcou Kant, articulando-o com a questão da causalidade na 

natureza. Contudo, já discutimos os limites daquela no que tange, primeiramente, ao 

fato de não ser portadora de verdade no ofício de revelar um plano em termos de forma 

da evolução; e, segundo, os próprios limites da modalidade kantiana que não realiza 

efetivamente a passagem da metafísica da natureza para a física, de onde provém, 

inclusive, a biologia empírica que se tornará autônoma. 

Todavia, queremos ainda submeter ao exame da própria biologia, sob um ponto 

de vista filosófico, a questão da teleologia, na esperança de articular, no próximo 

capítulo, a ideia de um princípio que funcione como parâmetro racional para podermos 

tratar da questão da autoconservação e/ou sobrevivência dos organismos como algo 

mais concreto (materialmente) e menos retórico. 

O lugar que cabe à teleologia na consideração dos fenômenos 

biológicos se deve, segundo Kant, à própria consideração da 

especificidade desses fenômenos. Kant garante que na consideração 

de fenômenos físicos são sempre dadas as categorias a priori que 

regem a sua determinação e que são estabelecidas como leis das quais 

o cientista deve partir para compreender a mesma determinação. Na 

consideração dos fenômenos biológicos tais leis não garantem a 

compreensão de sua organização.
272

 

Kant reconhece que existem tantas formas múltiplas na natureza, como se 

fossem também múltiplas variações dos conceitos de natureza universais e 

transcendentais, que as leis dadas a priori pelo entendimento puro as deixariam 

indeterminadas
273

. Isso porque a biologia, nesse nível, escapa a uma aplicação objetiva 

das categorias do entendimento puro. Não se pode, frente a essa instabilidade da 

diversificação e variabilidade das espécies, por exemplo, promover uma unidade, ou 

uma compreensão mecânica dos organismos. O máximo que Kant chega, nesse sentido, 

é sua explicação mediante o princípio teleológico dos seres organizados, ou princípio de 

conformidade a fins na natureza – obviamente um princípio que não pertence nem à 

teologia, nem à ciência natural.  

Mas em termos populacionais, coletivos e até mesmo se pensarmos a natureza 

como organismo, esse princípio não só não tem aplicabilidade, como não faz o menor 

sentido. A resolução dessa questão complexa vem com um outro princípio – o de 
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seleção natural de Darwin. A partir dessa descoberta, a biologia contemporânea se 

define, pois ele cria os parâmetros para os seus dois domínios: a biologia funcional e 

biologia evolutiva
274

.  

Os conceitos básicos da primeira engendram as causas próximas que visam a 

descrição do funcionamento e da constituição de organismos individuais. Sendo assim, 

essas causas próximas, ao serem compreendidas, podem orientar-nos nas respostas 

suficientes para organismos, e seus órgãos, determinados, com relação a fatores 

imediatos do ambiente.
275

 Então, em termos de biologia funcional, a tentativa de 

resposta será sempre orientada para o “como?”, ou seja, “como se dirige o seu 

funcionamento?”
276

 Para esse estudo, aplica-se metodologias experimentais.  

Por outro lado a modalidade evolutiva cuidará das causas últimas ou remotas, 

em outras palavras, “encontrar as causas das características atuais dos organismos, e 

particularmente das sua adaptações, constitui a preocupação principal do biólogo 

evolucionista”.
277

 Sendo assim, o biólogo evolucionista “estuda os passos pelos quais as 

adaptações milagrosas tão características do mundo orgânico foram evoluindo”, 

entendendo, nesse processo que um “organismo, como um indivíduo e como membro 

de uma espécie, é o produto de uma larga história, uma história que remonta a mais de 3 

milhões de anos”.
278

 O que importa, em termos de resposta, nessa modalidade de 

biologia é responder o “porquê?” ou “qual a sua origem?”.
279

 

Dentro desses dois domínios de estudo da biologia, como disciplina que se 

desenvolveu principalmente após Darwin, o que nos interessa é pensar uma tentativa de 

coordenar uma problemática que nos remeta a uma passagem de um campo a outro – e 

nesse processo estamos especulando para além dos dois pensadores.  

É importante que se tenha em mente que nosso objetivo sempre foi a moral, e a 

construção desse caminho que nos remete ao encontro do empírico não é outra coisa 

senão a esperança de atingir o “porquê” da moral no homem. Se, partimos de Kant e sua 
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metafísica, foi porque tínhamos consciência de onde íamos chegar com essa última 

fronteira de seu pensamento, ou seja, em sua teleologia, que nos move para os limites 

empíricos de seu pensamento ao cortejar a biologia (notadamente a questão dos 

organismos vivos), atrelada que está ao seu conceito de fim natural – que resguarda um 

estatuto dúbio e problemático. 

Nós expomos essa problemática, mas não tínhamos (nem temos) como objetivo 

colocar palavras na boca de Kant. Como dissemos, nossa esperança é a partir desse 

movimento, de sua metafísica à teleologia e biologia, sugerir, através de um conteúdo 

que nos é próprio, a escavação de uma ideia mais primordial, no sentido de que o 

estatuto (que dá sentido a origem) da moral (e sua efetividade) deve residir no empírico, 

ou na própria dinâmica da vida enquanto um processo – uma longa e imemorial história 

da natureza. 
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4. A IDEIA DE AUTOCONSERVAÇÃO COMO PRINCÍPIO SUPREMO DA 

VIDA ORGÂNICA: UMA FUSÃO ENTRE MECANISMO E FINALIDADE 

 

Apesar de Kant ter refletido sobre a questão da autoconservação dos organismos, 

ele não conseguiu ou não quis articular esse tema sob a perspectiva de uma passagem 

dos domínios, do “como” ao “porquê”, o que nos é possível especular atualmente sobre 

a ótica de uma moderna teoria dos sistemas orgânicos e vivos.  Para isso, utilizaremos 

como pressuposto a noção de natureza, já vista, como um organismo que tem vida ou 

que engendra no todo o processo que se chama vida. A partir daqui, é importante dizer: 

[o] questionamento sobre o modo adequado de explicação para seres 

vivos organizados, i. e., organismos, foi colocado já nos sistemas 

mecanicistas do século XVII e é hoje caracterizado pelo verbete 

“emergência” (ou, genericamente, “reducionismo”), nos manuais 

científicos. Como método de explicação, o “mecanicismo” sempre se 

impôs graças a um claro programa de investigação da natureza, que é 

levado em conta até mesmo pelos biólogos contrários a essa vertente 

teórica.
280

 

Vimos, no último capítulo, uma espécie de última fronteira kantiana, articulada 

no curso de uma gradual discussão teleológica de sua filosofia, que avança, pela questão 

do “organismo”, até a biologia. Vimos e constatamos também que seu brilhantismo está 

na dimensão de sua epistemologia e que ela própria, por sua metodologia única, 

organiza-se em um sistema transcendental difícil de operar a passagem daqueles 

domínios que mencionamos; mesmo tendo sido cogitado, o que identificamos há pouco. 

O não esclarecimento daquela passagem de um domínio ao outro caracteriza uma 

espécie de dubiedade residual em suas derradeiras reflexões no âmbito da relação 

teleologia-biologia, o que também evidenciamos.  

Então, mesmo que não sejamos fiéis às intenções kantianas, a partir de agora, 

utilizaremos essa última fronteira de seu pensamento como horizonte de nossa tese e 

especulações. 

Pode-se dizer que, filosoficamente, as doutrinas mecanicistas não se 

baseiam em outra coisa senão numa aplicação do método de análise, 

ou “redução”, que visa a explicar a natureza dos fenômenos biológicos 

como resultados de propriedades materiais intrínsecas, quer dizer, pela 

ação recíproca dos elementos que os constituem.
281
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A questão crucial passa a ser: como explicar coerentemente a moral, 

tradicionalmente consagrada na filosofia kantiana como possível de entendimento a 

partir de uma perspectiva suprassensível, o que está totalmente de acordo com a forma 

estabelecida por ele da possibilidade de produção do entendimento, por uma perspectiva 

empírica? 

Queremos defender que entre mecanismo e finalidade, ou entre as causas 

eficientes e causas finais, no tocante ao organismo “terra”, pode ser aplicado o próprio 

conceito de “fim natural”. Acreditamos que através de uma organização das ideias já 

trabalhadas aqui e da utilização de algumas analogias é possível propor e defender essa 

genealogia da moral – estamos, a partir daquela última fronteira kantiana, saltando para 

o exterior do seu pensamento. 

Se tomarmos nosso mundo natural, nosso planeta terra, como organismo, é 

possível que o vejamos em dois níveis: um primeiro que nos remete à multiplicidade, 

engendrando inúmeros outros organismos (que, apesar de muitos, são finitos); e um 

segundo que nos remete à unidade orgânica de um sistema, justamente por essa 

finidade
282

. A partir dessa imagem da natureza como organismo vivo, a qual podemos 

aplicar o repertório já produzido para falar sobre esses mesmos organismos, vejamos 

aonde podemos chegar. 

A dinâmica existencial, e também evolutiva, de todo e qualquer organismo, pode 

ser visualizada por esses dois momentos, da unidade e da multiplicidade.  

Os organismos podem ser compreendidos a partir de sua auto-organização, o que 

se dá no âmbito da biologia funcional, onde se tem o conceito de teleologia 

intraorgânica, ou seja, é quando ocorre o fato de se alcançar um estado final específico, 

apesar das flutuações ambientais
283

 – uma espécie de unidade que pode ser descrita. O 

“princípio de conformidade a fins da natureza” como é concebido justifica-se enquanto 
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“princípio de função” ou “princípio de adequação autopoiética”
284

. E isso significa que, 

quando falamos das causas próximas
285

, estamos estabelecendo uma tentativa de 

explicação que deve servir de resposta a um questionamento sobre o processo de auto-

organização pelo qual o organismo se constitui e preserva sua forma individual – 

“autopoiesis”
286

. Não é por outra coisa que a biologia funcional é conhecida como 

ciência da autopoiesis orgânica
287

. 

Por outro lado, os organismos podem ser compreendidos a partir de sua 

adaptação com o meio, o que se dá no âmbito da biologia evolutiva, onde se tem o 

conceito de teleologia interorgânica, ou seja, é quando o estado final ao qual se tende, 

enquanto organismo, não está predeterminado especificamente, “mas é propriamente o 

resultado da seleção de uma das diversas opções existentes”
288

. E isso significa que, 

quando falamos das causas últimas ou remotas
289

, o princípio de “conformidade a fins 

da natureza” se justifica como um “princípio de adaptação” ou “princípio de adequação 

adaptativa”
290

. Por isso, a biologia evolutiva opera com uma teleologia indeterminada 

ou inespecífica.  

 Tomando esses parâmetros, a teleologia de Darwin situa-se na perspectiva 

evolutiva e não segue uma relação de causa-efeito determinada. 

Esta noção darwiniana de teleologia, entendida enquanto uma 

explicação selecional, é garantida não a partir do atendimento ao 

funcionamento e à estrutura do organismo individual, mas sim 

mediante a consideração das variantes históricas e evolutivas que 

compreendem a adequação dos organismos ao meio em nível 

populacional.
291
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Foi o princípio de seleção natural que permitiu pensar a possibilidade de uma 

teleologia indeterminada ou inespecífica
292

. E é aqui que operaremos a ideia de 

“autoconservação” como princípio supremo da vida
293

. Vamos sistematizar essa ideia. 

Os biólogos Ross Harrison, Lawrence Henderson, Joseph Woodger e 

Joseph Needham, nas primeiras quatro décadas do século XX, 

apontam para o fato inegável de que não são as partes como partes que 

constituem aquilo que chamamos de vida. Não são as partes, mas sim 

as relações existentes entre as diversas partes que constituem a 

unidade organizada do ser vivo. Vida é organismo, organismo é o 

nome que damos à harmonia hierárquica das relações existentes entre 

as diversas partes que constituem um ser vivo.
294

 

Queremos tomar o termo “autoconservação” por três níveis de sentidos, e que 

repercutem na relação entre indivíduo-espécie-mundo. O primeiro diz respeito à questão 

da “manutenção”, o segundo pode ser compreendido pela noção de “reprodução” e o 

terceiro se dá na perspectiva de “auto-organização”. Vejamos. 

Para além das leis da Física e da Química, há que se pensar algo mais, 

a saber, a organização, aquilo que ordena as relações entre as partes. E 

como o ser vivo, por definição, é aquilo que se reproduz, para 

compreender o que é a vida, temos que considerar como estrutura 

central aquela forma de organização que se reproduz a si mesma, ou 

seja, que se organiza a si mesma, que é, em si, auto-organização. Eis, 

já aqui, o núcleo da Teoria de Sistemas.
295

 

Mesmo que não pudéssemos afirmar ser a terra possivelmente representada 

como ser vivo, sem provocar objeções, podemos reafirmar que ela – nosso globo 

terrestre – é um sistema vivo
296

. E, não é difícil dizer que, mesmo Kant estaria de 

acordo com isso, ainda que para ele a representação da terra como ser vivo fosse apenas 

aproximada: 

Donde Kant falar da terra “[...] como mãe” ou de nosso”[...] globo 

vivente parindo”, que sempre organiza novos tipos de seres vivos. [...] 

A vida permanece, renova-se e propaga-se na terra, de sorte a ser 

pensada por nosso filósofo em analogia com o organismo primeiro e 

mais geral – o “globo terrestre” pode ser visto como “[...] corpo 

orgânico de um tipo e nível superior”. 
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[...] Nessa perspectiva, a natureza viva é concebida como um todo 

orgânico conforme, e esse todo não é só um “[...] sistema nominal de 

indícios externos”, mas “[...] uma organização geral interna do 

sistema”
297

. 

Então, permanecer, renovar-se e propagar-se instaura um caminho para 

pensarmos aqueles três níveis de sentido da ideia de autoconservação.  

Sedo assim, podemos tomar o primeiro sentido de autoconservação como 

manutenção ou permanência da vida orgânica da parte que se configura “indivíduo”; é, 

pois, a permanência do todo que viabiliza a vida desse organismo. Nesse contexto 

percebe-se a representação num nível de causas próximas e funcionalidade imediata, 

sendo possível falar sobre as condições dessa permanência, relativamente e 

condicionadas a cada indivíduo – podemos incluir aqui indivíduos da espécie humana, 

por exemplo.  

Como segundo sentido, tomemos autoconservação no sentido de renovação 

como reprodução da vida orgânica das partes que estruturam a espécie; ou seja, a 

renovação da vida orgânica das populações é o que viabiliza a manutenção da existência 

da espécie.  

E como terceiro nível de compreensão, queremos propor a noção de 

autoconservação como auto-organização ou propagação, tomado no sentido de 

capacidade de se diversificar/adaptar; ou seja, como transcendência da forma que 

caracteriza o indivíduo e a espécie de uma maneira geral – é, pois, essa capacidade de 

auto-organização que viabiliza a vida do organismo terra, gerando inúmeras novas 

partes, ou inúmeras novas relações.  

O intuito dessa orientação dos sentidos de autoconservação é mostrar a 

pertinência em associar esse princípio à própria noção de vida. A vida mantém-se, 

renova-se e se transcende. É nesse sentido que indivíduos, espécies e globo terrestre se 

associam numa dinâmica existencial e concreta da vida. Esses três níveis de 

compreensão se interligam, se as pensarmos sob os novos paradigmas da teoria geral 

dos sistemas
298

. Como não existe ainda definição reconhecida pela totalidade dos 

estudiosos, tomemos uma que nos parece razoável e que faz todo sentido. É a definição 

de Carlos Cirne-Lima, onde ele diz: 

[s]istema é um processo circular que, embora sob o aspecto energético 

seja aberto para o meio ambiente, sob o aspecto estrutural ou 
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organizacional é fechado sobre si mesmo, que é estável, que se 

retrodetermina (feed back), se realimenta, se recompõe e se reorganiza 

de maneira plástica a partir de seu meio ambiente, que exerce 

seletividade em suas interações para com este, que em muitos casos se 

replica ou reproduz, que quando afastado de seu ponto de equilíbrio, 

em muitos, engendra novas formas de organização e de 

comportamento, as quais se inserem num processo de evolução que é 

regido pela lei de coerência universal (seleção natural).
299

 

É exatamente aqui que autoconservação pode se apresentar como um princípio 

que dá identidade a um conhecimento sobre essa teia da vida – essa teoria dos sistemas. 

E, fazendo a fusão de alguns aspectos gerais da teoria dos sistemas com os paradigmas 

do princípio de seleção natural, poderemos sugerir uma ancestralidade empírica sobre o 

“porquê” da moral. 

 Claro que não estamos operando mais, em alguns momentos aqui, num nível 

kantiano, como já frisamos; contudo, sua ideia de fim natural é extremamente útil em 

vários momentos dessa tese. Aqui mais uma vez lançaremos mão dela como recurso. 

Se, só para efeitos metodológicos, entendermos a terra como o mais complexo nível da 

vida orgânica (desconsiderando o para além dela – o cosmos), e a percebermos como 

uma gigantesca, porém finita, teia de relações, dentro da qual se manifestam toda uma 

multiplicidade de espécies e indivíduos organizados, poderemos nos concentrar na 

funcionalidade desse macro e originário organismo. 

As reflexões sobre a organização desse todo são direcionadas também 

para os conceitos básicos da estrutura do mundo natural: “As criaturas 

organizadas constituem sobre a terra um todo segundo fins”. A 

unidade do todo como representação-fim não está fora do organismo 

como “máquina”, como se houvesse uma origem externa. Apesar de 

Kant empregar expressões como “máquina do mundo” (Machine der 

Welt), a terra não é pensável como um corpo “[...] formado 

mecanicamente” e sim “[...] organicamente” – segundo ele, “[...] 

mesmo que não se pense em corpos vivos”, é possível “[...] pensar o 

globo terrestre inteiro como um corpo orgânico.”
300

. 

Kant desenvolve a ideia de uma “força orgânica” para tentar esclarecer 

historicamente o desenvolvimento natural do reino orgânico das espécies – convoca 

esse conceito como regulativo para poder se reportar ao campo da história natural dos 

seres vivos.  Ele pressupõe a existência dessa mesma “força orgânica” no globo, ou seja, 

“[t]rata-se aqui da força responsável por manter a ordem interna da terra, conforme aos 

tipos e espécies de diversos organismos, ordenados uns sobre os outros de modo a 
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formar um ‘círculo’ [...]”, i.e., uma noção similar a de força vital, empregada por ele 

para indicar que “[...] na terra, a matéria dos corpos orgânicos tem ‘relação com fins 

internos’ [...]”
301

. 

O fato é que esta noção de força vital, em Kant, abrirá caminho para ele falar em 

uma substância imaterial – alma do mundo (Welteseele)
302

 – o que já não nos interessa 

aqui. O que nos importa é a possibilidade de instaurar, nessa compreensão da esfera da 

circularidade, o princípio de autoconservação dos organismos. Vejamos. 

O sistema de auto-organização é, primeiro, um processo circular. 

Desde Aristóteles, principalmente desde Tomás de Aquino, pensamos 

que causa e efeito constituem um processo absolutamente linear. A 

causa é sempre e necessariamente diferente do efeito que ela produz; a 

causa é lógica e ontologicamente anterior ao efeito por ela produzido. 

[...] 

A ideia da causalidade linear é uma teoria brilhante que, no decorrer 

de nossa história, mostrou que possui uma poderosa força explicativa, 

tendo prestado os mais relevantes serviços à ciência. Muitíssimas 

coisas podem e devem ser explicadas no âmbito da causalidade linear. 

O problema é que esse tipo de causalidade não é o único, ele não 

explica todos os fenômenos.
303

  

Se a causalidade fosse linear, a compreensão do organismo não progrediria, ou 

mesmo a compreensão dos processos cibernéticos. Isso porque eles são baseados na 

ideia de que uma série causal pode “ [...] flectir-se sobre si mesma e configurar-se em 

forma circular, de maneira que o último efeito da série, que é sempre finita, atua como 

causa sobre a primeira causa da série.” Assim, temos que a série causa/efeito se fecha 

sobre si mesma, em círculo, “se retroalimenta” e se “retrodetermina”
304

.  

É essa ideia de sistema circular, somando-se à noção de globo terrestre como 

organismo e aos três níveis de entendimento da ideia de autoconservação, que nos 

direciona à possibilidade da tese empírica sobre a origem da moralidade no homem, 

como a pensamos.   

Enquanto Kant falava, nesse ponto, em “força vital” como elemento capaz de 

manter a “ordem interna” da terra, e isso apontou para aspectos imateriais, queremos 
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apontar aspectos concretos que possam nos aproximar de um estatuto material que 

justifique a manutenção do sistema terra.  

Se entendermos autoconservação naqueles três níveis, como manutenção, 

renovação e auto-organização da vida, e também o fato de que essa noção se organiza a 

partir de todo esse sistema de conhecimento que viemos estruturando desde Kant, 

passando pelo darwinismo até chegar aos aspectos gerais da teoria dos sistemas, 

podemos dizer que a própria ideia de autoconservação apresenta-se como um princípio 

que pode ser aplicado à dinâmica da vida dos organismos. Sendo um princípio, 

apresenta-se como formulação teórica de aspectos que dão identidade à dinâmica da 

vida. Essa identidade é o mesmo que a coerência interna do sistema fundada na 

diferença da multiplicidade de organismos existentes, com suas inter-relações 

dinamicamente possíveis. Esse princípio de autoconservação, como uma realidade 

do(s) fenômeno(s) da vida, tem aspectos mais primordiais que operam, inclusive, em 

um nível empírico. Quais seriam esses aspectos? São eles aqueles que estão 

representados pelos sentidos do princípio de autoconservação: a permanência ou 

manutenção da vida, a renovação ou reprodução da vida e a auto-organização ou 

autotranscendência da vida. E todos esses aspectos podem ser aplicados aos indivíduos, 

às populações e ao próprio organismo originário – a terra.  

Pois bem, não fazendo uma ampla classificação das modalidades práticas 

necessárias para a autoconservação da vida, se tomarmos o homem, enquanto 

organismo individual, que se submete à dinâmica da autoconservação, veremos que nós 

manifestamos instinto de sobrevivência para nos mantermos vivos – a começar pelo fato 

de nos alimentarmos, até o fato de tentarmos nos proteger contra agressões que possam 

resultar na aniquilação de nosso funcionamento orgânico. Nossa autoconservação 

também opera no nível da renovação, por exemplo, é só observarmos a capacidade 

regenerativa de alguns órgãos e tecidos de nosso corpo. Mas mesmo com a renovação a 

identidade geral da nossa forma é preservada e isso nos mantém com a mesma 

funcionalidade orgânica. O mesmo ocorre com a autoconservação aplicada ao terceiro 

nível, o da autotranscendência. Mesmo sendo uma forma corpórea, podemos 

transcender aos corpos, estabelecer conexões e relações em grupos que nos auxiliem na 

conservação da vida.  

Essa dinâmica quando observada frente ao homem torna-se mais fácil de ser 

compreendida pela proximidade temporal das experiências em prol da manutenção, 
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renovação e autotranscendência, pois as causas desse processo são próximas; e, sendo 

assim, podem ser, em grande parte, compreendidas por uma causalidade linear. 

O problema se torna mais complexo quando partimos da terra como organismo. 

Mas, uma vez já apresentada e referenciada a discussão do organismo vivo terra, 

podemos agora fazer esse enfrentamento. Primeiro é essencial partir daquela ideia da 

terra como fronteira do orgânico
305

 – como natureza propriamente dita –; em seguida, 

incorporar esse limite metodológico para operarmos a passagem da metafísica à física, 

entendida numa perspectiva do estudo dos organismos vivos como biologia
306

. 

Vejamos. 

Enquanto organismo, a terra se submete à dinâmica da autoconservação que 

opera em três níveis. Sobre a terra, apesar de ela não ser infinita em tempo e espaço, nós 

articulamos sua história natural em bases e escalas diferentes das do homem e sua 

história também natural. A preservação do todo da natureza como um contínuo
307

 

incorpora, desde sempre, os sentidos de manutenção, renovação e autotranscendência da 

vida. Tomaremos agora todos os parâmetros referentes à terra como processos circulares 

e indeterminados; nisso, vislumbramos a biologia evolutiva como portadora de um 

repertório discursivo para tratarmos dessas questões – não estamos mais falando de 

indivíduos, mas de um macro e originário organismo. Nesse nível macro e único de 

organização, têm-se uma somatória e concomitância de todos os níveis da 

autoconservação – tudo se dá num contínuo constante
308

. Isso significa dizer que a todo 

instante, através das próprias peculiaridades dos organismos individuais e das espécies, 

juntamente com todas as, quase infindáveis, relações entre tudo e todos, a natureza 

estabelece seus processos de manutenção, renovação e autotranscendência. 

A complexidade dinâmica do organismo terra nos processos de autoconservação 

se articula tanto pelas suas leis naturais, descritivas da causalidade mecânica, como pelo 

princípio de seleção natural – um princípio de coerência dessa circularidade indefinida. 

                                                 
305

 Com isso, metodologicamente, representamos a terra como a natureza total; não cabendo uma reflexão 

cosmológica que apontaria para uma ampliação do trabalho. Importante frisar que as possíveis relações 

cósmicas, mais amplas, dentro também de uma perspectiva sistêmica, não seriam incompatíveis com essa 

proposta que defendemos. Optamos apenas por um recorte, por questão da dimensão da tese, e do 

propósito de enfrentar a questão da moral. 
306

 Para entender as distinções kantianas entre física e biologia. LEITE, Patrícia Kauark. “A Propósito das 

Distinções Kantianas entre Física e Biologia”. In: Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 

2012, p. 109-126. 
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 MARTINS, Clélia Aparecida. Op. Cit., p. 197. 
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 “A ‘organização interna do sistema’ apreende o todo orgânico como um ‘círculo’ (Kreis) de espécies, 

posto que o mundo é ‘[...] o tornar-se contínuo”.  Idem. 
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Essa questão está intimamente relacionada com a questão da ligação entre necessidade 

natural e acaso
309

 ou contingência radical. 

A combinação de necessidade e acaso parece ser um paradoxo. Pois o 

primeiro aspecto do universo que se destacou no esquema da moderna 

ciência natural foi a estrita hegemonia da lei da causalidade na ação, e 

por conseguinte no vir-a-ser das coisas, e esta hegemonia parece 

excluir da natureza todo tipo de contingência. 

Ela o exclui também no tocante às ocorrências aleatórias, que se 

encontram fora da dependência da lei. Mas, em outro sentido, o 

moderno esquema da causalidade é justamente o princípio de uma 

universal contingência da existência como tal [...]
310

 

Se formulássemos de outra forma, a questão poderia ser exposta como a 

capacidade de anunciar, através de um princípio universal, uma aleatoriedade na 

natureza, residente no acaso, que desencadeia um processo que, em sua totalidade, tende 

a um fim, que se aproxima a um constante equilíbrio caótico das formas de vida e suas 

relações. Queremos defender que esse princípio, no que tange à regência da vida na/da 

terra, pode ser o princípio de autoconservação.  

Essa ideia pode se apoiar em alguns aspectos que registram as mudanças 

paradigmáticas oriundas das modernas teorias evolutivas. Um desses aspectos é o fato 

da inversão de uma crença primitiva da superioridade das origens; onde se desmitifica o 

entendimento de que a perfeição não é um padrão próprio da natureza em si; sendo 

assim, não existe a impossibilidade de estruturas superiores surgirem de estruturas e 

forças mais primitivas
311

. Isso permite a quebra de paradigma quanto à hierarquia, 

inclusive, do caráter especial da espécie humana – não somos melhores ou piores, não 

cabe juízo de valor quanto ao fenômeno da vida; é ela uma realidade e um processo. 

Outro aspecto foi a inversão da relação: estrutura preestabelecida – função dela 

dependente. Ou seja, 

[a] estrutura orgânica, mesmo sendo em cada caso concreto a 

condição para a função específica, é ela própria por sua vez função de 

um dinamismo vital na série das gerações, que nada tem a ver ele 

próprio com a realização de determinada estrutura, e sim com a 

questão da vida como e tal e de sua manutenção. (Logo veremos que 

“tem a ver com...” é apenas uma metáfora.) A “espécie”, uma 

estrutura relativamente estável que preserva sua identidade por algum 

tempo, é um resultado causal da história da vida, sem um estado final 

na criação e sem uma indicação de aonde pode levar. O fluxo 
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 Conceito esse que foi abordado no capítulo anterior.  
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 JONAS, Hans. “O princípio Vida”. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 59. 
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 JONAS, Hans. Ibidem, p. 60. 
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dinâmico ocupa o lugar da essência, marcando com uma contingência 

radical tudo quanto parece lembrá-la.
312

 

Portanto, quando falamos que aquele princípio anuncia, como princípio 

universal, uma aleatoriedade na natureza, residente no acaso, que desencadeia um 

processo que, em sua totalidade, tende a um fim, que se aproxima a um constante 

equilíbrio caótico das formas de vida e suas relações, queremos dizer isso não dentro de 

uma tradição dogmática; ao contrário disso, nesse nível macro da natureza não há como 

subsumir estrutura preestabelecida e funcionalidade em uma compreensão causal. Mas, 

através de uma ideia que incorpore a dinâmica da teleologia da adaptação dos 

organismos (que já contém em si a noção de acaso e de indeterminação), anunciar 

aquele princípio como um novo conteúdo, de uma nova epistemologia (inclusiva dessa 

modalidade de biologia), para explicar um processo amplo denominado “vida” e que na 

complexidade de sua dinâmica tende a um fim. 

Um terceiro aspecto encontramos ao articularmos meio ambiente às questões 

relativas à necessidade e à contingência. Ao gerir o repertório evolucionista, podemos 

perceber que os modelos de estrutura orgânica se apresentam como produtos da vida; 

produtos esses que não são a realização autônoma da substância viva como concretude 

de suas possibilidades originais. “De acordo com a ontologia física que explicamos, a 

ênfase da explicação situa-se, pelo contrário, nas condições externas, como fator mais 

importante da evolução.”
313

 Em outras palavras, 

[s]ó se o conceito de “vida” incluir a interação entre organismo e 

ambiente é que se poderá dizer que “a vida dá origem à espécie”. 

Mesmo afirmar que as formas hereditárias que surgem são 

“adaptações” às condições é, de acordo como os conceitos 

darwinistas, atribuir excessiva importância ao portador da vida, caso 

consideremos a adaptação como uma realização sua.
314

 

Hans Jonas situa muito bem a questão, e ela está coordenada com nossa 

proposta; entretanto, ele não coloca em termos de um princípio a questão 

problematizada no tocante a uma combinação entre necessidade e contingência. O fato é 

que não existe tamanha importância dos indivíduos no processo adaptativo das espécies. 

E isso é diferente quando tomamos aquele organismo singular, o globo terrestre. Ele é a 

própria fusão do tempo e do espaço para todos os outros organismos desse mundo – em 
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 JONAS, Hans. Op. Cit., p. 60 
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uma história natural da vida e dos organismos; é, assim, também o próprio processo da 

vida. 

Nossa proposição do princípio de autoconservação como princípio supremo da 

vida orgânica, pelo que estamos anunciando, propõe dar conta da produção de sentido 

quando o assunto é a especulação da vida orgânica, e isso vai desde os organismos 

individuais, passando pelas espécies, até chegarmos ao globo terrestre. 

Esse princípio, seguindo essa linha de raciocínio, seria extraído do empírico, ou, 

como preferir, seria oriundo de outro tipo de entendimento – não o modelo kantiano 

tradicional – com certa contingência na constituição
315

. A problematização sobre a 

possibilidade de tal tipo de entendimento seria uma dúvida, em algum momento, do 

próprio pensamento kantiano. Não estamos dizendo, com isso, que nosso princípio de 

autoconservação, de raízes ontologicamente empíricas, tenha inspiração kantiana; mas, 

que sobre a forma do entendimento, e divergentemente do todo de seu sistema 

produzido, Kant, já lá no § 66 da CJ, como vimos, e a partir do § 77 também da CJ, 

corteja o empírico. Vejamos que § 77, 

[a]inda que o título já diga que a condição da possibilidade do 

conceito de um fim natural está na “especificidade do entendimento 

humano”, a exposição que se segue mostra que o conceito de um fim 

natural se torna possível unicamente por confrontar com essa 

especificidade – improdutiva se tomada por si – a ideia de um outro 

entendimento.
316

 

A ideia de um outro entendimento é a da possibilidade de um entendimento 

intuitivo
317

. Queremos ir um pouco além, a partir da incorporação da biologia evolutiva. 

Estamos querendo afirmar mesmo que nosso princípio de autoconservação pode dar 

sentido a essa dúvida
318

 kantiana, paralisada pelas condições da época. Ele, ao dizer que 
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 Sobre a possibilidade de um entendimento intuitivo, não estamos sós. DÖRFLINGER, Bernd. A ideia 

de Kant de um entendimento intuitivo no contexto de sua teoria do organismo. In: Kant e a Biologia. – 

São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 213ss. 
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 DÖRFLINGER, Bernd. Ibidem, p. 228-229. 
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 A ideia de um tal entendimento intuitivo pode ser útil para a apresentação de uma nova perspectiva, 

que, em nossa formulação, assume a forma do princípio de autoconservação. Não que a partir de Kant se 

poderia pensar esse princípio especificamente (iria de encontro a sua fundamentação); entretanto, o fato 

de Kant fazer referência, mesmo que enigmaticamente, a uma tal modalidade de entendimento, é muito 

importante; bem como, também é importante, o resultado prático do que propomos com o princípio de 

autoconservação, para que se possa apontar tais resultados em uma certa utilidade na resolução de um 

grande problema não resolvido por Kant, que é a questão de seu estatuto do princípio teleológico. 

Veremos a seguir. 
318

 Como já havíamos visto na nota 198 deste trabalho, aonde mapeamos um enigma. Esse enigma é a 

própria dificuldade para compreensão do estatuto do princípio teleológico, o qual Kant deixa um residual 

substrato para a discussão da conexão entre o inteligível e o sensível; por isso seu caráter confuso. Alguns 

dirão: “inquietante preocupação” MADRID, Núria Sánchez. Uma aplicação hermenêutica da lógica 
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“[...] existem tantas formas múltiplas da natureza, como se fossem tantas modificações 

dos conceitos da natureza universais e transcendentais, que serão deixadas 

indeterminadas por aquelas leis dadas a priori pelo entendimento puro [...]”
319

, ele 

reconhece que a “multiplicidade” só poderia ser possível tomada por um princípio que 

deveria ser “objetivamente contingente” do ponto de vista de qualquer consideração 

mecanicista da natureza, mas que é “subjetivamente necessário” do ponto de vista da 

garantia da diversidade e da estrutura dos organismos vivos
320

. O seu “princípio de 

conformidade a fins da natureza”, ou simplesmente seu princípio teleológico dos seres 

organizados, segundo queremos propor, poderia ser considerado de forma incorporada 

ao princípio de seleção natural que dá sentido a esse múltiplo da natureza. 

Deduzido dessa forma, ele se torna possível, não a partir do que 

conhecemos, mas daquilo que não conhecemos, do que nos podemos 

fazer uma ideia, a saber, de um entendimento que não está com as 

restrições do nosso entendimento. Ao formar, de resto, a ideia de um 

outro entendimento e, ao mesmo tempo, conhecer o nosso como 

limitado, temos que atribuir a nosso entendimento “[...] uma certa 

contingência da constituição”
321

. 

Usando essa referência que aponta para uma modalidade de entendimento 

intuitivo, mesmo que residual no sistema kantiano, chegamos numa articulação de 

raciocínio que permite a elaboração de nosso próprio princípio. O princípio que dá 

sentido a essa problemática é o princípio de autoconservação dos organismos vivos, um 

princípio com raízes empíricas para sua formulação, uma vez que é extraído da própria 

dinâmica da natureza.  

Sendo assim, é ele o próprio fim de todo o processo contínuo322, ou seja, a 

autoconservação é causa do processo da vida na terra, mas é também seu efeito; 

                                                                                                                                               
trancendental: o alcance da ‘primeira introdução’ à crítica do juízo para a leitura kantiana do organismo 

como fin natural. In: Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 164;  “Aqui há um 

enigma.” LEBRUN, Gérard. Kant e o fim da metafísica. – 2ª Ed. – São Pauolo: Martins Fontes, 2002, p. 

602; “espinhoso problema” CORDEIRO, Renato Valois. O Apêndice à Dialética transcendental e o 

aparente conflito entre mecanismo e finalidade na Antinomia da Faculdade de julgar Teleológica. In: 

Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 137; “dubiedade na reflexão de Kant” 

MARTINS, Clélia Aparecida. Organismo no Opus Postumum. In: MARQUES, Ubirajara Rancan de 

Azevedo. Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 185. 
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 KANT, Immanuel. Critica da faculdade do juízo. Tradução de Valério Rohden e Antônio Marques. – 

2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 23-24. 
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 KANT, Immanuel. Primeira introdução à Crítica da faculdade do juízo.  Trad. Rubens Rodrigues 

Torres Filho. – São Paulo: Iluminuras, 1995, p. 81. 
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 DÖRFLINGER, Bernd. A ideia de Kant de um entendimento intuitivo no contexto de sua teoria do 

organismo. In: Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p. 229. 
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 “Como organismo, a terra é concebida como um todo a priori, similar a um núcleo, uma célula que 

contém sua espécie nascente. Se, como visto, a corporeidade do sujeito é a condição possibilitadora da 

ação e da objetividade, certamente o conceito de corpo orgânico de que desfruta a terra tem outro 
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portanto, ele é causa e fim – e isso pode ser compreendido tanto num nível do 

entendimento da razão (como um princípio que contém em si o conceito de um fim 

natural) como por essa outra possibilidade de um entendimento com raízes empíricas 

(como um princípio elaborado pela intuição da vida a partir da descrição de seu 

processo pela ideia de seleção natural e pela necessidade de autoconservação). Ele é 

causa final (autoconservação) que instaura uma mecânica (autoconservação) e ao 

mesmo tempo é regente do fluxo contínuo das novas auto-organizações de toda natureza 

orgânica.  

Pensamos que o princípio de seleção natural também está contido na ideia de 

autoconservação. Esta ideia absorve tanto a noção de fim natural como a noção de 

seleção natural. Portando, pensamos a ideia de autoconservação a partir de dois 

princípios brilhantemente elaborados, um por Kant, e o outro por Darwin. E disso, 

resultou a fusão em uma só realidade que opera o intercâmbio entre sensibilidade e 

inteligibilidade, ou entre mecanismo e finalidade. 

Somente com todo o desenvolvimento da biologia, e, principalmente, de sua 

modalidade evolutiva, que nos foi possível produzir a ideia de que o princípio de 

autoconservação pode substituir o princípio kantiano na tarefa de explicar a realidade da 

vida orgânica – é uma substituição, mas que tenta se voltar também para a construção de 

uma ponte para aquele abismo kantiano (que o separa do empírico), tentando dissolver a 

questão da ambivalência do estatuto de seu princípio teleológico, regulativo. 

Portanto o princípio de autoconservação, em uma de suas roupagens (a que trata 

de uma teleologia inter-orgânica) é o próprio princípio de seleção natural; enquanto que 

em sua outra roupagem (a que trata de uma teleologia intra-orgânica) é o princípio 

regulativo, que trata dos organismos vivos.  

Esse princípio de autoconservação, uma vez incorporado àqueles outros dois, e 

integrado naqueles três níveis de sentidos de autoconservação que apresentamos, sob o 

prisma da teoria dos sistemas, opera fundamentalmente com a ideia de “adaptações”, 

sobre as quais podemos dizer que  

[...] representam um equilíbrio dinâmico atingido entre as condições 

do ambiente e as possibilidades contingentes que a instabilidade 

                                                                                                                                               
significado. A terra, quer como ‘[...] nosso corpo mundial’, quer como o reino dos diversos organismos e 

de suas espécies, se desdobra numa adequação regular, interdependente, tanto que o ‘organismo’ em 

grandeza é uma ‘força organizada’, a qual por sua vez, é a sua base e remonta a tempos passados. Toda 

vida gradualmente se desenvolve a partir de um ‘todo segundo fins’, e essa é a interpretação da qual Kant 

se serve, para compreender a semelhança entre os vários organismos constituintes das diversas espécies 

de seres vivos na terra, que formam um todo fechado.”  MARTINS, Clélia Aparecida. Op. Cit., p. 195.  
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orgânica oferece aleatoriamente. Observamos aqui, portanto, o mesmo 

deslocamento da substância, com suas propriedades, para a função de 

um sistema plural de relações que caracterizam a imagem física do 

mundo e que levam a combinação de necessidade e contingência”
323

. 

Essa ideia de adaptações possibilita a completa visualização do princípio de 

seleção natural como articulador da necessidade com a contingência. E, a partir daí, 

nosso princípio de autoconservação, que opera com a dinâmica de seleção natural, ao 

incorporar também o princípio teleológico kantiano, ultrapassa a última fronteira que 

vínhamos investigando, pois opera a comunicação entre necessidade (com a 

contingência assimilada) e finalidade. 

Essa é nossa contribuição para aquela discussão, e ela surgiu dentro da pesquisa 

que nos impulsionava para tentar encontrar uma possível ancestralidade empírica que 

fundamentasse o “porquê” da moralidade no homem; sendo esse capítulo também uma 

espécie de conclusão, que desfecha todo o caminho – desde a leitura da metafísica 

kantiana até seus limites cristalizados na discussão do estatuto de seu princípio 

teleológico – e que propõe uma alternativa, para além de Kant e Darwin, quando o 

assunto for o pensamento da “vida” e do “organismo”.  

Nesse mesmo cenário, a solução possível para aquela brincadeira secreta da 

natureza, encontrada aqui na forma do princípio de autoconservação da vida é o 

fundamento da origem da moralidade, e ele pode ser aplicado a essa ideia em duas 

perspectivas, segundo acreditamos. 

Primeiro, na perspectiva que apontará para o fato de que a “necessidade de 

inclusão”, como resultado da dinâmica daquele princípio, faz-se sentir no homem para a 

viabilidade da espécie, como social e cooperativa (não haveria isso sem algo que 

fomentasse o desenvolvimento das disposições morais – essas caminham de mãos dadas 

com o desenvolvimento das disposições racionais
324

), através de uma empatia instintiva 

de pertencimento à espécie, ou de uma sensação da necessidade de inclusão e 

pertencimento ao grupo, à comunidade, à nação, à espécie. 

Segundo, na perspectiva que apontará para o fato de que a “necessidade de 

inclusão”, como resultado da dinâmica daquele princípio, faz-se sentir no homem para a 

própria viabilidade da espécie, como organismo que habita outro organismo ainda 

maior, a terra. É igualmente necessário o desenvolvimento das disposições morais, 

concomitantemente ao desenvolvimento das disposições racionais, para que o homem se 
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proponha também limites na sua relação com o macro organismo terra. Esses limites 

aparecem através do desenvolvimento de princípio de responsabilidade para com o meio 

ambiente; mas, originariamente, podemos entender que existe também, nesse contexto, 

uma empatia instintiva de pertencimento da espécie à própria terra, como sistema vivo 

maior. Essa empatia pode ser tratada também como uma sensação da necessidade de 

inclusão na natureza – uma vez que, se só existisse o domínio da razão, sem a presença 

da moralidade, poderíamos somente contemplar a separação, o apartamento, homem-

natureza. 

Sendo assim, o princípio de autoconservação, que é também o princípio de 

seleção natural, age(ria) na espécie humana para habilitá-la a uma adaptação que o 

favoreça nas dinâmicas evolutivas – e aqui podemos perceber uma dimensão (de 

efetividade) da moral que opera a partir de uma teleologia intraorgânica ou funcional, 

sendo possível enxergar essa funcionalidade para a sobrevivência da espécie; mas 

também, age na própria natureza como mecânica de seu funcionamento, mesmo que 

operando a partir de uma teleologia interorgânica ou adaptativa, contingente e 

inespecífica, na dinâmica da evolução das espécies, e caracteriza-se como reflexo da 

autoconservação, como uma habilitação do homem para que ele possa se incluir no 

organismo terra pela vontade, promovendo, assim, a sobrevivência (autoconservação) 

do globo terrestre.  

Se tomarmos esse quarto capítulo como uma pré-conclusão, aonde canalizamos 

muito de nosso empenho para a formulação de uma nova ideia
325

, por fim, partiremos 

para a conclusão propriamente dita, que representará algumas conexões, que podem ser 

interpretadas como conjecturas, mas que também se propõem a complementar as ideias 

aqui trabalhadas, particularmente, no tocante à questão da moral, interligando-a nesse 

novo repertório, e sinalizando uma luz para a questão do intercâmbio entre liberdade e 

natureza. 
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 Foi, pois, esse capítulo o lugar de acréscimo de uma ideia, que se pretendeu original e que se somará 

com a conclusão, para o todo da tese. 
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5. CONCLUSÃO: UMA TESE EMPÍRICA SOBRE A ORIGEM DA 

MORALIDADE HUMANA E A NOÇÃO DE “NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DO HOMEM NA NATUREZA” COMO MECANISMO 

NATURAL DE AUTOCONSERVAÇÃO DA PRÓPRIA NATUREZA 

ENQUANTO ORGANISMO VIVO 

 

Primeiramente, queremos pontuar que a visão kantiana transcendental da moral 

(parte completamente racional – pura – de sua ética), engendrada na ideia da produção 

de uma “boa vontade” como finalidade essencial da razão é insatisfatória para explicá-la 

em um nível mais concreto, ou num nível empírico; o que não inviabiliza sua teoria 

como um discurso (racionalização) sólido e coerente em termos epistemológicos. Mas 

esse último plano não é capaz de promover concretamente a articulação entre liberdade 

e natureza. 

Sendo assim, nossa intenção é acomodar o novo repertório linguístico e 

conceitual, até aqui trabalhado, ao encontro do estatuto ontológico da moral. Com isso, 

convocamos a ideia de que a autoconservação pode e deve ser compreendida como 

princípio supremo da vida orgânica.  

E, a partir daí, uma vez compreendido que as ideias de autoconservação e 

sobrevivência imperam em se tratando de vida orgânica (como vimos), estamos prontos 

para aplicar alguns conceitos da biologia evolutiva à própria ideia de natureza como 

organismo, reabrindo uma perspectiva possível de reconhecer, nela própria, a “força” da 

vida.  

Com essa ampliação do conceito de organismos vivos e com a aplicação parcial 

do repertório evolucionista (seleção natural, acaso e variabilidade) à tese, queremos 

propor a observação da moral por outra ótica, levando-a a outro nível de compreensão.  

Fazendo um recorte, que toma como objeto de análise, excepcionalmente, a 

relação homem-planeta, partiremos daquela perspectiva circular, onde constatamos que 

a “circularidade” do sistema orgânico está na autoconservação, tomada como um 

entendimento intuitivo possível; autoconservação essa que está contida no próprio 

âmbito dinâmico do processo vital da terra. É importante que se diga que não 

desconsideramos um processo ainda maior dessa dinâmica vital, que nos remeteria ao 

próprio universo (natureza maior); mas, por enquanto, e para nossos propósitos, é nessa 

relação homem-terra que desenvolvemos nosso modelo genealógico da moral, como ela 

se apresenta no homem - e isto está de acordo com aquela nossa analogia sobre 
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aperfeiçoamento e pedagogia em Kant como causa e/ou efeito um do outro da dinâmica 

da história natural
326

. 

O caminho que queremos propor é o de um entendimento da origem da moral, a 

partir da ideia, sob a forma do princípio, de autoconservação, interligando o conceito de 

fim natural e as dinâmicas adaptativas da seleção natural; ou seja, tentar explicar, pelo 

menos conjecturalmente, a possibilidade de a moral ser compreendida no contexto dessa 

articulação que demonstramos no último capítulo, onde foi conectada a noção de fim 

natural (finalidade) à questão do mecanismo da natureza (necessidade), já devidamente 

assimilada também como acaso e contingência.  

Ao aproximarmos o mecanismo da natureza (causalidade), que traz consigo o 

selo da necessidade, à dinâmica da seleção natural, foi possível entender pelo que 

chamamos de adaptações, como a aleatoriedade/acaso/contingência, o processo da vida 

do macro organismo terra. É um processo que se auto-organiza, inclusive, pois ele é 

causa e efeito de si mesmo. Ele pode ser representado na forma de um princípio, e isso 

já foi apresentado – um princípio de autoconservação
327

. 

A questão agora é saber se esse princípio, sobre o qual aplicamos parâmetros 

racionais (enquanto recurso portador de um significado elaborado como discurso), 

inclusive para lhe imprimir a marca da universalidade, pode ser entendido, 

primordialmente, como uma força que age em nossa condição primordialmente físico-

orgânica. Se imaginarmos a autoconservação, e seus níveis de auto-organização 

(manutenção, renovação e autotranscendência), como uma força, que força seria essa? 

Logicamente, uma força que nos orienta (a todos) para a autoconservação
328

.  

Tomando a espécie humana
329

 como parâmetro, é fácil observar que, em termos 

de manutenção da vida, podemos falar em sobrevivência; em termos de renovação da 

vida podemos falar em reprodução; e, em termos de autotranscendência podemos falar 

em adaptações. Como a referência humana, e seus processos vitais, é a de um tempo 

cronológico não tão elástico (se comparado ao do organismo terra) e a dinâmica 

                                                 
326

 História natural aqui tomada como a história do homem na terra.  “Portanto, a questão que se coloca 

em relação à corporeidade humana é relativa a como conceber o organismo humano numa perspectiva 

histórico-natural. MARTINS, Clélia Aparecida. Op. Cit., p. 195. 
327

 A terra (ou globo terrestre), enquanto organismo, em sua mecânica de auto-organização, em prol da 

autoconservação, registra como visível o acaso das mecânicas existenciais das espécies. O panorama é tão 

amplo que o que nos chega por percepção (ou através dela) ao entendimento é a forma do acaso. Essa 

coordenação da vida do globo, em suas variadas formas (indivíduos e espécies), aparecem como acaso à 

nossa pequena (ou limitada) capacidade de percebê-las e compreendê-las. 
328

 Esse nosso princípio de autoconservação está na base da auto-organização da vida, ou, mais 

amplamente, do processo dinâmico do mundo que se pode chamar de vida-existência.  
329

  Pois nela concentra-se a nossa investigação da moralidade e sua origem. 
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funcional de suas unidades orgânicas se inserem neste contexto, as causas verificáveis 

da manutenção e renovação são relativamente próximas e podem ser captadas por uma 

mecânica, ou pela ideia de necessidade. Escapando dessa mecânica está o terceiro 

sentido, o da autotranscendência, pois envolve o conceito de adaptações, e com ele, a 

própria possibilidade de evolução da espécie.  

Pois bem, em termos de planeta terra o panorama muda de figura. A cronologia 

de sua história natural é de uma escala muito diversa, bem como a complexidade das 

inúmeras espécies e de suas incontáveis interconexões, gerando um número gigantesco 

de multiplicidade nas inter-relações, como um todo dinâmico e contínuo que representa 

a vida na/da terra. E aqui operamos com a ideia de organismo vivo
330

, ou com a ideia de 

um organismo
331

 aonde se processa a vida
332

.  

Nessa escala de organismo, e pela sua peculiaridade, a terra (já expomos) opera 

a autoconservação nos três níveis ao mesmo tempo, pois o seu processo vital contínuo 

não se fragmenta ao ponto de individualizarmos a mecânica da própria natureza, de 

forma a compreender uma causalidade linear. É aqui que fica mais evidente, inclusive, 

como o princípio de seleção natural opera num nível contingente e indeterminado – o 

panorama da autoconservação em termos de globo terrestre, e de sua escala geotemporal 

peculiar, é a de uma história evolutiva das espécies
333

.  

Portanto, vimos que a dinâmica da autoconservação pode, na espécie humana, 

ser associada a uma necessidade (por exemplo, a de nutrição, que está ligada ao instinto 

de sobrevivência; ou a de reprodução, que está ligada ao instinto de perpetuação). A 

necessidade opera nesse nível primitivo do corpo do organismo, porque se relaciona 

com a funcionalidade da vida – biologia funcional e teleologia intraorgânica. Sendo 

assim, ela está ligada tanto ao instinto, como à nossa intuição sensível. Não é por outra 

coisa que o princípio de autoconservação, como o apresentamos, pode ser fruto de uma 

elaboração que teve sua origem na contingência, através de um entendimento com 

                                                 
330

 Disso, entendemos que, em sua perspectiva, a terra é um organismo, mas não do tipo vivente 

propriamente dito – existem reservas. Essas reservas kantianas podem ser superadas se aplicarmos a 

perspectiva de Hans Jonas sobre a “vida”. A partir do lamarckismo e darwinismo, ele dirá que “[o] 

organismo é considerado como determinado primariamente pelas condições de sua existência, e a vida é 

entendida mais como uma situação que envolve organismo e ambiente do que como a realização de uma 

natureza autônoma. Organismo e ambiente formam juntos um sistema, que desde então determina o 

conceito básico de vida”. JONAS, Hans. Op. Cit., p. 56. 
331

 MARTINS, Clélia Aparecida. Op. Cit., p. 184 
332

 Ibidem, p. 195. 
333

 Poderíamos ainda especular que a causalidade mecânica, assimilada pelas leis da natureza somam-se a 

lei de seleção natural, enquanto indeterminada e contingente, para descrever a dinâmica da vida e da 

existência, no processo contínuo de origem, transformação e extinção das espécies. 
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raízes intuitivas
334

. Mas em termos de autotranscendência, a autoconservação da espécie 

humana estaria relacionada a que necessidade?  

Para responder a essa questão, temos que ter em mente a condição social do 

homem, e sua configuração única enquanto espécie cooperativa e complexa, racional e 

moral, o suficiente para manifestar sentimentos e uma linguagem também tão complexa 

que consegue estabilizar o múltiplo da natureza, produzindo entendimento que pode ser 

ensinado/repassado, até mesmo sobre os próprios sentimentos, e uma infinidade de 

outras percepções, por exemplo.  

Sendo assim, gostaríamos de colocar a questão da autoconservação, em nível de 

autotranscendência/auto-organização na espécie humana, em uma perspectiva de 

necessidade de “pertencimento”, ou inclusão. Queremos dizer, com isso, que no nível 

elementar e primordial da operacionalização da vida, regida que está pelo princípio de 

autoconservação, a espécie humana, além da necessidade de sobreviver e de se 

reproduzir, necessita se sentir incluída, sentir que pertence à espécie. E isso é uma 

dinâmica que se pode presenciar desde as subespécies, famílias, grupos, etc. 

A necessidade de pertencimento é, de alguma forma, assimilada por um instinto 

ou sensação da necessidade de pertencimento; e, de alguma forma, isso está na própria 

dinâmica do princípio de autoconservação
335

, portanto, em um nível empírico. Talvez 

essa explicação nos auxilie a compreender a própria cooperação humana
336

, que foi o 

que nos tornou a espécie “dominante” no planeta.  

No terceiro nível da autoconservação dos organismos referentes à espécie 

humana, sua assimilação se dá pela necessidade de pertencimento ou inclusão no(s) 

grupo(s), em um movimento que nos remete a uma inclusão na própria espécie. Essa 
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 Sobre a possibilidade de se cogitar uma tal modalidade de entendimento, já vimos a sugestão em: 

DÖRFLINGER, Bernd. A ideia de Kant de um entendimento intuitivo no contexto de sua teoria do 

organismo. In: Kant e a Biologia. – São Paulo: Editora Barcarolla, 2012, p.. 213ss. 
335

 Não podemos esquecer que, da forma que o apresentamos, ele traz consigo três níveis de sentido; 

portanto, ele opera nesses três níveis. E essa conjectura se dá apelando diretamente para sua relação de 

incorporação do princípio de seleção natural, amplamente reconhecido como válido. 
336

 “A cooperação humana é um enigma evolutivo. Ao contrário das outras criaturas, as pessoas com 

frequência cooperam com estranhos sem nenhum vínculo genético, muitas vezes em grandes grupos, com 

pessoas que nunca mais encontrarão, e quando os ganhos reprodutivos são pequenos ou inexistentes. 

Esses padrões de cooperação não podem ser explicados com a teoria evolutiva da seleção de parentesco, e 

as motivações egoístas associadas à teoria da sinalização ou a teoria do altruísmo recíproco.” Ernst Fehr e 

Simom Gächter apud. WILSON, E. O. A conquista social da terra. Trad. Ivo Korytovski. – 1ª Ed. – São 

Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 299. 



129 

 

necessidade (que é uma sensação) pode ser organizada, no todo do processamento dos 

sentidos, sob a forma de um sentimento – um sentimento de empatia instintiva
337

.  

É muito provável que essa mecânica que instaura, inclusive, segundo nosso 

ponto de vista, a cooperação dos homens seja um elemento chave para compreender a 

própria origem da cooperação; ou seja, entender que a dinâmica cooperativa humana 

está intimamente relacionada a sua luta pela existência enquanto espécie; bem como, 

compreender que a necessidade de inclusão/pertencimento é uma habilitação que 

emerge no homem, provavelmente, juntamente com nossa capacidade para o 

desenvolvimento das faculdades racionais e morais. Visto por essa ótica, essas duas 

faculdades se articulam com a da dinâmica da cooperação do homem (para com os de 

sua espécie) ou com a singular predisposição para o desenvolvimento de um tipo de 

organização social em evolução. 

Já no contexto da terra, como organismo, o processo vital, basicamente, pode ser 

compreendido no plano da seleção natural, que rege a dinâmica da origem, da evolução 

e/ou da extinção das espécies. Essa seleção como princípio contingente se insere no 

próprio movimento contínuo da vida, como processo que está disperso em toda terra. 

Não sendo “ser” vivo propriamente, não assimilamos a terra como um indivíduo 

orgânico; portanto, sua autoconservação opera concomitantemente em uma realidade 

que agrega todos os níveis da autoconservação, e que se configura como auto-

organização, pelas dinâmicas da causalidade mecânica (necessidade), pela seleção 

natural (contingência) e pelo conceito de fim natural (finalidade), uma vez que o próprio 

princípio de autoconservação é uma síntese de todos esses elementos, em uma realidade 

vital e continuamente dinâmica, onde a autoconservação é causa e efeito de si mesmo. 

Não obstante, a natureza como um todo, nessa ampla teia da vida, consegue 

mecanicamente e através da seleção natural equalizar o sistema vivo que lhe dá nome, e 

tudo ocorre como tem de ocorrer, dentro dessa dinâmica contínua. Então, como recurso 

metodológico, para que possamos conjecturar a ancestralidade empírica da moral no 

homem, imaginemos, a partir de agora, que o ponto do surgimento da espécie humana 

marca um paradoxo. Desenvolveremos essa ideia, mas para isso, como dissemos, 

metodologicamente, devemos imaginar aquele momento e congelá-lo, paralisá-lo como 
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 Estamos propondo um sentido específico, com sentido diferente do que é mencionado,  para o que está 

sendo denominado de “empatia instintiva” na presente referência: WILSON, E. O. Ibidem, p. 299. 

Contudo, não nos parece incompatível – nossa proposição incorpora a outra em sua dimensão e a 

expande. 
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se fosse possível; devemos, pois, estacionar essa realidade contínua ininterrupta que é o 

processo vida da terra – na qual estamos incluídos como partes de um todo. 

Pois bem, recursivamente, queremos nos utilizar da possibilidade de paralisação 

do tempo para fazer algumas considerações – imagens criativas como recurso de 

aproximação para poder falar sobre o evento. Mas esse recurso em si já cria problemas 

para uma tal demonstração, mesmo porque tratar por imagem (que é um coágulo) aquilo 

que essencialmente é um contínuo movimento, mesmo que por exercício de imaginação, 

traz algum prejuízo também. 

Que temos uma capacidade racional, sem precedentes no reino vivo dos 

organismos da terra, isso é um fato. Que é particularmente essa capacidade racional, 

geralmente associada a uma série de competências, dentre as quais, a capacidade de 

elaboração de uma linguagem – a mais complexa e sofisticada que já existiu –, e todas 

as habilidades que puderam ser desenvolvidas pelo seu intermédio – para não sermos 

amplamente descritivos em um processo desnecessário, basta tomarmos o todo que 

engendra a perspectiva da cultura humana – desde a elaboração do conhecimento, 

passando pelo desenvolvimento das técnicas e estruturação dos hábitos, até a articulação 

de teorias e práticas, as mais diversas, que geraram reservatórios de um patrimônio 

tecnológico material e imaterial absolutamente espetacular; isso também é um fato. Que 

a racionalidade, em nossa espécie, caminha de mãos dadas com nossa disposição 

gregária – fato. Que nossas faculdades morais, quase que integralmente, são 

mencionadas como atreladas às faculdades racionais isso é bem aceito; afinal de contas, 

o homem em sua mecânica existencial concebeu o “dever” por possuir a capacidade de 

pensar.  

Sendo assim, é bem possível que esse senso de dever – como também a própria 

racionalidade no nível que a temos – possa ser investigado a partir da própria ideia de 

autoconservação dos organismos, não tomados como indivíduos, certamente, mas como 

espécie. Racionalidade e moralidade parecem ter o mesmo estatuto empírico; e, mais, 

parecem compartilhar o mesmo instante originário de nossa espécie. Aquele instante 

que fizemos questão de paralisar no tempo é o instante do paradoxo da moral ou, como 

já chamamos, é o instante originário da “brincadeira secreta da natureza” no tocante à 

nossa espécie. Obviamente que esse enigma que habita a filosofia gerou 

espetacularmente uma produção incrível, em matéria de conhecimento, orientada pelo 

desejo de desvendar esse problema.  
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É nesse contexto que está o brilhantismo, por exemplo, de Kant. O essencial é 

que, para ele, a questão toda do conhecimento é “como é possível que as coisas 

existam”; para ele, só é possível pela atividade da razão que produza o entendimento; e, 

para isso, a ideia (sintética em forma de princípio que corresponda à possibilidade da 

experiência) é o essencial. Portanto, os princípios foram seus limites: um princípio da 

razão prática pura (o imperativo categórico) e um princípio da razão, no âmbito do juízo 

reflexionante (princípio regulativo). Mas longo foi seu caminho e, proporcionalmente, 

sua contribuição que se alastrou até a fronteira do questionamento sobre a conexão entre 

metafísica e física, ou entre finalidade e mecanismo, ou ainda entre liberdade e natureza. 

Enfim, no horizonte de sua epistemologia da moral, encontramos caminhos, a partir de 

sua teleologia e biologia, para tentar prospectar um alcance da ancestralidade empírica 

da moral; em outras palavras, a partir de seu sistema racional e universal, estruturante 

do “como” é possível a moral, pudemos nos perguntar o “porquê” dela no homem – 

melhor que se diga, na condição de espécie. E isso nos levou para além de seu sistema, 

o que nos remete as nossas próprias ideias. 

O momento “fictício” do surgimento do homem é marcado por um agudo 

problema existencial, na verdade, por uma complicada constatação que poderia abortá-

lo do processo da vida, se estivéssemos falando de uma intencionalidade suprassensível 

na arquitetura das espécies e da vida da terra. O problema originário da espécie é 

marcado pela sua singularidade em possuir todo esse recurso, em potencial, de 

racionalidade, que sabemos aonde nos trouxe. Sendo esse patrimônio uma 

potencialidade apenas, pois estamos falando daquele momento originário e lá 

paralisado, percebemos que seria possível, ou por uma superconsciência ou por uma 

força auto-organizadora de si própria – e, por isso, mecanicamente, tendente ao 

contínuo equilíbrio – vislumbrar um progresso tal do homem que ele, através de suas 

técnicas e aptidões poderia se tornar efetivamente uma ameaça ao equilíbrio da vida 

no/do planeta. Esse problema da ameaça do homem pode ser descortinado sob duas 

óticas: a da espécie e a da natureza como um todo. 

Quando pensamos na espécie, devemos ter em mente que a atividade social e 

cooperativa dos homens só foi possível intraorganicamente, relativamente, porque, além 

da racionalidade e da tendência cooperativa, nosso mecanismo de funcionamento 

operou no nível de desenvolvimento de valores morais, ao menos em parte, para 

contrabalancear e equilibrar a tendência dissonante, egoísta e indiferente. A primeira 

constatação é a de que essa predisposição ao desenvolvimento da moralidade é 
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originariamente semelhante à própria disposição para o desenvolvimento da 

racionalidade, como também da cooperação. Esses três aspectos parecem compor a 

dinâmica da auto-organização da nossa espécie. E dentro dessa dinâmica, é possível 

uma primeira e elementar compreensão do “porquê” da moralidade – a tarefa de 

viabilizar a vida humana cooperativa enquanto espécie, administrando e dando conta da 

regulação da instabilidade do conflito sensibilidade-racionalidade, isso porque não se 

pode esquecer que somos animais dotados de um nível de racionalidade único. 

Logo, se podemos cogitar uma empatia instintiva, aplicada à ideia de 

necessidade de pertencimento à espécie, como justificativa para nos auxiliar no 

desenvolvimento da cooperação, e isso por meio da seleção natural que nos habilitou 

dessa forma, podemos estender o raciocínio e aplicar ao mesmo momento a ideia de 

uma empatia instintiva como recurso potencial para auxiliar no desenvolvimento da 

moralidade que auxilia na regulação das relações humanas em sociedade. 

Outra perspectiva nessa mesma dimensão da equalização das tensões potenciais 

dentro da própria espécie, na história natural do homem, seria o potencial bélico nuclear 

oriundo do progresso tecnológico, de uma razão instrumentalizada para o mau uso. Um 

panorama desse tipo, sem a presença significativa de limites morais, na totalidade da 

humanidade, seria cataclísmico e possivelmente causa de uma extinção da espécie. É 

bom lembrar que estamos projetando imagens fictícias e hipoteticamente ideais.  

Esse último exemplo serve idealmente também para cogitar, até mesmo, a 

destruição do planeta, através de uma aniquilação da vida do organismo terra. Some-se 

a esse exemplo o fato de que, com a potencialidade da racionalidade, têm-se a 

perspectiva de que o homem, com os avanços tecnológicos oriundos dessa 

potencialidade, que iria se desenvolvendo, aplicados à exploração dos recursos naturais, 

inclusive daquilo que constitui uma multiplicidade de espécies e organismos vivos, 

possa provocar o desequilíbrio da homeostase
338

 do sistema orgânico terra. Mesmo 

porque esse sistema tem recursos finitos, frente a uma possibilidade de desejo de 

produção e de consumo ilimitadas.  

Paralelamente, se por um lado a razão, elevada a um constante aperfeiçoamento 

técnico-instrumental, poderia possibilitar o estímulo ao desenvolvimento de impulsos 
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 Homeostasia ou homeostase, “[...] formada pelos radicais gregos homeo (o mesmo) e stasis (ficar), foi 

criado pelo fisiologista americano Walter Canon, em 1929, inspirado no conceito de “fixidez do meio 

interno”, proposto por Claude Bernard em 1878, para significar a manutenção de condições estáticas ou 

constantes no meio interno. A homeostasia é a propriedade auto-reguladora de um sistema, ou organismo, 

que permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis físicoquímicas essenciais ou de seu meio 

ambiente.” Homeostasia. p. 5.  (http://www.uff.br/fisio6/PDF/homeostasia) 
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egoístas e de indiferença, bem como a separação do homem da natureza, por outro lado 

a necessidade de inclusão, ou de pertencimento – nesse caso, não mais apenas relativa à 

espécie, mas – à própria natureza, ou ao organismo terra, enquanto sistema vivo, 

poderia gerar uma empatia instintiva com a própria natureza, como meio ambiente da 

vida. O que estamos querendo dizer com isso? 

É preciso voltar à questão da autoconservação e, com ela, à perspectiva auto-

organizacional do sistema orgânico do globo terrestre, que opera na “mecânica” 

contingente da teleologia adaptativa; ou seja, é preciso ter sempre em mente, segundo 

nossa proposição, que o princípio de autoconservação pode e deve ser assimilado como 

o próprio princípio de seleção natural, porque o compõe em sua instância elementar
339

. 

Sendo assim, vimos que ele opera no nível da produção de uma necessidade, e que esta, 

no homem, pode ser cogitada como uma necessidade de pertencimento, à espécie, ou à 

própria natureza. 

Portanto, a segunda explicação do “porquê” da moralidade no homem, sob um 

ponto de vista empírico, é a versão mais forte e incorpora a primeira explicação, 

inclusive. O fato é que pensando em termos de vida como um processo contínuo, não há 

como entendê-la fora da perspectiva do globo terrestre. Sendo assim, a própria terra, 

através da mecânica (leis da natureza) e da contingência (seleção natural) opera sua 

própria auto-organização (fim natural) através da autoconservação, desde antes da 

espécie humana e a todo o momento, em uma realidade concomitante – manutenção, 

renovação e autotranscendência são uma coisa só e configuram-se a teia da vida.  

Retomando aquele momento originário da espécie humana, percebemos que, ao 

nos habilitar com a razão, a natureza criou as bases para que operássemos uma 

ruptura
340

 com ela própria; por isso, concomitantemente, ela nos habilita com a moral (o 

que limita imediatamente a ruptura). O substrato empírico que estamos tentando aplicar 

à moral é o da necessidade que o homem tem de fazer parte da natureza para sua própria 

sobrevivência.  

Então, pelo que viemos expondo e construindo como linha de raciocínio, não 

sentimos a necessidade de inclusão na natureza simplesmente por sentir; é porque é 

necessário, em outras palavras, tem a função de nos auxiliar na manutenção da vida de 

nossa própria espécie – é uma questão de sobrevivência. E isto está para além de Kant. 
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 Desta forma, podemos aplicar as mesmas características que apaziguam a questão do mecanismo e da 

contingência, como vimos no capítulo anterior. 
340

 Ruptura no sentido de poder dominá-la, destruí-la. 
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Sendo ele insuficiente, abrimos caminho através do darwinismo, atrelando todo o 

desfecho da tese às ideias de evolução e seleção natural, e diagnosticando a efetividade 

da moral como uma emergência empírica na dinâmica das variabilidades criativas do 

próprio acaso da natureza.  

Vimos que a natureza não opera com a noção de intencionalidade, pois não trata-

se de uma inteligência suprassensível, ou de uma entidade teológica; mas, antes de 

qualquer outra coisa, engendra a necessidade de se preservar a si mesma. Pensamos que 

um limite para a contenção (ou desaceleração) de sua total e generalizada aniquilação, 

foi gerida por ela própria, ou seja, a promoção de uma emergência (como 

aparecimento/manifestação): a habilitação do homem com a predisposição da moral; e, 

como consequência, teríamos como elemento empírico dessa habilitação a necessidade 

de inclusão do homem nela própria, ou seja, a empatia instintiva com a terra, seu meio 

ambiente, a natureza tomada como teia da vida, e, posteriormente, até mesmo a 

produção de uma sensação e um sentimento de que faz parte da natureza e que, dela, ele 

necessita.  

Mas também é importante que se diga, e isso ficará claro, que o limite que 

estamos falando é só um limite como tentativa. Uma tentativa que a própria natureza 

opera no homem por via da seleção natural e emergência do sentimento, para que possa 

se autoconservar, e conter o potencial destrutivo dos homens.  

Aquela empatia poderia ser sentida na forma de uma sensação da necessidade de 

inclusão do homem no meio, que, na sua luta entre as forças dialéticas que o compõe, o 

auxiliaria a estabelecer o contraponto para balancear os impulsos egoístas, que estimula 

a apropriação ilimitada dos recursos, dos outros, de tudo. Como não estamos tratando de 

intencionalidade, mas sim de um princípio empírico que dá sentido aos processos vitais 

do planeta, falamos de autoconservação. 

O curioso é que razão, cooperação e moralidade se interligam em uma única 

experiência: a humana – esses três aspectos estão conectadas na própria noção da 

história natural do homem. 

Seria, pois, o estatuto empírico da moral, que aqui estamos chamando de 

necessidade de inclusão do homem na natureza, um mecanismo natural de 

autoconservação da própria natureza enquanto organismo vivo. Mas, é tratado como 

tentativa, porque se sabe que o que emerge como recurso via seleção natural pode ser 
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descartado em algum momento
341

 – faz parte da própria dinâmica evolutiva e de 

manutenção (ou perpetuação) da vida na/da natureza. Eis o encontro da conclusão das 

ideias desenvolvidas – chegaremos, assim, no último ponto que trata da resignificação 

da moral. 

Quando falamos do estatuto ontológico da moral quisemos chamar a atenção 

para o fato de que aquela necessidade só poderia ser apreensível pela experiência e 

compreendida pela noção de um “sentimento”, o sentimento da necessidade de inclusão 

do homem na natureza; senão ficaríamos limitados ao argumento kantiano de um 

princípio regulativo como recurso argumentativo. Quisemos mais que isso. Quisemos 

defender que essa necessidade se dá dentro de uma perspectiva empírica sim, e que seu 

propósito (que não é humano e sim da própria natureza) é a de fazer com que o próprio 

homem não destrua algo maior que ele e sua própria espécie, ou seja, que não destrua a 

própria natureza.  Na verdade, falamos de “propósito” como aproximação, como 

analogia ao ser vivo. Mas temos consciência e demonstramos que não se trata de 

intencionalidade, ou seja, não se trata de propósito; trata-se de auto-organização na 

forma de autoconservação, uma dinâmica da vida que opera mecanicamente, 

incorporando a contingência traduzida em forma de seleção natural. 

Continuando com a metáfora, nessa aleatoriedade indeterminada da natureza, 

teria ela manifestado limites para o exercício da razão no homem. É onde aparece o 

“sentimento moral” como esse limite
342

. Limite que nos auxilia na própria 

sobrevivência, pois a ideia da moral (aqui, nesse novo raciocínio), como representação 

do sentimento moral, nos guia ao mínimo de respeito necessário para não nos matarmos, 

nos exterminarmos. Aqui, claramente, estamos operando em outro nível, que não o 

kantiano.  

Kant, em sua teoria transcendental, tem, no sentimento moral e no respeito, a 

representação da moral. Mas, como nossa (re)construção genealógica da moral 

pretendeu-se empírica, tivemos (e defendemos) algo distinto, ou seja, nas bases 

viscerais e imediatas do comportamento está o sentimento; e, dele, como decorrência, 

surge a ideia da moral como representação do próprio sentimento. O homem assimilaria, 

primordialmente, aquilo que vai se tornar um sentimento, segundo nossa tese, como 

uma necessidade de inclusão dele próprio na natureza. Isso se daria no nível da empatia 
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 Estamos falando em um contexto da espécie; isso porque as adaptações não podem ser consideradas 

bem sucedidas quando olhamos os indivíduos isoladamente.  
342

 Vejamos que esse sentimento moral, ao qual estamos nos referindo, é distinto do que Kant chama de 

sentimento moral. 
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instintiva, porque também é no nível da intuição sensível. Ele precisa da natureza para 

sobreviver – para realizar a manutenção de sua vida.  

Então, a natureza é auto-organizadora (e tem na necessidade de inclusão do 

homem nela própria uma grande habilidade emergente de sua condição seletiva), pois 

atinge o homem (atinge a vida desse organismo) em sua condição mais sensível, a 

sobrevivência. A compreensão genealógica da moral, resignificada, tem esse objetivo, 

duplamente representado. Pois no primeiro momento, demonstramos que isso se deu 

para que os homens não se destruíssem uns aos outros (foi possível o entendimento de 

uma perspectiva cooperativa); e, em um segundo momento, demonstramos que se deu 

para que não destruíssem a própria terra enquanto organismo vivo, que em última 

análise é seu habitat ou o meio através do qual ele opera sua sobrevivência, sua 

autoconservação. 

Nesse contexto, de reflexões ontológicas e que agregam conhecimentos da 

biologia, biossociologia, e filosofia, devemos atentar para uma visão mais ampla 

(cosmológica) da natureza, que transcende a esfera do planeta terra. Assim, a destruição 

implacável que vem ocorrendo por aqui não pode ser argumento suficiente de que 

aquilo que estamos tentando demonstrar é uma quimera. Devemos observar que a 

contenção da destruição e a conscientização também estão crescendo; e, essa 

conscientização, que se alastra, aparece como capacidade de justificar o sentimento de 

necessidade de pertencimento (inclusão) do homem na natureza – um discurso de 

pertencimento, de inclusão, de (re)inserção do homem na natureza. Afirmamos então: o 

sentimento da necessidade de inclusão do homem na natureza é o que queremos 

chamar de um novo tipo de sentimento moral, originário, ancestral e empírico.  

Então, a partir de tudo que expomos, sendo a espécie humana tudo aquilo que 

ela é, não poderia ser diferente, teria que ter a disposição para o uso e desenvolvimento 

da racionalidade, a disposição à cooperação e a disposição para o desenvolvimento da 

moralidade. Numa perspectiva da terra, a emergência das potencialidades do homem 

resultam em uma habilitação da natureza para operar a própria autoconservação dela 

própria, na condição da terra, como sistema vivo. Só o homem poderia quebrar essa 

harmonia homeostática desse sistema vivo, por isso, a natureza, através da seleção 

natural o adapta para que, se por um lado ele se torne uma espécie super racional e 

poderosa por isso, por outro, aos poucos possa sentir a necessidade de pertencimento, 

através de uma empatia instintiva (que se manifesta, primordialmente, em um nível 

mais concreto e efetivo) à própria natureza enquanto processo da vida. Essa habilitação 
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é uma emergência e surge como teste, pois na dinâmica da evolução das espécies, aquilo 

que um dia existiu sempre pode ser descartado.  

Nesse sentido, a moralidade pode ser reconhecida como uma possibilidade, 

originada simplesmente pela contingência da teleologia adaptativa da natureza que 

coagula configurações em algum período de tempo simplesmente para “ver o que vai 

dar”, para testar a utilidade, e a conformidade a fins interna do sistema, mesmo que 

esses fins sejam aparentemente “contingentes”.  

Aqui já temos os contornos mais concretos de nossa tese, para além de Kant. O 

sentimento ancestral que instaura a possibilidade da moral, não se confunde com o 

“respeito”. Esse seria um sentimento oriundo da razão pura. Em nossa genealogia, 

apresentamos uma modalidade de sentimento que está atrelado à (necessidade de) 

inclusão, ou pertencimento; é ele que instaura o caminho à moral e não simplesmente 

uma decorrência dela
343

. Esse sentimento, com sua ancestralidade empírica, seria capaz 

de criar as bases de uma apercepção, para a elaboração de um discurso (consciente) da 

utilidade ou funcionalidade da moral, uma racionalização da moral. É, pois, esse 

sentimento o elemento que enxergamos adequado para anunciar uma possível solução 

para o intercâmbio entre liberdade e natureza; isso porque partimos da ideia de que Kant 

não concluiu ou não deixou claro esse intercâmbio, como já vimos. 

Em termos de pensamento kantiano, pensar a conexão entre natureza e liberdade 

é pensar limites. A questão que se apresenta é como devemos olhar para esses limites. 

Essa distinção nos remete ao problema da suposta incompatibilidade entre o mecanismo 

da natureza e a técnica da natureza, ou seja, entre causalidade mecânica e teleologia, ou 

ainda entre necessidade e finalidade. 

O fato é que demonstramos como é possível, primeiro, pensar a possibilidade de 

se colocar no mesmo discurso, sem constituir mera retórica, a noção de causalidade 

mecânica e contingência, pelo viés do princípio de seleção natural; posteriormente, 

articulamos esse discurso de uma mecânica evolutiva (que pode ser pensada dentro da 

aproximação daquelas duas instâncias – mecanismo e acaso) com a noção de finalidade, 

posta nos parâmetros da ideia do que seja um fim natural, aplicada à questão da vida, o 
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 O sentimento que estamos tratando aqui é justamente o de inclusão do homem na natureza; e isso é, 

segundo nossa proposição, a própria condição para se vislumbrar a herança empírica da possibilidade da 

moral. Isso é autenticamente nossa posição, e se pretende integrada ao todo que defendemos; e, apesar, de 

em algum nível termos nos utilizado de Kant para instaurarmos a discussão, reafirmamos que aqui 

estamos defendendo algo distinto do que ele desenvolveu.  
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que nos possibilitou a formulação do princípio de autoconservação como princípio 

supremo da vida orgânica.  

Essa nossa tese permite/sugere não só repensar de uma forma mais geral o que 

seja a mecânica da vida, como tem por objetivo a tentativa de solucionar o impasse 

sobre a possibilidade de aproximação entre algumas daquelas polaridades anunciadas 

em todo o trabalho. Mas de que forma? Vejamos objetivamente. 

Kant, com sua construção epistemológica da moral, estava preocupado em 

desenvolver uma racionalização sobre a possibilidade da moral; portanto, a liberdade 

em sua filosofia apresenta-se como possibilidade inteligível. O grande problema sempre 

foi esse. Como superar a esfera da possibilidade de um conhecimento sobre a moral e 

entendê-la em sua efetividade é uma grande questão. Vimos que isso passa 

necessariamente por toda a discussão dos limites da razão, tal qual esboçada por ele.  

Foi nesse prospectar, dos limites de seu sistema, que esboçamos nossa 

formulação de uma leitura deontoteleológica dele. Essa leitura nos mostrou que é 

apenas possível entender como se dá, através de seu pensamento, a 

articulação/aproximação entre teoria e prática. Ou seja, o que caracteriza a 

deontoteleologia é a conjugação entre o imperativo categórico como princípio supremo 

da moralidade (que ‘em si’ rege e representa, sistematizando e sintetizando a mecânica 

do agir moral) e o que foi demonstrado como princípio regulativo (teleológico) da 

razão, que autoriza essa mecânica, na medida em que anuncia uma outra modalidade de 

causalidade, transferindo para o próprio ser racional (enquanto organismo) a 

competência e capacidade de auto-organização de si. Em outras palavras, um ser que se 

auto-organiza estaria autorizado a se autogovernar em termos de autonomia. Se a 

autonomia está presente no princípio incondicionado (no imperativo categórico) como 

formulação possível da razão, a autorização dessa autonomia/autogoverno estaria no 

princípio teleológico dos seres organizados, que nos leva ao máximo do que podemos 

ser em termos de auto-organização; no caso humano, o desenvolvimento da moralidade.  

Essa foi a minha compreensão dos limites kantianos concernentes a sua 

aproximação entre a teoria e a prática. Contudo, nosso projeto, nesta tese, buscou ir 

além disso e tentar demonstrar o “porquê” de ser assim; e, para isso, acomodar a própria 

liberdade na natureza, o que pareceu não ser realizado integralmente em Kant. Em 

nosso esforço, tivemos que pressupor uma série de outros raciocínios e repertórios. Em 

Kant, essa operação ou tentativa foi, segundo Clélia, marcada pela ideia de que 
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[p]ara construir e provar o sistema orgânico da natureza, parte-se da 

consciência que o homem tem de seu corpo; a ele é possível projetar 

um sistema orgânico das forças motrizes somente pela consciência de 

seu corpo como um organismo, e essa consciência de sua organização 

física é condição de possibilidade da experiência sistemática. Não é 

difícil, a partir desse aspecto, deduzir que o conhecimento do corpo 

juntamente com a classificação das forças motrizes da matéria – [...] – 

insere-se também no projeto de “passagem” dos princípios metafísicos 

da ciência da natureza para a física [...]. Portanto, a questão que se 

coloca em relação à corporeidade humana é relativa a como conceber 

o organismo humano numa perspectiva histórico-natural. Tendo por 

base tão somente as reflexões de Kant, no OP, a respeito do corpo 

humano como organismo, essa incógnita fica em aberto.
344

 

 Mas também é importante afirmarmos que nossa proposta não pretende 

restringir a liberdade à natureza. Queremos problematizar essa “passagem”. Estamos 

falando da possibilidade, na espécie humana, de uma predisposição para a liberdade 

como “algo natural” (e isso é distinto da construção kantiana)
345

. Essa predisposição de 

que falamos (como algo natural) pode levar o homem à moralidade; entretanto (e isso é 

importantíssimo) ela, a possibilidade (“efeito” em relação à autoconservação da 

natureza), não é determinante, pois o que é determinante é a “autoconservação” da vida 

da/na natureza (“causa” em relação à possibilidade); sendo, assim, a liberdade seria 

apenas a racionalização daquela possibilidade, instaurada por aquele princípio.  

Não é por outra coisa que a liberdade está no plano da inteligibilidade; mas, pelo 

nosso entendimento, que busca forçar a tradição, articulando um novo repertório, 

intuitivo, seria possível entender que aquilo que dá causa à possibilidade de liberdade 

tem no empírico seu estatuto mais genuinamente genealógico, pois ela, a possibilidade 

da liberdade (mesmo racionalizada), é herdeira de uma sensação e/ou sentimento. 

Falamos em possibilidade porque nada garante que, efetivamente, o homem 

desenvolva esse seu potencial moral, no plano da espécie. Nisso consiste o “teste da 

natureza”, de novas características, novos aspectos, novas aptidões, etc, no processo das 
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 MARTINS, Clélia Aparecida Op. Cit., p. 194 
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 De fato, nossa tese busca defender o "porquê" da moralidade humana; e isso trás consigo uma reflexão 

sobre sua efetividade, porque aponta para uma compreensão empírica; portanto, para a necessidade. Ela é 

necessária para a sobrevivência da espécie (1º nível de funcionalidade) e para a autoconservação da 

natureza (2º nível de funcionalidade - mais amplo). Isso descortina essa perspectiva de efetividade. Seu 

estatuto é empírico porque se insere na perspectiva da teoria evolutiva (mais isso, acreditamos, ser uma 

inovação nossa, e também uma aplicação própria do repertório evolucionista; deixamos claro isso em 

vários momentos), como uma adaptação que emerge na dinâmica da evolução dos organismos (e essa 

herança é tão antiga quanto a própria razão). Mas também não é somente acomodada numa perspectiva 

evolucionista, pois se insere numa ótica sistêmica (na teoria dos sistemas vivos), aonde o próprio planeta 

é orgânico, e tudo está interligado (também deixamos isso claro). Ao final, queremos defender que isso é 

para além de Kant; trata-se de uma nova abordagem, que parte de uma inspiração kantiana (que, de 

alguma forma, passeou na fronteira desse universo empírico; mas não adentrou). 
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variabilidades adaptativas que se submetem à marcha evolutiva e ao amplo processo de 

autoconservação da natureza. 

Então, o que pretendemos acrescentar contributivamente, aqui, é o “porquê” 

dessa predisposição. É nesse contexto que falamos em uma acomodação da liberdade na 

natureza através do sentimento (de necessidade) de inclusão do homem na natureza, o 

que geraria a “empatia instintiva” como mecanismo para a possibilidade de 

desenvolvimento da moral; e tal processo, segundo nosso entendimento, pode ser 

representado pelo princípio de “autoconservação” da própria natureza, fechando assim a 

explicação.  

Ou seja, esclarecendo, aquele princípio, que teria seu estatuto empírico e que 

também serve como meio discursivo ou conceito para um entendimento – já vimos toda 

a fundamentação que construímos para compô-lo no capítulo anterior – explica o porquê 

da necessidade de desenvolvimento da moral, dando, com isso, uma versão para a 

aproximação ou passagem de um domínio ao outro: liberdade – natureza. O nosso 

princípio seria determinante (porque seria causa) para a consecução da moral como algo 

possivelmente concreto. Sua realização não é garantida, mas, se houver a manifestação 

da moralidade no homem, em todos os casos seria pelo fato de terem sido os homens 

habilitados potencialmente para o seu desenvolvimento. 

É nesse sentido que se tomarmos o discurso kantiano sobre a moral como uma 

racionalização (do processamento do agir moral), preenchida em seu pano de fundo com 

essa ideia de meu princípio de autoconservação, podemos enxergar um potencial de 

apaziguamento dessa incógnita: a aproximação efetiva entre natureza e liberdade. O 

discurso kantiano seria, com isso, a racionalização da possibilidade de um 

conhecimento sobre a moral, sob um ponto de vista lógico, racionalista, idealista e 

metafísico. Tal entendimento, segundo pensamos, pode, a partir desse novo repertório, 

ser assimilado intuitivamente pela ingerência de toda nossa fundamentação de um 

sentimento de inclusão e de uma empatia instintiva. E, esta fundamentação seria 

efetivamente a possibilidade (ou a conjectura) daquela passagem do domínio da 

metafísica à física, ou da liberdade à natureza; uma passagem que consagraria (não uma 

divisão) uma integração de uma espécie de racionalismo com empirismo, e da própria 

liberdade e natureza, ou da inteligibilidade e sensibilidade. 

Vimos que na dinâmica da autoconservação a própria natureza nos habilita com 

o potencial de liberdade. Kant estava certo em seu discurso que articulava moralidade e 

racionalidade. Ambas as faculdades remontam à origem de nossa espécie; e, 
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provavelmente, representam exatamente nossa condição humana. Sendo assim, o 

discurso kantiano, ao se orientar em uma perspectiva de aperfeiçoamento da espécie 

humana, aponta para o fato de que nosso desenvolvimento moral, ou seja, segundo 

parâmetros de nossa tese, nosso desenvolvimento e racionalização da sensação de 

pertencimento à natureza (ao mundo) é algo gradual e que se poderá observar ao longo 

dos tempos, principalmente quando olharmos para aquilo que o próprio homem produz 

como fruto da razão, ou seja, suas instituições, sua cultura. Logo, a política, a educação, 

os costumes e até mesmo as religiões tenderão à aproximação da racionalidade, se 

estruturarão e se amadurecerão cortejando padrões cada vez mais racionais; do que 

decorrerá também um aperfeiçoamento dos princípios, assim enxergamos. 

Sendo assim, o discurso de universalidade da moral kantiana é compatível sim, 

quando o enxergamos em uma perspectiva de aperfeiçoamento da própria espécie, um 

aperfeiçoamento que só poderá ser visível ao longo de longos períodos de tempo
346

.  

Contudo, dentro de nossa perspectiva demonstrada, da possibilidade da moral 

como uma habilitação/adaptação evolutiva do homem, é importante que se frise que ela 

pode ou não ser útil em seu propósito; isso também só quem responderá será o tempo, 

pois, como todo recurso testado pela natureza em seus processos aleatórios da dinâmica 

da evolução, se não servir para a própria dinâmica da autoconservação da vida do todo, 

poderá ser a espécie humana extinta, ou simplesmente produzir-se-á uma redução 

drástica da espécie, repercutindo em um novo mecanismo de autoconservação, mais 

elementar e que nos faça “regredir” aos interesses individuais, por necessidades mais 

imediatas que apontem para a sobrevivência.  

Isso porque a moral (também representada pela repercussão da evolução dos 

princípios humanos, inclusive jurídico-políticos) permite a tranquilidade relativa para a 

construção de uma cooperação via empatia instintiva (o que permite se enxergar, para 

além do organismo individual, como parte da espécie) e, como dissemos, para o cultivo 

da sensação da necessidade de pertencimento (o que permite se enxergar, para além do 

organismo individual, como parte da natureza). 
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 É por isso que em nossa 1ª subtese, no tópico 3.1, apontamos a importância da relação entre a ideia de 

aperfeiçoamento da espécie humana e suas práticas pedagógicas na história como causa e/ou efeito de si 

mesmas; e isso auxilia no processo de aprimoramento dos princípios de sociabilidade, responsabilidade e 

cooperação. Com isso, mesmo que a espécie não seja completamente moral, aqueles aspectos (pedagogia 

e aperfeiçoamento), produzidos e melhorados pela racionalização (discurso) do agir moral, como 

necessários, auxiliarão para que a humanidade cumpra seu “destino” – isso, se falarmos em termos de 

desenvolvimento da moralidade. 
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Então, a moral, apesar de ser uma realidade no homem, pode não ser 

necessariamente (pensando-se em um longínquo período de tempo) permanente. Pode 

ela representar apenas uma das adaptações testadas na dinâmica aleatória evolutiva da 

vida na/da natureza. É assim que natureza e liberdade se aproximam segundo nosso 

entendimento. 

Precisamos deixar claro que temos consciência da falácia naturalista, questão 

bastante incorporada nas discussões acerca de um possível naturalismo moral. Foi 

Hume quem bem a formulou, e em seu “Tratado da Natureza Humana” apresentou a 

demonstração, que expõe a falácia quando da pretensão de concluir juízos de valor a 

partir de juízos fácticos. Ele conclui de uma forma geral que: do ser não se segue 

nenhum dever
347

. 

O que tentamos desenvolver, em termos de uma teoria genealógica da moral, 

pretendeu deixar clara a distinção entre o que seria puramente o resultado do 

processamento da moral (agir moral), que envolve um juízo, e os fundamentos do que 

anunciamos como um sentimento originário que instaura no homem a “potencialidade” 

para desenvolver posteriores juízos morais (ou uma racionalização da finalidade desses 

ou daqueles comportamentos). Partimos de Kant, mas deixamos bem claro que esse 

raciocínio último já não representava mais o sistema dele. Dentro dessa exposição, a 

própria compreensão do elemento metafísico denominado de “moral” passou por uma 

transformação, sendo associada a um outro nível de funcionalidade que nos remete a 

noção de “sobrevivência”, não só do homem e da espécie mas também da própria 

natureza como um todo. 

O pilar de sustentação dessa última ideia, que nos remete a uma justificativa 

empírica para a emergência da potencialidade da moral no homem, perpassa pela 

reformulação da falácia naturalista, na medida em que recusamos a implicação direta 

entre ser e querer (que engendra o dever). A fundamentação dessa “emergência” como 

um “ser” aponta para a confecção de um sentimento moral originário (instaurando uma 

“potência” como capacidade para realizar). Tal sentimento, em tese, auxiliará no 

desencadeamento posterior de uma racionalização dos juízos e atitudes morais. Com 

isso, não naturalizamos os valores morais, identificando o “bom” com um objeto 

natural. Quando aproximamos a discussão entre necessidade e finalidade, o que fizemos 

foi apontar a utilidade macrossistêmica da emergência de um sentimento moral no 

                                                 
347
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homem como potencialidade, o que pode gerar, num momento posterior, o 

desenvolvimento de valores morais (que tem como elemento essencial o respeito e a não 

destruição da natureza); em outras palavras, esse nosso sentimento moral funcionaria 

como fundamento para a necessidade do querer, não implicando necessariamente no 

próprio querer. 

A complexidade dessa relação sentimento (vindo antes) e racionalização (vindo 

depois) no homem instaura a própria complexidade para um entendimento de como se 

dariam os juízos morais (se é que realmente seria possível concebermos tais juízos). 

Enfrentá-lo não foi o que nos propomos; distinto disso, tentamos produzir um 

entendimento possível de como se relacionaria nossa relação sistêmica com o globo 

terrestre (como macro organismo); e, a partir disso, conjecturar um fundamento mais 

forte, mais primordial, sobre a utilidade da manifestação da moral na humanidade. 

Podemos dizer que Kant não alcançou essa reflexão evolutiva, mas certamente 

não só acreditava na moral como uma possibilidade, como mostrou sua possibilidade. E, 

é, obviamente, seu discurso da possibilidade da moral somando-se ao nosso, de uma 

efetividade da moral como algo necessário, nossa esperança para a sobrevivência de 

nossa espécie.  
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