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RESUMO 

O objetivo deste trabalho será investigar como Kant explica ou fundamenta o agir moral 

na Fundamentação da Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão Prática. Com efeito, 

podemos dizer que o agir moral na primeira está fundamentado na espontaneidade do agir dada 

pela liberdade. Na KpV podemos dizer que o agir moral é fundamentado na lei moral como um 

factum da razão. Portanto, para mostrar esses dois pontos, o seguinte caminho será seguido: em 

2.1 será mostrado o surgimento de uma nova concepção de moralidade. Em 2.2 veremos que a 

nova concepção interpreta a moralidade como autonomia. No ponto 3 examinaremos elementos 

que caracterizam a natureza do agir moral na GMS e na filosofia moral Kantiana. No ponto 3.1 

veremos que Kant sustenta o agir moral na terceira seção da GMS na ideia de que, quando nos 

pensamos enquanto livres, somos transportados a um mundo inteligível, possível pela liber-

dade. Também falaremos, nessa mesma subseção, sobre os problemas relacionados ao círculo 

vicioso, à dedução da lei moral na GMS bem como à distinção entre um mundo sensível e 

inteligível. No ponto 4 sobre o factum da razão mostraremos o factum como sendo a consciência 

da lei moral e como não sendo passível de dedução. Mostraremos que Kant sustenta o agir 

moral na KpV em tal factum. Ainda introduziremos nesse mesmo tópico, as duas interpretações 

possíveis do factum da razão. Na subseção seguinte, em 4.1 será mostrada a interpretação de 

Beck (1960) segundo a qual temos na KpV o que poderia corresponder formalmente a uma 

dedução do princípio moral. Em 4.2 analisaremos a interpretação de Allison (1990) segundo o 

qual o factum da razão pode ser compreendido como factum da razão, ou seja, como evidência 

de que a razão pura é prática. Em 4.3 veremos que, ao contrário de Beck, Almeida (1998) irá 

negar que seja possível uma dedução da lei moral na KpV. Com efeito, Almeida (1998) irá 

verificar que em razão dessa impossibilidade o sentido de factum da razão que se imporia seria 

o sentido cognitivista (ou intuicionista). Nessa mesma subseção, tendo em vista a interpretação 

cognitivista exporemos a interpretação da Beck (1981) em que o mesmo rejeita o ponto de vista 

cognitivista. Na subseção 4.4 veremos, basicamente, a liberdade enquanto condição do agir 

moral na KpV. E, por fim, concentraremos a nossa atenção no sentimento moral na KpV. 

PALAVRAS-CHAVE: moralidade – espontaneidade – agir – factum da razão 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work will be to investigate how Kant explains or grounds moral action 

in the Groundwork of the Metaphysics of Morals and Critique of Practical Reason. Indeed, we 

can say that the moral action in the first is grounded on spontaneity of action give by freedom. 

Therefore, to show these points, the following path will be followed: in 2.1 we will see the 

emergence of a new conception of morality. In 2.2 we will see that the new conception interprets 

the morality as autonomy. In section 3 we will examine elements that characterize the nature of 

moral action in the GMS and in the Kantian moral philosophy. In point 3.1 we will see that Kant 

sustains moral action in the third section of the GMS in the idea that when we think ourselves 

as free we are transposed into an intelligible world, possible for freedom. We will also speak in 

this same subsection of the problems related to the vicious circle, the deduction of the moral 

law in the GMS as well as the distinction between a sensible and intelligible world. In point 4 

on the factum of reason we will show the factum as being the consciousness of the moral law 

and as not being able to deduction. We will show that Kant sustains the moral action in the KpV 

on the ideia of such factum. We will also introduce in this same topic the two possible interpre-

tations of the factum of reason. In the next subsection in 4.1 we will show Beck’s (1960) inter-

pretation according to which we have in KpV what could formally correspond to a deduction of 

the moral principle. In 4.2 we will see Allison’s (1990) interpretation according to which such 

factum of reason can be understood as factum of reason, that is, as evidence that pure reason is 

practical. In 4.3 we will show that, unlike Beck (1960), Almeida (1998) will deny that a deduc-

tion of the moral law in the KpV is possible. In fact, Almeida (1998), will conclude because of 

this impossibility, the sense of factum of reason that would be imposed would be the cognitivist 

(or intuitionist) sense. In this same subsection, in view of the cognitivist interpretation we will 

expose Beck’s (1981) interpretation in which he rejects the cognitivist point of view. In sub-

section 4.4 we will see freedom as a condition of moral in the KpV and, finally, we will focus 

our attention on the moral feeling in the KpV. 

KEYWORDS: morality – spontaneity – action – factum of reason  
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1   INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de dissertação tem por objetivo expor no que consiste o agir moral 

na GMS e na KpV. Neste sentido, esta introdução terá por propósito expor de maneira breve os 

principiais pontos que serão tratados a seguir no texto. Com efeito, no que diz respeito à GMS 

o presente trabalho considera que aquilo que fundamenta e explica o agir moral na mesma está 

na ideia de que, quando nos pensamos sob a ideia da liberdade nos transportamos a um outro 

mundo, possível pela liberdade, denominado por Kant de inteligível ou suprassensível, do qual 

se distingue um mundo sensível, em que governa a lei da causalidade natural (não livre). Será 

por meio de tal distinção, portanto, que Kant irá explicar a possibilidade dos imperativos cate-

góricos e sua validade para os indivíduos, o que será feito na terceira seção da GMS. Dessa 

maneira, este trabalho parte de um recorte teórico e prioriza a terceira seção da GMS por con-

siderar que é na mesma que Kant apresenta os elementos “definitivos”, digamos assim, para a 

fundamentação do agir moral no contexto da GMS. No que diz respeito à KpV, igualmente, 

partimos aqui de um recorte teórico que considera que é na Analítica da mesma que Kant fun-

damenta o agir moral na citada obra, uma vez que é na mesma que Kant apresenta o factum da 

razão como sendo aquilo que determina a vontade do indivíduo de maneira imediata, sem que 

o mesmo possa ter sido levado a isso por quaisquer impulsos da sensibilidade. 

 Com efeito, o texto a seguir é composto de sete seções ao todo e sete subseções, inclu-

indo a seção referente à bibliografia. A primeira seção procura abordar de modo muito breve 

os temas na história da filosofia moral moderna, com base exclusivamente em Schneewind 

(2005). Com efeito, será mostrado que o fim do século XVIII marca uma mudança significativa 

com relação à concepção de moralidade que predominava no século XVII. Veremos que a mu-

dança da concepção moral no fim do século XVIII acompanha uma mudança também social. A 

nova concepção que começa a ganhar força em fins do século XVIII passa a entender a mora-

lidade como autonomia. Dentro dessa concepção veremos que Kant, para Schneewind (2005), 

ocupará lugar de destaque. A segunda seção, sobre o agir moral na GMS irá se concentrar basi-

camente na apresentação, ainda que bastante sucinta, de elementos importantes, do meu ponto 

de vista, para que possamos entender no que consiste o agir moral não só na GMS mas na 

filosofia moral Kantiana de maneira geral.  

 Serão apresentados conceitos como o de dever, boa vontade, filosofia pura, a contrapo-

sição entre a ação praticada em conformidade com o dever e por dever, etc. Tais conceitos terão 

por objetivo mostrar a moralidade em Kant enquanto prescindindo de quaisquer estímulos da 

sensibilidade. Ou seja, com tais conceitos pretenderemos mostrar que a moralidade em Kant 
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consiste na ação praticada unicamente pelo dever, sem que para isso sejamos levados por quais-

quer impulsos de ordem sensível. Ao final de tal seção, embora não chegue a ser relevante para 

os propósitos deste trabalho, pelo menos em um primeiro momento, exporemos a posição de 

Almeida (1998), segundo a qual Kant teria empreendido uma série de tentativas de conciliar 

uma vontade imperfeitamente considerada, ou seja, a vontade humana, com a exigência de in-

condicionalidade do imperativo moral. Veremos que uma dessas tentativas a qual Almeida 

(1998) se refere diz respeito à dedução empreendida por Kant na terceira seção da GMS. Se-

gundo o autor, Kant teria estado insatisfeito com tal dedução e teria, em razão disso, abando-

nado a ideia de uma dedução e partido para a teoria do “factum da razão”. Após a exposição de 

tais conceitos, bem como a referência à posição de Almeida (1998), o próximo passo que iremos 

adotar será o tratamento da terceira seção da GMS, que no presente trabalho encontra-se como 

subseção da seção sobre o agir moral na citada obra. No que se refere à tal subseção iremos 

trabalhar basicamente três pontos principais e que se referem ao “círculo vicioso” apontado por 

Kant na terceira seção da GMS, a dedução da lei moral, e o agir moral explicado mediante a 

ideia de que, quando nos pensamos sob a ideia da liberdade somos transportados a uma ordem 

de coisas em que nossas ações se tornam possíveis pela liberdade.  

Com efeito, no que se refere à discussão de tais pontos estarão presentes na referida 

subseção os seguintes autores, em ordem de importância no texto: Dalbosco (2008); Henrich 

(1998); Schönecker e Wood (2014); Almeida (1997) e O’Neill (1989). Veremos com Dalbosco 

(2008), Schönecker e Wood (2014) e Henrich (1998) que a doutrina dos dois mundos representa 

não apenas a solução para o problema do “círculo vicioso” na GMS mas também representa a 

solução para a questão relacionada com a dedução da lei moral na terceira seção da obra em 

questão. Ainda com relação à Henrich (1998), no qual nos deteremos um pouco mais, a dedução 

da lei moral na GMS apenas é possível na terceira seção da mesma se considerarmos que tal 

dedução ocorreu apenas em seu sentido fraco. Veremos que Henrich (1998) estabelece uma 

distinção entre deduções em sentido forte e deduções em sentido fraco. Com efeito, para o 

mesmo, a única dedução que caberia à lei moral tanto na GMS quanto na KpV é a dedução em 

sentido fraco, tendo em vista a impossibilidade da lei moral ser investigada em suas origens na 

razão, como irá afirmar o autor. Investigação essa que definiria uma dedução em sentido forte, 

a qual não seria possível nem na GMS nem na KpV. Temos, portanto, que os autores citados 

apresentam um posicionamento favorável à ideia de que houve êxito com relação ao imperativo 

moral na GMS. No entanto, em sentido contrário, também abordaremos a posição de Almeida 

(1997) segundo a qual Kant não teria obtido êxito com relação à dedução do princípio moral na 

terceira seção da GMS. O suposto malogro de Kant dever-se-ia, ao ver de Almeida (1997), ao 
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fato de que o mesmo não teria conseguido deduzir a liberdade em sentido transcendental na 

seção em questão, o que, para o autor, teria prejudicado a pretendida dedução da lei moral na 

GMS. Tal resultado, para o autor, pareceria sugerir que Kant teria “abandonado” a ideia de uma 

dedução do princípio moral na KpV. 

Após esta etapa passaremos para a seção sobre o factum da razão o qual será dividido 

em quatro subseções. Na seção sobre o factum da razão propriamente dito, sem entrarmos ainda 

nas subseções, exporemos o que Kant entende por factum da razão, bem como colocaremos a 

afirmação de Kant enquanto sendo tal factum da razão que determina a vontade do indivíduo. 

Além disso introduziremos ainda nesta seção as interpretações cognitivista (intuicionista) e de-

cisionista do factum da razão (que serão melhor trabalhadas nos pontos 4.2 e. 4.3), bem como 

a alegação contrária de Beck (1960) segundo a qual possamos ter acesso ao factum da razão por 

meio de alguma intuição de ordem intelectual, antecipando a sua interpretação do factum en-

quanto factum da razão. Na primeira subseção veremos a posição de Beck (1960) segundo a 

qual há na KpV o que corresponderia formalmente a uma dedução da lei moral, muito embora 

Kant possa ter negado categoricamente isso. Na subseção seguinte veremos a interpretação de 

Allison (1990) do factum enquanto factum da razão. Também no que diz respeito à Allison 

(1990) veremos que o autor considera que a dedução da lei moral na KpV é desnecessária, e que 

inclusive o fato de uma dedução da lei moral ser dispensável com relação à obra em questão 

representaria um verdadeiro avanço, digamos assim, com relação à GMS, por exemplo, uma 

vez que o factum da razão indicaria que a moralidade na KpV estaria plenamente fundamentada 

em si mesma, enquanto que a GMS necessitaria ainda de uma dedução. No que respeita a esta 

mesma subseção veremos, muito embora de forma breve, a posição de Faggion (2008), em 

contraste com a de Allison (1990), segundo a qual o factum da razão apresentado por Kant na 

KpV, não representaria um avanço, conforme defenderá Allison (1990), mas antes um retro-

cesso na filosofia crítica de Kant, e que o tornaria sujeito à acusações de dogmatismo. Em se-

guida veremos a interpretação de Almeida (1998) segundo a qual, de maneira geral, a interpre-

tação que parece prevalecer na KpV seria a interpretação cognitivista (intuicionista) do factum 

da razão a qual decorreria do próprio fato de não podermos deduzir a lei moral na citada obra. 

Ainda no que diz respeito a essa subseção iremos abordar as interpretações cognitivista e deci-

sionista do factum da razão em Beck (1981) o qual se posiciona claramente a favor da interpre-

tação do factum enquanto factum da razão.  

Na última subseção o que trataremos será a liberdade dentro da KpV. Na mesma será 

mostrado que Kant se vale de resultados passados quanto à liberdade, principalmente da KrV 

para assegurar a possibilidade da liberdade, para a qual além disso será conferida realidade 
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objetiva pela primeira vez. A possibilidade da mesma torna-se importante tendo em vista que 

Kant afirma a liberdade como sendo uma condição necessária para que o indivíduo seja deter-

minado pela lei moral, ainda que mediante um factum o qual Kant alegará que não será passível 

de dedução por quaisquer elementos antecedentes da razão, e, contudo, é por si mesma, algo 

certo. Nesse sentido, também abordaremos a interpretação de Allison (1990) segundo a qual o 

factum da razão, não obstante a sua interpretação do factum enquanto factum da razão não se 

faz suficiente para uma adequada fundamentação da moralidade, sendo, portanto, necessária 

ainda a dedução da liberdade.  

A última seção abordará o sentimento moral na KpV. Tal sentimento compreender-se-á 

como sendo uma espécie de efeito decorrente da consciência da lei moral, que é capaz de pro-

duzir um sentimento, de ordem prática, conforme nossas ações estejam em conformidade ou 

em discordância com o dever. Na seção em questão defenderemos o sentimento moral enquanto 

sendo o resultado da autolegislação do indivíduo que reconhece a lei moral como obrigatória 

para si, apoiando-nos em Chagas (2007) bem como no próprio texto de Kant, afastando, por-

tanto, interpretações que possam encarar Kant como sendo heterônomo quanto ao sentimento 

moral. No entanto, junto a isso iremos também problematizar alguns aspectos com relação ao 

sentimento moral na KpV. E, por fim, muito embora não seja exatamente importante para o 

trabalho em questão, abordamos, no final da seção sobre o sentimento moral, o que pode repre-

sentar uma mudança com relação ao tratamento dado por Kant ao sentimento moral, mais es-

pecificamente, na Metafísica dos Costumes. 

 

2   OS TEMAS NA HISTÓRIA DA FILOSOFIA MORAL MODERNA 

 

 Antes de iniciarmos o texto propriamente dito, iremos nos deter por um momento na 

análise de Schneewind (2005), em sua obra: “A invenção da autonomia: uma história da filo-

sofia moral moderna”. O autor divide o primeiro capítulo de sua obra em três subseções, quais 

sejam, (1) Filosofia moral e mudança social; (2) Moralidade e autogoverno; (3) Moralidade e 

religião; (4) Moralidade, epistemologia e psicologia moral e (5) Um mapa do livro. Neste capí-

tulo irei tratar, no entanto, apenas dois dos tópicos trabalhados pelo autor, quais sejam, os tópi-

cos (1) e (2). No que diz respeito a esses dois pontos mostraremos que o fim do século XVIII 

marca uma mudança, segundo Schneewind (2005), no que diz respeito às concepções de mora-
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lidade aceitas até então. Tal mudança refere-se a uma substituição da concepção antiga de mo-

ralidade para uma concepção de moralidade enquanto autogoverno. Veremos também que Kant 

participa do contexto dessa mudança, ocupando um lugar de destaque.  

 

2.1   Filosofia moral e mudança social 

  

Segundo Schneewind (2005) há razões para além da importância das próprias ideias de 

Kant para se estudar a história do pensamento moral do qual elas emergiram. Durante os séculos 

XVII e XVIII, concepções estabelecidas da moralidade como obediência passaram a ser cada 

vez mais contestadas pelas concepções emergentes da moralidade como autogoverno. Na con-

cepção mais antiga, a moralidade deveria ser entendida mais profundamente como um aspecto 

da obediência que devemos a Deus. Somando-se a isso, a maioria de nós estaria em uma posição 

moral em que devíamos obediência a outros seres humanos. A autoridade de Deus sobre todos 

nós chegaria ao nosso conhecimento por meio de revelações e do clero. Segundo essa concep-

ção, não somos todos igualmente capazes de enxergar o que a moralidade requer. Mesmo que 

todos tivessem as leis fundamentais da moralidade inscritas em seus corações ou consciências, 

muitas pessoas precisariam ser instruídas por alguma autoridade adequada sobre o que é mo-

ralmente requerido em casos particulares. Com efeito, compreendia-se a maioria das pessoas 

como sendo incapazes de entender as razões para fazer o que a moralidade indica. Nesse sen-

tido, ameaças de punição e ofertas de recompensa seriam necessárias para garantir uma adesão 

suficiente para proporcionar a ordem moral. 

 Contudo, uma nova concepção de moralidade que emergiu no fim do século XVIII con-

centrou-se na crença de que todos os indivíduos normais “são igualmente capazes de viver jun-

tos em uma moralidade de autogoverno”1, e seríamos igualmente capazes, em princípio, de nos 

mover para agir da maneira adequada, independentemente das ameaças ou recompensas que 

possam ser oferecidas a nós. Esses dois aspectos da nova concepção moral passaram a ser am-

plamente aceitos, tão amplamente aceitos, segundo Schneewind (2005), que a maior parte da 

filosofia moral que emergiu com essa nova concepção passou a partir da aceitação tácita desses 

dois pontos. Haveriam, segundo o autor, muitos aspectos em que as concepções morais moder-

nas difeririam do que era amplamente aceito no início do século XVII, porém, a suposição de 

uma competência moral, à primeira vista igual para todos, constituiria a mais profunda e pene-

trante diferença.  

                                            
1 Cf. Schneewind, 2005, p. 30 
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 A nova concepção de moralidade que emerge no fim do século XVIII possui implica-

ções que a concepção mais antiga da moralidade não possui. Uma das implicações da nova 

concepção moral como autogoverno proporcionaria uma estrutura conceitual para um espaço 

social em que cada um de nós poderia perfeitamente reivindicar dirigir suas próprias ações sem 

o intermédio ou interferência do Estado, da Igreja, de vizinhos, etc. A concepção moral emer-

gente faz parte, portanto, de uma mudança também social. A filosofia moral moderna inicial, 

de onde emergiu a concepção da moralidade como autogoverno, teria dado uma contribuição 

vital à ascensão da visão liberal ocidental das relações entre o indivíduo e a sociedade. Tal 

mudança social, segundo Schneewind (2005), não teria sido desenvolvida sem a obra dos filó-

sofos morais2. O autor argumenta que sua atribuição à filosofia moral do dito papel social pode 

parecer surpreendente, mas, na verdade, não deveria ser. Isso se deveria ao fato de que as mu-

danças humanamente significativas entre os indivíduos e as sociedades são em grande parte 

não-biológicas. Com efeito, o debate filosófico dos séculos XVII e XVIII teria sido uma fonte 

importante de novas maneiras de se conceituar nossa humanidade e de discuti-la com o outro.  

 

2.2   Moralidade e autogoverno  

 

No tópico em questão a atenção do autor irá voltar-se para a emergência de várias con-

cepções da moralidade como autogoverno. Segundo Schneewind (2005), já na época de Ma-

quiavel e Montaigne houve pensadores que descartaram a concepção da moralidade como obe-

diência no sentido de elaborar uma outra alternativa. A maioria dos filósofos que repensou a 

moralidade nos séculos XVII e XVIII não pretenderia operar uma substituição da concepção 

mais antiga de moralidade por uma concepção da mesma enquanto autogoverno. Eles estariam, 

em sua maior parte, tentando resolver os problemas que surgiram com a concepção mais antiga. 

A maioria deles pretenderia mostrar como a moralidade cristã poderia continuar a oferecer uma 

orientação útil em face de dificuldades que ninguém havia enfrentado anteriormente. Para re-

solver os problemas que as novas circunstâncias sociais e políticas colocavam para seus com-

promissos morais e religiosos, alguns desses filósofos desenvolveram novas maneiras de pensar 

sobre a moralidade e a política.  

 Entretanto, apenas por volta do início do século XVIII, o esforço de criar uma teoria da 

moralidade como autogoverno tornou-se autoconsciente. Preocupações morais e políticas leva-

ram um número cada vez maior de filósofos a pensar que as concepções herdadas de moralidade 

                                            
2 Cf. Schneewind, 2005, p.30 
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não permitiriam uma apreciação adequada da dignidade humana e, em vista disso, não permi-

tiriam sequer os ensinamentos morais do Cristianismo que muitos deles ainda aceitavam. Tais 

preocupações já haviam sido fortemente expressadas durante o século XVII. Em razão disso, 

os filósofos do século XVIII puderam basear-se na obra dos filósofos predecessores. As filoso-

fias morais de Reid3, Bentham e Kant representam os esforços do final do século XVIII para 

articular a crença na normatividade sobre a dignidade e o valor do indivíduo.  

 Segundo Schneewind (2005), a explicação de Kant desta crença foi a mais completa e a 

mais radical de todas. Kant, sozinho, teria, na concepção do autor, proposto um repensar real-

mente revolucionário da moralidade. Defendia Kant que somos autogovernados porque somos 

autônomos. Isso significaria dizer que nós mesmos legislamos a lei moral. Kant teria sido o 

primeiro a defender a autonomia neste sentido. Vemos, portanto, claramente, que Kant partici-

pou ativamente do movimento que redefiniu a moralidade enquanto autogoverno em fins do 

século XVIII. 

 

3   O AGIR MORAL NA GMS 

 

Este trabalho de dissertação terá o propósito de expor no que consiste a fundamentação 

do agir moral na GMS e na KpV. Junto a esse propósito, serão salientados aspectos que indicam 

uma mudança de perspectiva daquela em relação a esta última, quais sejam, o ponto relacionado 

ao fato de que, na GMS Kant se vale da ideia de liberdade, enquanto propriedade de todo ser 

racional, para supostamente tentar uma dedução, a partir de tal ideia, da lei moral. Enquanto 

que, contrariamente, a KpV estabelece primeiramente a lei moral como um factum da razão cuja 

dedução, segundo Kant na KpV, demonstra-se como sendo uma procura inútil, conforme vere-

mos. A partir da lei moral estabelecida como algo que muito embora não possa ser deduzido, é 

dado como certo, seria possível deduzir a liberdade. Ou seja, Kant não só inverte a ordem dos 

conceitos, como estabelece a lei moral como algo impossível de ser deduzido, o que não era 

algo afirmado na GMS. O outro aspecto ou ponto, embora não diretamente relacionado ao pro-

pósito principal deste trabalho, refere-se à realidade objetiva dada à ideia de liberdade, realidade 

                                            
3 Thomas Reid (1710-1796) foi fundador da Escola Escocesa da Filosofia do Censo Comum. Nascido na cidade 

de Strachan, perto de Aberdeen (Escócia). Recebeu a sua formação superior no Marischal College, também em 

Aberdeen. Na mesma cidade, Thomas Reid foi diretor no King’s College, de 1751 até 1764, tendo nesse período 

fundado a Wise Club, nome da Aberdeen Philosophical Society. Foi em 1764 que Reid escreveu a sua primeira 

obra principal, An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. Tal obra assegurou-lhe não 

apenas a admiração de Hume, como garantiu-lhe o “professorado” de filosofia moral no Glasgow College. Em tal 

instituição Reid foi professor de filosofia moral de 1764 até 1796 (Cf. PICH, 2010, p.5). 
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a qual é conferida pela própria lei moral, e que desde a GMS e mesmo da KrV sempre represen-

tou um problema, pelo menos no contexto destas obras, muito embora a liberdade tomada en-

quanto ideia tenha sido suficiente para os propósitos práticos, ou seja, morais. 

O texto a seguir sobre a GMS neste primeiro ponto procura apenas introduzir noções 

que serão pertinentes à seção presente e à próxima, como a noção de moral e de uma ação tida 

por moral; a noção de boa vontade; de dever; de filosofia pura, de metafísica dos costumes, etc., 

para que possamos compreender no que consiste a moralidade na obra citada. Na seção subse-

quente, ainda sobre a GMS, será tratada mais especificamente a terceira seção da mesma, em 

que Kant irá, com efeito, fundamentar o agir moral, basicamente, na espontaneidade do agir 

conferida pela liberdade e permitida pela razão. Espontaneidade esta por meio da qual o indi-

víduo é capaz de reconhecer a si mesmo como, por um lado, membro de um mundo sensível e, 

por outro, como membro do mundo inteligível. Ainda a respeito dessa seção, pretende-se tra-

balhar propriamente pelo menos duas interpretações, quais sejam, a de Dalbosco (2008) e a de 

Almeida (1998), embora esta muito rapidamente. Pela primeira são dadas razões para a reava-

liação quanto a ideia de um possível fracasso de Kant em deduzir a lei moral a partir da terceira 

seção da GMS4 e pela segunda tem-se a posição segundo a qual Kant “fracassou” (para o autor) 

na sua tentativa de fundamentação no que diz respeito à essa obra. 

Como coloca Kant ainda na primeira seção da GMS, no que diz respeito a essa obra o 

mesmo terá em vista unicamente a filosofia moral. Conforme observam Schönecker e Wood 

(2014), Kant não iniciou sua trajetória como um filósofo da moral. Sua guinada para a filosofia 

teve início com o seu interesse pelas ciências naturais. E, segundo os mesmos, apesar de Kant 

ter se ocupado reiteradamente com ética e estética nos anos de 1760 e também nos anos de 

1770, poder-se-ia dizer, talvez, que o âmbito da filosofia teórica, até a publicação da Crítica da 

Razão Pura (1781), esteve no centro de seu trabalho filosófico. A Fundamentação da Metafí-

sica dos Costumes (1785) ou GMS, seria o primeiro passo no qual Kant se dedica exclusiva-

mente a questões de filosofia moral. 

Posteriormente, foram publicados ainda outros escritos de relevância e com maior 

abrangência, especialmente a Crítica da Razão Prática (1788) e a Metafísica dos Costumes 

(1797), assim como uma série de pequenos escritos que pertencem à filosofia prática de Kant, 

                                            
4 A GMS está, de modo geral, dividida em três partes, ou melhor, em três, quais sejam, “Transição do conhecimento 

moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico”; “Transição da filosofia moral popular para a metafísica 

dos costumes” e, por último, “Transição da Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão Prática Pura”. 

Sendo a GMS a primeira obra escrita por Kant com a qual ele dedica-se exclusivamente a questões de filosofia 

moral (Cf. Kraft e Schönecker, 1999, p.VII).  
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como Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita (1784); Resposta à per-

gunta: O que é o esclarecimento? (1784); Início Conjectural da História Humana (1786) e À 

Paz Perpétua (1795)5. Ainda segundo os autores, apesar de Kant ter publicado primeiramente 

escritos como filósofo teórico, as questões morais lhe interessavam desde cedo. No texto inves-

tigação sobre a clareza dos princípios da teologia natural e da moral, concluída em 1762 e pu-

blicada em 1764, Kant ocupa-se pela primeira vez, publicamente, com questões Éticas. Neste 

escrito, segundo os autores, já se pode vislumbrar a diferença entre imperativos hipotéticos e 

categóricos. E desde 1760, em suas cartas, Kant faz menção a uma metafísica dos costumes. 

Em carta a Lambert, na data de 2 de setembro de 1770 ficaria clara a intenção de Kant de 

conectar a ideia de uma metafísica dos costumes com a ideia de uma Ética a priori. 

Segundo o próprio Kant, no propósito de publicar um dia uma Metafísica dos Costumes, 

o mesmo a faz preceder de uma “Fundamentação”6, que é propriamente a GMS, ou seja, a pró-

pria Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trata-se, no que diz respeito a mesma, da 

busca e fixação do princípio supremo da moralidade, qual seja, o imperativo categórico, que 

expressa a fórmula da lei moral7. Segundo Schönecker e Wood (2014), Kant emprega a expres-

são metafísica dos costumes de diferentes maneiras na GMS. Contudo, de modo geral podería-

mos dizer que ele entende por isso “aquela parte da ética que procura apresentar e fundamentar 

leis morais independentemente da experiência”.8 

A primeira preocupação de Kant ainda no Prefácio à GMS consiste em apresentar uma 

divisão das ciências, no sentido de determinar o lugar da sua Metafísica dos Costumes. Portanto, 

segundo Kant na GMS, a filosofia grega dividia-se em três ciências: a Física, a Ética e a Lógica. 

Ainda segundo o prefácio do citado texto, todo o conhecimento racional é, ou material e consi-

dera qualquer objeto, ou formal e ocupa-se apenas com a forma do entendimento e das regras 

do pensar em geral, sem distinção dos objetos. A filosofia simplesmente formal chama-se Ló-

gica. A material, porém, ocupa-se de determinados objetos e das leis a que eles estão submeti-

dos. Esta última é, por sua vez, dupla, pois as leis a que a filosofia material se ocupa podem ser 

de dois tipos, quais sejam, leis da natureza ou leis da liberdade. A ciência que se ocupa da 

primeira chama-se Física e a outra chama-se Ética. Aquela primeira chama-se também Teoria 

da Natureza e esta última, Teoria dos Costumes. A Lógica não pode ter parte empírica, pois do 

contrário não seria Lógica. Em contraposição, tanto a filosofia natural quanto a filosofia moral 

                                            
5 Cf. Schönecker e Wood (2014). 
6 Cf. GMS, AA 04: 391 
7 Sobre isso temos citação da GMS: “ A presente fundamentação, porém, nada mais é do que a busca e estabele-

cimento do princípio supremo da moralidade (...)” (GMS, AA 04: A XV).  
8 Cf. Schönecker e Wood, 2014, p.16 
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podem cada uma ter a sua parte empírica, pois aquela tem que determinar as leis da natureza 

enquanto objeto da experiência, e esta última tem que determinar as leis do homem enquanto 

ela é afetada pela natureza. As primeiras, as leis da natureza enquanto objeto da experiência, 

referem-se às leis segundo as quais tudo acontece, e as do segundo tipo, ou seja, das leis en-

quanto são objeto da vontade humana, referem-se às leis segundo as quais tudo deve acontecer.  

Chama-se empírica a toda a filosofia que se baseia em princípios da experiência, àquela, 

porém, cuja doutrina se apoia em princípios a priori chama-se filosofia pura. Esta, quando é 

simplesmente formal, chama-se Lógica, mas quando se limita a determinados objetos do enten-

dimento, chama-se Metafísica. Surge assim, a ideia de uma dupla Metafísica, qual seja, uma 

Metafísica da Natureza e uma Metafísica dos Costumes. A Física terá, portanto, a sua parte 

empírica, mas também a sua parte racional, e igualmente a Ética, cuja parte empírica entende-

se por Antropologia Prática, enquanto que a parte racional, entende-se como sendo a Moral em 

sentido próprio9. Portanto, a parte racional da Ética compreende a Metafísica dos Costumes ou 

Moral propriamente dita. Dessa maneira, temos que a Ética, no que diz respeito à sua parte 

racional, ou seja, a moral, irá ocupar-se com princípios que são, com efeito, inteiramente raci-

onais e puros, ou seja, com leis morais. A parte impura da Ética, digamos assim, ou, melhor 

colocado, a sua Antropologia Prática, será um instrumento da moral no sentido de que a mesma 

se torna necessária para distinguir os casos de aplicação da lei e em parte para assegurar a sua 

acolhida na vontade do homem, havendo, portanto, na GMS, uma rigorosa distinção entre aquilo 

que é Metafísica dos Costumes e aquilo que é Antropologia Prática10.  

Com efeito, segundo o texto, a Lógica não pode ter parte empírica, ou seja, parte em 

que as leis universais e necessárias do pensar assentem em princípios tirados da experiência, 

caso contrário não seria Lógica. Particularmente, penso que a Lógica enquanto ciência possui 

um papel relevante na filosofia de Kant, tanto no que diz respeito ao aspecto teórico quanto ao 

aspecto moral, pois Kant utiliza a Lógica, enquanto disciplina, como norte ou inspiração, diga-

mos assim, para um certo modo de proceder na investigação teórica e no que diz respeito a 

aspectos da moral. Com efeito, a Lógica serve de modelo e de paralelo no sentido de que, assim 

                                            
9 GMS, AA 04: 388 
10 Cf. “Portanto, as leis morais justamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o 

conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia moral re-

pousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao 

conhecimento do mesmo (Antropologia), mas, sim dá a ele, enquanto ser racional, leis a priori, que, por certo, 

exigem um poder de julgar aguçado pela experiência, em parte para distinguir em quais casos elas encontram 

aplicação, em parte para assegurar-lhes acolhida na vontade do homem e reforço para a execução, visto que este, 

na medida em que é afetado ele próprio por tantas inclinações, é certamente capaz da ideia de uma razão pura 

prática, mas não consegue tão facilmente torná-la eficaz in concreto no modo de vida que é o seu” (GMS, AA 04: 

389). 
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como ela (a Lógica), a filosofia pura não poderia conter parte empírica, e é justamente neste 

sentido que a Lógica é tomada como paralelo. É necessário para Kant distinguir a parte empírica 

da parte racional, justamente para que seja possível realizar uma Metafísica dos Costumes11. 

Kant considera necessário contrapor, por exemplo, à Física uma Metafísica da Natureza, e à 

Antropologia prática, uma Metafísica dos Costumes, “que teria de estar cuidadosamente expur-

gada de todo elemento empírico, a fim de saber quanto a razão pura pode em ambos os casos 

(...)”12. A ideia e necessidade de uma pura filosofia moral fica clara por si mesma a partir da 

ideia comum do dever e das leis morais13. A filosofia pura, como já deixado suficientemente 

claro em outro ponto caracteriza-se por uma total “expurgação” de tudo aquilo que seja somente 

empírico14. Dessa maneira, “o princípio da obrigação”, que se entende por dever e lei moral não 

                                            
11 Neste sentido, Kant faz uma crítica a pensadores que “(...) estão acostumados a vender o empírico com o racional 

em conformidade com o gosto do público, numa mistura segundo proporções as mais variadas e deles mesmos 

desconhecidas < e > que se dão o nome de pensadores autônomos, aos outros, porém, o de ruminadores, fossem 

advertidos a não se ocuparem ao mesmo tempo de dois negócios muito diversos na maneira de serem tratados, 

para cada um dos quais talvez se exija um talento especial e cuja combinação numa só pessoa só produz remen-

dões” (GMS, AA 04: 388).  
12 GMS, AA 04: 388. A Metafísica dos Costumes deverá ser, portanto, em função da pretendida pureza dos seus 

princípios ser separada de princípios empíricos ou de qualquer Antropologia Prática. Vejamos trecho: “Semelhante 

Metafísica dos Costumes, completamente isolada, que não está mesclada com qualquer Antropologia, com qual-

quer Teologia, com qualquer Física ou Hiperfísica, menos ainda com qualidades ocultas (que se poderiam chamar 

hipofísicas), é, porém, não somente um substrato indispensável de todo conhecimento teórico dos deveres deter-

minado de maneira segura, mas, ao mesmo tempo, um desiderato da mais alta importância para o efetivo cumpri-

mento de seus preceitos. Pois a representação do dever e, de modo geral, da lei moral, <representação esta> pura 

e sem mistura com qualquer acréscimo alheio de estímulos, tem sobre o coração humano, pela via da razão apenas 

(que, pela primeira vez, se dá conta aqui de que ela pode ser também prática por si mesma) um influxo tão mais 

poderoso do que todas as outras molas propulsoras (...)” (GMS, AA 04: 410/411). 
13 Cf. GMS, AA 04: 389 
14 A necessidade de uma filosofia pura está no contexto da GMS diretamente relacionada à filosofia moral, uma 

vez que, obviamente, a filosofia moral exige uma filosofia pura, que seja apartada de todo elemento empírico. 

Neste sentido, de acordo com Nahra (2008), a teoria da ação moral proposta por Kant oferece uma alternativa às 

teorias morais empiristas e dogmáticas. O empirismo moral proporia que o critério último para que se distinga 

ações que devem ser realizadas de ações que não devem ser realizadas, é a utilidade. Para Kant, no entanto, tal 

concepção só vem a solapar as bases da moralidade, complementa. O utilitarismo moral descambaria em ceticismo 

moral, uma vez que na medida em que variam os critérios de utilidade, variam também os julgamentos de morali-

dade. Ainda de acordo com a autora, a história do projeto prático de Kant tem como pano de fundo a situação 

científica e histórica de sua época e do século que o precedeu. “Neste cenário, haviam duas grandes concepções 

morais que reproduziam, no campo prático, as duas grandes concepções da época sobre o conhecimento: o racio-

nalismo e o empirismo” (NAHRA, 2008, p.21). O racionalismo moral do século XVIII, grosso modo, objetivaria 

definir ou construir os conceitos práticos usando procedimentos demonstrativos. A razão deste racionalismo, no 

entanto, nunca teria conseguido justificar a si própria, recorrendo sempre ao conceito de Deus e seus atributos 

como fundamento último da moralidade. O perigo do racionalismo estaria em que, por maiores que fossem os 

esforços lógicos de seus defensores, a liberdade enquanto livre-arbítrio, ou seja, enquanto capacidade que teriam 

os homens de agir independentemente de causas exteriores que os determinem, tornar-se-ia no mínimo, uma noção 

problemática. Já o empirismo em matéria de moral, ao insistir que todos os princípios morais nada mais são do 

que princípios de experiência abre espaço para o ceticismo moral, ou seja, para a negação da possibilidade de que 

existam ações verdadeiramente morais, e baseadas em princípios morais. Com isso, tanto as concepções raciona-

listas quanto as empiristas, com seu aspecto cético, colocavam a filosofia em situação extremamente vulnerável. 

As primeiras porque apresentam uma ordenação metafísico/moral do mundo sensível, que seria totalmente contrá-

rio ao que se pode observar empiricamente. As segundas porque, ao se aterem exclusivamente às observações 

empíricas, derivam disso que não existem princípios morais oriundos da razão. O cenário que se colocaria com a 

oposição entre essas duas escolas seria formado por uma concepção de razão que despreza a experiência, por um 



21 
 

deve ser buscado na natureza do homem ou nas circunstâncias do mundo em que o homem está 

posto, mas sim a priori exclusivamente nos conceitos da razão pura. Kant reconhece já no pre-

fácio à GMS que o homem está sujeito a ser afetado por inclinações de toda ordem, porém, 

ainda assim é capaz de conceber em si mesmo a ideia de uma razão pura prática, não sendo, 

entretanto, forte o suficiente para torná-la efetiva, dessa maneira, o homem necessita de um 

princípio puro, digamos, moral, separado de aspectos empíricos do próprio homem e que possa 

orientar o seu dever ser.   

Com efeito, poderíamos colocar que o propósito principal do mesmo na GMS seja o de 

estabelecer os fundamentos para uma pretendida filosofia moral pura. Dessa maneira, a filosofia 

moral é o objeto por excelência daquela obra. Como visto, Kant expõe no Prefácio a necessi-

dade de estabelecer uma “pura filosofia moral” que seja completamente depurada de tudo o que 

                                            
lado e outra concepção que despreza a razão. As fraquezas de ambas as partes ficariam expostas no duelo que 

travam entre si. Conforme Nahra (2008), aceitar as premissas do empirismo é “condenar a humanidade a navegar 

sem leme moral, deixando às épocas e aos povos o poder de arbitrarem o que consideram útil” (NAHRA, 2008, 

p.22). Com efeito, segundo Wood (2008), o pensamento filosófico de Immanuel Kant marca a divisão entre os 

dois períodos mais importantes da história da filosofia moderna. Retrospectivamente, de acordo com o autor, a 

filosofia Kantiana teria sido a última grande tentativa de resolver os problemas com os quais se ocuparam os 

filósofos nos séculos XVII e XVIII. Isto incluía providenciar uma fundamentação filosófica para a nova ciência, 

desenvolvendo a relação dessa nova visão sobre a natureza com a concepção tradicional da metafísica, da morali-

dade e da religião, bem como incluindo também a definição dos limites de nossa capacidade de conhecer a “reali-

dade natural e sobrenatural”. Dessa maneira, Kant teria redefinido a agenda filosófica do início da era moderna, 

determinando os problemas com os quais os filósofos dos séculos XIX e XX tiveram que se ocupar. Kant teria 

modificado o significado de “metafísica” ou “filosofia primeira”, de um estudo de primeira ordem dos seres in-

corpóreos ou sobrenaturais, para um estudo de segunda ordem do modo como a própria investigação humana torna 

possível o seu acesso a qualquer objeto que estuda. Kant chamou a atenção, ainda segundo Wood (2008), para o 

modo como as “teorias científicas e investigações científicas são formadas pela teorização criativa de seres huma-

nos como investigadores” da natureza e para o modo como a atividade da ciência relaciona-se com outras ativida-

des humanas. Movimentos tais como o idealismo especulativo, o positivismo lógico, a fenomenologia e o prag-

matismo teria os seus fundamentos na assim chamada “revolução copernicana” da filosofia crítica Kantiana. Kant 

não só revolucionou tais campos de estudo, mas também teria realizado importantes mudanças no campo da ética, 

mudando-a de uma ciência dirigida à busca de um bem previamente dado ou do modo como como as ações huma-

nas e as avaliações são controladas pelos sentimentos naturais para uma investigação do modo como os agentes 

livres governam suas próprias vidas de acordo com princípios racionais autoimpostos. A amplitude da influência 

alcançada pelas investigações filosóficas de Kant se deve, segundo o autor, à extraordinária curiosidade e simpatia 

intelectuais de Kant pelos mais variados assuntos. Além disso, temos o fato de que Kant teria representado muito 

bem o espírito crítico do Esclarecimento do século XVIII, o qual tratava-se de um espírito de radical questiona-

mento e autorreflexão, que exigiria de toda a razão que a mesma fosse colocada ante um tribunal da razão. Kant 

aplicou, ainda segundo Wood (2008), esse espírito a todas as áreas: às ciências, à crítica estética, à moralidade, à 

política e à religião. Seria difícil classificar a posição de Kant em cada área da filosofia em categorias habituais 

(tais como o racionalismo e o empirismo) porque Kant representaria ao mesmo tempo a síntese de posições pas-

sadas e a redefinição fundamental das matérias que fundamentariam a oposição entre as escolas tradicionais do 

pensamento. Com relação ao interesse de Kant pelos conteúdos da Ética, Wood (2008) observa que o interesse de 

Kant pela filosofia moral desenvolveu-se relativamente tarde. Kant teria primeiro se interessado pela teoria do 

senso moral de Francis Hutcheson. Porém, logo teria se convencido de que uma teoria baseada em sentimentos 

seria inadequada para captar a validade universal e a incondicional vinculação da lei moral. Seu pensamento sobre 

Ética teria sido modificado drasticamente por volta de 1762 pela sua familiaridade com os escritos recém-publi-

cados do pensador Jean-Jacques Rousseau, em “O Emílio ou da Educação” e o “Contrato Social”. Kant teria sido 

influenciado pela racionalidade da visão de Rousseau, definindo então sua própria posição Ética pela ênfase na 

soberania da razão, associando sua filosofia moral com o título de “Metafísica dos Costumes” (WOOD, 2008, 

p.24). 
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possa haver de empírico. As leis morais deveriam ser entendidas como princípios de uma obri-

gação, no caso da obrigação moral. Com efeito, o homem, segundo Kant, é afetado por inclina-

ções de toda ordem, e entenda-se por isso as inclinações de ordem sensível. Uma Metafísica 

dos Costumes, portanto, seria indispensavelmente necessária por dois motivos colocados por 

Kant na GMS, quais sejam, (1) por motivos de ordem especulativa para investigar a fonte dos 

princípios práticos que residem a priori na nossa razão, e (2) para servir de fio condutor para a 

“norma suprema” do agir, em outras palavras, para orientar o dever ser.  

Dentro da ideia de uma Metafísica dos Costumes, ou seja, de leis dirigidas ao nosso 

dever ser que são separadas de todo o empírico, temos uma ideia fundamental, qual seja, a ideia 

de boa vontade. Kant já inicia a primeira seção indicando o valor da mesma: “Não há nada em 

lugar algum, no mundo e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente 

bom, a não ser tão-somente uma boa vontade”15. Nesse sentido, entendimento, engenho, poder 

de julgar, coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento 

não deixariam de ser, certamente, qualidades “boas” e “desejáveis”, mas que também podem 

tornar-se más e prejudiciais se a vontade não for boa, e o mesmo aconteceria com aquilo que 

Kant denomina por dons da fortuna, tais como poder, riqueza, honra, saúde, e tudo aquilo que 

pode ser entendido sob o nome de felicidade, “(...) dão coragem e destarte também, muitas 

vezes, soberba, quando não há uma boa vontade para corrigir sua influência sobre o ânimo e, 

ao mesmo tempo, <sobre> todo o princípio do agir (...)”16. A boa vontade, ainda segundo Kant, 

constitui o próprio fato de sermos dignos da felicidade. Nada teria um valor tão alto quanto o 

da boa vontade, porque mesmo aquelas qualidades consideradas como sendo desejáveis pres-

suporiam ainda assim uma boa vontade, não permitindo que as consideremos como absoluta-

mente boas17. A boa vontade, portanto, é boa unicamente pelo querer. Ou seja, segundo esta 

compreensão a boa vontade não é boa “pelo que efetua ou consegue obter, não por sua aptidão 

para alcançar qualquer fim que nos tenhamos proposto, mas tão-somente pelo querer”18. Dessa 

maneira, a boa vontade possui, como o próprio Kant coloca, um valor em si mesma. E justa-

mente por isso, ela deve ser elevada a um grau muito mais alto do que tudo aquilo que possa 

ser obtido por meio dela. Segue trecho em que Kant afirma que a boa vontade possui valor em 

si mesma: 

                                            
15 GMS, AA 04: A XVI 
16 GMS, AA 04: A XVI 
17 Segue-se em Kant: “A moderação nos afetos e paixões, o autodomínio e a sóbria deliberação não somente são 

coisas boas sob muitos aspectos, mas parecem até mesmo constituir uma parte do valor intrínseco da pessoa; só 

que, por mais incondicionalmente louvados que tenham sido pelos antigos, falta muito ainda para declará-los sem 

restrição como bons” (GMS, AA 04: 394). 
18 GMS, AA 04: 394 
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Mesmo que a essa vontade, devido a um singular desfavor do destino 

ou à parca dotação de uma natureza madrasta, faltasse inteiramente re-

cursos para impor sua intenção; mesmo que, por mais que se esforçasse, 

ainda assim nada conseguisse e restasse apenas a boa vontade (certa-

mente não como um mero desejo mas enquanto mobilização de todos 

os meios na medida em que estão em nosso poder); ainda assim ela bri-

lharia por si mesma como algo que tem seu pleno valor em si mesmo.19 

 

No entanto, muito embora a ideia da pureza da nossa vontade, na forma de uma boa 

vontade, esteja, com efeito, na base daquilo que Kant compreende como sendo moral, desde a 

GMS a questão relativa à pureza daquela levanta suspeitas da sua possibilidade. Logo nos pri-

meiros parágrafos da GMS, Kant coloca que talvez haja, na ideia do valor absoluto da simples 

vontade, 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 oculta apenas uma quimera aéria e que 

“ela [a natureza] teria tomado muito mal suas providências para isso ao escolher a razão da 

criatura como executora dessa sua intenção”20. Em razão da “desconfiança” em torno daquilo 

que se compreende por boa vontade, Kant pretende então pôr a prova esta ideia21. Nela, ou seja, 

                                            
19 GMS, AA 04: 394 
20 GMS, AA 04: 395 
21 Um aspecto que certamente contribui para que haja uma certa desconfiança da possibilidade da boa vontade (a 

qual é um aspecto indispensável daquilo que podemos chamar de ação moral) reside, certamente, no fato de que 

não possamos encontrar, segundo Kant, na experiência, qualquer ação em que possamos depositar a mais absoluta 

certeza de que tenha sido praticada unicamente pelo dever, o que, contudo, não pode pôr em dúvida o próprio 

conceito de moralidade. Sobre isso vejamos passagem da segunda seção da GMS: “ Se foi do uso comum da nossa 

razão prática que tiramos o nosso conceito de dever até aqui, não se deve de modo algum inferir daí que o tenhamos 

tratado como um conceito da experiência. Antes, pelo contrário, se prestarmos atenção à experiência do que fazem 

e deixam de fazer os homens, encontramos queixas frequentes e, como nós próprios concedemos, justas, de que 

tanto não se podem aduzir quaisquer exemplos seguros da intenção de agir por puro dever que, mesmo que muita 

coisa possa acontecer em conformidade com o que manda o dever, ainda assim é sempre duvidoso se isso acontece 

propriamente por dever e tem, portanto, um valor moral. Eis por que sempre houve filósofos que pura e simples-

mente negaram a realidade efetiva dessa atitude nas ações humanas e tudo atribuíram ao amor de si mais ou menos  

refinado, sem por isso, no entanto, pôr em dúvida a correção do conceito de moralidade, antes pelo contrário, com 

profundo pesar faziam menção da fragilidade e impureza da natureza humana, a qual seria, é verdade, nobre o 

bastante para fazer de tal ideia tão respeitável um preceito seu, mas, ao mesmo tempo, fraca demais para segui-lo, 

e só usa a razão, que lhe deveria servir para a legislação, para cuidar do interesse das inclinações, seja isoladamente, 

seja, na melhor das hipóteses, em sua máxima compatibilidade entre si” (GMS, AA 04: 405). 

E ainda temos a passagem: “De fato, é absolutamente impossível estabelecer com plena certeza pela experiência 

um único caso em que a máxima de uma ação, de resto conforme ao dever, tenha assentado unicamente em razões 

morais e sobre a representação <que cada um se faz> de seu dever. Pois, na verdade, ocorre as vezes que, por mais 

severo que seja o auto-exame, não encontramos absolutamente nada, além da razão moral do dever, que pudesse 

ter sido suficientemente forte para mover-nos a esta ou àquela boa ação e a tão grande sacrifício; mas daí não se 

pode de modo algum inferir com segurança que absolutamente nenhuma impulsão secreta do amor-de-si tenha 

sido na realidade, sob a mera simulação daquela ideia, a verdadeira causa determinante da vontade; pois não é à 

toa que gostamos de nos lisonjear atribuindo-nos falsamente um motivo mais nobre; mas, de fato, jamais conse-

guimos, nem mesmo mediante o mais escrupuloso dos exames, devassar totalmente as molas propulsoras secretas, 

porque, quando se trata do valor moral, o que importa não é ação, que a gente vê, mas aqueles princípios íntimos 

da mesma, que a gente não vê” (GMS, AA 04: 407). Muito embora Kant tenha como clara a dificuldade e mesmo 

a impossibilidade de que possamos encontrar qualquer ação em que possamos dizer com absoluta certeza que foi 

praticada unicamente em acordo com o dever e por dever, esta questão, a qual parece superada, não é o ponto 



24 
 

na GMS, temos esboçada a ideia de uma teleologia, que se refere à ideia de que a razão humana 

possui um propósito, que se identifica com o fim moral. Quando, segundo Kant, consideramos 

as disposições naturais de um ser organizado, ou seja, de um ser constituído em ordem a um 

fim que é a vida, aceitamos como princípio que nele não se encontra nenhum órgão que não 

seja o mais conveniente e adequado à finalidade a que se destina. Ora, coloca Kant, se num ser 

dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade da natureza fosse a sua conservação, o seu 

bem-estar, ou mesmo a sua felicidade, que nesse estágio poderia ser compreendida nos mesmos 

termos da doutrina da felicidade, muito mal teria a natureza tomado as suas disposições ao 

escolher a razão como executora destas suas intenções, pois todas as regras que tivessem por 

fim, conservação, bem-estar e felicidade seriam postas com muito mais êxito pelo instinto do 

que pela razão. A razão, embora sirva sim a deliberações de ordem prudencial (uma vez que as 

regras que regem tal tipo de agir são dadas também pela razão), possui um outro fim, conside-

rado como sendo mais elevado, pois na base de juízos de ordem moral está, como irá colocar 

Kant, oculta a ideia de um outro desígnio da razão, que não se dirige à felicidade. Vejamos 

trecho da GMS:  

 

(...) <É preciso confessar> que a esses juízos subjaz ocultamente a ideia 

de um outro e muito mais digno desígnio de sua existência, ao qual, e 

não à felicidade, a razão está muito propriamente destinada e ao qual 

por isso mesmo, enquanto condição suprema, deve ceder na maioria das 

vezes o desígnio privado do homem.22 

 

No entanto, muito embora Kant delegue à razão um fim considerado superior, sendo tal 

identificado com a moral e não com a felicidade, devemos observar que esta última não é um 

elemento inútil no que diz respeito à moral, muito pelo contrário, uma vez que o indivíduo 

infeliz está, segundo Kant, mais propenso à transgressão dos deveres. Dessa maneira, assegurar 

a cada qual a sua felicidade é um dever. Segue trecho em que Kant deixa isso bem claro: 

 

                                            
principal de Kant. O ponto a que Kant irá ressaltar na GMS é que não se trata de determinar aquilo que acontece, 

mas sim o que deve acontecer, o qual deve ser determinado pela razão. Vejamos citação: “E aqui nada pode nos 

preservar do total abandono de nossas ideias do dever e conservar em nossa alma fundado respeito por sua lei, 

senão a clara convicção de que, mesmo que jamais tenha havido ações originadas de fontes puras, aquilo, no 

entanto, de que se trata aqui não é absolutamente se acontece isto ou aquilo, mas, sim, <que> a razão comanda por 

si só e independentemente de todas as aparências o que deve acontecer, por conseguinte, <a clara convicção de 

que> ações, das quais o mundo talvez ainda não tenha dado até aqui qualquer exemplo, cuja factibilidade poderia 

até mesmo ser posta em dúvida por quem baseia tudo na consciência, são, no entanto, irremissivelmente coman-

dadas pela razão, e de que, por exemplo, a pura sinceridade na amizade nem por isso pode ser menos exigida de 

todo homem, mesmo que até agora não tenha havido qualquer amigo sincero, porque este dever está situado, 

enquanto dever em geral, antes de toda experiência, na ideia de uma razão determinando a priori a vontade medi-

ante razões” (GMS, AA 04: 407/408). 
22 GMS, AA 04: 396 
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Assegurar a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indireta-

mente), pois a falta de contentamento com seu estado, sob a premência 

de uma multidão de cuidados e em meio a necessidades, poderia facil-

mente transformar-se numa grande tentação à transgressão dos deve-

res.23 

 

Conforme observa Kant, todos têm já por si mesmos a mais forte e íntima inclinação 

para a felicidade, porque é nesta ideia que se reúne numa soma todas as inclinações. 24 Contudo, 

muito embora a felicidade tenha uma certa utilidade do ponto de vista da moralidade, existem 

inúmeras situações em que é possível que haja um conflito entre a felicidade do indivíduo e 

aquilo que seria correto fazer. Tendo isso em vista, o que o indivíduo deverá fazer, em situações 

de conflito moral, será sempre considerar que há uma relação de subordinação do princípio da 

felicidade em relação ao princípio moral, ainda que fazer o certo, implique, do ponto de vista 

de Kant, o prejuízo daquilo que o indivíduo considera como sendo a sua felicidade. E muitas 

vezes esta relação é desvantajosa para aquela última, ou seja, para a felicidade. Com relação a 

isso, observa Kant na GMS que a cultura da razão, que se exige para a intenção moral restringe 

de muitas maneiras a felicidade, podendo até mesmo reduzi-la a menos de nada. Vejamos tre-

cho:  

 

(...) se percebemos que a cultura da razão, que se exige para a primeira 

e incondicionada intenção, restringe de muitas maneiras, pelo menos 

nesta vida, a realização da segunda, que é sempre condicionada, a saber, 

<a realização> da felicidade, e pode até mesmo reduzir essa intenção 

ela própria a menos de nada, sem que a razão proceda aí contrariamente 

a seus fins (...).25 

 

No entanto, de modo algum Kant despreza o valor da felicidade, não só enquanto um 

instrumento por meio do qual o indivíduo torna-se menos propenso à transgressão dos deveres, 

mas enquanto também um objeto da razão prática pura, embora em conjunto com a moralidade. 

Com efeito, podemos perceber nitidamente isso na KpV em que Kant apresenta o sumo bem 

como sendo o objeto da razão prática pura. A virtude (enquanto o merecimento a ser feliz) é a 

condição suprema de tudo o que possa parecer-nos sequer desejável, por conseguinte, de todo 

o nosso concurso à felicidade, sendo, portanto, o bem supremo. Apesar disso, ela (a virtude) 

ainda não é o bem consumado, pois para sê-lo requer também, a felicidade. Nesse sentido, a 

felicidade, distribuída exatamente na mesma proporção da moralidade, constitui o sumo bem 

de um mundo possível. Significando o sumo bem o todo, o bem consumado, no qual, contudo, 

                                            
23 GMS, AA 04: 499 
24 GMS, AA 04: 399 
25 GMS, AA 04: 396 
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a virtude é sempre como condição o bem supremo.26 Vemos, portanto, que a moralidade junto 

com a felicidade é uma espécie de ideal da razão, que representa, no entanto, uma necessidade  

apenas subjetiva, e não objetiva, ou seja, uma possível felicidade esperada não pode, de maneira 

alguma, ser tomada por fundamento do agir moral. 

Não sendo a razão apta bastante para guiar com segurança a vontade no que respeita aos 

seus objetos e à satisfação de todas as nossas necessidades que em parte ela multiplica, e visto 

que o instinto natural agiria com muito mais certeza no que diz respeito àqueles fins, e visto 

principalmente que, segundo Kant, a razão nos foi dada como faculdade prática, isto é, como 

faculdade que deve exercer influência sobre a vontade então o seu verdadeiro destino deverá 

ser produzir uma vontade boa em si mesma, e não simplesmente uma vontade boa como um 

meio para qualquer outro fim que não seja o moral. Vejamos citação da GMS:  

 

(...) Então a verdadeira destinação da mesma [da razão] tem de ser a de 

produzir uma vontade boa, não certamente enquanto meio em vista de 

outra coisa, mas, sim, em si mesma – para o que a razão era absoluta-

mente necessária, se é verdade que a natureza operou sempre em con-

formidade com fins na distribuição de disposições naturais.27 

 

Tal boa vontade não será, segundo Kant, o bem único nem o bem total, mas terá de ser, 

contudo, o bem supremo e a condição de tudo o mais, mesmo de toda a aspiração de felicidade. 

A razão reconhece, portanto, “sua mais alta destinação prática na fundação de uma boa von-

tade”28. Para desenvolvermos o conceito de uma boa vontade “altamente estimável em si mesma 

e boa sem <qualquer> intenção ulterior (...)”29, conceito que reside já no bom senso natural e 

que mais precisa ser esclarecido do que ensinado, constituindo-se este como o elemento que dá 

valor a todas as nossas ações30, é necessário que entremos no conceito de dever, conceito esse 

que acompanha toda a filosofia moral Kantiana, e que contém em si o conceito de boa vontade. 

Segue trecho em que Kant coloca que o conceito de dever contém em si o de boa vontade: 

 
Mas, para desenvolver o conceito de uma vontade altamente estimável 

em si mesma e boa sem <qualquer> intenção ulterior, tal como já se 

encontra no são entendimento natural e não precisa tanto ser ensinado 

quanto, antes pelo contrário, esclarecido, conceito este que está sempre 

por cima na estimativa do valor inteiro de nossas ações e constitui a 

condição de todo o restante, vamos tomar para exame o conceito do 

                                            
26 Cf. KpV, AA 05: 110/111 
27 GMS, AA 04: 396 
28 GMS, AA 04: 396 
29 GMS, AA 04: 397 
30 GMS, AA 04: 397 
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dever, que contém o de uma boa vontade, muito embora sob certas res-

trições e obstáculos subjetivos, os quais, porém, longe de ocultá-lo e 

torná-lo irreconhecível, antes, pelo contrário, fazem com que se desta-

que por contraste e se mostre numa luz tanto mais clara.31 

 

Para demonstrarmos melhor o conceito de boa vontade é preciso que entremos ou ex-

plicitemos o conceito de Dever que, como coloca Kant, contém em si o conceito de boa vontade. 

Na explicitação do conceito de Dever, com efeito, devemos deixar de lado as ações que são 

logo contrárias ao dever, “pois, nelas não se coloca sequer a questão se podem ocorrer por 

dever, visto que chegam mesmo a estar em conflito com ele”32. Colocam-se então neste quadro, 

as ações que são praticadas em conformidade com o dever e as que são praticadas por dever, 

delineando-se nisto uma grande diferença. No que concerne ao conceito de dever ainda iremos 

explicá-lo melhor, por meio das proposições que caracterizam tal conceito. No entanto, para 

que os exemplos que serão oferecidos a seguir sejam melhor compreendidos devemos adiantar 

aqui o que, de modo geral, podemos entender por dever. Por este último podemos entender o 

puro respeito à lei moral. Com efeito, no que tange ao dever temos duas espécies de ação pos-

síveis, quais sejam, a ação praticada em conformidade com o dever e a ação praticada por dever. 

A ação em conformidade com o dever é aquela em que o indivíduo, não obstante tenha cum-

prido o que determina a lei moral, o mesmo (o indivíduo), o faz motivado por algum outro 

interesse alheio ao simples respeito à lei moral. Ao contrário disso, a ação praticada por dever 

é aquela que teve como motivo unicamente a lei moral, sem que, portanto, o indivíduo tenha 

levado em consideração para a realização da sua ação inclinações de qualquer ordem. Dessa 

maneira, para exemplificarmos melhor o que queremos significar com “em conformidade ao  

dever” e “por dever” podemos pensar, por exemplo, em duas situações que envolvem um 

mesmo caso. Quanto ao caso imaginemos que duas pessoas diferentes passam por um determi-

nado lugar, uma avenida, por exemplo, ou algo do tipo e ambas acham em diferentes lugares e 

situações uma carteira com uma quantidade expressiva de dinheiro33. Imaginemos agora duas 

situações distintas quanto ao caso descrito. Suponhamos, antes de tudo, que ambos os indiví-

duos conseguem encontrar o dono da carteira. Imaginemos que o indivíduo (1) devolve a car-

teira exatamente do jeito que a encontrou, tendo, portanto, agido corretamente e de acordo com 

o que determinaria a lei moral. No entanto, tomemos para o caso que o indivíduo (1) devolve a 

carteira motivado não pela lei moral mas pela recompensa que pensa poder ganhar ou por quais-

quer estímulos, como, por exemplo, o indivíduo pode pensar que será bem visto perante as 

                                            
31 GMS, AA 04: 397 
32 GMS, AA 04: 397 
33 Este exemplo foi dado originalmente pela professora Cinara Nahra (UFRN), em suas aulas de Ética.  
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pessoas pelo seu ato de honestidade, ou algo do tipo. Agora imaginemos que o indivíduo nú-

mero (2) devolve a careteira ao dono também exatamente como a achou. Mas no caso do 

mesmo, imaginemos, a devolução deu-se unicamente tendo em vista a lei moral, ou seja, pode-

mos tomar que o indivíduo em questão ignora quaisquer circunstâncias ou a esperança de ser 

recompensado em dinheiro ou ser bem visto perante as pessoas. Temos, portanto, que no que 

tange ao primeiro caso a ação se deu em conformidade com o dever, ou seja, embora a ação 

tenha feito o que determinaria a lei moral, a mesma teve em vista não o simples respeito à lei, 

mas ainda inclinações de outra ordem. Enquanto que no segundo caso a ação se deu por dever, 

tendo em vista que o indivíduo além de ter cumprido a determinação da lei o fez unicamente 

pelo dever de fazê-lo. Com efeito, para Kant não é fácil distinguirmos entre ações que estão 

simplesmente em conformidade com o dever, das ações praticadas, de fato, por dever. Tal difi-

culdade deriva-se do fato de que nem o próprio indivíduo sabe de suas próprias motivações, ou 

seja, se foi apenas a lei moral, ou se o indivíduo foi levado a praticar uma dada ação motivado 

por outras inclinações que não a simples lei moral. 

A distinção, para Kant, torna-se um pouco mais fácil quando pensamos em uma ação 

para a qual o indivíduo não tem uma inclinação imediata para ela. E torna-se mais complicada 

quando pensamos em uma ação em conformidade com o dever e para a qual, ao contrário, o 

indivíduo possui uma inclinação imediata para uma dada ação. Vejamos o exemplo fornecido 

por Kant do dono de uma loja que decide manter o preço fixo para seus clientes, incluindo 

novatos. Neste caso podemos pensar que o dono da loja mantém o preço fixo por ter uma incli-

nação imediata para seus clientes ou, por outro lado, o comerciante pode ter mantido o preço 

fixo por prudência, tendo em vista a sua concorrência em um lugar em que há muito comércio. 

Ou pode tê-lo feito unicamente pelo dever de fazê-lo. No entanto, o que Kant irá colocar é que 

a distinção neste caso é, de fato, difícil, pois não temos elementos suficientes para saber com 

segurança se o comerciante manteve os preços fixos tendo em vista algum proveito próprio, ou 

inclinação imediata para os seus clientes ou se manteve os preços fixos unicamente por dever. 

Vejamos a citação completa da GMS:  

 

Por exemplo, é certamente conforme ao dever que o dono de uma loja 

não cobre de um comprador inexperiente um preço exagerado e, onde 

há muito comércio, o comerciente prudente tampouco faz isso, mas ob-

serva um preço fixo universal para todos, de tal sorte que uma criança 

compra em sua loja tão bem quanto qualquer outro. Todos, portanto, se 

vêem servidos com honestidade; todavia, isso nem de longe é suficiente 

para acreditar que, só por isso, o comerciente tenha procedido por dever 

e princípios da honestidade; seu proveito exigia-o; mas não se pode su-

por aqui que ele tivesse, além disso, uma inclinação imediata para os 

seus compradores, de tal maneira que, por assim dizer por amor, não 
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privilegiava ninguém no preço em comparação com os demais. Por-

tanto, a ação não acontecera nem por dever, nem por inclinação imedi-

ata, mas visando apenas o proveito próprio.34 

 

  Vejamos ainda um outro exemplo. Imaginemos o caso do indivíduo que se esforça no 

sentido de proteger a sua própria vida, e adota máximas neste sentido, o que é, evidentemente, 

algo natural a se fazer. Podemos, neste caso, considerar que o indivíduo possui uma inclinação 

imediata para tal ação de proteger sua própria vida. É preciso colocar, dessa maneira, no caso 

deste exemplo, que não há nenhum conteúdo moral na sua máxima. Pelo contrário, conservar 

cada qual a sua vida é, da perspectiva de Kant, algo para que todos nós temos inclinação ime-

diata. E, justamente por isso é que “o cuidado muitas vezes ansioso que a maior parte dos ho-

mens dedica a isso tem qualquer valor intrínseco, nem a sua máxima qualquer teor moral”35. 

Os homens, e mesmo os animais, portanto, conservam a sua vida conforme ao dever, sem dú-

vida, mas não por dever. Em contraposição, o agir verdadeiramente moral, do ponto de vista de 

Kant significa que mesmo quando a situação nos é totalmente adversa escolhemos agir corre-

tamente. No caso do exemplo em que o indivíduo preserva a própria vida quando o desejo do 

mesmo, devido a circunstâncias adversas é o contrário da preservação, neste caso, estaríamos, 

do ponto de vista de Kant, diante de uma ação com conteúdo verdadeiramente moral. Vejamos 

trecho: 

 
Ao contrário, quando as adversidades e uma amargura sem esperança  

roubaram todo o gosto de viver; quando o desventurado, com fortaleza 

de alma, mais indignado com o seu destino do que pusilânime ou aba-

tido, deseja a morte, e, contudo, conserva sua vida sem amá-la, não por 

inclinação ou medo, mas por dever, aí então sua máxima tem um teor 

moral.36 

 

Ainda um outro exemplo que podemos citar diz respeito ao ato de ser caricativo. Ser 

caricativo quando se deve sê-lo é um dever, coloca Kant, e há além disso, muitas “almas” que 

são de natureza tão compassiva que, ainda que não haja qualquer motivo de interesse ou vai-

dade, “encontram um íntimo deleite em espalhar alegria ao seu redor e podem regozijar-se com 

o contentamento dos outros na medida em que este é obra sua”37. No entanto, uma tal ação, por 

conforme ao dever e por mais amável que ela seja, não tem, contudo, nenhum valor moral, mais 

vai igualar-se com outras inclinações, como por exemplo, o amor das honras, que para Kant 

                                            
34 GMS, AA 04: 397 
35 GMS, AA 04: 397/398 
36 GMS, AA 04: 398 
37 GMS, AA 04: 398 
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merece estímulo, porém, não estima, “pois à máxima falta o teor moral, a saber, fazer seme-

lhantes ações não por inclinação, mas, sim, por dever”38. Este é o caso do exemplo citado pois 

estamos diante do caso do indivíduo que ao ajudar o próximo sente prazer com isso, se consi-

derarmos que, de fato, o indivíduo foi levado a agir pelo prazer que sente ao poder ajudar, tendo, 

portanto, uma inclinação imediata para a ação de ajudar o próximo.  

É certo, contudo, que este seria um caso difícil de determinar, tendo em conta o racio-

cínio de Kant. Entretanto, este seria um caso, ou seja, daquele que ao ser caricativo tem prazer 

nisso, em que o indivíduo tem uma forte inclinação para sua ação. No caso, porém, em que o 

ânimo de tal filantropo (daquele que ajuda) estivesse velado pelo desgosto pessoal ou algo do 

gênero, e que mesmo assim tal indivíduo continuasse a praticar o bem com relação aos menos 

favorecidos, adotando uma máxima de benevolência para si, motivado unicamente pela deter-

minação da lei moral, então neste caso, a máxima possui, notadamente, conteúdo moral. Em 

razão da ação moral muitas vezes poder entrar em conflito com interesses de ordem pessoal dos 

indivíduos, exigindo, portanto, em situações de conflito, que o mesmo renuncie aos seus inte-

resses pessoais, como já colocado, a doutrina da moralidade não pode ser considerada como 

uma doutrina de como nos fazemos felizes. Por isso, como coloca Kant na KpV: “ (...) a moral 

tampouco é propriamente a doutrina de como nos fazemos felizes mas de como devemos tor-

nar-nos dignos da felicidade”39. Ainda na KpV, Kant discorre, colocando que jamais se tem que 

tratar a moral em si como uma doutrina da felicidade, ou seja, para uma diretriz sobre o modo 

de tornar-se participante da felicidade, pois ela [a moral] tem unicamente a ver com a condição 

racional (conditio sine qua non) da última, e não como um meio de adquiri-la40.  

Kant coloca que existem pelo menos três proposições em relação ao conceito de Dever, 

e que nos ajudará a entender o caráter do dever moral. Apesar de estarem como se fossem três 

proposições, Kant cita aparentemente textualmente apenas duas, identificando-as como se-

gunda e terceira na GMS. A segunda proposição diz o seguinte, vejamos citação: 

                                            
38 GMS, AA 04: 398 
39 KpV, AA 05: 130  
40 Cf. KpV, AA 05: 130. Segundo Schneewind, as obrigações que nos impomos a nós mesmos passam por cima 

de todas os outros chamados à ação e frequentemente vão contra as inclinações dos indivíduos. Dessa maneira, 

segundo o autor, a autonomia consiste em nenhuma fonte externa de motivação ser necessária para que a autole-

gislação do sujeito seja eficiente em controlar seu comportamento (SCHNEEWIND, 2005, p.370). Os princípios 

de felicidade não poderiam, de fato, servir a qualquer propósito moral, muito embora a felicidade seja um aspecto 

importante da própria moralidade. Entretanto, como coloca Kant, todos os elementos que participam do conceito 

de felicidade são, todos eles, sem exceção, empíricos e, portanto, não servem enquanto princípios para a morali-

dade. Isso se deve ao fato de que, para a ideia de felicidade, se exige um todo absoluto, e um máximo do bem-

estar, em meu estado presente e em todo o futuro, no que se torna de fato impossível estabelecer um conceito 

determinado do que possa indicar o princípio de felicidade para cada indivíduo em particular, não havendo, em 

consequência, qualquer possibilidade de podermos estabelecer, para princípios de felicidade dois princípios com 

efeito fundamentais para a moralidade, quais sejam, a universalidade e a necessidade. 



31 
 

 

Uma ação por dever tem o seu valor moral não no intuito a ser alcan-

çado através dela, mas, sim, na máxima segundo a qual é decidida, logo 

não depende da realidade efetiva do objeto da ação, mas meramente do 

princípio do querer, segundo a qual a ação ocorreu, abstração feita de 

todos os objetos da faculdade apetitiva.41 

 

 Isso é assim justamente pelo fato de que, para Kant, os fins que possamos ter com de-

terminadas ações, como fins e móbiles da vontade, não podem dar às ações nenhum valor in-

condicionado, nenhum valor moral, o que resulta do que já foi posto. O valor da ação não deve 

residir, portanto, em parte alguma “senão no princípio da vontade, abstração feita dos fins que 

possam ser efetuados por tal ação”42, pois que a vontade está colocada entre o seu princípio a 

priori, que é formal, e o seu móbil a posteriori, que é material. Como a vontade deve ser deter-

minada por alguma “coisa”, ela será, ou deverá ser determinada unicamente pelo princípio for-

mal do querer em geral quando a ação seja praticada por dever, pois lhe foi tirado todo o prin-

cípio material, afirmação que Kant irá voltar e reiterar na Analítica da KpV43. A terceira propo-

sição, consequência das duas anteriores, coloca que: “o dever é a necessidade de uma ação por 

respeito à lei”44. Isto deriva diretamente do fato de que, no que diz respeito à ação moral em 

Kant e no que diz respeito ao objeto empírico ser posto por fundamento da ação tem-se que, 

como disserta Kant, por ele (o objeto empírico) posso em verdade sentir inclinação, mas nunca 

respeito, o que tornará claro o impedimento dos objetos que afetam diretamente a nossa sensi-

bilidade poderem ocupar o lugar de fundamento das nossas escolhas. A lei moral, portanto, se 

                                            
41 GMS, AA 04: 399/400 
42 GMS, AA 04: 400 
43 Tal qual coloca Kant na KpV, mais especificamente no Teorema I, todos os princípios práticos que pressupõe 

um objeto (material) como elemento determinante da vontade serão no seu conjunto empíricos e não poderão 

fornecer nenhuma lei prática. Pressupor um objeto como determinante para a vontade significa, neste caso, “ele-

ger” um objeto (matéria) da faculdade de apetição como fundamento determinante da vontade. Nos termos de 

Kant, se o apetite pelo objeto antecede a regra prática e é a condição para fazer de tal regra um princípio próprio, 

neste caso este princípio será sempre empírico e não servirá como lei prática, mas quando muito servirá apenas 

como máxima da vontade (Cf. KpV, AA 05: 20/21/22). Portanto, os princípios materiais são considerados como 

de ordem empírica na KpV, não estando aptos a dar origem a qualquer lei prática objetiva. Essa espécie de princípio 

pode ser chamada também de regra prática ou regra de prudência, pois dirigem-se para a formulação de regras que 

comandam a nossa ação, da melhor forma possível, para um determinado fim empírico. Para compreendermos 

adequadamente a relevância desta diferenciação entre máximas, regras práticas e leis práticas puras no que diz 

respeito a uma possível teoria moral convêm esclarecer que as regras práticas se dirigem para o fim da felicidade. 

Haveria não uma dicotomia entre máxima e lei, mas uma tricotomia, qual seja: entre a) a simples máxima; b) a lei 

e c) a lei que também é uma máxima. Kant responde, segundo Beck, que leis práticas empíricas são simplesmente 

máximas. Uma mera máxima deve depender das condições que refletem as diferenças entre seres racionais. Estas 

diferenças são diferenças nos desejos. A lei, ao contrário, não pode ser baseada em quaisquer características reais 

“indutivamente descobertas na generalidade da humanidade” (tradução própria) (Cf. BECK, 1960, p.82).  
44 GMS, AA 04: 400  
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apresenta ao indivíduo como um dever, e a obediência à mesma supõe, por parte do indivíduo, 

incondicionalidade. Portanto, o objetivo de Kant será o de demonstrar que:  

 

(...) ações, das quais o mundo talvez ainda não tenha dado até aqui qual-

quer exemplo, cuja factibilidade poderia até mesmo ser posta em dúvida 

por quem baseia tudo na experiência, são, no entanto, irremissivelmente 

comandadas pela razão (...).45 

 

  Sendo tais ações, portanto, incondicionais, o que constitui a essência daquilo que pode-

ríamos chamar de ação moral. Dessa maneira, uma vez que a ação deverá ser ordenada pela 

razão, o próprio conceito de dever irá residir na ideia de uma razão que determina a vontade 

por motivos a priori46, ou seja, independentes de móbeis sensíveis, o que supõe que a ação foi 

ou deverá ser praticada única e exclusivamente por respeito à lei. Com efeito, a lei moral deve 

possuir duas qualidades principais, quais sejam, universalidade e necessidade, uma vez que 

deve poder ser aplicada a todos os indivíduos. Sobre essa afirmação, segue passagem da GMS: 

 
Se acrescentarmos que não é possível, a não ser que se queira contestar 

ao conceito de moralidade toda verdade e relação a um objeto possível 

qualquer, discordar de que sua lei seja de tão extensa significação que 

ela tenha de valer, não apenas para homens, mas para todos os seres 

racionais em geral, não apenas sob condições contingentes e com exce-

ções, mas de modo absolutamente necessário, então ficará claro que ne-

nhuma experiência pode dar ensejo a inferir sequer a possibilidade de 

tais leis apodícticas.47 

 

Dessa maneira, como a lei moral deve aplicar-se de maneira universal a todos os seres 

racionais e de modo necessário, fica clara a razão pela qual tal lei não pode derivar-se de prin-

cípios empíricos, uma vez que estes princípios estão sujeitos às contingências da humanidade. 

Princípios empíricos jamais conterão universalidade e necessidade uma vez que tais princípios 

são dirigidos para aquilo que em geral compreendemos como sendo a satisfação da nossa feli-

cidade. Os princípios empíricos, que também podem chamar-se princípios hipotéticos ou de 

prudência são assim denominados em razão da sua adoção necessitar da experiência, uma vez 

que necessitamos da mesma para saber se algo nos torna feliz ou não, o que pode variar bastante 

de indivíduo para indivíduo. Princípios empíricos são, portanto, contingentes. O princípio mo-

ral, ao contrário, deve ser objetivo, universal e necessário. A representação de um princípio 

objetivo, enquanto obrigante para uma vontade, é aquilo que Kant irá denominar na GMS de 

                                            
45 GMS, AA 04: 408 
46 GMS, AA 04: 408 
47 GMS, AA 04: 408 
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um mandamento da razão, e a fórmula deste mandamento chama-se um imperativo. Com efeito, 

todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (Sollen). Todos os imperativos ordenam 

hipotética ou categoricamente. Os hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação 

possível como meio para alcançar qualquer coisa que se quer.48 Ou seja, o imperativo hipotético 

ou também imperativo de habilidade diz apenas que a ação é boa para uma intenção qualquer 

possível ou real. Tal imperativo ainda pode ser considerado enquanto sendo problemático ou 

assertórico. A questão neste princípio, como deixa claro Kant na GMS não diz respeito de modo 

algum a se o fim é racional e bom, mas apenas ao que se tem que fazer para alcançá-lo. Para 

exemplificar, temos o caso colocado por Kant na GMS dos preceitos para o médico curar meti-

culosamente o seu paciente e para um envenenador matar alguém com segurança. Ambos têm 

o mesmo valor do ponto de vista dos preceitos práticos, na medida em que cada qual (preceito) 

serve para a realização de um determinado fim. Ou seja, se temos um determinado fim, não 

importando qual seja ele, se é bom ou ruim, racional ou não, os imperativos hipotéticos ordenam 

os melhores caminhos, digamos assim, para que alcancemos tal fim, independentemente de 

serem morais ou não, ou seja, de dirigirem-se no sentido de salvar a vida de alguém ou para 

envenená-lo. 

 Por outro lado, o imperativo categórico é aquele que ordena uma ação como objetiva-

mente válida por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade, podendo, unicamente 

este, chamar-se um princípio de moralidade49. Ou seja, o imperativo categórico é aquele que 

ordena uma ação considerada como boa em si mesma. Como já colocado, uma ação boa em si 

mesma é aquela praticada segundo uma boa vontade, ou seja, que visa unicamente o cumpri-

mento do dever, sem quaisquer outras intenções. O imperativo categórico, que para todo o ser 

racional sensível expressa uma obrigação, é basicamente uma fórmula que expressa o seguinte: 

“Age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma 

lei universal”.50 Dessa maneira, o imperativo categórico representa uma fórmula segundo a qual 

devemos agir. E é importante lembrarmos que a ação verdadeiramente moral para Kant deve 

não só se guiar pela fórmula expressa pelo imperativo categórico, mas deve, antes de tudo, 

realizar-se segundo uma vontade boa em si mesma.  

                                            
48 GMS, AA 04: 414 
49 Cf. “ Finalmente, há um imperativo que, sem tomar por fundamento como condição qualquer outra intenção a 

se alcançar por um certo comportamento, comanda imediatamente esse comportamento. Esse imperativo é cate-

górico. Ele não concerne à matéria da ação e ao que deve resultar dela, mas à forma e ao princípio do qual ela 

própria se segue, e o que há de essencialmente bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que 

quiser. A este imperativo pode se chamar imperativo da moralidade” (GMS, AA 04: 416). 
50 GMS, AA 04: 421  
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Mas que lei seria essa, cuja representação, mesmo sem tomar em consideração o efeito 

que dela se espera tem que determinar a vontade para que esta se possa chamar boa sem restri-

ção? Com efeito, quando despojado de todos os estímulos sensíveis que possam haver, a única 

coisa que resta é a simples conformidade à lei universal que deve servir de único princípio para 

a vontade. Como coloca Almeida (1997), o ponto central da filosofia moral Kantiana, que é a 

explicação do dever moral como um imperativo categórico, está baseado na ideia de que não 

depende do nosso arbítrio ter ou não ter obrigações morais, muito embora dependa dele agir ou 

não em conformidade com elas (com as obrigações morais). Qual é o fundamento destas obri-

gações morais e por que não podemos deixar de desconhecê-las é uma questão central, senão a 

questão, poderíamos dizer, da filosofia moral Kantiana51.  

No entanto, como observa o autor, a ideia de um valor incondicional é a mais difícil de 

fundamentar na filosofia moral Kantiana, pois exige que se pense a motivação moral como 

independente de todo o móvel ou estímulo sensível, portanto, de tudo o que se possa desejar e 

até mesmo de toda a aspiração da felicidade. Em outro artigo intitulado: Kant e o “facto da 

razão”: “cognitivismo” ou “decisionismo” moral, Almeida (1998) coloca que Kant deparou-se 

com um importante problema já na GMS, que se relaciona com o fato colocado ainda no âmbito 

deste texto, segundo o qual a vontade humana, que não é perfeitamente racional, entra em con-

tradição com o princípio moral, que é um princípio tido como incondicional. O problema com 

o qual Kant será obrigado a se defrontar diz respeito, com efeito, à como conciliar a vontade 

humana que, como colocado, não é perfeitamente racional, com o princípio moral, que é um 

princípio puramente racional.52 A questão torna-se como conciliar tal vontade com a própria 

moralidade que é pensada como o valor que atribuímos à nossa vontade na medida em que ela 

respeita em suas decisões um princípio prático que comanda independentemente de todo o im-

pulso sensível. 

Com efeito, segundo Almeida (1998)53, tanto o conceito de “agir” em geral quanto o 

conceito de “agir” moralmente em particular são explicados por Kant por sua relação com a 

natureza racional do homem, mas essa relação é determinada de maneira diversa em cada caso. 

Assim, as ações humanas são pensadas por Kant como determinadas, não mecanicamente, mas 

por um poder de escolha que é racional, ou deve sê-lo, na medida em que nossas escolhas se 

baseiam em princípios. Para resolver este problema, ou seja, o da conciliação entre a moral e 

uma vontade tida como imperfeitamente racional, Kant ensaiou, segundo o autor, ao longo de 

                                            
51 Cf. ALMEIDA, 1997, p.175 
52 Puramente racional significa aqui, em outras palavras, incondicional.  
53 Cf. ALMEIDA, 1998, p. 53-57 
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sua obra diversas tentativas de solução. A primeira delas, no Cânon da primeira Crítica, baseia-

se na distinção entre o imperativo moral, entendido como um princípio objetivo de avaliação 

de nossas ações, e a máxima moral, entendida como princípio subjetivo de execução.  

A solução do problema consiste, então, em fazer a máxima moral depender de uma con-

dição sensível, a qual Kant encontra na expectativa de uma felicidade proporcional à felicidade, 

ou seja, merecida moralmente, “de modo a tornar a moralidade compatível com o conceito de 

uma vontade para a qual a afecção sensível é uma condição necessária de toda decisão”54. A 

dificuldade de tal solução estaria em que ela introduz uma evidente tensão, senão uma contra-

dição, no conceito de liberdade, dado que a mesma é entendida enquanto sendo um conceito 

incondicional. Com efeito, dado o conceito “canônico”, segundo Almeida (1998), da vontade 

como dependente de uma afecção sensível e dado o conceito de imperativo moral como um 

imperativo incondicional, seria preciso admitir que o princípio moral exigiria incondicional-

mente de nós ações que, no entanto, só poderíamos executar sob uma condição subjetiva. Como 

pareceria evidente, isso tornaria a moralidade exigida por um imperativo incondicional de fato 

irrealizável, segundo tal tese. Tendo-se dado conta, ao que parece, segundo Almeida (1998), 

dessas dificuldades, Kant propõe uma resposta diferente na GMS, que se poderia resumir em 

três passos.  

O primeiro consistiria em distinguir a moralidade em sentido estrito da mera conformi-

dade por interesse. Em segundo lugar, forçado a admitir que o agir moral não pode ter por 

motivo uma condição sensível, Kant tem que abandonar o conceito de vontade utilizado no 

Cânon, para o qual a condição sensível é uma condição necessária55, embora não suficiente, da 

                                            
54 ALMEIDA, 1998, p. 55 
55 Devemos deixar claro aqui que esta é uma interpretação que Almeida (1997) faz de Kant. Para compreendermos 

melhor a posição do autor, devemos voltar um pouco para a KrV. Nesta, Kant divide o arbítrio em três tipos 

possíveis, quais sejam, em arbitrium sensitivum, arbitrium brutum e arbitrium liberum. A primeira espécie é 

aquela em que o arbítrio é patologicamente afetado (pelos móbiles da sensibilidade), porém não de modo neces-

sário. O arbitrium brutum é aquele em que o arbítrio é patologicamente afetado, assim como o arbitrium sensiti-

vum, porém de modo necessário. O arbitrium liberum, por outro lado, é aquele em que o indivíduo, embora sendo 

afetado pela sensibilidade, possui a capacidade de determinar-se por si mesmo, independentemente da coação dos 

impulsos sensíveis. Vejamos citação: “É sobretudo notável que sobre esta ideia transcendental da liberdade se 

fundamente o conceito prático da mesma e que seja esta ideia que constitui, nessa liberdade, o ponto preciso das 

dificuldades que, desde sempre, rodearam o problema da sua possibilidade. (...) Na verdade, um arbítrio é sensível, 

na medida em que é patologicamente afectado (pelos móbiles da sensibilidade); e chama-se animal (arbitrium 

brutum) quando pode ser patologicamente necessitado. O arbítrio humano é, sem dúvida, um arbitrium sensitivum, 

mas não arbitrium brutum. Com efeito, o arbítrio do homem é um arbitrium liberum porque a sensibilidade não 

torna necessária a sua ação e o homem possui a capacidade de determinar-se por si, independentemente da coacção 

dos impulsos sensíveis” (KANT, KrV, A 534/ B 562). O arbitrium sensitivum poderia ser compreendido, de acordo 

com Almeida (1997), de duas maneiras possíveis, quais sejam, enquanto podendo ou enquanto tendo que ser afe-

tado por algum estímulo sensível. No primeiro caso, segundo Almeida (1997), podemos escolher algo indepen-

dentemente de sermos impelidos a isso por algum móvel sensível. Enquanto que no segundo sentido só poderíamos 

escolher algo caso possamos ser afetados ou estimulados por algum móvel sensível, ou seja, por algo que impul-

sione o nosso arbítrio pelo prazer que associamos à sua representação. Da distinção entre essas duas espécies de 
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determinação da vontade. Essa etapa consistiria em, segundo Almeida (1998), atribuir à nossa 

vontade, ainda que considerada como sendo imperfeita, uma liberdade em sentido transcenden-

tal, que consiste, como será visto de forma mais detalhada em tópico mais à frente (na subseção 

4.4), numa causalidade capaz de dar início por si mesma a uma série de eventos no mundo sem 

que tal causa, entendida, portanto, de modo puramente espontâneo, tenha sido influenciada ou 

causada por uma determinação anterior a ela. No entanto, por não ser possível a liberdade trans-

cendental ser comprovada na experiência, consistindo, portanto, num conceito problemático 

para a razão, isso poderia fazer com que a moralidade fosse considerada uma mera ilusão. Para 

fugir a esta dificuldade Kant propõe então, segundo Almeida (1998), uma dedução do conceito 

de uma vontade livre no sentido transcendental, baseada na consciência que um agente racional 

tem da espontaneidade de seus juízos.  

A dificuldade de tal prova estaria em evitar o círculo vicioso ou círculo lógico, que 

resultaria da necessidade de pressupor a existência de juízos morais para inferir daí que a es-

pontaneidade do ato de julgar pode ser assimilada à liberdade no sentido transcendental, de 

onde se pensa poder inferir por sua vez a existência da lei moral, como lei de uma vontade livre 

neste sentido. Segundo Almeida (1998), no mesmo artigo, no juízo até mesmo de comentadores 

simpáticos à filosofia moral de Kant, o mesmo parece ter “fracassado”. E não só teria “fracas-

sado”, segundo Almeida (1998), como parece que sabia disso, uma vez que reconhece Kant na 

KpV a impossibilidade de inferir a consciência da lei moral da consciência da liberdade como 

um dado anterior da razão. Kant teria, dessa maneira, partido para uma terceira e importante 

modificação de sua teoria, a qual poderia ser resumida em dois passos: o primeiro é o reconhe-

cimento formal, estabelecido no Prefácio da KpV de que, muito embora a liberdade seja a ratio 

essendi da moralidade, esta é a ratio cognoscendi daquela.  

O segundo passo seria a alegação de que, se a dedução não é possível, tampouco seria 

necessária, uma vez que a determinação da nossa vontade por um princípio puramente racional 

é comprovada por um “facto da razão”, a saber, a consciência da lei moral. Coloca ainda Al-

meida (1998) que, não tendo Kant se retratado nem modificado a sua teoria neste ponto, o 

mesmo pareceria então ter se dado por satisfeito quanto à esta última solução. Veremos, no 

tópico a seguir, sobre a terceira seção da GMS, em que tem lugar o círculo vicioso reconhecido 

                                            
arbítrios surge, segundo Almeida (1997), também uma distinção entre duas espécies de liberdade em sentido prá-

tico. De acordo com o primeiro sentido, falamos em liberdade prática quando nenhum móvel sensível é condição 

necessária da escolha. De acordo com o segundo, falamos em liberdade prática quando os móveis sensíveis são 

condição necessária, porém, não suficientes de nossas escolhas. Tendo em vista tal interpretação, para Almeida 

(1998), Kant teria tido a necessidade, conforme exposto no texto acima, de dotar o indivíduo de uma liberdade em 

sentido transcendental que não comportasse as contradições que há nessa abordagem da liberdade prática, partindo 

para uma outra estratégia da fundamentação do agir moral na GMS. 
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pelo próprio Kant, que Dalbosco (2008), em discordância com as linhas gerais da argumentação 

de Almeida (1998)56, defende que Kant não fracassou no seu propósito de deduzir a lei moral 

na terceira seção da GMS, pelos motivos que veremos a seguir. Em conformidade com a posição 

segundo a qual Kant realizou uma dedução da lei moral na terceira seção da GMS também 

veremos a posição de Henrich (1998) e a posição de Schönecker e Wood (2014). No que tange 

à posição do primeiro, veremos que para o mesmo Kant realiza uma dedução do princípio moral 

na GMS, embora apenas em seu sentido fraco. Para o segundo, Kant também realiza a dedução 

do princípio moral com sucesso, tendo por base exclusivamente o que o autor chamará de prin-

cípio ontoético. 

Após terem sido expostos, embora de forma breve, conceitos que julgo serem importan-

tes para a compreensão do agir moral na GMS, iremos tratar, na subseção logo abaixo sobre 

pelo menos três questões relativas à terceira seção, quais sejam, não necessariamente nesta or-

dem, a dedução da lei  moral por meio da liberdade; o problema relacionado ao círculo vicioso 

e, por último, será abordada a espontaneidade do agir conferida pela liberdade e possibilitada 

pela razão, a qual consiste na introdução do idealismo transcendental, e que ao mesmo tempo 

representa, segundo Dalbosco (2008), a resolução do problema do círculo sem qualquer preju-

ízo da dedução da lei moral, como veremos. Em resumo, na seção que se inicia logo abaixo, 

iremos ter o apoio para a discussão das questões relativas ao problema do círculo vicioso, da 

dedução da lei moral e mesmo da necessidade de pressupormos a distinção entre um mundo 

sensível e inteligível, dos seguintes autores: Dalbosco (2008); Henrich (1998); O’Neill (1989), 

Schönecker e Wood (2014) e Almeida (1997). 

 

3.1   A espontaneidade do agir na terceira seção da GMS 

   

                                            
56 Veremos de forma mais detalhada, na subseção 3.1 outro artigo de Almeida, qual seja, “liberdade e moralidade 

segundo Kant” (1997), em que o autor irá sustentar que a liberdade é um elemento necessário à dedução do impe-

rativo categórico, ou seja, da lei moral. No entanto, tal dedução (da liberdade) envolveria uma contradição que 

diria respeito ao fato da mesma necessitar de uma premissa moral para a sua dedução. Contudo, tal premissa, para 

Almeida (1997), tornaria o argumento circular, o que representaria, em última instância, um obstáculo à dedução 

da lei moral na GMS. Tais obstáculos teriam feito Kant abandonar, segundo Almeida (1997), e tendo em vista a 

própria KpV, a ideia de uma dedução da liberdade sem que haja uma premissa moral, especulando o autor que 

talvez tenha sido em razão disso, ou seja, da suposta impossibilidade de uma dedução da liberdade em sentido 

transcendental que Kant teria também abandonado a ideia de uma dedução da lei moral na KpV, tese a qual o autor 

sustenta ainda em artigo: “Kant e o “facto da razão”: “cognitivismo” ou “decisionismo” moral?”, artigo o qual 

também iremos abordar.  
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  A terceira seção57 da GMS, intitulada: “Transição da Metafísica dos Costumes à Crítica 

da Razão Prática Pura”58, está dividida em cinco subseções, quais sejam, (1) “O conceito da 

liberdade é a chave da explicação da autonomia da vontade”; (2) “a liberdade tem que ser 

pressuposta como propriedade da vontade de todos os seres racionais”; (3) “Do interesse que 

se prende às ideias da moralidade”; (4) “Como é possível um imperativo categórico” e do (5) 

“Extremo limite de toda a filosofia prática”. Primeiro, antes de iniciarmos propriamente o texto, 

esclareçamos as razões pelas quais, para os propósitos deste trabalho, a terceira seção da GMS 

foi tomada como seção prioritária no que diz respeito à explicação do agir moral na citada obra. 

A terceira seção foi escolhida como aquela que deveria ser melhor trabalhada, em detrimento 

das outras duas seções, tendo em vista que, muito embora nas duas primeiras seções Kant já 

ligue a vontade de um ser racional à capacidade de agir conforme a razão, e até de modo neces-

sário, será na terceira seção que Kant, com efeito, irá tentar a dedução do princípio moral e irá 

estabelecer em bases racionais a liberdade bem como irá estabelecer a distinção entre dois pon-

tos de vista segundo os quais podemos nos pensar por meio do pensamento da liberdade, en-

quanto ideia, justificando, portanto, a possibilidade dos imperativos categóricos para seres ra-

cionais sensíveis. 

  Iremos neste tópico passar por todas as subseções da terceira seção citadas, uma vez que 

todas elas têm importância para a explicação do agir moral na GMS. Na primeira subseção da 

terceira seção da obra em questão Kant irá deduzir a lei moral da liberdade. Basicamente, Kant 

irá afirmar nesta subseção que a liberdade é uma propriedade da vontade de seres racionais e 

que, tendo em vista isso, se pressupusermos a liberdade da vontade, podemos, a partir dessa 

pressuposição, derivar a lei moral. A segunda subseção dirige-se à afirmação de que devemos 

dotar todos os seres racionais de liberdade da vontade, afirmando Kant que devemos provar a 

liberdade como sendo uma propriedade da vontade de todos os seres racionais. Já nesta subse-

ção Kant irá afirmar a liberdade como um pressuposto para que possamos pensar a razão pura 

enquanto sendo prática. Na terceira subseção Kant irá observar que até este ponto não foi pos-

sível para o mesmo demonstrar ou dizer algo a favor dos conceitos de liberdade e de interesse, 

ou mais especificamente, não foi possível dizer algo acerca da sua realidade objetiva. É nessa 

subseção que Kant irá apresentar o problema do círculo vicioso na GMS e irá apresentar para o 

mesmo uma solução, que irá consistir na distinção entre um mundo sensível e um mundo inte-

ligível (possível pela liberdade). Na quarta subseção Kant irá versar sobre a possibilidade dos 

imperativos categóricos. 

                                            
57 GMS, AA 04: 446 
58 GMS, AA 04: 446 
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  A possibilidade dos imperativos categóricos, Kant irá colocar, está baseada na ideia de 

nos pensarmos enquanto livres, nos transpondo a um mundo inteligível em que o indivíduo não 

poderá agir nunca senão sob a ideia mesma da sua liberdade. E ainda irá afirmar que o uso da 

razão prática comum confirma isso. Na quinta e última subseção Kant irá expor aquilo que o 

mesmo denomina de limite extremo de toda a filosofia prática, ou seja, Kant irá afirmar a im-

possibilidade de conhecermos conceitos diretamente relacionados à sua filosofia prática, tais 

como liberdade e interesse ou mesmo mundo inteligível. No entanto, muito embora não possa-

mos, de fato, ter acesso a tais conceitos isso não significa que não possamos ter liberdade, inte-

resse na lei moral ou que não possamos conceber um mundo inteligível. Com efeito, aqui temos 

delineado algo o qual Kant já havia colocado na KrV, e que diz respeito à distinção entre aquilo 

que podemos conhecer segundo o modo natural ou empírico, e aquilo que unicamente podemos 

pensar. A liberdade, por exemplo, está, com efeito, no cômputo daquilo que podemos pensar, 

embora não possamos conhecer. O que Kant irá colocar é que isso, ou seja, o fato de apenas 

podermos pensar determinados conceitos como, por exemplo, a liberdade ou a ideia de um 

mundo inteligível se faz, com efeito, suficiente para os nossos propósitos práticos, ou seja, para 

os propósitos morais. No texto a seguir sobre a terceira seção da GMS o que me proporei a fazer 

é expor no que consiste o agir moral na GMS, não exatamente com relação à sua natureza, sobre 

a qual já tivemos uma breve exposição, mas sim trata-se de expor como Kant fundamenta a 

possibilidade do agir moral na obra aqui em questão. Para tanto irei abordar o problema do 

“círculo vicioso”, da distinção entre dois mundos e o problema relacionado com a dedução da 

lei moral na GMS.  

Na terceira seção da GMS, logo no início do texto, Kant define à vontade como sendo 

uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e a liberdade seria a proprie-

dade desta causalidade, sobre a qual podemos ser determinados independentemente de causas 

estranhas. Sobre isso vejamos citação:  

 

A vontade é uma espécie de causalidade de seres vivos na medida em 

que são racionais, e a liberdade seria aquela propriedade dessa causali-

dade na medida em que esta pode ser eficiente independentemente da 

determinação por causas alheias; assim como a necessidade natural 

<é> a propriedade da causalidade de todos os seres irracionais de ser 

determinada à atividade pela influência de causas alheias.59 

 

                                            
59 GMS, AA 04: 446 
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Percebemos, por meio dela (da citação acima), que logo no início Kant lança uma afir-

mação, qual seja, a de que os indivíduos racionais são dotados de liberdade, justamente por 

serem racionais. Segundo Kant, na continuação desse trecho, a liberdade em acordo com a in-

dependência de causas estranhas que a determinem, constitui um conceito negativo de liberdade 

e, portanto, é infecunda para conhecer a sua essência (enquanto liberdade positiva). Contudo, 

dela decorria um conceito positivo que seria uma propriedade da vontade, uma propriedade da 

vontade não segundo leis naturais, e sim segundo leis imutáveis, ou seja, segundo leis morais 

objetivas60.  

A liberdade da vontade, por sua vez, é o mesmo que autonomia, ou seja, equivalem-se 

mutuamente, pois: “o que pode ser, então, a liberdade da vontade senão autonomia, isto é, a 

propriedade da vontade de ser lei para si mesma?”61. Por autonomia entende-se, com efeito, a 

propriedade da vontade de ser lei para si mesma (liberdade prática positiva), como colocado. A 

liberdade negativa é a independência quanto aos móbiles da sensibilidade e a liberdade positiva 

é não apenas tal independência, mas também o poder de se determinar por si de modo espontâ-

neo, ou seja, a liberdade positiva não é outra coisa senão autonomia. Tal proposição caracteriza, 

segundo Kant, o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não seja aquela que 

possa ter-se a si mesma por objeto enquanto lei universal, sendo esta precisamente a fórmula 

do imperativo categórico e o princípio da moralidade. Temos então que o imperativo categórico 

é declarado por Kant como sendo o princípio da moralidade, tendo-se então uma suposta tenta-

tiva de dedução do imperativo categórico a partir da propriedade da liberdade, uma vez que 

Kant procura ligar diretamente a condição racional do homem, enquanto possuidor de vontade, 

à ideia de liberdade e, com isso, à capacidade de agir conforme a lei moral. Veremos, no entanto, 

a seguir, que a famosa tentativa de Kant de realizar uma derivação analítica da condição racional 

do homem, enquanto possuidor de liberdade, à capacidade de agir moralmente, dará origem a 

um suposto círculo vicioso no argumento de Kant, o qual o próprio irá dar-se conta e irá, por 

conseguinte, resolver por meio da introdução da tese dos dois pontos de vista (sensível e inte-

ligível). 

                                            
60 Cf. Kant: “A explicação indicada <acima> da liberdade é negativa e, por isso, infecunda para discernir a sua 

essência; todavia, dela promana um conceito positivo da mesma, que é tanto mais rico e fecundo. Visto que o 

conceito de uma causalidade traz consigo o de leis, segundo as quais por algo, que chamamos de causa, tem de ser 

posto algo de outro, a saber, a consequência, então a liberdade, embora não seja uma propriedade da vontade 

segundo leis naturais, nem por isso é de todo sem lei, mas, antes pelo contrário, tem de ser uma causalidade se-

gundo leis imutáveis, porém de espécie particular; pois, de outro modo, uma vontade livre seria uma coisa absurda” 

(GMS, AA 04: 446).  
61 GMS, AA 04: 447 
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Dessa maneira, seguindo a relação analítica estabelecida por Kant, se o indivíduo raci-

onal é dotado de vontade, também é igualmente dotado de liberdade da vontade e, como tal, 

plenamente capaz de agir segundo a lei moral, de acordo com a tese de Kant. Portanto, “se a 

liberdade da vontade é, pois, pressuposta, daí se segue, por mera análise de seu conceito, a 

moralidade juntamente com o seu princípio”62. Com efeito, não é apenas na terceira seção da 

GMS que Kant liga a vontade com a capacidade do indivíduo de agir moralmente. Ainda na 

segunda seção da GMS temos uma tentativa explícita de Kant de relacionar a propriedade da 

vontade (característica dos seres racionais) com a capacidade quase que necessária de agir se-

gundo a lei moral. Em passagem da segunda seção (logo abaixo) da GMS a propriedade da 

vontade parece ser expressa de modo que parece que ser dotado da mesma, ou seja, da vontade, 

nos torna capazes de agir sempre unicamente em função da lei moral. No entanto, Kant irá 

observar que, se a razão por si só não é suficiente para determinar a vontade, isso significa que 

ela está ainda submetida a condições subjetivas. O que significa, portanto, que o fato de pos-

suirmos vontade não significará, necessariamente, que iremos agir segundo a representação da 

lei moral. Sobre isso vejamos a primeira e a segunda citações da segunda seção da GMS: 

 

(1) Toda coisa na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a 

faculdade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo 

princípios, ou uma vontade. Visto que se exige a razão para derivar de 

leis as ações, a vontade nada mais é do que razão prática. Se a razão 

determina a vontade infalivelmente, então as ações de tal ser, que são 

reconhecidas como objetivamente necessárias, também são necessárias 

subjetivamente, isto é, a vontade é uma faculdade de escolher só aquilo 

que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como prati-

camente necessário, isto é, como bom.63 

 

 

(2) Mas, se a razão por si só não determina suficientemente a vontade, 

esta está submetida ainda a condições subjetivas (certas molas propul-

soras), que nem sempre concordam com as objetivas; numa palavra, se 

a vontade não é em si plenamente conforme à razão (como efetivamente 

acontece no caso dos homens), então as ações, que objetivamente são 

reconhecidas como necessárias, são subjetivamente contingentes, e a 

determinação de uma tal vontade, em conformidade com as leis objeti-

vas, é necessitação; isto é, a relação das leis objetivas com uma vontade 

não inteiramente boa é representada como a determinação da vontade 

de um ser racional, é verdade, por razões da razão, às quais, porém, essa 

vontade não é por sua natureza necessariamente obediente.64 

 

                                            
62 GMS, AA 04: 447 
63 GMS, AA 04: 412 
64 GMS, AA 04: 412/413 
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O argumento, segundo Dalbosco (2008), no que se refere à terceira seção, poderia ser 

expresso da seguinte maneira: a moralidade deve ser derivada da liberdade, mas só possuímos 

esta enquanto somos seres racionais. Isso, no entanto, exigiria que a liberdade fosse concebida 

como pertencente à atividade de seres racionais em geral e dotados de uma vontade. Se o ser 

racional pudesse agir mediante a ideia de liberdade, ele seria, em sentido prático, de fato livre. 

Kant adota o conceito de liberdade e fundamenta-o no conceito de seres racionais que agiriam 

de acordo com o conceito de liberdade como ideia para não ter que demonstrar a liberdade 

também em sentido teórico. Todo o ser que possui uma vontade, observa Dalbosco (2008), deve 

possuir liberdade, mediante a qual o mesmo possa agir. Diante da ideia da liberdade o indivíduo 

pensa-se, dessa forma, como prático, e para ele devem valer todas as leis que estão insepara-

velmente ligadas à liberdade. Com efeito, esta parece ser a intenção de Kant, ou seja, de esta-

belecer a liberdade como o elemento que deve ligar a vontade humana à lei moral. Vejamos 

passagem:  

 

Ora, eu afirmo que temos de conferir a todo ser racional que tem uma 

vontade também a ideia da liberdade, sob a qual somente ele age. Pois 

em tal ser nós nos representamos em pensamento uma razão que é prá-

tica, isto é, tem causalidade com respeito a seus objetos.65 

 

 

Ou ainda, no que diz respeito a uma tal razão prática, em que o indivíduo é levado a agir 

mediante a ideia da liberdade estaremos autorizados a afirmar que o mesmo é o autor dos seus 

princípios e que possui, com efeito, efetivamente, autonomia da vontade, ou liberdade em sen-

tido positivo. Declarando Kant que devemos atribuir a capacidade de agir sob a ideia da liber-

dade a todos os seres racionais, como podemos verificar na passagem a seguir da GMS:  

 

Ela tem de se considerar como autora de seus princípios, independente-

mente de influências alheias; por conseguinte, enquanto razão prática, 

ou enquanto vontade de um ser racional, ela tem de ser considerada por 

ela mesma como livre; isto é, a vontade do mesmo só pode ser uma 

vontade própria sob a ideia da liberdade e tem, pois, de ser conferida a 

todos os seres racionais de um ponto de vista prático.66 

 

 

  Como é claro na citação acima Kant declara que devemos atribuir a vontade, que é ela 

mesma pensada sob a ideia da liberdade, a todos os seres racionais. Esta é, com efeito, a ideia 

principal exposta por Kant na subseção 2 da terceira seção da GMS. No entanto, segundo Hen-

rich (1998), em sua análise da terceira seção da GMS no artigo correspondente ao capítulo 12 

                                            
65 GMS, AA 04: 448 
66 GMS, AA 04: 448 
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de Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals67, intitulado: The Deduction of the Moral 

Law: The Reasons for the Obscurity of the Final Section of Kant’s Groundwork of the Meta-

physics of Morals, tal afirmação pareceria significar que devemos inferir que não pode haver 

seres racionais sem liberdade da vontade. Contudo, segundo o mesmo, esta conclusão não pode 

corresponder à intenção teórica de Kant68, de modo que a razão não implicaria, necessaria-

mente, vontade. 

  De acordo com o autor, Kant distingue na GMS, implícita, mas claramente, entre seres 

racionais em geral e seres racionais dotados de uma vontade. Por sua vez, tal distinção apenas 

seria significativa se houvesse alguma diferença importante entre o conceito de liberdade rei-

vindicado pela razão e o conceito de liberdade que é constitutivo para as relações práticas69. 

Além da liberdade que é pressuposta no princípio moral, ou seja, que se opõe à “dependência 

de causas que colocam em ação a atividade da razão e a orientam sob a forma de impulsos e 

interesses”70, haveria um tipo de liberdade compatível com um estado de coisas em que a razão 

não seria completamente determinada pelos princípios de que a razão é não apenas a consciên-

cia, mas a condição de seus julgamentos. De acordo com essa perspectiva de liberdade, que não 

corresponde à liberdade do princípio moral, a consciência da razão como governante última dos 

nossos julgamentos seria apenas uma mera ilusão. Tal hipótese seria denominada pelo próprio 

Kant de fatalismo, a qual seria uma hipótese atribuída aos filósofos estóicos, devendo ser levada 

a sério como um oponente histórico.  

  Considerações que Kant teria aduzido sugeririam, de acordo com Henrich (1998), que 

a liberdade da razão, portanto, têm duas formas. Por um lado, a razão deve ser considerada 

como autora de seus próprios princípios a priori. Em segundo lugar, e por outro lado, os juízos 

que não são apodícticos (necessários) e que são, nesse sentido, contingentes, também pressupõe 

liberdade no julgamento. Esta última chama-se “liberdade lógica”, derivada da razão e válida 

para os seres racionais em geral, e a primeira, ou seja, a liberdade correspondente ao princípio 

moral, o autor entende como sendo a “liberdade transcendental”, a qual voltaremos a tratar na 

subseção 4.4 da seção sobre o factum da razão. Com efeito, a liberdade transcendental significa 

que somos capazes de dar início a uma ação sem que tenhamos sido determinados a isso por 

uma causa precedente no tempo. Ou seja, trata-se a mesma, de uma causalidade que poderíamos 

                                            
67 Do comentário organizado por Paul Guyer. Ver nas referências. 
68 Cf. HENRICH, 1998, p.313  
69 Cf. HENRICH, 1998, p.312 
70 Cf. HENRICH, 1998, p.312 



44 
 

chamar de espontânea, e que seria compatível com o princípio moral, tendo em vista a incon-

dicionalidade exigida pelo mesmo.  

  A hipótese do fatalismo pode, com efeito, argumenta Henrich (1998), ser arbitrária, pois 

ela nunca pode ser fundamentada em determinado conhecimento empírico. Mas, ainda que haja 

tal dificuldade, a hipótese fatalista poderia ser aceita pela razão teórica. A aceitação pela razão 

teórica encontraria explicação no fato de que, quando pensamos puramente como tal, estamos 

livres mesmo quando não controlamos livremente as ocasiões em que pensamos e quando não 

estamos em posição de nos motivar adequadamente para pensar ou para dar a nossa influência 

sobre nossas ações. De acordo com o autor, Kant já teria operado uma distinção entre dois tipos 

de liberdade durante o período da gênese da Crítica da razão pura. 

  A distinção referida por Henrich (1998), entre liberdade transcendental e lógica, não 

estaria claramente marcada na GMS, como já referido. A distinção entre ser racional em geral 

e ser racional que possui vontade estaria expressa em duas passagens, quais sejam, “Pois em tal 

ser nós nos representamos em pensamento uma razão que é prática, isto é, que tem causalidade 

com respeito a seus objetos”71. Esta passagem, a qual acabo de citar, indicaria o tipo de razão 

atribuída ao ser racional em geral, ou seja, que possui causalidade em relação aos objetos. Mais 

tarde, esse conceito de liberdade prática é limitada, segundo o autor, à liberdade transcendental 

da ação moral72. Dessa maneira, o texto de Kant estaria longe da inferência falaciosa segundo 

a qual todos os seres racionais como tais devem já, como seres meramente racionais ser consi-

derados seres livres no sentido transcendental. O autor observa que nem todos os seres em que 

a racionalidade cumpre uma função importante têm vontade. Com efeito, pelo menos três clas-

ses de seres racionais deveriam, segundo o autor, ser distinguidas entre si: (1) aqueles que me-

ramente refletem; (2) aqueles que agem com base na reflexão e (3) aqueles que têm uma vontade 

e que são, portanto, autossuficientes no estabelecimento de fins. 

  Entretanto, da própria ausência da falácia mencionada por Henrich (1998), surgiria um 

outro problema que diria respeito a que o argumento de Kant não chega a lugar algum, se con-

siderarmos que, de fato, a racionalidade não pressupõe já por si mesma liberdade da vontade. 

Com efeito, a hipótese segundo a qual a condição de sermos racionais não faz de nós seres 

imediatamente livres no sentido exigido pela moralidade representaria um sério problema à 

fundamentação da moralidade no contexto da GMS, tendo em vista que, como vimos, Kant 

pressupõe a liberdade da vontade como uma condição necessária de todo ser racional. Não 

                                            
71 GMS, AA 04: 447 
72 Cf. HENRICH, 1998, p.314 
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obstante isso, o autor não coloca em dúvida, obviamente, a possibilidade da liberdade da von-

tade no texto da GMS, uma vez que permanece a certeza de que todas as criaturas racionais têm 

sobre sua capacidade de fazer julgamentos com base na própria percepção.   

A GMS, segundo Dalbosco (2008), ocupa papel de destaque nas diferentes tentativas de 

justificação da filosofia moral Kantiana, constituindo o primeiro esforço sistemático de funda-

mentação da filosofia moral do mesmo. Com efeito, neste esforço estariam implicados inúme-

ros problemas e dificuldades sobre os quais já se gastou muita tinta e papel, uma vez que os 

estudiosos de Kant estariam muito longe de chegar a um consenso. Entre esses problemas, dois 

seriam os mais conhecidos, quais sejam, um diria respeito ao problema do círculo vicioso ex-

posto por Kant na terceira seção da GMS e o outro se referiria à dedução. Com efeito, no que 

tange ao problema do círculo, os comentaristas se dividiriam em relação à natureza do círculo, 

colocando-o como petitio pricipii ou circulus in probando. Quanto à dedução, a questão, além 

de dizer respeito à sua natureza, também implicaria em saber, o que Kant quis deduzir, se o 

conceito de liberdade ou o imperativo categórico (princípio supremo da lei moral), como já 

apontado.  

Mas por agora irei me concentrar apenas no problema que diz respeito ao círculo vicioso 

e sua solução, para depois passarmos à questão relacionada com a dedução do princípio moral. 

Com efeito, com a derivação analítica da lei moral mediante a liberdade se poderia pensar, de 

acordo com Dalbosco (2008), que a tarefa da fundamentação da moralidade estaria acabada. 

No entanto, seria possível afirmar isso apenas em relação à vontade perfeita (santa), não estando 

concluída no caso de um ser que possui uma vontade imperfeita, no caso, o homem. A consta-

tação do círculo na GMS surgiria justamente para alertar sobre essa diferença. O objetivo prin-

cipal senão o único objetivo de Kant na terceira seção da GMS se dirige claramente para uma 

pretendida fundamentação da validade objetiva da lei moral para indivíduos racionais sensíveis. 

Tendo isso em conta, a primeira solução a qual Kant aparentemente chega é a de relacionar 

diretamente a vontade à propriedade da liberdade, considerada ela mesma como sendo uma 

propriedade de seres racionais dotados de vontade. Kant procede então a uma derivação analí-

tica da lei moral a partir da liberdade, como vimos. 

Contudo, o primeiro problema o qual Kant se depara com tal solução, e que, com efeito, 

é percebido pelo próprio Kant, é o de que a lei moral enquanto proposição sintética não pode 

ser derivada analiticamente da vontade de um ser racional, cuja vontade, por características 

naturais e intrínsecas à condição humana está constantemente em conflito com influências de 

ordem sensível. Portanto, a lei moral não é algo a que possamos derivar de forma analítica do 

conceito de vontade humana, que não é perfeita. O segundo problema o qual Kant se depara, 
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que da mesma forma é indicado pelo mesmo, diz respeito ao fato, declarado pelo próprio Kant, 

de que, muito embora a moralidade tenha sido ligada à liberdade, a realidade objetiva desta 

última não tenha sido demonstrada por Kant. Sendo este um aspecto para o qual Kant chama a 

atenção logo no início do segundo ponto da terceira seção. Tem-se passagem:  

 

Acabamos por reconduzir o conceito determinado da moralidade à ideia 

da liberdade; esta, porém, não podíamos provar como algo de efetiva-

mente real nem sequer em nós mesmos e na natureza humana; vimos 

apenas que temos de pressupô-la se queremos representar-nos em pen-

samento um ser como racional e com consciência de sua causalidade 

com respeito às ações, isto é, dotado de uma vontade e, assim, desco-

brimos que, pela mesmíssima razão, temos de conferir a todo o ser do-

tado de razão e vontade essa propriedade de determinar-se a agir sob a 

ideia de sua liberdade.73 

 

  Com efeito, no segundo tópico da terceira seção da GMS Kant continua a afirmar a sua 

primeira tese, qual seja, a de que a lei moral promana da liberdade da vontade. Vejamos passa-

gem:  

Promanava, porém, da pressuposição dessas ideias [liberdade da von-

tade] também a consciência de uma lei prática: que os princípios subje-

tivos das ações, isto é, as máximas, têm de ser tomados sempre de tal 

sorte que também possam valer objetivamente, isto é, universalmente, 

como princípios, por conseguinte, que possam servir para a nossa pró-

pria legislação universal.74 

 

 

 O que difere o segundo tópico do primeiro da terceira seção é que Kant irá atentar para 

o fato de que, como visto, não foi dito nada ainda quanto à realidade objetiva da liberdade nem 

da lei moral. Quanto à esta última seria necessário não só indicar a sua realidade mas também 

a sua validade objetiva para seres racionais sensíveis, ou seja, a questão também diria respeito 

ao motivo pelo qual devemos nos submeter à lei moral, ou, em outros termos, por que somos 

levados a ter um interesse75 nela. Explicar no que consiste o nosso interesse no mandamento 

                                            
73 GMS, AA 04: 448/449 
74 GMS, AA 04: 449. Sobre a afirmação de que não foi possível demonstrar a realidade objetiva da liberdade, 

temos ainda outra passagem na GMS: “Portanto, ao que parece, é como se, a rigor, apenas pressupuséssemos na 

ideia da liberdade a lei moral, a saber, o princípio da autonomia da vontade ele mesmo, sem que pudéssemos 

provar por si mesmas sua realidade e necessidade objetiva (...)” (GMS, AA 04: 448). 
75 Na GMS Kant define o interesse da seguinte maneira: “Interesse é aquilo pelo que a razão se torna prática, isto 

é, uma causa determinante da vontade. Por isso, só de um ser racional se diz que ele toma um interesse em algo; 

as criaturas desprovidas de razão sentem tão-somente impulsos sensíveis. A razão só se torna um interesse imediato 

na ação quando a validade universal da máxima da mesma é uma razão suficiente de determinação da vontade. Só 

tal interesse é puro. Se ela, porém, só pode determinar a vontade por intermédio de um outro objecto da apetição, 

ou sob a pressuposição de um sentimento particular do sujeito, então a razão só se toma um interesse mediato na 

ação e, visto que a razão por si só não consegue achar sem a experiência nem objectos da vontade nem um senti-

mento particular subjacente a esta, esse interesse seria tão-somente empírico e não um interesse puro da razão (de 
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expresso na lei moral significa que possamos explicar a sua validade objetiva para nós76. Sobre 

o fato, verificado pelo próprio Kant, de ainda não ter sido afirmado nada quanto à necessidade 

e realidade objetiva da lei moral, vejamos passagem da GMS: 

 

Portanto, ao que parece, é como se, a rigor, apenas pressupuséssemos 

na ideia da liberdade a lei moral, a saber, o princípio da autonomia da 

vontade ele mesmo, sem que pudéssemos provar por si mesmas sua re-

alidade e necessidade objetiva; e, assim, é verdade, teríamos sempre 

ganhado algo bastante considerável, tendo ao menos determinado o 

princípio genuíno de maneira mais exata do que certamente era o caso 

outrora; com respeito à sua validade, porém, e à necessidade prática de 

nos submetermos a ele, não teríamos avançado em nada; pois não po-

deríamos dar resposta satisfatória a quem nos perguntasse por que, afi-

nal, a universalidade de nossa máxima, tomada como lei, tem de ser a 

condição restritiva de nossas ações, e em que baseamos o valor que 

conferimos a essa maneira de agir, o qual deve ser tão grande que em 

lugar algum pode haver um interesse mais alto, e como é que se dá que 

só assim o homem crê sentir seu valor pessoal, em comparação com o 

qual o de um estado agradável ou desagradável deve ser tido por nada.77 

 

 

Logo após a observação de Kant quanto, no que respeita a esta parte do texto (que ante-

cede a exposição do círculo vicioso), ainda não sermos capazes de dar uma resposta à questão 

sobre o que nos leva a ter um interesse genuíno pela lei moral, Kant irá constatar um círculo 

vicioso no seu argumento inicial de derivarmos a lei moral da liberdade. Comentamos no início 

do texto que Kant percebe dois problemas, quais sejam, o de que a lei moral continua sendo 

uma proposição sintética em relação à nossa vontade e de que a liberdade carece ainda ela 

própria de fundamentação. Ainda no que tange à esta parte do texto, ou seja, do primeiro e 

                                            
promover seus discernimentos) nunca é imediato, mas pressupõe as intenções visadas em seu uso (GMS, AA 04: 

459).  
76 A questão relacionada a como são possíveis os imperativos já é uma questão a qual Kant indica a sua preocupa-

ção ainda na segunda seção da GMS, referindo-se inicialmente à ambos os tipos de imperativos, ou seja, tanto os 

imperativos de prudência quanto os imperativos os quais unicamente cabe um mandamento, ou seja, os imperativos 

morais. Segue trecho da segunda seção da GMS: “ Surge agora a questão: como são possíveis todos esses impera-

tivos? Com essa questão não se quer saber como pode ser pensada a execução da ação que o imperativo comanda, 
mas apenas como se pode pensar a necessitação da vontade que o imperativo exprime no problema” (GMS, AA 

04: 416). No entanto, há uma diferença entre os imperativos de prudência e morais que parece de crucial impor-

tância no que diz respeito à necessidade do estabelecimento da sua possibilidade. Tal diferença diz respeito a que 

os imperativos de prudência seriam considerados analíticos em relação à nossa vontade, não havendo, em conse-

quência, qualquer necessidade de uma exposição quanto à sua possibilidade. Sobre isso temos trecho: “Essa pro-

posição é analítica no que concerne ao querer; pois, no querer de um objeto, como efeito meu, já se pensa minha 

causalidade enquanto causalidade de uma causa que age (...)” (GMS, AA 04: 416). Ao contrário, segundo Kant, a 

questão relativa a como seria possível o imperativo da moralidade é, sem dúvida, a única que precisa de solução, 

questão para a qual, como sabemos, Kant irá tentar uma solução na terceira seção da GMS. Sobre a necessidade 

de encontrar uma resposta para o imperativo moral, temos trecho da GMS: “Ao contrário, a questão como é pos-

sível o imperativo da moralidade é, sem dúvida, a única que precisa de solução, visto que ele não é de modo algum 

hipotético e, por conseguinte, a necessidade objetivamente representada não pode se apoiar em qualquer pressu-

posto, como nos imperativos hipotéticos” (GMS, AA 04: 418). 
77 GMS, AA 04: 448 
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segundo tópicos da GMS Kant faz a observação referente ao fato de que nada foi resolvido 

quanto a explicarmos o que nos impele a agir segundo o imperativo moral, ou seja, o que nos 

faz ter um interesse por ela, como vimos. O círculo vicioso o qual Kant se refere diz respeito à 

derivação da lei moral a partir da liberdade. Ou seja, segundo Kant, nos consideramos livres na 

ordem das causas eficientes para nos pensarmos sob leis morais na ordem dos fins. Com efeito, 

me parece que o círculo vicioso o qual Kant percebe se relaciona com o próprio fato de que o 

próprio Kant não está satisfeito com a sua derivação da lei moral a partir da liberdade. O fato é 

que Kant, possivelmente indicando a sua insatisfação, irá colocar que liberdade e legislação da 

própria vontade são ambos conceitos recíprocos, um dos quais não podendo ser usado para 

explicar o outro, tendo-se aí, portanto, a formação de um “círculo vicioso”. Vejamos passagem 

em que Kant constata o círculo:  

 

Mostra-se aqui, é preciso confessá-lo com franqueza, uma espécie de 

círculo, do qual, ao que parece, não é possível sair. Nós nos considera-

mos como livres na ordem das causas eficientes para nos pensar sob leis 

morais na ordem dos fins, e pensamo-nos depois como submetidos a 

essas leis porque nos conferimos a liberdade da vontade, pois liberdade 

e legislação própria da vontade são ambas autonomia, por conseguinte, 

conceitos recíprocos, dos quais, porém, justamente por isso, um não 

pode ser usado para explicar o outro e dele dar razão, mas, quando 

muito, tão-somente para reduzir, de um ponto de vista lógico, represen-

tações aparentemente diversas do mesmo objeto a um único conceito 

(assim como diferentes frações de um mesmo valor às suas expressões 

mais simples).78 

 

  

Tem-se aí, segundo Dalbosco (2008), um conteúdo extremamente denso, dificultando a 

sua análise. Decisivo aí pareceria estar, segundo o autor, no significado da expressão “legisla-

ção própria da vontade”. Se tal expressão significar o mesmo que lei moral, então seria possível 

interpretar a circularidade formulada por Kant, como residindo entre o conceito de liberdade e 

de moralidade. A correlação estaria relacionada diretamente com o princípio da analiticidade e 

que, portanto, diria respeito, pelo menos em um primeiro momento, à simples análise de con-

ceitos. Com a evidência do círculo ficaria claro, ao menos, de acordo com Dalbosco (2008), o 

fato de que os parágrafos que antecedem o círculo não são suficientes, por conseguinte, para 

mostrar a possibilidade do imperativo categórico como uma proposição sintética. Mas poderí-

amos perguntar, segundo o autor, por qual razão a derivação analítica do imperativo categórico, 

ou da lei moral, com base na pressuposição da liberdade ainda não seria capaz de assegurar a 

                                            
78 GMS, AA 04: 450 
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lei moral como um imperativo categórico. Uma resposta a estas perguntas implicaria, para Dal-

bosco (2008), ainda uma compreensão adequada do surgimento do círculo, de sua natureza e 

função. 

Ainda segundo Dalbosco (2008) em suas preleções sobre lógica, Kant mesmo define 

dois tipos diferentes de círculo, quais sejam, um como petitio principii e o outro como circulus 

in probando. Pelo primeiro, entende-se a admissão de uma proposição para fundamento de 

prova como uma proposição imediatamente certa, embora ela mesma precise ainda de uma 

outra proposição. E tem-se um circulus in probando quando se toma a proposição mesma que 

se queria provar por fundamento de sua própria prova79. A diferença básica entre as duas con-

siste em que, enquanto que na primeira faz-se a concessão a uma proposição que ainda não se 

encontra suficientemente provada, a segunda vale-se da proposição mesma que se queria provar 

como fundamento de sua própria prova, tal qual colocado. Dalbosco (2008) observa que tomará 

como referência no que se refere à discussão do círculo dois autores apenas, quais sejam, Brandt 

e Schönecker, os quais divergem quanto à natureza do círculo. Para Brandt80, trata-se na GMS 

quando nos referimos à natureza do círculo de um circulus in probando (Zirkel im Beweis) e 

Schönecker como petitio principii (Erbittung eines Prinzips)81.  

Ambas podem ser expressas da seguinte forma: Nós somos livres, como fundamento de 

prova para a proposição nós estamos sujeitos à lei moral. Tratando-se, neste primeiro caso, da 

forma como uma petitio principii poderia ser expressa. E a outra formulação, ou seja, a corres-

pondente ao circulus in probando, coloca-se da seguinte maneira: “Nós somos livres porque 

estamos sujeitos à lei e estamos sujeitos à lei porque somos livres”. No primeiro caso temos a 

concessão de um princípio, qual seja, o da liberdade. O que significaria, de acordo com essa 

interpretação de círculo, que Kant já pressupunha a liberdade como algo certo. Na segunda 

espécie de círculo supõem-se a proposição “nós somo livres”, como fundamento para a prova 

de que “estamos sujeitos à lei moral”, sendo que a primeira proposição precisaria ela própria 

ainda de fundamentação. 

A formulação do círculo, segundo Dalbosco (2008), com base em Schönecker, permite 

que Kant perceba dois perigos que rondam a dedução da lei moral, quais sejam, a) o perigo de 

se querer derivar a lei moral da liberdade da vontade humana, sem que esta liberdade tenha sido 

antes legitimada e b) o perigo da ausência de prova do imperativo categórico. Esses dois pontos 

significam, em outros termos, que não foram oferecidos elementos do porquê os homens devem 

                                            
79 Cf. DALBOSCO, 2008, p.217 
80 Cf. DALBOSCO, 2008, p.217 
81 Cf. DALBOSCO, 2008, p.217 
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se sujeitar à lei moral. Conforme Schönecker e Wood (2014), a assim chamada suspeita do 

círculo sempre causou enigmas entre os comentadores, mas a exposição da tese principal do 

círculo faz-se importante no sentido de tornar o caminho mais claro. Conforme Schönecker e 

Wood (2014), já referenciado por Dalbosco (2008), a suspeita do círculo aponta para dois pro-

blemas principais, já indicados, quais sejam, (1) para o problema da ausência de uma funda-

mentação plausível para que o homem possa considerar-se livre. Ou seja, ainda não está de-

monstrado que o homem possa considerar-se tal ser racional e livre; e (2) poder-se-ia confundir 

a tese da analiticidade como se, com a demonstração analítico-conceitual de que um ser que, se 

age de modo livre e puramente racional, age também moralmente, também estaria provada a 

validade do imperativo categórico para o homem. 

De acordo com os autores, no que diz respeito ao primeiro problema, o discurso sobre 

o círculo põe em evidência que Kant tem em mente um circulus in probando. O que faltaria, 

no entanto, para ambas as espécies de círculo seria “claramente a fundamentação para a admis-

são da ideia de liberdade”. Neste sentido, Kant então teria se empenhado na superação do cír-

culo mediante a prova de que o homem deve se compreender como inteligência livre. No que 

diz respeito ao problema 2) Kant irá resolvê-lo com a introdução da tese sobre o idealismo 

transcendental, justificando a validade da lei moral para um ser racional sensível. Ou seja, a 

resposta com relação à pergunta do porquê o indivíduo, enquanto pertencente ao mundo inteli-

gível, deva se submeter à lei moral e com isso a dedução se encontraria naquilo que os autores 

denominam de princípio ontoético de Kant (ontoethische Grundsatz = OG). O princípio ontoé-

tico (OG) em sua versão reconstruída ficaria, para os autores, da seguinte forma: 

  

(OG) Mas, porque o mundo inteligível contém o fundamento do mundo 

sensível, portanto, porque ele, com relação à minha vontade ele tem de 

ser pensado enquanto um mundo inteligível, que contém o fundamento 

do mundo sensível e o fundamento das leis do mesmo, assim terei de 

me considerar um ser que se compreende ao mesmo tempo como mem-

bro do mundo inteligível (inteligência) e como membro do mundo sen-

sível, o qual contém as leis do mundo inteligível, por conseguinte da 

razão, que contém a lei do mundo inteligível na ideia de liberdade e, 

portanto, reconhecer-me como submetido à autonomia da vontade e, em 

decorrência disso, reconhecer as leis do mundo inteligível para mim 

como imperativos e as ações conformes a esse princípio como deve-

res.82 

 

Segundo os autores, portanto, Kant ofereceria uma resposta à questão da dedução com 

apenas uma única proposição, apresentada por Kant na terceira seção da GMS, que consistiria 

                                            
82 SHÖNECKER e WOOD, 2014, p. 182-183 
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basicamente na afirmação de que, quando nos pensamos sob a ideia da liberdade nos transpo-

mos a um mundo inteligível. Vejamos passagem em que Kant afirma que, mediante o pressu-

posto da liberdade, ou seja, mediante o seu pensamento, somos transportados a um mundo in-

teligível, afirmando que com isso são possíveis os imperativos categóricos: 

 

E, assim, os imperativos categóricos são possíveis porquanto a ideia da 

liberdade faz de mim um membro de um mundo inteligível, donde re-

sulta que, se eu fosse isso apenas, todas as minhas ações seriam sempre 

conformes à autonomia da vontade, mas, visto que eu me vejo ao 

mesmo tempo como membro do mundo sensível, devem ser conformes 

<a ela>; o qual dever categórico representa uma proposição sintética a 

priori, por sobrevir à minha vontade afetada por apetites sensíveis ainda 

a ideia de precisamente a mesma vontade, mas pertencente ao mundo 

inteligível, pura, por si mesma prática e contendo a condição suprema 

da primeira segundo a razão (...).83 

 

  

Com efeito, temos que após Kant parecer insatisfeito com a sua derivação da lei moral 

a partir da liberdade, o mesmo irá propor uma solução para o problema do círculo vicioso. Kant 

irá afirmar então que quando nos pensamos enquanto livres adotamos um outro ponto de vista 

do que quando “nos representamos a nós mesmos segundo nossas ações como efeitos que ve-

mos diante de nossos olhos”84. Ou seja, o que Kant irá estabelecer é que por meio da ideia da 

liberdade ou do seu pensamento somos transportados a uma ordem de coisas segundo a qual o 

homem jamais pode pensar a causalidade de sua própria vontade de outro modo que não seja 

sob a ideia da liberdade, estabelecendo, com isso, a importante distinção entre um mundo sen-

sível, o qual governa as leis naturais, e um mundo inteligível, possível pela liberdade85. Tem-

se citação da GMS:  

 

Mas ainda nos resta uma saída, a saber, investigar se nós, quando nos 

pensamos, pela liberdade, como causas eficientes a priori, não adota-

mos um outro ponto de vista do que quando nos representamos a nós 

mesmos segundo nossas ações como efeitos que vemos diante de nossos 

olhos.86 

 

A distinção entre um mundo sensível e um mundo inteligível ou intelectual por meio do 

pensamento da ideia de liberdade é afirmada por Kant como sendo aquilo que torna o impera-

tivo categórico possível, ou seja, que torna possível a sua validade objetiva para os indivíduos, 

como colocado acima e observado por Schönecker e Wood (2014). Kant também se refere à 
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85 GMS, AA 04: 452 
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sua explicação de que, por meio da ideia de liberdade nos transportamos a um mundo inteligível 

como sendo uma dedução. Vejamos citação:  

 

O uso prático da razão humana comum confirma a correção desta de-

dução. Não há ninguém – nem mesmo o pior vilão, desde, de resto, que 

esteja habituado a usar a razão – que não deseje, se lhe deparamos 

exemplos da honestidade nas instituições, da constância da obediência 

a boas máximas, da solidariedade e da benevolência universal (e, além 

disso, ligados a grandes sacrifícios de vantagens e comodidade), estar 

animado da mesma atitude. Mas isso, certamente, é só por causa de suas 

inclinações e impulsos que não consegue levá-lo a cabo dentro de si 

muito embora deseje ao mesmo tempo ficar livre de tais inclinações 

incômodas para ele próprio. Ele prova, pois, destarte que se transfere 

em pensamentos com uma vontade que é livre dos estímulos da sensi-

bilidade para uma ordem inteiramente diversa da de seus apetites no 

campo da sensibilidade, porque não pode esperar daquele desejo ne-

nhuma satisfação dos apetites, por conseguinte nenhum estado satisfa-

tório para qualquer uma de suas inclinações efetivamente reais ou de 

outro modo excogitáveis (pois, desse modo, a própria ideia que evoca  

nele esse desejo ver-se-ia privada de sua excelência), mas apenas um 

valor intrínseco de sua pessoa. Essa pessoa melhor, porém, ele acredita 

ser quando se coloca no ponto de vista de um membro do mundo inte-

ligível, ao qual <ponto de vista> se vê involuntariamente necessitado 

pela ideia da liberdade (...).87 

 

 Com efeito, no que diz respeito ao campo prático, a distinção de Kant entre um campo 

sensível e inteligível, no qual somos inseridos por meio da ideia de liberdade, a qual permanece 

sempre como uma ideia88, não parece ser apenas a solução sugerida por Kant para a dedução 

da lei moral, mas também, em consequência, parece ser a solução para o próprio círculo vicioso 

detectado por Kant. Sobre isso vejamos citação:  

 

Está removida agora a suspeita, que levantamos acima, de que um cír-

culo oculto estaria contido em nossa inferência da liberdade à autono-

mia e desta à lei moral, a saber, a suspeita de que talvez tivéssemos 

tomado por fundamento a ideia da liberdade só por causa da lei moral, 

a fim de inferi-la por sua vez da liberdade; por conseguinte, de que não 

teríamos conseguido indicar qualquer razão para essa lei, mas que só 

poderíamos propô-la como petição de um princípio, que as almas de 

boa índole de bom grado hão de nos conceder, mas nunca como uma 

proposição passível de prova.89 

                                            
87 GMS, AA 04: 454 
88 Kant observa na GMS que toma a liberdade apenas como ideia, para que não tenha que prová-la de um ponto de 

vista teórico. Vejamos citação: “Tomo este caminho, < que é o> de supor suficiente para o nosso objetivo <supor> 

a liberdade tão-somente na ideia, da maneira como é tomada por fundamento pelos seres racionais em suas ações, 

para que eu não tenha de me obrigar a provar a liberdade também de um ponto de vista teórico. Com efeito, mesmo 

que o último ponto fique em suspenso, ainda assim, para um ser que não pode agir senão sob a ideia de sua liber-

dade, valem as mesmas leis que obrigariam um ser que fosse realmente livre. Portanto, podemos livrar-nos aqui 

do fardo que pesa sobre a teoria” (GMS, AA 04: 448). 
89 GMS, AA 04: 453 
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A questão central, segundo Dalbosco (2008), para se compreender a problemática do 

círculo giraria em torno de dois níveis de argumentação, quais sejam, um que tem como refe-

rência o ser racional puro com uma vontade perfeita, e o outro que tem como referência o ser 

racional-sensível, com uma vontade imperfeita, ou seja, que nem sempre quer o que a lei deter-

mina. Enquanto que para o primeiro nível a simples análise de conceitos seria suficiente para 

tratar da relação entre liberdade e moralidade, ela seria insatisfatória para o segundo caso, uma 

vez que a liberdade de um ser racional-sensível não coincidiria necessariamente com a morali-

dade. Na terminologia de Kant, isso diria respeito a realizar a transição da metafísica dos cos-

tumes à crítica da razão pura prática, a qual implicaria, de acordo com Dalbosco (2008), o 

abandono da simples análise de conceitos em nome de uma crítica do sujeito. Esta passagem 

colocar-se-ia, segundo o autor, como algo necessário e sua necessidade seria justificada pela 

introdução do idealismo transcendental, a qual se apresentaria como sendo o fundamento da 

validade do imperativo categórico, devendo mostrar, portanto, a razão pela qual para um ser 

racional-sensível a lei moral só poderia adquirir validade na forma de um dever. Mostrar a 

realidade e a necessidade da lei moral para um ser racional-sensível implicaria, com efeito, 

segundo Dalbosco (2008), mostrá-la ao homem como um dever, ou seja, exigiria que o homem 

a tomasse como um imperativo. Dessa maneira, podemos perceber aqui, de forma nítida, que a 

posição de Dalbosco (2008) com relação à dedução da lei moral está em acordo com a posição 

de Schönecker e Wood (2014), bem como com a posição de Henrich (1998) tendo-se em vista 

que, para ambos, a introdução do idealismo transcendental representa, com efeito, a solução 

dada por Kant ao problema da dedução da lei moral. 

De acordo com Dalbosco (2008), para apresentar uma saída convincente ao problema 

do círculo vicioso na GMS, o idealismo transcendental deveria conter, porém, argumentos sa-

tisfatórios, que possibilitassem deixar claro, primeiro, a legitimidade da pressuposição da liber-

dade da vontade e, segundo, pensar a relação entre essa liberdade e a lei moral como sendo 

sintética. Com efeito, como vimos, Kant justifica, de maneira geral, o seu idealismo transcen-

dental através da distinção geral entre fenômenos e noumenos90, distinção esta que terá reper-

cussão em parte considerável da sua filosofia moral, uma vez que a distinção entre as ações do 

                                            
90 Por fenômeno podemos entender aqui tudo aquilo que podemos conhecer por meio da experiência e que está, 

necessariamente, submetido às leis naturais causais. Ao contrário, o noumenon refere-se à algo o qual não podemos 

conhecer e que, por isso mesmo, não se encontra submetido às leis naturais causais. O mundo sensível refere-se 

àquilo que podemos conhecer por meio da experiência, uma vez que tudo o que se compreende por sensível está, 

com efeito, submetido às leis naturais causais. Dessa maneira, podemos dizer que o mundo sensível corresponde 

àquilo que conhecemos por fenômeno. Ao contrário, o mundo inteligível corresponde ao noumenon, ou coisa em 

si, que não se encontra submetido às leis causais naturais e do qual nada podemos saber. 
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homem enquanto pertencente a um mundo sensível e inteligível está presente pelo menos na 

KrV, na GMS e na KpV. A justificação desta distinção possibilitaria, segundo o autor, a afirma-

ção da tese de que a coisa em si mesma é fundamento do fenômeno91, e que se basearia na 

distinção “grosseira” entre mundo sensível e mundo inteligível. O resumo que Kant nos ofere-

ceria a esse respeito, segundo Dalbosco (2008), contém três teses básicas, quais sejam, a) a de 

que fenômeno e coisa em si não significam a mesma coisa (o que é deixado bastante claro por 

Kant); b) a coisa em si é fundamento do fenômeno e, c) do mundo sensível distingue-se um 

mundo inteligível, o qual é fundamento do primeiro. Kant se ocuparia mais detidamente com a 

terceira tese, considerando o fato de que provavelmente já discutiu suficientemente os demais 

itens (teses) na KrV. Kant se voltaria, portanto, para a distinção entre mundo sensível e entre 

mundo inteligível e conecta-a (tal distinção) com o conceito de homem, ou seja, Kant tenta 

mostrar que o homem pertence a tal distinção. 

 Com efeito, para mostrar, segundo Dalbosco (2008), que o homem também pertenceria 

a essa distinção, Kant partiria então para o estabelecimento de que, para além da nossa consti-

tuição enquanto meros fenômenos, haveria algo ainda que lhe estaria na base, a saber, o seu eu, 

tal como é constituído em si mesmo, pelo qual o homem deve considerar-se como pertencente 

ao mundo inteligível. Kant estabeleceria então que o próprio homem pertence a esta distinção 

entre sensível e inteligível ou intelectual. De fato, conforme observa Dalbosco (2008), Kant irá 

tentar mostrar que o homem pertence a tal distinção. Tendo tal propósito em vista, Kant irá 

conectar a ideia da separação entre dois mundos, ou dois pontos de vista ao conceito de homem 

por meio da distinção entre o eu do homem em si mesmo e o seu eu enquanto composto por 

meras aparências. Pelo primeiro, tem lugar o ponto de vista inteligível e, pelo segundo, o ponto 

de vista sensível. Sobre isso, vejamos trecho: 

 

Nem sequer a si próprio – e isso, aliás, segundo o conhecimento que 

tem de si mediante a sensação interna – o homem tem o direito de se 

arrogar a vir a conhecer como é em si mesmo. Pois, visto que ele não 

se cria, por assim dizer, a si mesmo e recebe o seu conceito não a priori, 

mas empiricamente, é natural que ele também só possa buscar notícia 

de si mesmo mediante o sentido interno e, consequentemente, apenas 

através da aparência de sua natureza e da maneira pela qual sua consci-

ência é afetada, mesmo que ele tenha necessariamente de supor, além 

dessa qualidade de seu próprio sujeito composta de meras aparências, 

ainda outra coisa subjacente a ela, a saber, o seu eu, como quer que este 

possa ser em si mesmo, tendo, por conseguinte, de se considerar como 

                                            
91 É uma tese de Kant na GMS que o mundo inteligível está na base do mundo sensível, ou seja, constitui o seu 

fundamento (do mundo sensível). Sobre isso temos trecho: “Mas, porque o mundo inteligível contém o fundamento 

do mundo sensível, por conseguinte também das leis do mesmo” (GMS, AA 04: 453).  
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pertencente ao mundo sensível no que concerne à mera percepção e re-

ceptividade das sensações, com respeito, porém, àquilo que possa ser 

nele pura atividade (àquilo que chega à consciência, não de modo algum 

pela afecção dos sentidos, mas imediatamente), <como pertencente> ao 

mundo inteligível, do qual, no entanto, nada mais conhece.92 

 

 

Como observa Dalbosco (2008)93, a pura atividade é dada pelo conceito de razão, a qual 

também é sede das ideias que, enquanto tais, distinguem-se não só da sensibilidade, como tam-

bém do entendimento. Tendo o homem a posse desta pura autoatividade, pode o mesmo ser 

considerado enquanto pertencente ao mundo inteligível. De fato, na terceira seção da GMS 

afirma Kant que o homem encontra realmente em si uma faculdade pela qual se distingue de 

todas as outras coisas, e até de si mesmo, na medida em que ele é afetado por objetos. Esta 

faculdade é a razão94. Esta, como pura atividade própria está ainda acima do entendimento. 

Kant observa, com efeito, que a razão está acima do entendimento, uma vez que enquanto o 

entendimento não pode “produzir outros conceitos senão aqueles que servem meramente para 

subsumir as representações sensíveis a regras”95, a razão, ao contrário, é capaz de algo para o 

qual o entendimento não está habilitado. Ou seja, a razão é capaz de uma pura espontaneidade, 

a que se torna de fundamental importância para a explicação da moralidade, pois prova que o 

homem possui uma causalidade pela qual torna-se capaz de estabelecer a distinção entre um 

mundo sensível e inteligível. Ou seja, como colocará Kant, só a razão mostra sob o nome de 

ideias uma pura espontaneidade. Sobre isso vejamos trecho:  

 

Ora, o homem encontra efetivamente dentro de si uma faculdade pela 

qual se distingue de todas as outras coisas, até de si mesmo na medida 

em que é afetado por objetos, e tal é a razão. Esta, enquanto pura auto-

atividade, eleva-se acima até mesmo do entendimento pelo fato de que, 

muito embora este também seja auto-atividade e não contenha mera-

mente, como o sentido, representações que só têm origem quando se é 

afetado por coisas (por conseguinte, quando se é passivo), ele não pode, 

no entanto, a partir de sua atividade, produzir outros conceitos senão 

aqueles que servem meramente para subsumir as representações sensí-

veis a regras, reunindo-as destarte em uma consciência, sem o qual uso 

da sensibilidade ele absolutamente nada pensaria; ao passo que a razão, 

ao contrário, mostra sob o nome de ideias uma espontaneidade tão pura 

que ela ultrapassa assim tudo o que a sensibilidade possa lhe fornecer, 

provando que sua ocupação principal consiste em distinguir um do ou-

tro o mundo sensível e o mundo inteligível, mas traçando assim para o 

próprio entendimento as suas barreiras.96 

                                            
92 GMS, AA 04: 451/ BA 107 
93 DALBOSCO, 2008, p. 227 
94 Cf. GMS, AA 04: 452 
95 GMS, AA 04: 452 
96 GMS, AA 04: 452 
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 Dessa maneira, o homem, enquanto inteligência, ou seja, enquanto membro de um 

mundo inteligível, não poderá nunca se ver como pertencente a um mundo sensível apenas. Por 

conseguinte, o homem deverá considerar-se sob dois pontos de vista. Primeiro, na medida em 

que pertence ao mundo sensível, deve considerar-se sob a influência de leis da natureza. Em 

segundo lugar, enquanto pertencente ao mundo inteligível, deve considerar-se sob a influência 

de leis que são fundadas unicamente na razão, quais sejam, as leis morais. Ou seja, o indivíduo 

considera-se sob o ponto de vista da sua liberdade da vontade. Devemos observar que neste 

ponto do texto em que Kant afirma que possuímos uma faculdade (razão) por meio da qual 

somos capazes de distinguir um mundo sensível e inteligível, Kant parece atribuir um papel de 

maior importância à razão, parecendo valer-se dela, enquanto uma faculdade incontestável de 

seres racionais para legitimar o fato de que podemos agir sob a ideia da liberdade, uma vez que 

somos dotados de razão, estabelecendo esta última como aquilo que nos confere o direito à 

pretensão com relação à liberdade da vontade. Segue passagem da GMS: 

 

Mas a pretensão de direito da razão humana, mesmo comum, à liber-

dade da vontade funda-se na consciência e na admissão do pressuposto 

da independência da razão quanto a causas subjetivamente determina-

das, que constituem em sua totalidade o que pertence apenas à sensação 

e deve, por conseguinte, ser colocado sob a denominação geral da sen-

sibilidade.97  

 

 

A tese de Kant seria, portanto, segundo Dalbosco (2008), a de que a razão possui uma 

espontaneidade tão pura que por meio dela poderia ir muito além de tudo aquilo que a sensibi-

lidade poderia alcançar. Portanto, o homem possui razão, ou seja, ele possui uma pura atividade 

que não é outra coisa senão pura espontaneidade. Com isso, seria mostrado que ele (o homem) 

é um ser de inteligência e, enquanto tal, pertence ao mundo inteligível. Mas com isso também 

ficaria provado, segundo Dalbosco (2008), a legitimidade dos dois pontos de vista, através dos 

quais ele pode se considerar a si mesmo, ou seja, o ponto de vista do mundo sensível, no qual 

ele se submete às leis causais e ao determinismo da natureza e o ponto de vista do mundo 

inteligível, no qual ele está mediante leis que estão fundadas unicamente na razão (leis morais). 

Uma vez tendo sido legitimado ao homem o pensamento que assegura a sua participação no 

mundo inteligível, ganha-se com isso uma premissa fundamental que garante, ela mesma, se-

gundo Dalbosco (2008), a conexão entre a vontade humana e a liberdade. É, por conseguinte, a 

                                            
97 GMS, AA 04: 457 
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sua pertença ao mundo inteligível, por ser um ser dotado de pura espontaneidade, que o homem 

possui liberdade e, enquanto livre, pode pensar a causalidade da sua vontade como indepen-

dente de influências de ordem sensível. O fato é que a distinção operada entre um mundo sen-

sível e inteligível parece ser um ponto, de fato, crucial colocado por Kant, dando a entender que 

a capacidade de nos colocarmos enquanto membros de um mundo inteligível seria uma condi-

ção indispensável do próprio fato de sermos morais, o que parece claro na passagem a seguir: 

 

O conceito de um mundo inteligível é, pois, apenas um ponto de vista 

que a razão se vê necessitada a tomar fora das aparências para se pensar 

a si mesma enquanto prática, o que não seria possível se os influxos da 

sensibilidade fossem determinantes para o homem, mas que é, sim, ne-

cessária na medida em que não lhe deva ser denegada a consciência de 

si mesmo enquanto inteligência, por conseguinte enquanto causa racio-

nal e ativa pela razão, isto é, livremente eficiente.98 

 

Podemos perceber, com relação à Dalbosco (2008) e à Schönecker e Wood (2014), que 

tais autores consideram, em outras palavras, o recurso ao idealismo transcendental indispensá-

vel no que se refere ao problema do estabelecimento da liberdade bem como com relação à 

validade da lei moral para seres racionais sensíveis. Com efeito, também podemos encontrar a 

necessidade de pressupormos um mundo inteligível além do sensível também em O’Neill 

(1989) em Constructions of Reason: Explorations of Kant’s Practical Philosophy em que a 

autora irá afirmar que a chave para tal necessidade de fazermos tal pressuposição encontra-se 

no próprio ponto de vista naturalista99, ou seja, sensível. Segundo a autora, Kant usa os termos 

do “mundo sensível” e do “mundo inteligível” e dos pontos de vista naturalista e prático de 

modo mais ou menos intercambiáveis, e é o último termo (mundo inteligível) que é usado para 

dar fundamento ou ancorar o primeiro, o que como já vimos é uma tese de Kant. Segundo a 

autora, Kant defende três pontos, quais sejam, (1) que ambos os pontos de vista, tanto do mundo 

sensível quanto do mundo inteligível são ambos indispensáveis, (2) que o ponto de vista teórico 

e o conhecimento da natureza que ela representa não estão disponíveis sem o ponto de vista 

prático e, finalmente, (3) que ambos os pontos de vista são compatíveis entre si.  

A autora irá defender, em outros termos, que o ponto de vista teórico exige o ponto de 

vista prático, e que se o ponto de vista teórico é indispensável para nós, o ponto de vista prático 

também o será, uma vez que ele é exigido pelo primeiro, o que explicaria a necessidade de 

pressupormos não só que na base do mundo sensível tem que haver um mundo inteligível, mas 

                                            
98 GMS, AA 04: 457 
99 A autora usa o termo naturalista para referir-se ao ponto de vista sensível ou ao ponto de vista segundo o qual 

conhecemos os objetos da experiência.  
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a própria necessidade de pressupormos um mundo inteligível. Ao lermos a terceira seção da 

GMS pensamos, segundo a autora, com razão, que devemos considerar-nos como pertencentes 

ao mundo sensível e ainda que devemos reivindicar a liberdade em termos teóricos. Com efeito, 

O’Neill (1989) retorna à primeira Crítica para tentar chegar a uma solução quanto à necessidade 

de pressupormos não apenas o ponto de vista do mundo sensível, mas também inteligível.  

De acordo com a autora, a chave para a explicação de tal necessidade encontra-se no 

próprio ponto de vista naturalista. Nesse sentido, a autora observa que no que tange ao ponto 

de vista naturalista ou ao modo de conhecer natural, segundo a experiência, nós nunca podere-

mos oferecer a totalidade de condições ordenada causalmente, muito embora o uso empírico da 

razão deva esforçar-se no sentido de realizar uma completude das condições. Ou seja, o que a 

autora observa é que muito embora não possamos realizar uma completude quanto à cadeia 

total de causa e efeito, tal totalidade é, paradoxalmente, uma necessidade da razão, e algo para 

o qual a mesma irá sempre dirigir-se. No entanto, não obstante tal esforço, tal completude é 

somente um ideal regulativo, e não realizável. As explicações causais do mundo natural, se-

gundo a autora, funcionam apenas na condição de que o naturalismo e as explicações causais 

não representem a única causalidade possível. A única maneira, portanto, de adotar o ponto de 

vista naturalista, sem que caiamos em antinomias100 seria reconhecer o escopo restrito da ex-

plicação naturalista. A consideração das antinomias e do escopo consequentemente restrito da 

compreensão naturalista justificaria, para a autora, a ideia de que Kant tenha exposto o mundo 

inteligível enquanto contendo o fundamento para o mundo sensível, estando, dessa maneira, os 

fundamentos finais do mundo sensível para além do mesmo. Tais fundamentos (inteligíveis) da 

natureza estão fora do alcance do nosso conhecimento. Temos, então, do ponto de vista que a 

autora chama de naturalista, a justificativa para que consideremos o ponto de vista naturalista 

como não sendo o único. No entanto, a autora questiona: por que devemos considerar um ponto 

de vista especificamente prático? Por que devemos nos transferir a um mundo inteligível ou 

pensar em nós mesmos como sendo capazes de agir independentemente de causas estranhas? 

Por que a dualidade de dois pontos de vista não pode ser considerada enquanto sendo uma 

necessidade antropológica apenas? Não seria possível que o mundo inteligível não fosse apenas 

inacessível, mas também irrelevante de um ponto de vista prático (moral)? 

Com efeito, O’Neill (1989), em sua análise, irá sustentar que o argumento constante da 

Segunda Analogia da KrV pode fornecer uma chave para a explicação de que o ponto de vista 

prático não é uma ilusão. A Segunda Analogia denominada de “Princípios da sucessão no 

                                            
100 Ver o ponto 4.4 deste trabalho. 



59 
 

tempo segundo a lei da causalidade” trata das relações de causa e efeito (a qual será vista mais 

adiante). De modo geral, a relação de causa e efeito refere-se à sucessão necessária dos aconte-

cimentos (fenomênicos) no mundo. Ou seja, para tudo o que acontece tem que haver uma causa 

precedente no tempo, necessariamente e sem quaisquer exceções ao caso. Irá colocar Kant na 

seção em questão que todos os fenômenos que se sucedem no tempo são, no seu conjunto, 

apenas mudanças, isto é, um ser e não-ser sucessivos das determinações da substância que per-

manece. Percebemos que os fenômenos se seguem uns aos outros, isto é, que há um estado de 

coisas em certo tempo, enquanto havia o seu contrário no estado precedente. Ou seja, ligamos 

duas percepções no tempo.  

Tal ligação, segundo Kant na KrV, não é obra do simples sentido e da intuição, mas é o 

produto de uma faculdade sintética da imaginação. Kant distingue duas formas de apreensão da 

sucessão no tempo, quais sejam, (1) uma sucessão subjetiva da apreensão e (2) uma sucessão 

objetiva. Para exemplificar as duas espécies de apreensão, temos dois exemplos ilustrativos 

dados por Kant na KrV, quais sejam, um que se refere à apreensão do diverso em uma casa e o 

outro que se refere à posição de um barco. No que se refere ao primeiro exemplo da casa, a 

nossa representação poderia começar pelo cimo e terminar no solo, etc. Na série das percepções 

não há nenhuma ordem determinada. No caso do barco, temos que quando vemos um barco 

impelido pela corrente, a nossa percepção da sua posição a jusante do curso do rio segue-se à 

percepção da sua posição a montante, e seria impossível que, na apreensão de tal fenômeno, o 

barco pudesse ser percebido primeiro a jusante e depois a montante da corrente101. A ordem da 

sequência das percepções é, portanto, determinada. No que se refere a esses dois modos de 

apreensão, a Segunda Analogia, segundo O’Neill (1989), argumenta que o fundamento da se-

quência objetiva, portanto, da explicação naturalista, reside no fato de distinguir o que contro-

lamos daquilo que está fora do nosso controle. Ou seja, somos capazes de distinguir uma se-

quência a qual não podemos definir e uma a qual somos capazes de apreender uma sequência 

definida.  

Com efeito, o argumento de O’Neill (1989), é que para tanto necessitamos de uma agên-

cia (agency), que passa a ser considerada como uma condição ou um pressuposto do julgamento 

causal. A Segunda Analogia, para a autora, invoca a liberdade prática para explicar a possibili-

dade da explicação causal. Seguir-se-ia que, se o ponto de vista teórico é visto como sendo 

indispensável para nós, o ponto de vista prático também o será. O argumento da Segunda Ana-

                                            
101 KANT, KrV, B 237/ A 192 e B238/ A 193 
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logia, em suma, forneceria o argumento adicional que explicaria porque Kant mantém na ter-

ceira seção da GMS, não só que o mundo sensível tem a sua base no mundo inteligível, mas 

especificamente que devemos nos transferir para um mundo inteligível, uma vez que, para a 

autora, se quisermos ter conhecimento empírico ou científico, não somente podemos, mas de-

vemos ser agentes livres. Portanto, o ponto de vista teórico explicaria, segundo a autora, a ne-

cessidade de pressupormos o ponto de vista prático. 

Retornando para Dalbosco (2008), temos que o raciocínio (a estratégia de Kant) proce-

deria do seguinte modo: esclarece-se, primeiro, que o homem, por ser um ser de inteligência, 

pode adotar a perspectiva do mundo inteligível e, em segundo lugar, por poder adotá-la, dispõe 

de uma causalidade que se chama vontade, cuja propriedade é a liberdade. Com efeito, segundo 

Dalbosco (2008), a introdução de uma versão bem determinada de idealismo transcendental 

garantiria que o homem possa ser considerado a partir de um duplo ponto de vista, como já 

posto. Com este pensamento ficariam legitimadas para o homem as mesmas propriedades atri-

buídas ao ser racional em geral. 

Segundo Dalbosco (2008), se sua interpretação é plausível, seria possível afirmar que 

Kant se vê dispensado de ter que deduzir o conceito de liberdade, uma vez que, ao introduzir o 

problema do círculo enquanto concessão de um princípio, ele estaria concedendo, provisoria-

mente, a liberdade como ideia, para não ter que mostrá-la como um conceito deduzido. Tal 

concessão seria superada, na sequência, com a introdução do idealismo transcendental. Por-

tanto, não seria a impossibilidade de uma dedução do conceito de liberdade que levaria ao su-

posto “fracasso” e ao “abandono” da solução do programa de fundamentação na GMS, isso 

porque, segundo o autor, Kant não tentou a sério deduzir o conceito de liberdade.  

Para levar adiante a tarefa de dedução da lei moral Kant necessitou apenas, para Dal-

bosco (2008), da legitimação da liberdade como ideia, e tal legitimação, que ao mesmo tempo 

significaria o banimento da suspeita do círculo, ocorreria com a introdução da “doutrina” do 

duplo ponto de vista e, com ela, do recurso à perspectiva do mundo inteligível. Este resultado, 

segundo o autor, permitiria reavaliar a solução da GMS, e sua continuidade na KpV e, se pro-

cede, poderia nos auxiliar a levantar argumentos claros contra a tese do fracasso de sua solução 

e de seu abandono em nome da teoria do “factum da razão” da KpV.  

Com efeito, independentemente da questão relacionada à dedução da lei moral na ter-

ceira seção da GMS e que é, sem dúvida, uma questão bastante complexa e que parece guardar 

muitas variáveis, parece certo que possamos perceber alguns elementos em comum entre a GMS 

e a KpV no que diz respeito à justificação do agir moral, o qual está no centro do nosso objetivo. 

Os dois pontos os quais pretenderemos destacar são dois apenas. O primeiro diz respeito ao fato 
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de que tanto na GMS quanto na KpV há uma afirmação categórica de que a razão é por si só 

prática, ou seja, que determina de modo categórico a vontade do indivíduo e que a razão prática 

comum nos confirma isso. O outro ponto refere-se ao sentimento moral, o qual é abordado nas 

duas obras e de modo bastante semelhante. No entanto, antes de entrarmos neste paralelo pre-

cisamos antes explicar alguns pontos e retroceder um pouco na argumentação. O agir moral 

naquela primeira (GMS) consiste, de modo geral, na ideia de que seres racionais são dotados de 

razão e liberdade da vontade. Por meio da ideia de liberdade, a qual possuímos, e que possui o 

seu fundamento na razão, somos capazes de distinguir entre duas ordens de coisas, como já 

vimos. Uma das quais corresponde a uma ordem de coisas totalmente distinta da nossa natureza 

sensível, e em que somos levados a agir unicamente sob a ideia da nossa liberdade da vontade. 

E, muito embora, a liberdade não seja um conceito empírico, nem possa sê-lo102, Kant irá afir-

mar, como já colocado, que o uso prático da razão humana comum confirma a capacidade que 

segundo Kant temos de distinguir entre uma ordem sensível e uma inteligível, e que torna pos-

sível que a razão pura seja prática, muito embora não sejamos capazes de explicar como isso 

seja possível, ou seja, de como a razão pura possa ser prática. Sobre não podermos explicar o 

interesse dos indivíduos na lei moral, segue passagem da GMS: 

 

Mas, agora, como é que a razão pura, sem outras molas propulsoras, não 

importa donde sejam tiradas, pode ser prática por si mesma, isto é, como 

é que o mero princípio da validade universal de todas as máximas en-

quanto leis (o qual, é verdade, seria a forma de uma razão prática pura), 

sem qualquer matéria (objeto) da vontade em que se possa tomar de 

antemão um interesse qualquer, pode constituir por si mesmo uma mola 

propulsora e produzir um interesse, que diríamos puramente moral, ou 

por outras: como é que a razão pura pode ser prática, explicar isso, eis 

aí algo de que toda razão humana é inteiramente incapaz, e todo esforço 

e trabalho no sentido de buscar explicação é em pura perda.103 

 

Segundo Kant na GMS não podemos explicar como a razão pura possa ser prática. Caso 

fôssemos capazes disso estaríamos transgredindo, com efeito, todos os limites da própria razão, 

cuidadosamente estabelecidos na KrV, bem como se tentássemos explicar a liberdade. Sobre 

isso segue trecho: “Mas a razão transgrediria todos os seus limites tão logo empreendesse ex-

plicar como a razão pura pode ser prática, o que seria o mesmo que explicar como é possível a 

liberdade”.104 A impossibilidade de explicarmos algo com respeito ao nosso interesse pela lei 

                                            
102 Cf. “Todos os homens se pensam livres quanto à vontade. Daí provêm todos os juízos sobre as ações tais como 

deveriam ter acontecido, embora não tenham acontecido. Não obstante, essa liberdade não é nem pode ser um 

conceito da experiência (...)” (GMS, AA 04: 455).  
103 GMS, AA 04: 461 
104 GMS, AA 04: 458 
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moral e à liberdade, ou como a razão pura possa ser prática, deve-se ao fato colocado por Kant 

de que só podemos explicar aquilo em que possamos nos reconduzir segundo leis naturais. 

Como sabemos, a moralidade e a liberdade não estão no âmbito possível de leis naturais e con-

dicionadas pois dizem respeito a uma outra ordem de coisas, ou seja, de leis incondicionadas, 

que não podem ser apreendidas pelo modo de conhecer natural ou empírico característico da 

experiência como a conhecemos105. Sobre o fato de não podermos explicar a liberdade, ou mais 

especificamente, as razões pelas quais não podemos empreender uma tal investigação, segue 

passagem: 

 
Pois não podemos explicar nada, a não ser o que podemos reconduzir a 

leis cujo objeto possa ser dado numa experiência possível qualquer. A 

liberdade, porém, é uma mera ideia cuja realidade objetiva não pode de 

maneira alguma ser comprovada segundo leis naturais, por conseguinte 

tampouco numa experiência possível qualquer, não podendo, pois, ja-

mais ser compreendida ou sequer discernida, porque jamais se pode 

calçá-la num exemplo segundo uma analogia qualquer. Ela só vale 

como pressuposto necessário da razão num ser que acredita ter consci-

ência de uma vontade, isto é, de uma faculdade bem diversa da mera 

faculdade apetitiva (a saber, a faculdade de se determinar a agir en-

quanto inteligência, por conseguinte segundo leis da razão, indepen-

dente de instintos naturais). Mas onde cessa a determinação segundo 

leis da natureza também cessa toda explicação, e nada mais resta senão 

defender, isto é, rebater as objeções daqueles que alegam ter enxergado 

mais fundo dentro da essência das coisas (...).106 

   

                                            
105 Também sobre a impossibilidade de nos aventurarmos na pretensão de explicar não só como a razão pura pode 

ser prática, mas também com relação à conceitos diretamente relacionados à mesma, como liberdade, interesse e 

mundo inteligível Kant coloca na GMS que quando tentamos conhecer tais conceitos nos colocamos, com efeito, 

naquilo que Kant irá denominar de “limite supremo de toda investigação moral”. Ou seja, há um limite sobre 

aquilo que podemos conhecer quando falamos de conceitos que transcendem os limites de toda experiência e, 

portanto, daquilo que pode ser conhecido. Vejamos citação: “Eis aqui, pois, o limite supremo de toda investigação 

moral, determinar o qual, porém, é de grande importância já pela seguinte razão: por um lado, para que a razão 

não fique a dar voltas no mundo sensível buscando, de uma maneira nociva para os costumes, pelo móbil supremo 

e <por> um interesse compreensível, mas empírico; por outro lado, porém, para que ela não fique a bater as suas 

asas, imponente e sem sair do lugar nesse espaço, para ela vazio, dos conceitos transcendentes, ao qual se dá o 

nome de um mundo inteligível, e não se perca entre fabulações urdidas pela mente” (GMS, AA 04: 462). Da 

incapacidade a qual temos de conhecermos uma causalidade incondicional, ou seja, a liberdade necessária ao agir 

moral não significa que não possamos pressupô-la. Ao contrário, a sua suposição (da liberdade) para o agir moral 

é algo que se faz necessário. Vejamos trecho da GMS: “ O uso especulativo da razão, no que respeita à natureza, 

leva à necessidade absoluta de uma causa suprema qualquer do mundo; o uso prático da razão, tendo em vista a 

liberdade, também leva a uma necessidade absoluta, mas apenas das leis das ações de um ser racional enquanto 

tal. Ora, é um princípio essencial de todo uso de nossa razão fazer avançar seu conhecimento até a consciência de 

sua necessidade (pois, sem esta, não seria conhecimento da razão). Mas também é uma restrição igualmente es-

sencial da mesmíssima razão que ela não possa discernir nem a necessidade do que existe ou acontece nem <a> 

do que deve acontecer se ela não tomar por fundamento uma condição sob a qual algo existe ou acontece ou deve 

acontecer. Dessa maneira, porém, a satisfação da razão se vê sempre adiada pela contínua re-indagação da condi-

ção. Por isso, ela busca sem descanso o incondicionalmente necessário e se vê necessitada a supô-lo sem qualquer 

meio de torná-lo compreensível, dando-se por muito feliz se puder ao menos descobrir o conceito compatível com 

essa pressuposição” (GMS, AA 04: 463). 
106 GMS, AA 04: 458 
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A mesma impossibilidade relatada por Kant quanto a não podermos conhecer a liber-

dade é conferida a algo com o qual Kant também parecia insatisfeito no início da terceira seção, 

ou seja, o interesse pela lei moral. Kant irá colocar, mais ao final da terceira seção da GMS, que 

a impossibilidade subjetiva de explicar a liberdade da vontade é o mesmo que a impossibilidade 

de descobrir e tornar compreensível o interesse que possamos ter por ela. Sobre a impossibili-

dade de explicarmos o interesse do homem pela lei moral vejamos passagem:  

 

A impossibilidade subjetiva de explicar a liberdade da vontade é a 

mesma coisa que a impossibilidade de descobrir e tornar compreensível 

um interesse que o homem possa tomar nas leis morais; e, não obstante, 

ele efetivamente toma um interesse cujo fundamento em nós chamamos 

de sentimento moral (...).107 

 

 Entretanto, muito embora Kant afirme que não podemos oferecer uma explicação 

quanto à liberdade, bem como ao interesse que podemos ter pela lei moral, devemos observar 

que a impossibilidade de explicar a liberdade, por exemplo, não representa, com efeito, obstá-

culo algum à moralidade em Kant, uma vez que o mesmo afirma na GMS que “para um ser que 

não pode agir senão sob a ideia de sua própria liberdade, valem para ele as mesmas leis que 

obrigariam um ser que fosse realmente livre”.108 Ainda podemos citar a passagem em que Kant 

coloca de maneira clara que a questão relativa à possibilidade de um imperativo categórico é 

respondida na medida em que podemos pressupor a ideia da liberdade, o que se faz suficiente 

para os propósitos práticos, ou seja, morais.109 Vejamos passagem sobre isso:  

 

A questão, pois, como é possível um imperativo categórico, pode ser 

respondida, é verdade, na medida em que se pode indicar a única pres-

suposição sob a qual apenas é ele possível, a saber, a ideia da liberdade, 

bem como <na medida> em que se pode discernir a necessidade dessa 

pressuposição, o que é suficiente para o uso prático da razão, isto é, 

para a convicção da validade desse imperativo, por conseguinte tam-

bém da moral.110 

 

Com relação ao interesse pela lei moral, temos que tal interesse é colocado por Kant 

como sendo algo certo, uma vez que é afirmado que ele, ou seja, o homem, “efetivamente toma 

                                            
107 GMS, AA 04: 458/460 
108 Ver nota n. 79 deste trabalho. 
109 Ainda podemos ver a citação: “De resto, a ideia de um puro mundo inteligível concebido como um todo formado 

por todas as inteligências, ao qual nós próprios pertencemos enquanto seres racionais (embora, por outro lado, 

<sejamos> ao mesmo tempo membros do mundo sensível) permanece sempre uma ideia útil e lícita em vista de 

uma crença racional (muito embora todo saber chegue ao fim em sua fronteira), a fim de produzir em nós um vivo 

interesse na lei moral mediante o magnífico ideal de um reino dos fins em si mesmos (seres racionais), aos quais 

só podemos pertencer enquanto membros se nos comportarmos cuidadosamente segundo máximas da liberdade 

como se fossem leis da natureza” (GMS, AA 04: 462). 
110 GMS, AA 04: 461 
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um interesse” na lei moral. Portanto, com relação à impossibilidade de explicarmos o interesse 

humano na lei moral nos é totalmente vedado: “a explicação do como e por que nos interessa a 

universalidade da máxima enquanto lei, por conseguinte, a moralidade, é inteiramente impos-

sível para nós homens”.111 E, no entanto, apesar da liberdade ser considerada apenas enquanto 

ideia, será a razão, mediante ideias (as quais unicamente pode produzir), ou seja, mediante a 

liberdade, que será a causa (moral) de um efeito. 

 No fundamento do interesse moral estaria aquilo que Kant denomina por sentimento 

moral112, o qual Kant também irá abordar na KpV. Segundo Kant, para que um ser racional 

sensivelmente afetado queira aquilo a que a razão lhe prescreve como devendo querer seria 

preciso que a razão tenha a faculdade de lhe infundir um sentimento de prazer ou de comprazi-

mento no cumprimento do dever. Disso, poderíamos pensar que surge uma heteronomia113, no 

entanto, o sentimento moral deverá ser considerado enquanto um efeito subjetivo que a lei 

exerce sobre a vontade, pois só a razão nos oferece as razões objetivas. A heteronomia surgiria 

justamente do fato de que, como vimos, a filosofia moral Kantiana não admite, conforme já 

deixamos claro, qualquer fundamento empírico/sensível que baseie nossas ações enquanto mo-

rais. Vejamos a passagem abaixo:  

 

                                            
111 GMS, AA 04: BA 123 
112 Segundo Santos (1994) em “O sentimento moral e o sentimento na moral” constante do capítulo IV da primeira 

parte de “A Razão Sensível: Estudos Kantianos”, poucos filósofos teriam tido mais viva do que Kant a consciência 

do paradoxo que envolve quase tudo o que é humano. Com efeito, Kant não fugiria a tal paradoxo, mas antes o 

poria em claro. Um desses paradoxos diria respeito, com efeito, à vivência moral. Ou seja, segundo o autor, se por 

um lado revela-se na vivência moral a pura representação da lei moral como aquele princípio que deverá determi-

nar a vontade de maneira incondicional, sem que tenhamos qualquer elemento de ordem sensível ou passional que 

possa interferir. Por outro lado, temos que, segundo Santos (1994), Kant é surpreendido ao notar que essa pura 

representação da lei moral não só vai inseparavelmente acompanhada por um sentimento, como, mais estranho, 

seria ela mesma a causa de um sentimento muito peculiar. De acordo com Santos (1994), contrariamente ao que 

muitas interpretações da filosofia prática de Kant nos faz crer, Kant estaria muito longe de pensar que a vivência 

moral no homem se reduz à pura representação da lei. Para além da lei moral, como observa o autor, que é, com 

efeito, o fundamento objetivo de determinação da vontade, estaria presente um fundamento subjetivo, um impul-

sionador (Triebfeder), o único que seria capaz de levar o sujeito a tornar efetivo o que a razão dita. O autor observa 

que, se o princípio objetivo reside na razão ou no entendimento prático, seria no coração que o sentimento moral 

encontraria a sua sede. Conforme coloca Santos (1994), juntos, o princípio objetivo e o princípio subjetivo, ou 

seja, o sentimento moral, “constituem a completa vivência moral do homem enquanto ser que, sendo racional, é 

ao mesmo tempo sensível”. Segundo o autor, há um reconhecimento por parte de Kant da importância do senti-

mento na vivência moral. Com efeito, o sentimento constituiria antes um dos elementos que confeririam consis-

tência e garantiriam a continuidade da concepção Kantiana da moralidade e que deveria ser tido em conta para 

uma melhor avaliação da organicidade e da evolução das ideias do filósofo da razão prática, segundo coloca Santos 

(1994). Para o autor, o que Kant ainda não tinha claro seria como que o princípio moral, que é um conceito trans-

cendental ou um conceito puro do entendimento pode ter uma relação com o prazer ou o desprazer, que são, com 

efeito, de ordem sensível. Ainda afirma Santos (1994) que essa concepção do sentimento moral, como sendo pro-

duzido diretamente pela representação da lei objetiva e como motor da vontade para a execução da mesma, implica 

o inequívoco reconhecimento, por parte de Kant, da dimensão emotiva e efetiva na vivência moral (Cf. SANTOS, 

1994, p.89-92). 
113 Heteronomia refere-se àquilo que está em desacordo com o que é moral. 
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(...) um interesse cujo fundamento em nós chamamos de sentimento 

moral, o qual alguns fazem falsamente passar pela norma de nosso ajui-

zamento moral, quando ele deve ser antes considerado como o efeito 

subjetivo que a lei exerce sobre a vontade, para o que só a razão oferece 

as razões objetivas.114 

 

Igualmente, segundo Kant, não somos capazes de explicar, ou, nas palavras do mesmo, 

tornar a priori compreensível o sentimento moral, que não contém nada de empírico:  

 

Mas é inteiramente impossível discernir, isto é, tornar a priori compre-

ensível, como um mero pensamento que não contém, ele próprio, em si 

nada de sensível produza uma sensação de prazer ou desprazer; pois 

isso é uma espécie particular de causalidade, da qual (assim como de 

toda causalidade) nada absolutamente podemos determinar a priori, 

tendo, sim, acerca disso, de indagar a experiência.115 

 

 Com efeito, pelo menos dois aspectos podem ser destacados da abordagem de Kant 

quanto ao sentimento moral na GMS. Um primeiro aspecto diz respeito ao fato de que, embora  

Kant se defenda contra uma possível acusação que lhe poderia ser feita de estar sendo heterô-

nomo quanto à sua posição em relação ao sentimento moral, me parece um tanto problemático 

que Kant coloque o sentimento moral como uma condição necessária para o ser racional sensí-

vel querer aquilo que só a razão lhe prescreve como devendo querer. Contudo, devemos obser-

var que na GMS claramente não é a intenção de Kant estabelecer qualquer espécie de senti-

mento, ainda que não empírico, como fundamento do agir moral, caso contrário ele entraria em 

profunda contradição com a ideia de um agir moral independente de condições sensíveis, ideia 

essa que parece central no desenvolvimento de sua filosofia moral, sem contarmos os seus tex-

tos dos anos 90. Tanto não é essa a sua intenção que Kant afirma que a lei nos interessa na 

medida em que se originou de nossa vontade enquanto inteligência, por conseguinte, de nosso 

eu propriamente dito116. O outro ponto, esclarecido no primeiro, diz respeito ao fato de que 

Kant afirma que o fundamento do nosso interesse na lei moral está justamente no sentimento 

moral colocado pelo mesmo, tal como observado em citação passada.  

 Comentamos em parágrafo anterior que parecem haver pontos em comum no que diz 

respeito à justificação do agir moral na GMS e na KpV, embora também possam haver diferen-

ças. O ponto em comum em relação às duas obras parece ser o de que, (1) tanto em uma quanto 

na outra, há uma certeza, que parece antes independente de qualquer justificação, de que o 

                                            
114 GMS, AA 04: 460 
115 GMS, AA 04: BA 123 
116 Cf. GMS, AA 04: 461 
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indivíduo é capaz de agir moralmente, e que o uso da razão prática comum confirma isso. Na 

GMS, como vimos, Kant afirma que mediante a ideia da liberdade, ou seja, mediante o seu 

pensamento somos transportados a uma ordem de coisas possível pela liberdade, e que o uso da 

razão prática comum confirma isso. Tal afirmação assemelha-se bastante com a colocação de 

Kant na KpV. Nesta última, como veremos, o agir moral é explicado mediante um factum ab-

solutamente inexplicável por todos os dados anteriores da razão, como veremos de modo mais 

detalhado em tópico mais à frente. Tal factum significa que possuímos uma consciência imedi-

ata da lei moral. Também afirma que a experiência demonstra isso, ou seja, demonstra uma 

certa ordem dos conceitos na KpV, ou seja, de que primeiro conhecemos a lei moral para depois 

nos tornarmos conscientes da liberdade. A semelhança ocorre justamente no fato de que a pos-

sibilidade da moralidade é tomada como algo certo, indubitável, não obstante não possamos, 

no caso da GMS explicar como a razão pura possa ser prática, nem possamos explicar o factum 

da razão na KpV. O outro ponto (2) em comum entre a GMS e a KpV, embora não diretamente 

relacionado com a justificação do agir moral, diz respeito ao sentimento moral, o qual Kant 

aborda nas duas obras de maneira muito semelhante, colocando tal sentimento como funda-

mento do interesse que temos na lei moral, embora alertando para o fato de que o sentimento 

moral não deva ser encarado como norma de nosso ajuizamento moral. 

Dados os esclarecimentos quanto à introdução do idealismo transcendental para resolver 

o problema relacionado com o “círculo vicioso” na GMS e, após terem sido dados elementos 

para a explicação da razão pela qual, por meio da distinção entre sensível e inteligível podemos 

nos considerar enquanto livres, nos deteremos agora mais detalhadamente na discussão da va-

lidade do imperativo categórico e na sua dedução. Também abordaremos a posição de Henrich 

(1998) em consonância com a posição de O’Neill (1989) segundo a qual não temos escolha 

senão pressupor que ao mundo sensível subjaz um mundo inteligível. Devemos esclarecer aqui 

que quando falamos na distinção entre um mundo sensível e um mundo inteligível devemos ter 

em mente que tal distinção cabe tanto no que diz respeito ao campo prático quanto teórico. 

Quando falamos da distinção entre sensível e inteligível do ponto de vista prático, estamos nos 

referindo especificamente ao próprio homem em relação às suas ações. Dessa maneira, vimos 

que o indivíduo, quando inserido em tal distinção, deve ter as suas ações avaliadas do ponto de 

vista do seu eu enquanto mera aparência (o qual governam leis naturais causais) e o seu eu em 

si mesmo (o qual governam leis incondicionais). No entanto, veremos agora que tal distinção 

também cabe ao ponto de vista teórico.  

Para Henrich (1998) no ponto IV: The Intelligible and the Moral World do capítulo 12 

de Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals a introdução do idealismo transcendental 
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representa não só a resolução do problema relacionado com o “círculo vicioso” na GMS, mas 

representa, ao mesmo tempo, a razão pela qual o imperativo pode ser válido para os indivíduos, 

estando em acordo, portanto, com a posição de Dalbosco (2008), bem como com a posição de 

Schönecker e Wood (2014) confirme já declarado, uma vez que para Henrich (1998) o problema 

gerado por Kant com relação ao círculo é resolvido por um argumento que pode ser dividido 

em dois passos, quais sejam, (1) Kant primeiro mostra que a razão teórica faz por si mesma 

também a distinção entre dois mundos. Através da ideia de liberdade nos transportamos para o 

mundo inteligível e pensamos em sua lei como imediatamente válida para a nossa vontade; (2) 

Com base na representação teoricamente fundamentada da relação dos dois mundos, também 

se poderia entender como o imperativo categórico pode se tornar válido como um imperativo. 

A lei seria válida, especificamente na forma de um imperativo, porque não teríamos escolha 

senão pensar que o mundo do entendimento subsiste por si mesmo no mundo dos sentidos como 

dependente dele. Com relação à primeira parte da afirmação (1) de Henrich (1998), qual seja, 

de que a razão teórica faz também por si mesma uma distinção entre dois mundos, é uma afir-

mação que pode ser verificada facilmente na GMS. Vejamos trecho: 

 

Uma observação que não exige nenhuma reflexão lá muito subtil para 

se proceder a ela, mas, que se pode supor que o entendimento mais co-

mum possa fazer (embora à sua maneira, mediante uma obscura distin-

ção do poder de julgar que ele chama de “sentimento”), é <a seguinte>: 

que todas as nossas representações que nos chegam sem o nosso arbítrio 

(como as dos sentidos) não nos dão a conhecer os objetos senão da ma-

neira como eles nos afetam, permanecendo-nos desconhecido o que 

possam ser em si; por conseguinte, no que concerne a essas representa-

ções, que, através delas, por maior que seja o esforço de atenção e cla-

reza que o entendimento possa jamais acrescentar a elas, só podemos 

chegar ao conhecimento das aparências, jamais das coisas em si mes-

mas.117  

 

 

 Na continuação desta citação Kant afirma que por trás das aparências, ou seja, daquilo 

que nos é dado à nossa sensibilidade, é preciso admitir ainda uma outra ordem de coisas que 

não se identifica com as aparências, qual seja, a ordem correspondente à coisa em si mesma. 

Segue trecho:  

Uma vez feita essa distinção (em todo o caso observada pela mera di-

versidade observada entre as representações que podem nos ser dadas 

de outra parte e nas quais somos passivos e as que produzimos a partir 

de nós mesmos e pelas quais provamos nossa atividade), segue-se por 

                                            
117 GMS, AA 04: 450/451 
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si só que é preciso conceder e supor por trás das aparências ainda outra 

coisa que não é aparência, a saber, as coisas em si (...).118 

 

 No que concerne àquilo que temos que admitir, segundo Kant, que está por trás do con-

teúdo fenomênico, por se tratar da coisa em si, nós nada poderemos saber. Mas podemos apenas 

ter conhecimento da maneira como tal conteúdo, apenas enquanto fenômeno nos afeta. Esta 

distinção operada pela razão teórica resulta numa separação “ (...) grosseira, entre um mundo 

sensível e um mundo do entendimento”.119 A separação colocada entre um mundo sensível e 

um mundo do entendimento em questão parece se referir, em um primeiro momento, àquilo que 

nos é externo (objetos) e pode ser dado à nossa intuição sensível para o conhecimento empírico. 

Poderíamos dizer, portanto, de acordo com Henrich (1998), que tanto no âmbito teórico 

quanto prático há uma separação entre os âmbitos fenomênico e noumênico, muito embora o 

autor argumente que a distinção entre os dois mundos é introduzida exclusivamente pela razão 

teórica, e não seria dito em parte alguma que poderíamos identificar o mundo do entendimento 

com um mundo moral possível pela liberdade. Seria explícito apenas que o ser humano conta 

com seu “eu” e o que nele pode ser “pura atividade” como parte de um mundo intelectual. Se 

compararmos, segundo Henrich (1998), o argumento sobre a liberdade lógica transcendental (a 

qual já vimos), e o argumento relativo à distinção entre dois mundos ou duas ordens, ficará 

claro, antes de tudo, que Kant pretende sublinhar novamente o aspecto da espontaneidade da 

razão.  

De fato, se analisarmos a terceira seção da GMS, percebemos, na minha opinião, que a 

espontaneidade conferida ao indivíduo se deve, sobretudo, ao fato de que o mesmo possui razão. 

Isso se deve ao fato de que, lembremos, Kant logo no início da terceira seção da GMS afirma 

que, conforme já foi colocado aqui, a vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, 

enquanto racionais, e liberdade seria a propriedade desta causalidade. Dessa maneira, temos 

que todo o indivíduo ou ser vivo de maneira geral, que é dotado de razão, será, consequente-

mente, dotado de vontade, a qual deverá possuir como propriedade a liberdade. Devemos lem-

brar também que no segundo ponto da terceira seção Kant irá afirmar que devemos atribuir a 

todo o ser dotado de razão e vontade, a capacidade de agir sob a ideia da liberdade.120  

Com efeito, a relação entre agir de modo espontâneo ou livremente e a razão parece 

ainda mais nítida quando Kant parece relacionar a capacidade que o indivíduo racional tem de 

distinguir entre uma ordem sensível e intelectual, conforme visto em citação passada. Com 

                                            
118 GMS, AA 04: 451 
119 GMS, AA 04: 451 
120 GMS, AA 04: 448 
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efeito, segundo Henrich (1998), devemos concluir que não é possível identificar a lei do mundo 

inteligível com a lei moral sem que a capacidade racional seja conhecida.121 Portanto, o que 

Henrich (1998) afirma é que não podemos pensar um mundo moral, ou seja, um mundo em que 

os indivíduos ajam segundo a lei moral, sem que admitamos a racionalidade dos mesmos (dos 

indivíduos). Em outros termos, sem razão, não haveria possibilidade de qualquer moral. E a 

possibilidade de um mundo moral dependeria, para o autor, de que a distinção entre os dois 

mundos fosse feita122. Não só deveríamos pressupor a própria racionalidade na concepção de 

um mundo moral. Mas deveríamos supor também a vontade do indivíduo, uma vez que seria “ 

através da existência de uma vontade que ela [a razão] pode completar o pensamento de um 

segundo mundo (...)”.123 Dessa maneira, vemos que para Henrich (1998), a distinção entre o 

mundo sensível e inteligível torna-se crucial na medida em que a possibilidade de um mundo 

moral, como coloca Henrich (1998), está diretamente relacionado à possibilidade de tal distin-

ção.  

 Retornando à questão relativa à introdução do idealismo transcendental para explicar a 

capacidade dos indivíduos de agirem moralmente, muito embora tenhamos visto até agora po-

sições favoráveis à ideia de que a introdução do idealismo transcendental é aquilo que se faz 

suficiente no que tange à explicação de como os imperativos categóricos (morais) podem ser 

válidos aos indivíduos, bem como tenhamos trabalhado até o presente momento de forma mais 

detida posições segundo as quais a lei moral tenha sido deduzida com êxito na terceira seção da 

GMS, exporemos agora, de forma tanto quanto possível breve, uma posição contrária a isso, 

qual seja, a de Almeida (1997), em seu artigo: “Liberdade e moralidade segundo Kant” em que 

o autor irá negar que a afirmação de Kant quanto ao nosso pertencimento a um mundo inteligí-

vel seja suficiente para provar que, em outros termos, possuímos a autonomia da vontade ou 

liberdade da vontade exigida pelo imperativo categórico. O autor também irá dissertar sobre 

um outro ponto importante, qual seja, o de que, em virtude da impossibilidade mesma (segundo 

o autor), de que possamos deduzir a liberdade em sentido transcendental na GMS sem que para 

isso necessitemos de uma premissa moral, a dedução da mesma (da lei moral) na GMS estaria 

prejudicada, o que teria feito com que Kant mudasse de estratégia, “abandonando” a ideia de 

                                            
121 Cf. “ If one pays attention to what is really going on here, it must be concluded that it is not possible to identify 

the law of the intelectual world as the moral law without assuming that the rational capacity of the will is known” 

(HENRICH, 1998, p.318-319) (Tradução própria). 
122 Cf. “ (...) likewise the assumption of a moral world is dependent upon the fact that the formal distinction between 

two worlds in general can be made, and it is probably also dependent on the fact that ir already has been made” 

(HENRICH, 1998, p.319). 
123 “It is through the existence of a will that it is enabled to complete the empty thought of a second world (...)” 

(HENRICH, 1998, p.319). 
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uma dedução da lei moral no contexto da segunda Crítica, o que também está em evidente 

contradição com o que vínhamos colocando até agora, ou seja, de que o imperativo categórico 

foi deduzido com êxito na terceira seção da GMS (assunto o qual voltaremos a abordar nesta 

subseção). Vamos então aos argumentos do autor.  

Como colocado em outro tópico deste texto, mais especificamente no final da seção 

sobre o agir moral na GMS, Almeida (1997) defende a tese de que na KrV Kant chega a um 

conceito de liberdade prática em dois sentidos, os quais comportariam, embora podendo não 

ser de forma necessária, um móbil sensível, o que representaria, de modo necessário, um pro-

blema para Kant, tendo em vista a incondicionalidade exigida pelo imperativo categórico. Na 

tentativa, portanto, segundo Almeida (1997), de “fugir” a tal problema Kant irá, na GMS, rea-

lizar mudanças na sua teoria moral. De acordo com o autor, seriam três mudanças as realizadas 

por Kant. 

A primeira (1) mudança diria respeito à motivação moral. Nesse sentido, tendo em vista 

a já colocada exigência de incondicionalidade do imperativo moral, a ação verdadeiramente 

moral será, portanto, aquela realizada por dever, uma vez que tal agir (por dever) implica que 

o mesmo possa interessar por si só. Dessa maneira, Kant irá introduzir, conforme afirma Al-

meida (1997), o sentimento de respeito pela lei moral, “que por sua vez não seria outra coisa 

senão a consciência da subordinação de nosso arbítrio a um imperativo”.124 Tendo por condição 

a simples consciência do dever, o motivo moral será independente de qualquer condição sensí-

vel. A segunda (2) mudança, segundo Almeida (1997), da KrV com relação à GMS dirá respeito 

à liberdade prática. Com efeito, a nova concepção de motivação moral (respeito pela lei) tornará 

“imprestável”125 o conceito de liberdade prática que teria sido pensado na KrV, de acordo com 

a tese desenvolvida pelo autor. Será necessário então pensar a causalidade da razão exclusiva-

mente do ponto de vista da liberdade transcendental. E, finalmente, a terceira (3) mudança, irá 

concernir à fundamentação dos imperativos morais, ou seja, se compreendi adequadamente o 

autor, na sua dedução (dos imperativos morais). Quanto à este último ponto, ou seja, da funda-

mentação do princípio moral, o que me parece é que o autor, ou seja, Almeida (1997), tem em 

mente que Kant, para realizar a dita fundamentação, terá o desafio, digamos assim, de primeiro 

demonstrar a realidade da liberdade em sentido transcendental para os indivíduos racionais sen-

síveis, para que, após isso, seja possível demonstrarmos a validade do imperativo categórico 

para os mesmos. 

                                            
124 Cf. ALMEIDA, 1997, p.193 
125 Cf. ALMEIDA, 1997, p.193 
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 De acordo com o autor, Kant procede a uma primeira (1) estratégia que consistiria em, 

segundo Almeida (1997), a partir da dupla implicação entre o conceito de uma liberdade trans-

cendental e o conceito de uma escolha baseada em um imperativo incondicional, seria possível 

daí derivar a liberdade da nossa vontade.126 Assim, de acordo com o autor,127 se fosse possível 

mostrar algum argumento provando que a capacidade de agir com base em imperativos hipoté-

ticos implicaria a capacidade de agir com base em imperativos categóricos, poderíamos derivar 

daí, num segundo passo, a liberdade transcendental, graças à equivalência dos conceitos de agir 

com base em imperativos incondicionais e ser livre em sentido transcendental. Kant, entretanto, 

segundo o autor, “bloqueia”128 tal ideia uma vez que ele teria percebido (Kant) que não haveria 

como extrair analiticamente da ideia de que possamos agir com base em imperativos condicio-

nais a ideia de que somos, por isso mesmo, capazes de agir com base em imperativos incondi-

cionais, ou seja, morais, concluindo Kant, que o imperativo moral é uma proposição sintética. 

 Tendo Kant, de acordo com Almeida (1997), declinado de tal estratégia, tendo em vista 

o seu malogro, Kant irá então, como segunda (2) estratégia, propor na terceira seção da GMS 

um argumento baseado na premissa de que um agente racional necessariamente pressupõe a 

liberdade da vontade pelo simples fato de não poder considerar os seus juízos como dependen-

tes de móbeis sensíveis.129 Segundo Almeida (1997), Kant justificaria o seu argumento da se-

guinte maneira: quem tem consciência de agir racionalmente não pode considerar os seus juízos 

como sendo guiados por um impulso externo qualquer e tem que considerar a razão como autora 

dos princípios com base nos quais o indivíduo julga. Portanto, segundo essa concepção, o indi-

víduo deveria considerar-se livre, pelo simples fato de ser capaz de julgar. Com efeito, para 

Almeida (1997), o argumento de Kant possui certa plausibilidade inicial, em primeiro lugar 

porque, há em toda escolha de um agente racional um juízo: o juízo subjacente à máxima de 

suas escolhas, com o qual ele (o indivíduo) se diz que fazer ou não fazer algo é bom para ele, 

ou por outras, que ele deve fazer ou não fazer algo, e que é precisamente o imperativo que 

adotará como máxima. Em segundo lugar, continua Almeida (1997), o juízo pode ou não pode 

ser caracterizado como um ato espontâneo, na medida em que ele se baseia em algo que depende 

de nós, ou seja, a compreensão de uma razão para afirmar a verdade de uma proposição, e não 

                                            
126 Cf. ALMEIDA, 1997, p.194 
127 Cf. ALMEIDA, 1997, p.194 
128 Cf. ALMEIDA, 1997, p.194 
129 A frase está do seguinte modo no artigo: “Kant propõe no 3° capítulo da FMC um argumento baseado na 

premissa de que um agente racional necessariamente pressupõe a liberdade de sua vontade pelo simples facto de 

não poder considerar seus juízos, não suas máximas, como independentes de móveis sensíveis” (ALMEIDA, 1997, 

p.195). No entanto, creio que o autor quis dizer ao invés de “independentes”, “dependentes” de móbeis sensíveis. 
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em um impulso sensível, que guiaria o nosso assentimento como uma força externa.130 Segundo 

o autor, é bem verdade que os nossos desejos poderiam guiar em certo sentido os nossos juízos, 

mas unicamente no sentido de que nossos desejos poderiam nos levar a buscar razões que nos 

permitiriam julgar da maneira desejada. Finalmente, como as máximas envolveriam um juízo, 

então, dada a espontaneidade do julgar, a adoção de uma máxima, portanto, não poderia ter 

lugar em algo externo à razão.  

 Entretanto, segundo Almeida (1997), o próprio Kant não estava plenamente satisfeito 

com o seu argumento. Nesse sentido, o próprio Kant teria feito duas objeções a si mesmo. A 

primeira (1) seria que, o argumento, tal como colocado, não ofereceria uma prova da realidade 

da liberdade, mas apenas da necessidade de pressupô-la e, com ela, a validade do imperativo 

categórico. A objeção de Kant, de acordo com Almeida (1997), seria a de que a objeção de Kant 

não pareceria dirigir-se à espontaneidade dos juízos, a qual poderíamos considerar enquanto 

sendo uma verdade analítica, baseada no conceito mesmo de juízo, mas à pressuposição de que 

somos livres em nossas máximas e escolhas, sendo a objeção a de que não seria possível extrair 

da espontaneidade do juízo nenhuma conclusão acerca da liberdade das nossas máximas e es-

colhas. A segunda (2) objeção de Kant feita a si mesmo diria respeito a que a espontaneidade 

do juízo ao acatar uma máxima só poderia produzir a desejada conclusão sobre a liberdade da 

vontade se, além da suposição de que fazemos certos juízos ao adotar certas máximas, adicio-

narmos a suposição de que agirmos com base não em quaisquer imperativos, mas em imperati-

vos morais. Com o acréscimo dessa premissa conseguiremos chegar à conclusão desejada. No 

entanto, de acordo com o autor, tal premissa tornaria o argumento circular, pois toma como 

premissa o que deveria resultar da prova da liberdade de nossa vontade. 

 Segundo Almeida (1997), para fugir à dita circularidade, bem como às dificuldades 

apontadas pelo próprio Kant, o mesmo teria partido para uma terceira tentativa de fundamenta-

ção do princípio moral, e que consistiria basicamente na ideia de que a espontaneidade do juízo 

nos dá entrada em um “mundo inteligível”, no qual não teria mais sentido supor que nossa 

vontade seja necessitada por quaisquer impulsos sensíveis. Kant chegaria à isso em três passos, 

quais sejam, o primeiro (1) passo seria a constatação de que a espontaneidade do nosso poder 

de julgar como uma faculdade cognitiva não teria sido atacada pelas objeções acima. O segundo 

(2) seria o ingresso no mundo inteligível justamente pela constatação da espontaneidade dos 

juízos. Ou seja, em razão dos juízos enquanto atos da espontaneidade não poderem ser explica-

                                            
130 Cf. ALMEIDA, 1997, p.197 
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dos pela causalidade natural, teríamos que nos considerar como pertencentes a um mundo inte-

ligível. O terceiro (3) passo consistiria na alegação de que, na medida em que pertencemos a 

um mundo inteligível, podemos nos atribuir com certeza a posse de uma vontade, ou razão 

prática, que foi posta em dúvida na primeira objeção que Kant teria feito a si mesmo, de acordo 

com a posição de Almeida (1997). Tal objeção, como faz lembrar o autor, consistia na afirma-

ção de que da espontaneidade do juízo para a espontaneidade de nossas máximas e escolhas, a 

consequência não seria válida. Essa objeção ficaria neutralizada pela suposição de que perten-

cemos a um mundo inteligível, pois ela nos autorizaria justamente a considerar nossas máximas 

e escolhas como dependendo de nossa espontaneidade.131  

 O argumento de Kant procederia, segundo Almeida (1997), do seguinte modo: a espon-

taneidade dos juízos cognitivos permite-nos pensar como seres inteligentes, em cujos juízos 

não são determinados segundo o princípio de causalidade natural, sendo, portanto, livres em 

sentido transcendental e pertencentes a um mundo inteligível. Uma vez que pertencemos a um 

mundo inteligível, não poderíamos mais considerar nossos juízos práticos como sendo deter-

minados por móbeis sensíveis. Ou seja, segundo Almeida (1997), não apenas teríamos que con-

siderarmo-nos livres em nossos juízos, como também teríamos que considerar a nossa vontade 

como sendo livre em sentido transcendental. Dessa maneira, segundo o autor, o objetivo do 

novo argumento seria o mesmo que o antigo, qual seja, passar da constatação da espontaneidade 

do poder de julgar para a liberdade transcendental da vontade, mas tal passagem seria agora 

mediada pelo conceito de “mundo inteligível”.  

 No entanto, no que tange ao argumento acima, segundo Almeida (1997), o conceito de 

mundo inteligível não levaria à conclusão desejada, a não ser que pudéssemos acrescentar uma 

premissa moral nela, que se refere à existência dos imperativos categóricos. Entretanto, o que 

o autor irá argumentar é que a introdução da dita premissa moral tornaria, não obstante, o argu-

mento circular.132 Com efeito, no que diz respeito ao argumento defendido por Almeida (1997), 

e que está em forte contradição com o que vem sido defendido no contexto dessa subseção, o 

principal ponto de discórdia com relação ao que é defendido pelo próprio Kant na terceira seção 

da GMS, diz respeito ao fato de que o nosso pertencimento a um mundo inteligível, tal qual 

colocado por Kant, não seria suficiente para demonstrar a nossa liberdade  em sentido transcen-

dental, ou seja, tal consequência não se segue daquela. E tal crítica feita por Almeida (1997) 

                                            
131 Cf. ALMEIDA, 1997, p.199 
132 Cf. ALMEIDA, 1997, p.200 
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parece residir no próprio conceito de “inteligível” ou “númenos”133, o qual só seria passível de 

uma determinação negativa e não positiva, significando que só poderíamos explicar o mundo 

inteligível de forma negativa, ou seja, enquanto independência dos móbiles sensíveis e não en-

quanto autonomia propriamente dita. Conforme esclarece Almeida (1997), “fenômeno” e 

“coisa em si”134 não designam entidades diferentes, mas as mesmas entidades, conforme sejam 

consideradas como podendo ser dadas na intuição sensível ou simplesmente pensadas como 

algo em geral, ou seja, enquanto abstraídas das propriedades que têm enquanto dadas na intui-

ção sensível.135 Segundo Almeida (1997), para caracterizar as “coisas em si” como objetos do 

pensamento puro, Kant as chama de “númenos” ou “objetos inteligíveis” e a expressão signifi-

caria tão somente algo que podemos pensar como existente, mas que não podemos determinar 

positivamente. De acordo com Almeida (1997), poderíamos citar duas razões pelas quais não 

podemos determinar positivamente o “númeno” ou “inteligível”. A primeira (1) diz respeito ao 

fato de que só poderíamos determinar positivamente o “númeno” “considerando a maneira 

como podem ser dadas [as coisas em si] empiricamente”.136 E segundo (2) porque não poderí-

amos demonstrar que as propriedades que as coisas têm enquanto objetos do conhecimento 

empírico seriam necessariamente propriedades de todo objeto que possamos pensar como exis-

tente. Por isso, segundo Almeida (1997), o conceito de “objeto inteligível” tem apenas um sen-

tido negativo, ou seja, o usamos criticamente para limitar o domínio daquilo que podemos saber.  

 Como, de acordo com Almeida (1997), o conceito de “mundo inteligível” se explica a 

partir do conceito de “objeto inteligível”, ou “númeno”, a questão que se colocaria seria então 

a seguinte: “em que sentido do termo a espontaneidade do poder de julgar que nos dá ingresso 

no mundo inteligível, no sentido negativo ou positivo do termo?”137 O autor coloca que pode-

ríamos indicar as condições lógicas do juízo, mas indicar em que consiste a espontaneidade 

envolvida no poder de julgar, é algo que não poderíamos caracterizar positivamente, mas apenas 

negativamente, como sendo a independência de móbeis sensíveis. No entanto, para o autor, 

ainda que possamos considerar de antemão que somos capazes de fazer escolhas com base em 

imperativos categóricos, poderemos, com isso, dar às nossas escolhas uma caracterização que 

                                            
133 Almeida escreve: “noúmenos” (Cf. ALMEIDA, 1997, p.200). Aqui, no entanto, sigo a grafia da tradução Por-

tuguesa da Crítica da Razão Pura (2001), da Fundação Calouste Gulbenkian, em que a “coisa em si” é denominada 

de “númeno” (Cf. KANT, KrV, B310). 
134 Para um maior aclaramento quanto ao conceito de “númeno”, ver: Capítulo III: “Do Princípio da Distinção de 

Todos os Objetos em Geral em Fenômenos e Númenos” (KANT, KrV, B295-B349). 
135 Cf. ALMEIDA, 1997, p.200 
136 Cf. ALMEIDA, 1997, p.201 
137 Cf. ALMEIDA, 1997, p.201 
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não será puramente negativa, enquanto independência de móbeis sensíveis, mas positiva, en-

quanto sendo o poder de agir por dever, ou por respeito à lei moral, no entanto, isso tornaria o 

argumento circular. Segundo o autor, muito embora a premissa moral seja necessária para a 

consequência desejada com relação à liberdade, o que o mesmo irá colocar é que tal premissa 

torna o argumento circular. E, lembremos que, para o autor, a consequência com relação à li-

berdade da nossa vontade parece, de fato, necessária, para que possamos derivar dela o impe-

rativo moral. Não sendo possível a demonstração da realidade objetiva daquela, ou seja, da 

liberdade, a dedução da lei moral, ao que parece, para o autor, fica prejudicada.138 Almeida 

(1997) observa, portanto, como podemos ver na citação da nota de rodapé número 137 abaixo, 

que, tendo em vista a KpV, e o seu procedimento de dedução da liberdade a partir da lei moral 

dada enquanto um “factum da razão”, e tendo em vista o suposto (na interpretação do autor)  

malogro de Kant com relação à dedução da lei moral na terceira seção da GMS sem que para 

isso necessitemos de uma premissa moral, Kant teria então abandonado a ideia de uma dedução 

do princípio moral na KpV, ou pelo menos o texto Kantiano, de acordo com o autor e no que 

tange à sua interpretação, pareceria indicar isso. 

Com relação ainda à discussão que diz respeito à dedução do princípio moral, passare-

mos agora à discussão de Henrich (1998) quanto à dedução da lei moral na GMS, ou seja, da 

validade de tal lei para indivíduos racionais sensíveis. De acordo com Henrich (1998), no ponto 

VI: “Deduction or Proof ?”, ainda no capítulo 12 de Kant’s Groundwork of the Metaphysics of 

Morals, no que respeita à dedução do imperativo categórico, desde o início provou-se difícil 

saber com certeza que tipo de prova seria realmente objetivado na terceira seção da GMS e que 

tipo é realmente dado. Segundo análise do autor, ficaria claro que nas duas primeiras seções 

daquela obra, Kant forneceria uma análise da consciência moral. No entanto, tal análise não 

forneceria os elementos capazes de demonstrar a validade da lei moral para os indivíduos para 

além de qualquer dúvida. Tratar-se-ia apenas, no que se refere à esse estágio da obra, de um 

                                            
138 Cf. “Na CRPr, Kant abandonou, como se sabe, a tentativa de dar uma dedução da liberdade sem recorrer a uma 

premissa moral, e com ela, ao que parece, a própria tentativa de dar uma solução do imperativo categórico. Tendo 

em vista que as dificuldades assinaladas por Kant a propósito da primeira formulação de seu argumento na FMC 

persistem na versão corrigida, não é de admirar que se tenha convencido da, ou pelo menos que tenha se resignado 

à impossibilidade de dar uma prova não moral da liberdade de nossa vontade. Significa isso que ele tenha abando-

nado o projeto de dedução do imperativo categórico? O apelo à consciência da lei moral como um “facto da razão” 

na CRPr parece indicar isso, mas se é realmente assim e o que significa o recurso a esse facto é uma questão a ser 

investigada em outro trabalho” (ALMEIDA, 1997, p. 202). Devemos observar aqui que no artigo de 1997 citado, 

Almeida (1997) coloca que o apelo ao facto da razão parece justamente apontar para o abandono por parte de Kant 

do projeto de uma dedução da lei moral. E que embora o texto Kantiano, e a análise do autor pareça indicar isso, 

tal questão é algo que será avaliado em outro artigo. Em artigo de 1998, intitulado: “Kant e o “facto da razão”: 

“cognitivismo” ou “decisionismo” moral?, Almeida (1998) irá, com efeito, reiterar o fato de que Kant teria recor-

rido ao factum da razão em virtude da impossibilidade de deduzir a lei moral (Cf. ALMEIDA, 1998, p.55-56). 
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debate acerca da boa vontade, do dever, do imperativo categórico e da autonomia da vontade, 

que são elementos que se encontram sob investigação, especialmente, na primeira e segunda 

seções da GMS e mesmo da terceira. Com efeito, segundo Henrich (1998), Kant se preocupa 

em enfatizar repetidamente que a filosofia moral deve se preocupar em avançar para o conhe-

cimento da validade da lei. E o passo para a busca da validade da mesma seria tornado possível 

pela “crítica da razão pura prática” cujos pontos principais seriam representados na terceira 

seção.139 

 Conforme Henrich (1998), já foi demonstrado que, na verdade, Kant não teria podido 

nem teria, de fato, oferecido uma forte prova da validade da lei moral, nem teria tentado oferecer 

seriamente tal prova. Não obstante isso, segue o mesmo, no decorrer da GMS, Kant se expres-

saria várias vezes de uma maneira que dificilmente poderia ser tomada como sendo diferente 

de um anúncio de prova. No que se refere ao uso do termo “dedução” o comentador observa 

que Kant denomina a sua “fundamentação” que é fornecida na terceira seção de “dedução” três 

vezes. Ainda segundo o autor, a oposição entre a GMS e a KpV ficaria evidente neste ponto, 

uma vez que, como veremos mais a frente, a segunda Crítica, contrariamente à GMS, nega a 

possibilidade de uma dedução da lei moral. Com relação ao sentido segundo o qual Kant teria 

usado o termo “dedução”, o autor observa que tal palavra designaria o procedimento de prova 

mais forte de todos, qual seja, o da “lógica inferencial verdade-funcional”.140 

O mesmo valeria para o uso do termo dedução na época de Kant. Mas seria necessário 

observar ainda que Kant deu novo significado à expressão “dedução”141, específico de sua teo-

ria, a partir da necessidade de encontrar uma designação para a forma de derivação que seria 

                                            
139 Cf. “From the beginning it has proven difficult to know with certainty what sort of ‘proof’ is really aimed at in 

the third section of the Groundwork and what sort is actually given. It is appropriate to the function of this book 

as a particular form of a “critique of pure practical reason” that its proof-program is a subject of reflection 

throughout. Kant is always concerned to instruct the reader about the stage of insight he has reached. Thus it is 

always clear that the first two sections provide an analysis of moral consciousness and that in them it may not yet 

be presupposed that this analysis is valid for anything that really exists beyond any possibility of doubt. It is only 

the significance of talk about the good will and duty, about the categorical imperative and an autonomy of the will, 

that is being investigated. Kant repeatedly emphasizes that moral philosophy must be concerned to advance to 

Knowledge of the validity of the law. This step is to be made possible by the “critique of pure practical reason” 

the chief points of which are presented in the third section” (HENRICH, 1998, p.322). 
140 Cf. “‘Deduction’ is a word that usually designates the strongest proof-procedure of all, that of truth-functional 

inferencial logic” (HENRICH, 1998, p.323) (Tradução própria). 
141 Sobre o novo entendimento de dedução dado por Kant no que tange à KrV, Perin (2008), em seu artigo: “Sobre 

o argumento da dedução transcendental na Segunda Edição da Crítica da Razão Pura”, coloca que a proposta para 

uma dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento assegura que a mesma não deve ser entendida 

no sentido lógico formal empregado ao termo dedução. O sentido lógico – formal seria, segundo o autor, um 

procedimento no qual uma proposição, ou seja, uma conclusão, é estabelecida através da relação formal de outras 

proposições, ou seja, de suas premissas. Segundo o autor, Kant insistiria em que a dedução transcendental, sem 

violar as regras de uma prova silogística, deve usar o direito de posse e de uso das categorias. Perin (2008) afirma, 

como aqui já foi exposto, que o caráter peculiar em que o termo “dedução” deveria ser entendido na dedução das 

categorias a partir do uso que os juristas de sua época faziam do termo. Ou seja, do mesmo modo que para os 
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peculiar à sua filosofia crítica. Para realizar esta adequação, digamos assim, Kant teria então 

recorrido ao uso especial da palavra dedução, transpondo-a para a linguagem da jurisprudência. 

Henrich (1998) irá tentar estabelecer então uma relação entre o sentido de dedução na “lingua-

gem da jurisprudência” e a “dedução transcendental” e irá concluir que ambas procedem da 

mesma maneira, muito embora o autor observe que não se tem visto até agora quão abrangente 

seria a influência do uso jurídico do termo “dedução” sobre o uso transcendental e em que 

medida a peculiaridade da dedução transcendental é capturada por ele. 

 A quaestio juris142 refere-se sempre ao título jurídico da posse de uma coisa, dos direi-

tos, das funções ou privilégios143, segundo Henrich (1998). No caso de litígios relativos a tais 

direitos, deve ser provado que uma determinada reivindicação provém de uma aquisição legí-

tima de um contrato válido ou de uma herança. Uma analogia, segundo o autor, poderia ser feita 

                                            
juristas do século XVIII a rechtliche Deduktion deveria provar o direito de algo em um processo jurídico, da 

mesma forma Kant compreenderia que a transzendentale Deduktion deveria mostrar que as categorias seriam con-

ceitos puros do entendimento objetivamente válidos. Seria para Kant extremamente necessário empreender uma 

dedução transcendental para as categorias porque somente mediante tal dedução se poderia justificar estes concei-

tos puros do entendimento não apenas enquanto legítimos para o entendimento, mas também como dotados de um 

uso legítimo no que diria respeito à determinação da intuição na sensibilidade. Sem uma dedução transcendental 

poderiam haver dúvidas acerca da necessidade das categorias para o conhecimento dos objetos (PERIN, 2008, 

p.83). Com relação ainda ao termo “dedução”, Perin (2008) observa que o substantivo alemão Deduktion seria 

tomado emprestado por Kant do uso que os juristas de sua época faziam deste termo. No final do século XIV 

começariam a surgir publicações conhecidas como Deduktionsschriften (escritos dedutivos). Estas publicações 

tinham o objetivo de justificar afirmações legais controversas entre leis de territórios independentes componentes 

do Império Romano (PERIN, 2008, p.85). De fato, a argumentação filosófica feita em semelhança com a argu-

mentação jurídica é algo que parece bastante presente na obra de Kant. Conforme observa Klein (2015), em sua 

tradução comentada de “Sobre o fracasso de toda tentativa filosófica na teodiceia” a analogia entre a argumentação 

filosófica e jurídica não é nova e já aparece em vários momentos da Crítica da Razão Pura, a qual, como faz 

lembrar o autor, “se propõe a representar um tribunal em que a razão ocupa ao mesmo tempo o papel de litigante 

e juiz” (KLEIN, 2015, p.156). O autor ainda coloca que esse modelo argumentativo assumido pela atividade filo-

sófica não é o resultado de uma questão estilística ou de uma questão literária qualquer, mas seria algo que se 

insere no âmago da revolução filosófica estabelecida pela Crítica da Razão Pura e do rompimento com uma tra-

dição filosófica que via na matemática o modelo a ser seguido. Para Kant, a atividade filosófica seria uma atividade 

argumentativa que não poderia se espelhar no método matemático, de acordo com o autor. Ela precisaria procurar 

em outro lugar um modelo que lhe fosse mais pertinente e Kant teria encontrado tal modelo no modelo que se 

estabelece na argumentação jurídica. Não se trataria de simplesmente copiar os modelos de argumentação jurídica, 

mas sim de adaptá-los, assumindo sua perspectiva, nas palavras do autor. Sendo assim, a filosofia não apresentaria 

provas e demonstrações, mas ela poderia apresentar deduções (Cf. KLEIN, 2015, p.156). 
142 Como voltaremos a repetir em tópico mais a frente Kant diferencia no segundo capítulo do Livro I da Analítica 

dos Conceitos, “Da dedução dos Conceitos Puros do Entendimento”, entre quid juris (questão de direito) e quid 

facti (questão de facto). No que concerne à tal distinção, Perin (2008) observa que tanto a quid facti quanto a quid 

juris referem-se a um factum (fato ou ação). Enquanto na quid facti o factum indica a origem de algo na quid juris 

o factum indicaria a legitimidade de algo. Na questão de fato o factum que permitiria o reconhecimento de algo 

como verdadeiro seria obtido pela recorrência ao elemento que o originou, e na questão de direito o factum que 

legitima a posse de algo seria reconhecido mediante uma dedução. A questão de fato (quid facti) explicaria como 

os conceitos chegariam até a nossa mente enquanto que a (quid juris) garante uma validade objetiva a tais concei-

tos, estabelecendo a legitimidade de posse e de uso dos mesmos conceitos. A quid facti, segundo Perin (2008), 

esclareceria, em um sentido empírico, a origem dos conceitos, e a quid juris, mediante uma dedução, apresenta a 

validade objetiva dos mesmos mediante uma dedução (PERIN, 2008, p.86-87). 
143 Cf. HENRICH, 1998, p.327 
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com a dedução transcendental, no sentido de que, segundo o mesmo, a concepção transcenden-

tal de Kant também se relaciona com a origem de um conhecimento. Uma reivindicação a um 

conhecimento poderia ser justificada fornecendo o conhecimento sobre sua origem. Ser capaz 

de fazer uma reivindicação a um conhecimento significaria afirmar de forma justificada que 

algo realmente possui esse conhecimento. O ponto em comum da reivindicação a um conheci-

mento com a reivindicação a um título de direito é que ambos não se concentram nas condições 

que o autor denomina de “factuais” que se manteriam na origem e no desenvolvimento de uma 

posse, mas se concentrariam nos aspectos segundo os quais tal alegação de um conhecimento 

ou de um título de direito poderia e teria que surgir como uma possessão. Nesse sentido, uma 

resposta a uma quaestio juris sobre o conhecimento seria a dedução da origem de um conheci-

mento como condição de sua possibilidade. A reivindicação a um conhecimento pode ser jus-

tificada realizando uma investigação sobre sua origem e sobre a legitimidade de possuí-lo. 

 Uma dedução justificaria, através do recurso à sua origem (daquilo que se pretende de-

duzir), a legalidade de uma reivindicação, sendo uma reivindicação de conhecimento ou de 

posse. O procedimento de justificação a partir da origem tanto em um caso como no outro é 

chamado, segundo Henrich (1998), de dedução. Com efeito, a dedução, de acordo com o autor, 

não seria um recurso segundo o qual teríamos por objetivo a amplificação, ou seja, o aumento, 

de um dado conhecimento, mas apenas e unicamente a sua justificação. Tendo em vista, se-

gundo o autor, a relação existente entre a dedução na “linguagem da jurisprudência” com a 

“dedução transcendental”, tornar-se-ia clara a razão pela qual Kant se valeria de metáforas da 

jurisprudência para expor os seus métodos com relação à filosofia crítica. A correlação possível 

entre a dedução segundo a quaestio juris e a teoria transcendental de Kant ficaria ainda mais 

evidente quando Henrich (1998) afirma que, em se tratando de reivindicações de direito, a jus-

tificação não poderia ser outra coisa senão a clarificação da sua origem, mostrando, portanto, 

que suas reivindicações foram adquiridas e não usurpadas, o que se identifica plenamente com 

o projeto crítico de Kant, que consiste no estabelecimento dos limites entre aquilo que, por um 

lado, podemos conhecer, e aquilo que, por outro lado, não podemos conhecer, evitando, por-

tanto, que reivindicações de conhecimento com relação à algo sejam “usurpadas”. Uma teoria 

transcendental procederia exatamente da mesma maneira.144 Portanto, no que se refere ao pro-

cedimento de dedução a tarefa primeira é sempre traçar um conhecimento/percepção (cogni-

                                            
144 Cf. “It is particularly useful to make clear that in the case of claims to entitlements justification can really be 

nothing other than clarifying their origin and showing that the claims were acquired and not usurped. A transcen-

dental theory proceeds in entirely the same way” (HENRICH, 1998, p.324). 
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tion) de volta à sua origem. Essa tarefa poderia ser descrita como sendo a de esclarecer as con-

dições de possibilidade daquilo o qual se pretende deduzir no que diz respeito ao sujeito do 

conhecimento. Se isso puder ser resolvido, então, dessa maneira, teríamos as condições segundo 

as quais tal conhecimento seria imediatamente justificado.145 

 Após estabelecer a analogia a qual vimos acima entre a dedução na “linguagem da ju-

risprudência” e a dedução na teoria transcendental de Kant, Henrich (1998) irá afirmar que 

aquilo que é realizado pela dedução corresponde no mínimo a uma prova. Dessa maneira, uma 

dedução seria tão convincente para a reivindicação a um direito como uma prova seria para uma 

proposição. Através de ambos os procedimentos seria estabelecido que a suposição de uma 

proposição é irrefutável146. As ponderações quanto o método de dedução e de prova aplicar-se-

iam, segundo Henrich (1998), com facilidade à GMS. De fato, se levarmos em conta as consi-

derações do autor quanto aos procedimentos de dedução e prova, ambos, enquanto procedimen-

tos mesmos que poderiam estabelecer uma proposição como sendo irrefutável, seriam úteis à 

GMS, uma vez que nesta Kant procura não apenas estabelecer o princípio moral, como também 

demonstrar a sua validade para os indivíduos. Além disso, o método de dedução transcendental 

aplicar-se-ia à GMS e seria um método adequado, para o autor, à mesma, tendo em vista que se 

aquilo que se pretende deduzir possui uma origem a priori então a dedução “como forma de 

argumentação é a interpretação mais clara do programa filosófico que Kant denominou de “fi-

losofia transcendental”.147 

No que se refere à “filosofia transcendental” acima citada devemos lembrar que na KrV 

Kant se refere à filosofia transcendental como sendo a ideia de uma ciência para a qual a crítica 

da razão pura deverá esboçar arquitetonicamente o plano total a partir de princípios. Tal ciência 

é, segundo Kant, o sistema de todos os princípios da razão pura148. Kant denomina de transcen-

dental na KrV todo o conhecimento que em geral se ocupa não tanto com o objeto, mas, porém, 

                                            
145 Cf. “This task can be described as that of clarifying the conditions of os its possibility in the subject of knowle-

dge. If it is solved, then this cognition is also thereby immediately justified” (HENRICH, 1998, p.325). 
146 Cf. “Then, however, it can also be said that the deduction has accomplished something that at least corresponds 

to a proof. Claims to rights are grounded by being derived and successfully defended against the suspicion of 

usurpation. Thus a deduction is just as compelling for a claim to a right as a proof is for a proposition. The propo-

sition accomplishes what the proof also has to accomplish: Through both it is established that the assumption of 

propositions is irrefutable” (HENRICH, 1998, p.325). 
147 Cf. “If the cognition the origin of which is displayed is an a priori cognition, then the deduction as a form of 

argumentation is the clearest Interpretation of the philosophical program that Kant called “transcendental philoso-

phy.” (HENRICH, 1998, p.325) (Tradução própria). 
148 Cf. “A filosofia transcendental é a ideia de uma ciência para a qual a crítica da razão pura deverá esboçar 

arquitectonicamente o plano total, isto é, a partir de princípios, com plena garantia da perfeição e solidez de todas 

as partes que constituem esse edifício. [É o sistema de todos os princípios da razão pura]. Se esta mesma crítica já 

não se denomina filosofia transcendental é apenas porque, para ser um sistema completo, deveria conter uma 

análise pormenorizada de todo conhecimento humano a priori. É certo que a nossa crítica deverá apresentar uma 



80 
 

com o nosso modo de conhecê-lo. Vejamos citação: “Chamo transcendental a todo o conheci-

mento que em geral se ocupa menos dos objectos, que do nosso modo de os conhecer, na medida 

em que esse deve ser possível a priori”.149 Um sistema de conceitos desse gênero, ou seja, de 

conceitos possíveis a priori irá ser denominado por Kant de filosofia transcendental. Ou seja, 

tendo em vista tais esclarecimentos, temos claro, portanto, que a filosofia transcendental de 

Kant se ocupa exclusivamente com conceitos a priori. Sobre isso vejamos trecho da KrV: “Na 

divisão desta ciência dever-se-á, sobretudo, ter em vista que nela não entra conceito algum que 

contenha algo de empírico (...)”.150 Sendo os conceitos os quais a filosofia transcendental tra-

balha conceitos a priori, o método para determinar a validade dos mesmos (enquanto conceitos 

a priori) seria o método de dedução transcendental. Isso se deve ao fato de que, conforme ob-

serva Kant, entre os diversos conceitos que constituem o conhecimento humano, há alguns que 

se destinam a um uso puro a priori. Tais conceitos requerem sempre, no que tange à sua legiti-

midade, de uma dedução151. Como já colocado, trata-se a lei moral de um princípio cuja vali-

dade, poderíamos dizer, depende de uma dedução, visto que se trata de um princípio a priori. 

Em razão disso, se pude compreender bem o autor, a dedução, no caso da GMS, seria a melhor 

interpretação daquilo que Kant chamou de filosofia transcendental. Ao que parece, se não estou 

equivocada, Henrich (1998), enquadra a lei moral de Kant e o projeto de sua fundamentação, 

ou seja, a própria GMS, no quadro do projeto Kantiano de uma filosofia transcendental. Con-

tudo, ainda na KrV, Kant alerta para o fato de que os princípios supremos da moralidade e os 

seus conceitos fundamentais, ainda que sejam princípios a priori não pertencem, porém, à filo-

sofia transcendental. A justificação que Kant oferece para tanto é a de que os conceitos empíri-

cos de prazer e desprazer, de inclinações, etc., embora não devam ser considerados enquanto 

fundamento dos preceitos morais, os mesmos devem, por outro lado, estar necessariamente in-

cluídos na elaboração de um sistema da moralidade pura. Sobre isso vejamos citação:  

 
Na divisão desta ciência dever-se-á, sobretudo, ter em vista que nela 

não entra conceito algum que contenha algo de empírico, ou seja, vigiar 

para que o conhecimento a priori seja totalmente puro. Daí resulta, que 

os princípios supremos da moralidade e os seus conceitos fundamentais, 

sendo embora conceitos a priori, não pertencem à filosofia transcen-

dental, [porque, não obstante não serem por si mesmos os fundamentos 

dos preceitos morais, os conceitos de prazer e desprazer, de desejos e 

                                            
enumeração completa de todos os conceitos fundamentais, que constituem esse conhecimento puro” (KANT, KrV, 

B27).  
149 KANT, KrV, B25 
150 KANT, KrV, A 14/B28 
151 Cf. “Entre os diversos conceitos, porém, que constituem o tecido muito mesclado do conhecimento humano, 

alguns há que se destinam também a um uso puro a priori (totalmente independente de qualquer experiência); e 

este seu direito requer sempre uma dedução (...)” (KANT, KrV, A85). 
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inclinações, etc., todos eles de origem empírica, devem estar necessari-

amente incluídos na elaboração do sistema da moralidade pura, pelo 

menos no conceito do dever, enquanto obstáculos que deverão ser trans-

postos ou enquanto estímulos que não deverão converter-se em móbi-

les]. Por isso, a filosofia transcendental outra coisa não é que uma filo-

sofia da razão pura simplesmente especulativa.152 

 

 Tais elementos empíricos não devem, como colocado, ser considerados enquanto fun-

damento dos princípios morais, mas devem estar incluídos no sistema de tal moralidade na 

medida em que representam, segundo Kant, obstáculos que deverão ser transpostos.153 No final 

de sua análise, no capítulo 12 aqui trabalhado, Henrich (1998), irá observar que a completa 

tolerância de Kant no que se refere ao que o mesmo entende por uma dedução e sua própria 

falta de clareza (segundo o autor) sobre a constituição da dedução que o próprio Kant deu, 

minimizariam toda a possibilidade de entender a terceira seção da GMS por si mesma e sem 

esforço. Dessa maneira, entender em que sentido Kant empregou o termo dedução na GMS, 

obra aqui em questão, torna-se de suma importância para verificarmos em que sentido Kant 

realizou a dedução na citada obra, ou de pelo menos realizarmos uma tentativa nesse sentido. 

Sendo assim, embora a ideia do que significa realizar uma dedução já tenha sido esboçada por 

Henrich (1998) o mesmo explora ainda outros significados de dedução expostos por Kant, como 

nos Prolegômenos, por exemplo, na tentativa de investigar se o sentido de “dedução” aplicado 

em tal obra, ou um de seus sentidos, possa ter tido alguma influência no sentido de “dedução” 

aplicado na GMS. Tendo isso em vista, o autor observa que o conceito de dedução não pode ser 

usado sem que haja modificações na sua interpretação. Duas dessas modificações precisam, 

segundo o autor, ser consideradas, pois as mesmas podem ter algum papel nas variantes da 

filosofia prática, como colocado. Vamos a elas então. Nos Prol., de acordo com Henrich (1998), 

Kant supõe de antemão a validade de proposições sintéticas da matemática e da física-matemá-

tica, e pergunta apenas como tais proposições são possíveis. Como Kant já teria suposto a vali-

dade de tais proposições como sendo algo certo, não haveria, em consequência, de acordo com 

o autor, uma necessidade de dedução. A legitimidade de outras proposições é que teriam que 

ser verificadas em relação a estas. E tal procedimento é o que seria chamado, naquela obra, de 

dedução.  

No entanto, este sentido não seria ainda o único o qual Kant designaria por dedução. 

Com efeito, na linguagem de Kant, o mesmo designaria ainda como dedução argumentos que 

especificam uma origem para um conhecimento (cognition) que já foi aceito como válido. 

                                            
152 KANT, KrV, A14/B28 e A15/B29 
153 KANT, KrV, A14/B28 e A15/B29 
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Dessa maneira, o que os Prol. afirmam sob o nome de dedução não se limitaria ao que pode ser 

determinado sobre a origem e o status de um determinado conhecimento, mas se referiria a 

conceitos válidos na matemática e na física-matemática. Uma prova disso, ou seja, de que o 

conceito de dedução também pode ir além da investigação sobre as origens com referência a 

algo que se pretende legitimar, estaria no fato de que Kant se referiria várias vezes, segundo 

Henrich (1998), ao nosso conhecimento do espaço e do tempo como sendo “dedução transcen-

dental”. Neste uso, portanto, segundo o autor, a argumentação que é chamada de dedução não 

poderia mais ser descrita como a “legitimação de uma pretensão”, pois tal dedução serviria 

única e exclusivamente para tornar compreensível algo que já está além da dúvida.154 

 Não obstante este sentido de dedução, conforme observa Henrich (1998), não podería-

mos supor que a GMS no seu trabalho de estabelecimento e fundamentação do princípio da 

moralidade procederia simplesmente assumindo a validade do princípio moral para os indiví-

duos. Isso se daria justamente porque a tarefa a qual foi atribuída àquela obra seria justamente 

a de estabelecer tal princípio moral. Ou seja, sua tarefa não era a de esclarecer a origem de outro 

conhecimento duvidoso.155 No entanto, este sentido de dedução, que o autor chama de “mode-

rado” seria importante ser considerado pois o mesmo poderia ter tido alguma influência no 

trabalho de Kant na GMS. Segundo Henrich (1998), haveriam duas espécies de conhecimentos 

ou princípios nos Prol., quais sejam, em primeiro lugar, haveria o conhecimento que é elevado 

acima de qualquer dúvida. Em segundo lugar, haveriam os princípios em que este não é o caso 

e que, portanto, tais princípios levantariam boas razões para recorrer-se, no que tange à sua 

legitimidade, à uma dedução. Tais princípios poderiam ser justificados por meio da dedução 

entendida no sentido moderado ou fraco. Ou seja, nesse tipo de dedução, tais princípios são 

justificados na medida em que se descobre uma conexão que permite que sua derivação legítima 

seja pelo menos assumida. Quando se descobre tal conexão, o princípio seria tornado crível em 

princípio, excluindo, portanto, acusações de que tais princípios possam ser incompreensíveis e 

sem nenhuma base imaginável. Um traço em comum de ambas as espécies de dedução, segundo 

o autor, consiste em que ambas, seja se ela defende o conhecimento deduzido ou busca a sua 

origem apenas para a defesa de outros conhecimentos, como nos Prol., deve levar ao princípio 

                                            
154 Cf. HENRICH, 1998, p.326 
155 Cf. “It is obvious that the Groundwork cannot have been interested in a “deduction” which proceeds simply by 

assuming the validity of the principle that is up for a deduction in the “critique of pure practical reason”. It has 

been assigned the task of “stablishing” this principle. This task is not undertaken for the sake of clarifying the 

origin of other, dubious knowledge, but solely for the sake of the foundation of the principle of morality itself” 

(HENRICH, 1998, p.326). 



83 
 

que se deduz de uma investigação da constituição interna da razão. Este método de investigação 

definiria o sentido Kantiana da palavra dedução.156  

Em sua exploração do termo “dedução” o autor cita ainda outras variações do termo. 

Segundo Henrich (1998), seria uma parte essencial do programa de dedução que ele responda 

à questão “como” um conhecimento (cognition) é possível. No entanto, observa o mesmo, no 

caso da dedução das categorias Kant teria declarado explicitamente que era possível atenuar o 

peso da questão “como”. No caso da dedução das categorias seria atenuada a questão com re-

lação à como as categorias são aplicadas ao que é dado às aparências. Isso significaria que 

poderia haver uma distinção entre uma dedução que não faria referência à gênese do conheci-

mento e uma espécie de dedução em que se buscaria exclusivamente uma resposta à pergunta 

“como”.  

 Para Henrich (1998), portanto, não basta que distingamos as deduções em geral das 

provas. É necessário ainda que operemos uma distinção dentro da própria dedução. A dedução, 

dessa maneira, segundo o autor, poderá ser dividida em duas espécies, quais sejam, uma forte 

e uma fraca (ou moderada). Embora a forma fraca já tenha sido exposta, segundo o autor, ha-

veriam variações da mesma. As deduções em sua forma forte derivam dos princípios do conhe-

cimento a partir de suas origens na razão, sem que esses princípios ou conhecimentos tenham 

que ser verossímeis ou mesmo conhecidos de alguma forma. Uma dedução fraca, segundo o 

autor, procederia, por outro lado, de um determinado conhecimento que se pode aduzir como 

conhecido ou mesmo como indiscutível. Assim aquilo o qual se pretende defender poderá ser 

deduzido tanto na forma forte quanto na forma fraca, o que inclui o princípio da moralidade na 

GMS. Embora o autor explore ainda outras variações do termo “dedução” dentro da própria 

KrV, contudo, procuraremos nos concentrar mais na abordagem da dedução na GMS. Com res-

peito à mesma, Henrich (1998), além de ter observado que as formas forte e fraca de dedução 

parecem poder aplicar-se à GMS, também afirma que o termo “dedução” na mesma seria usado 

na sua forma normal, portanto, sem as implicações especiais da dedução das categorias na KrV, 

sendo suficiente o procedimento de justificação do conhecimento a partir de uma investigação 

das suas origens. 

 No que se refere à dedução na GMS propriamente dita, Henrich (1998), realiza uma 

investigação mais detalhada da mesma no ponto VII. Deduction of the Law or Deduction of 

Freedom? ainda no capítulo 12 de Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. Segundo 

                                            
156 Cf. “Every deduction, however, whether it defends the deduced cognition or seeks its origin only for the defense 

of other cognitions, as in the Prolegomena, must lead to the principle that is deduced from an investigation defines 

the Kantian sense of the word ‘deduction’” (HENRICH, 1998, p.327). 
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o autor, em sua análise, os dois passos no argumento referente à GMS mostram quais são os 

princípios da razão por meio dos quais a ideia de liberdade poderia ser desenvolvida. Tais prin-

cípios deveriam também ser pressupostos para o princípio moral. Os dois princípios referem-se 

à independência da razão, em seus julgamentos. E o outro princípio refere-se, aparentemente, 

se pude compreender bem o autor, à ideia de um mundo que não é o da causalidade natural, 

para o qual a independência da razão é o fundamento. O autor observa que o uso por Kant do 

termo “dedução” não foi feito de forma clara, e isso não seria diferente na GMS. No texto a 

seguir sobre a abordagem de Henrich (1998) da dedução na GMS o mesmo irá abordar a dedu-

ção não só da lei moral, mas também da própria liberdade, da qual, lembremos, a lei moral seria 

deduzida na terceira seção da GMS. Também veremos que o autor irá estabelecer uma distinção 

entre dedução forte e dedução fraca. Dentro dessa distinção, segundo Henrich (1998), a única 

que será possível ao princípio moral será, com efeito, defenderá o autor, a dedução em sentido 

fraco, pela qual podemos entender a mera derivação a partir da ideia de liberdade. Veremos, 

portanto, que para Henrich (1998), tanto no que diz respeito à GMS quanto no que diz respeito 

à KpV a lei moral não pode ser deduzida no sentido forte e original do termo “dedução”, uma 

vez que não seria possível investigar suas (da lei moral) origens na razão. 

 Segundo o autor, a GMS, primeiro obscuramente, mas depois claramente, faz uma con-

cessão que reduz as perspectivas não apenas para uma prova, mas também para a dedução de 

princípios morais. O enfraquecimento desta possibilidade estaria relacionado com o fato de que 

a razão geraria a ideia da liberdade apenas em relação a um ponto de referência que já implicaria 

logicamente ele mesmo a convicção de uma “energia da vontade moral”. Ou seja, a dedução da 

liberdade na GMS precisará, consequentemente, fazer referência à consciência que um ser raci-

onal tem da sua vontade.157 Assim, a suposição da realidade da liberdade poderia ser defendida 

contra a acusação de que ela é arbitrária. Segundo Henrich (1998), podemos dizer que toda a 

dedução (tanto da liberdade quanto da lei moral) que se desenrola na GMS não deixa de fazer 

referência à “autoconsciência factual do ser racional”158. Dessa maneira, temos que esse tipo de 

derivação ou dedução da liberdade ocorre num sentido fraco de dedução, uma vez que precisa 

referir-se à consciência moral para legitimar-se.  

                                            
157 Cf. “At has also been shown that the Groundwork, first obscurely but finally in all its clarity, makes a concession 

that reduces the prospects not merely for a proof, but even for a deduction of moral principles: Reason generates 

the idea of moral freedom only in relation to a point of reference that itself already logically implies the conviction 

of reality of the energy of the moral will – the deduction must necessarily make reference to the consciousness that 

a rational being has of its will” (HENRICH, 1998, p.330-331).  
158 Cf. “But it can already be said, quite generally, that even in the Groundwork all deduction is in the end referred 

to the factual self-certainty of the moral being” (HENRICH, 1998, p.331) (Tradução própria). 
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Henrich (1998) irá afirmar, portanto, que a dedução da lei moral (e mesmo da liberdade) 

na GMS não só não é uma prova, como não poderia ser uma dedução no sentido forte e original 

deste termo. Como dedução, só poderia ser compreendida através do conceito mais fraco de 

dedução que foi utilizado nos Prol., justamente pelo fato colocado de que toda a dedução que 

se desenrola na GMS passa pela pressuposição da autoconsciência moral do indivíduo. Com 

efeito, muito embora sendo uma dedução em sentido fraco, ela poderia ser usada para a legiti-

mação de princípios morais159. O curso da GMS, portanto, se moveria em uma espécie de “cír-

culo”. Tal círculo, o qual foi abordado por Dalbosco (2008) ainda neste tópico, constitui-se 

enquanto um “círculo vicioso” porque nele a liberdade era assumida meramente como uma 

hipótese e como tal não poderia encontrar qualquer justificação na própria razão. A dedução da 

liberdade, se pude compreender bem o autor, só pode acontecer fazendo referência à consciên-

cia da vontade (à energia moral citada pelo mesmo), ou seja, à consciência de que somos capa-

zes de agir sob a ideia da nossa liberdade, e isso dever-se-ia ao fato de que a liberdade seria 

constantemente descrita como um pressuposto de princípios morais e do qual nunca estaríamos 

imediatamente conscientes. Ou seja, o que de maneira geral o autor coloca é que a dedução na 

GMS tanto da liberdade quanto da lei moral não pode ocorrer partindo-se da própria liberdade, 

uma vez que sempre estará presente a pressuposição daquilo que o autor chama de autoconsci-

ência moral, muito embora, como veremos, a liberdade apresente contornos de uma dedução 

em sentido forte, ou seja, da sua origem na razão. 

 Não sendo possível a liberdade ser o ponto de partida moral-prático, uma vez que não 

seríamos imediatamente conscientes da mesma, então a sua dedução teria que defender a con-

vicção da realidade da obrigação moral, produzindo “fundamentos gerais no sistema das ideias 

da razão”160, a partir das quais a pressuposição inexorável para a realidade de princípios morais, 

a realidade da liberdade, poderia ser afirmada. Pelo que parece, os fundamentos gerais no sis-

tema das ideias da razão o qual Henrich (1998) se refere e que seriam “produzidos” pela reali-

dade da obrigação moral seria a pressuposição da “liberdade da boa vontade”161 em paralelo 

com a liberdade de julgamento, e a distinção natural da razão entre duas totalidades da existên-

cia, ou seja, a distinção entre um mundo sensível, em que governa a causalidade natural, e um 

                                            
159 Cf. “The deduction of the Groundwork is thus not only not a proof; it cannot even be a deduction in the original 

and strong sense of this term. As a deduction, it can only be understood through the weaker concept of a deduction 

that was used in the Prolegomena and that made it possible to call even the analyses of the origins of space and 

time transcendental deductions. It is distinguished from these deductions, to be sure, by the fact that it is carried 

out in such a way that it can at the same time serve for the legitimation of moral principles” (HENRICH, 1998, 

p.331). 
160 Cf. HENRICH, 1998, p.332  
161 Cf. HENRICH, 1998, p.332 
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mundo inteligível, possível pela liberdade. Estes dois elementos cumpririam a função de mos-

trar a origem da ideia da liberdade na razão, ainda que por meio da pressuposição primeira da 

consciência da nossa vontade. Dessa maneira, essa dedução, que ainda se enquadra também 

numa forma fraca de dedução, seria, antes de tudo, a dedução da consciência da nossa liber-

dade.162 

A dedução da ideia de liberdade, segundo Henrich (1998), exigiria, como colocado, ten-

dências que a aproximam de uma dedução em sentido forte. Isso se daria na medida em que, 

segundo o autor, é a razão em seu uso natural que põe a ideia de liberdade como uma ideia 

cosmológica e como o princípio de um mundo, sem depender de qualquer evidência moral an-

tecedente, ou seja, sem necessitar referir-se à ideia da consciência da nossa vontade tal qual 

apresentada na GMS. Essa mesma convicção, contudo, de que pertencemos a um mundo possí-

vel pela liberdade, sendo possível a realidade da liberdade, possui um fundamento na consci-

ência moral e na evidência de que possuímos uma vontade. Nesse caso teríamos que a dedução, 

uma vez que coloca uma premissa adicional, qual seja, a de que possuímos vontade ganha con-

tornos de uma dedução fraca, uma vez que ainda assim necessitamos recorrer à consciência 

moral.  

Henrich (1998) observa que na KpV Kant considerava possível a dedução da liberdade, 

mas não a dedução da lei moral. Na GMS, Kant fala de uma dedução da lei moral, que é excluída 

pela KpV. Segundo o autor, os princípios da moralidade só poderiam ser conhecidos como vá-

lidos se a ideia da liberdade puder ser considerada mais do que uma ficção. A realidade dessa 

ideia seria, portanto, uma condição necessária, e ao mesmo tempo suficiente, para a realidade 

da lei moral. Dessa maneira, dando-se início a uma dedução da liberdade, também se tornaria 

possível fundamentar plenamente a realidade da consciência moral na realidade da liberdade. 

Se uma dedução da liberdade é alcançada, então um fundamento da lei moral seria dado. Essa 

relação lógica poderia, no entanto, induzir ao erro de tomar a dedução da liberdade como uma 

dedução da lei moral na KpV.  

Nesta última, como veremos mais a frente e como observa Henrich (1998), Kant irá 

negar de forma categórica a possibilidade e mesmo a necessidade de oferecer, no contexto da-

quela obra, uma dedução da lei moral. No entanto, Kant irá colocar que, ainda que a lei moral 

não necessite ela mesma de nenhuma dedução que a justifique, a própria lei moral servirá de 

princípio de dedução da liberdade. Dessa maneira, se a realidade da liberdade é uma condição 

                                            
162 Cf. HENRICH, 1998, p.332 
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além de necessária, suficiente para a realidade da lei moral na KpV, então poderíamos ser leva-

dos à falsa conclusão, segundo o autor, de que a realidade da liberdade oferece o fundamento 

da lei moral, como colocado. Da mesma forma, poderíamos chamar a transição da dedução da 

liberdade para a realidade da lei moral como sendo uma dedução na GMS. Se chamássemos tal 

transição de dedução, então ela seria um modelo fraco da mesma, pois precisaríamos partir do 

fato de que uma premissa da consciência moral já estava na dedução da liberdade e que esta 

não poderia ser senão a consciência da obrigatoriedade da lei.163 Como vimos, esta espécie de 

dedução enquadra-se no modelo fraco da mesma, único possível para a lei moral tanto na GMS 

quanto na KpV. 

Isso se deve ao fato de que, segundo o mesmo, o conceito de “dedução” tanto em seu 

sentido forte quanto fraco, ofereceria razões contra a transição da dedução da liberdade para a 

justificação da lei moral como uma dedução em qualquer uma de suas variantes. Uma dedução 

só seria possível onde as origens dos princípios na constituição da razão poderiam ser justifica-

dos por uma “crítica do sujeito”. A realidade da lei moral, no entanto, na GMS, apenas decor-

reria da realidade deduzida da liberdade com base na simples implicação formal, portanto, sem 

todos os passos que constituiriam uma dedução no sentido de uma explicação da sua possibili-

dade164. Da mesma forma, poderíamos compreender porque na KpV Kant exclui uma dedução 

da lei moral, pois dar uma dedução da mesma implicaria que se possa compreender a sua origem 

na razão. No entanto, segundo Henrich (1998), apenas podemos compreender como a condição 

da lei moral, ou seja, a liberdade, procede da razão, mas apenas como uma ideia. A lei moral, 

apenas por ser uma premissa de dedução da liberdade, ganha com isso uma credencial para si 

mesma.165 

Dessa maneira, temos que, se pude compreender adequadamente o autor, não há na ter-

ceira seção da GMS uma dedução da lei moral no sentido forte colocado por Henrich (1998), 

mas apenas em sentido fraco. Portanto, a dedução da lei moral, por depender da pressuposição 

                                            
163 Cf. “If one could call the transition from the deduction of freedom to the justification of the reality of the moral 

law a deduction, then in the context of the Groundwork it would certainly be a deduction on the weak model. For 

we had to start from the fact that a premise from moral consciousness was a already in the deduction of freedom, 

and that this could really be none other than the experience of the obligatoriness of the moral law (...)” (HENRICH, 

1998, p.334).  
164 Cf. “The reality of the moral law, however, follows from the deduction reality of freedom on the basis of simple 

formal implication, thus without all the further steps that would constitute a “deduction” in the sense of an expla-

nation of possibility” (HENRICH, 1998, p.334). 
165 Cf. “In the same way, we can understand why in the Critique of Practical Reason Kant excludes a deduction 

of the moral law. To give a deduction of it would mean that one can make its origin in reason comprehensible. But 

one can only comprehend how the condition of the moral law, freedom, proceeds from reason, but only as an idea. 

But just because of that the moral law, which cannot itself be deduced, is the premisse, it at the same time earns a 

“credential” for itself” (HENRICH, 1998, p.334). 
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da liberdade que, por sua vez, depende da consciência moral, não apresentaria os contornos de 

uma dedução em sentido forte, como ocorre, por exemplo, com a liberdade. No entanto, vimos 

que, segundo Henrich (1998), o sentido forte de dedução constitui o sentido original da mesma. 

Dessa maneira, se formos falar em dedução, seria mais apropriado ou preciso falarmos em de-

dução da liberdade e não da lei moral na GMS, uma vez que esta última não seria passível de 

uma dedução em sentido forte. Tendo isso em vista, de acordo com Henrich (1998), torna-se 

possível compreendermos a razão pela qual na KpV Kant exclui uma dedução da lei moral, pois 

dar uma dedução da mesma significaria compreender como se dá a origem da lei moral na 

razão. Entretanto, só poderíamos compreender como a condição da lei moral, ou seja, a liber-

dade, procede da razão, ainda que somente enquanto ideia. Apenas por isso, a lei moral, que 

não pode ela mesma ser deduzida, seria a premissa de uma dedução da realidade objetiva da 

liberdade, e, ao funcionar como premissa, ganha, ela própria (a lei moral) uma credencial para 

si mesma.  

Com efeito, de acordo com Henrich (1998), as relações lógicas que foram estabelecidas 

resultam de uma pressuposição que foi feita desde o início da filosofia moral de Kant, ainda 

que, segundo o autor, suas consequências nem sempre tenham sido respeitadas. Ou seja, de que 

a consciência da lei moral e a liberdade se implicam mutuamente, sendo possível, portanto, que 

sejamos capazes de derivar, de modo fraco, a lei moral da liberdade e a liberdade da lei moral. 

No entanto, apenas a liberdade pode ser derivada da “organização” da razão, ou seja, só a liber-

dade pode ser deduzida no sentido forte e original do termo “dedução”, enquanto uma investi-

gação das origens na razão. No que diz respeito à investigação da lei moral em suas origens na 

razão, a mesma, ou seja, a lei moral, torna-se, segundo Henrich (1998), meio que opaca, uma 

vez que Kant teria abandonado todas as tentativas de descobrir a origem da lei moral na própria 

razão, sendo sua interpretação e justificação apenas possíveis mediante uma justificação da 

ideia de liberdade. E segundo o autor, a GMS já se moveu para essa posição teórica166. Somente 

Kant não estaria em posição de contar com isso plena e claramente na construção de seus argu-

mentos, muito embora a terceira seção da GMS continue sendo, de acordo com o autor, uma 

                                            
166 Cf. “The logical relations that have been clarified result from a presupposition that has been made from the start 

in Kant’s moral philosophy, even if its consequences have not always been respected: The consciousness of the 

moral law and the idea of freedom mutually imply each other. Moral experience, however, includes immediate 

certainty only of the validity of the moral law. The reality of freedom, which can be inferred from the obligatoriness 

of the law, is for its part beyond any immediate certainty. In the realm of the critique of the subject, however, 

which yields deductions, the relation is reversed. Only the idea of freedom can be derived from the organization 

of reason. Here the moral law is as it were opaque. Once Kant had given up the attempts to discover its origin in 

reason itself, its interpretation and justification could only come about through a justification of the idea of free-

dom. The Groundwork has swung towards this theoretical position” (HENRICH, 1998, p.335).  
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seção obscura, em razão de Kant não ter traçado de forma suficientemente clara os limites den-

tro dos quais a dedução ainda é legítima.  

 Terminada esta etapa, iremos agora abordar o factum da razão na KpV. A seção (4) sobre 

o factum da razão está subdividida em quatro subseções. No começo de cada uma das mesmas 

apresentaremos uma breve explicação do que será tratado em cada qual. 

 

4   O FACTUM DA RAZÃO  

 

 No que diz respeito à presente seção a mesma terá como propósito a apresentação do 

factum da razão enquanto representando a consciência da lei moral, bem como da impossibili-

dade colocada por Kant de que, de alguma forma, possamos deduzir ou derivar a lei moral ou 

o factum da razão de quaisquer elementos antecedentes da razão, seja da razão teórica, especu-

lativa ou empiricamente condicionada. Também iremos apresentar as duas formas distintas se-

gundo as quais podemos compreender o factum da razão, quais sejam, segundo a forma “cog-

nitivista” ou “decisionista”, que serão melhor trabalhadas em subseções desta seção. Também 

apresentaremos a posição de Beck (1960) em que o mesmo rejeita que possamos nos valer de 

um insight ou intuição intelectual para termos acesso à lei moral, o que constitui, do meu ponto 

de vista, um forte argumento contra a posição “cognitivista” do factum da razão. Com efeito, 

tal seção torna-se pertinente para os propósitos do presente trabalho na medida em que, na KpV, 

a justificação do agir moral está fundamentado na ideia de que os indivíduos têm a sua vontade 

determinada pela consciência imediata da lei moral dada enquanto um factum da razão. 

A simples forma da lei moral, dada pela razão pura prática é aquilo que, segundo Kant 

na KpV, pode e deve determinar a vontade do indivíduo de maneira imediata. Pelo menos será 

essa a defesa que Kant fará em boa parte da Analítica da KpV. E uma vez que a determinação 

da vontade segundo a forma legislativa da lei moral exige a independência quanto a determina-

ções de ordem sensível/empírica, a vontade que é determinada pela simples forma legislativa 

da máxima, é efetivamente uma vontade livre167, e todo o empenho da Analítica será o de de-

monstrar que, com efeito, a razão pura pode ser prática, isto é, pode determinar por si a vontade 

independentemente de todo o empírico, ou seja, de inclinações de ordem sensível. Devemos 

lembrar que até este momento da KpV Kant está se preparando, digamos assim, para introduzir 

                                            
167 Tem-se trecho da KpV: “Logo uma vontade, à qual unicamente a simples forma legislativa da máxima pode 

servir de lei, é uma vontade livre” (KpV, AA 05: 29). 
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a “lei fundamental da razão prática pura” e, propriamente, o factum da razão. Tal lei funda-

mental a qual me refiro constitui uma das formas do imperativo categórico, e que já foi sufici-

entemente exposta por Kant na GMS. Antes de introduzir novamente a lei moral, na forma de 

uma lei fundamental, Kant se detém apenas em expor os aspectos formais de tal lei fundamental, 

algo que ele já fez também na GMS. Tal exposição irá consistir, basicamente, na afirmação de 

que princípios materiais, ou seja, princípios que contém elementos empíricos não poderão ja-

mais ser considerados enquanto princípios de ordem moral, nem podem dar origem a princípios 

de tal ordem, dada a incapacidade de princípios de ordem material, ou seja, empíricos, possam 

conter duas condições elementares e, com efeito, necessárias a todo o princípio objetivo que se 

pretenda moral, qual seja, a universalidade e a necessidade. Após a exposição de tais aspectos 

formais o próximo passo adotado por Kant será o de apresentar o factum da razão propriamente 

dito, que se constituirá como uma espécie de consciência imediata e indubitável da lei moral. 

Por seu turno, a forma legislativa da máxima é aquilo a que Kant irá denominar de Lei 

fundamental da razão prática pura, a qual já foi representada aqui como sendo a fórmula do 

imperativo categórico. E como tal é ela, primeiramente, segundo Kant, que nos é dada e da qual 

nos tornamos imediatamente conscientes, e a consciência desta lei fundamental é aquilo que 

Kant entende por um factum da razão, como adiantado. Um aspecto importante e que difere da 

GMS diz respeito a que Kant irá negar a possibilidade de deduzirmos tal factum da razão ou 

dizermos algo quanto à sua realidade objetiva. Tem-se trechos da KpV168:  

 
Pode-se denominar a consciência desta lei fundamental um factum da 

razão, porque não se pode sutilmente inferi-la de dados antecedentes da 

razão, por exemplo, da consciência da liberdade (pois esta consciência 

não nos é dada previamente), mas porque ela se impõe por si mesma a 

nós como uma proposição sintética a priori, que não é fundada sobre 

nenhuma intuição, seja pura ou empírica, se bem que ela seria analítica 

se se pressupusesse a liberdade da vontade (...).169 

  

Logo a realidade objetiva da lei moral não pode ser provada por ne-

nhuma dedução, por nenhum esforço da razão teórica, especulativa ou 

                                            
168 Antes mesmo do trecho citado acima Kant já faz referência à lei moral como sendo aquilo o qual nos tornamos 

imediatamente conscientes. É possível vermos tal afirmação ainda na anotação do Problema II, quando Kant 

afirma que aquilo de que primeiramente nos tornamos conscientes não é sequer a liberdade, mas sim a própria lei 

moral, que dá início ao nosso “conhecimento prático”: “Pela liberdade ele não pode começar; pois nem podemos 

tornar-nos imediatamente conscientes dela, porque seu primeiro conceito é negativo, nem podemos inferi-la da 

experiência, pois a experiência só nos dá a conhecer a lei dos fenômenos, por conseguinte o mecanismo da natu-

reza, o exato oposto da liberdade. Logo, é a lei moral, da qual nos tornamos imediatamente conscientes (tão logo 

projetamos para nós máximas da vontade), que se oferece primeiramente a nós” (KpV, AA 05: 29).  
169 KpV, AA 05: 31 
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empiricamente apoiada, e, pois, ainda que se quisesse renunciar à cer-

teza apodíctica, <nem> ser confirmada pela experiência e deste modo 

ser provada a posteriori e, contudo, é por si mesma certa.170 

 

 

Já na Anotação171 do parágrafo 7 Kant apresenta a razão pura como sendo em si mesma 

prática. Devemos notar que o propósito da Analítica parece bastante claro, qual seja, o de de-

mostrar que a razão pura pode ser prática. Ou seja, que a razão pura pode servir a propósitos 

morais. Nesse sentido, a exposição da consciência da lei moral enquanto um factum da razão 

parece dirigir-se para tal fim. Isso explica-se pelo seguinte: como Kant irá colocar um pouco 

mais a frente, mais especificamente no Corolário correspondente a tal parágrafo, em que Kant 

declara em forma de enunciado que: “A razão pura é por si só prática e dá (ao homem) uma lei 

universal, que chamamos de lei moral”172, a mesma razão pura, que é declarada como sendo 

por si só prática é, imediatamente, segundo Kant, legisladora. Ou seja, em outras palavras, a 

vontade do homem (que possui uma razão pura que ao mesmo tempo é prática) é pensada como 

independente de condições empíricas, por conseguinte, como vontade pura, que é determinada 

pela simples forma da lei. Obviamente a questão é bastante complexa, contudo, o que me pa-

rece, é que Kant encara a consciência da lei moral como uma condição natural do homem. Sobre 

isso vejamos um trecho:  

 

Pois uma <razão> pura, em si razão prática, é aqui imediatamente 

legislativa. A vontade é pensada como independente de condições em-

píricas, por conseguinte como vontade pura, determinada pela simples 

forma da lei, e este fundamento determinante é considerado a condição 

de todas as máximas.173 

  

Antes de darmos continuidade ao texto propriamente dito devemos, antes de tudo, fazer 

algumas observações. A primeira observação que devemos fazer diz respeito ao fato de que o 

factum da razão, excluindo-se discussões com respeito à sua natureza, é aquilo sobre o qual, 

com efeito, Kant sustenta o agir moral na KpV. Com efeito, o agir moral na mesma, como 

colocado, fundamenta-se na ideia de um factum que está vinculado, indissoluvelmente, à cons-

ciência da liberdade da nossa vontade. Aqui devemos observar um aspecto semelhante com a 

GMS o qual voltaremos a abordar em tópico mais a frente. Como vimos, na GMS Kant irá 

estabelecer uma distinção entre dois mundos, para o qual nos colocamos enquanto nos pensa-

mos como livres. Também na KpV, à ideia da nossa liberdade da vontade, estará ligada à ideia 

                                            
170 KpV, AA 05: 47 
171 KpV, AA 05: 30 
172 KpV, AA 05: 31 
173 KpV, AA 05: 30 
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do nosso lugar enquanto pertencentes a um mundo tanto sensível quanto inteligível. Igualmente 

à GMS, o mundo sensível é caracterizado como sendo aquele em que nos submetemos às leis 

causais naturais, ou seja, ao mecanicismo da natureza, enquanto que o mundo inteligível é ca-

racterizado como aquele em que nos submetemos a leis incondicionadas174. Dessa maneira, para 

os propósitos deste trabalho, o qual se propõe a uma investigação da justificação do agir moral 

fornecida por Kant no que diz respeito à GMS e à KpV, o factum da razão será o elemento o 

qual nos concentraremos neste tópico, uma vez que é o factum da razão que, na KpV, funda-

menta o agir moral.  

De acordo com Almeida (1999), diversamente do que ocorre no restante de sua obra 

crítica, a Crítica da Razão Prática (1788) de Kant não contém o que se chama de uma “dedu-

ção” dos princípios do poder criticado”175, muito embora haja um capítulo que faça menção a 

uma dedução, intitulado: “Da dedução das proposições fundamentais da razão prática 

pura”176. De fato, em tal capítulo, muito embora pareça, pelo título, indicar que haverá uma 

dedução da lei moral, Kant não só não irá esboçar uma dedução do princípio moral como irá 

afirmar, de forma bastante categórica, que não podemos empreender tal dedução. O objetivo 

deste capítulo seria, segundo Almeida (1999), não exatamente desenvolver uma “dedução”, 

senão mostrar que, em uma crítica da razão prática, a prova da validade de seus princípios é 

impossível. E não só seria impossível, como também dispensável, uma vez que aquilo que nas 

outras críticas teria que ser assegurado por uma dedução, na crítica da razão prática seria asse-

gurado, de acordo com o autor, pelo apelo a um “facto da razão”.177 Na Crítica da Razão Pura 

(1781), ao contrário, segundo o autor, a dedução das categorias e dos princípios do entendi-

mento era uma peça essencial do projeto crítico que se refere ao que podemos saber.178 

 Também na Crítica da Faculdade do Juízo (1790), de acordo com o autor, a dedução 

dos princípios do gosto viria a ser uma parte decisiva do projeto crítico, pois sem ela, mais uma 

vez, Kant, ao examinar as credenciais de nossos juízos estéticos, não poderia se certificar do 

                                            
174 Cf. KpV, AA 05: 43 
175 Cf. Almeida (1999), p. 57 
176 KpV, AA 05: 42 
177 Continuando com Almeida (1999): “ (...) ou seja, a uma verdade que é caracterizada – de uma maneira que 

pode parecer paradoxal – como uma verdade estabelecida pela razão, embora não por uma inferência (como seria 

de se esperar das verdades descobertas pela razão), por conseguinte como uma verdade imediatamente certa, mas 

tampouco com base em alguma evidência intuitiva (como seria de se esperar de uma verdade imediata)” (AL-

MEIDA, 1999, p.57). 
178 Ainda na continuação desta afirmação, Almeida (1999) coloca: “ Com efeito, sem essa dedução o filósofo não 

poderia examinar o bem fundado de nossa pretensão de conhecer objetos da experiência distintos das percepções 

em que são dados e, ao fazer isso, certifica-se do direito que temos de atribuir aos juízos sobre os objetos da 

experiência uma necessidade e validade universal que negamos aos juízos sobre nossas percepções” (ALMEIDA, 

1999, p. 57). 
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direito que teríamos, em princípio, de distinguir os juízos sobre o agradável. O autor ainda 

observa que, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), a dedução do Imperativo 

Categórico como princípio dos nossos juízos morais também desempenharia um papel decisivo, 

pois sem ela Kant não poderia se certificar do direito que teríamos de atribuir a nossos juízos 

morais uma necessidade e validade universal. Do ponto de vista de Almeida (1999), a GMS e a 

KpV possuem duas diferenças básicas que dizem respeito ao fato de que para o autor, sem a 

dedução transcendental realizada por Kant na terceira seção da GMS não seria possível, com 

efeito, realizar o programa descrito na introdução da obra em questão, que consiste na procura 

e no estabelecimento do princípio supremo da moralidade, qual seja, a própria lei moral. Com 

efeito, tal programa apenas seria possível quando passamos do patamar atingido no segundo 

capítulo, que é o de expor “numa fórmula abstrata e geral o princípio de nossos juízos morais 

(Aufsuchung), para o nível superior da Crítica, que é o de fundamentar, isto é, provar a validade 

desse princípio (Festsetzung)”. 

Na KpV, entretanto, a dedução dos princípios dos nossos juízos morais é declarada não 

só impossível como também desnecessária, como já colocado. Por isso, segundo Almeida 

(1999), Kant teria abandonado o projeto de uma crítica da razão pura prática, que havia reali-

zado em sua parte central da GMS e o substituído pelo projeto de uma crítica da razão prática, 

que seria o exame dos princípios que tornam possível o agir racional, ao qual cabe, segundo o 

autor: (a) mostrar “pelo facto” que a razão pode determinar a vontade por um princípio sintético 

a priori; e (b) defender esse princípio da razão contra argumentos dialéticos que pretendam 

reduzir a razão prática a princípios empiricamente condicionados. 

Segundo Almeida (1999), a exclusão da dedução parece não apenas a renúncia ao pro-

jeto crítico e uma recaída no dogmatismo. O recurso a um facto da razão, pareceria, no mínimo, 

segundo o autor, o apelo a uma entidade misteriosa. Antes de mais nada, o próprio significado 

da expressão “facto da razão” seria, para o mesmo, ambígua, podendo ser tomado tanto no 

sentido cognitivo de uma verdade imediatamente certa, quanto no sentido volitivo de um ato 

ou efeito da razão179, que veremos mais a frente. Com relação à ambiguidade da expressão 

“facto da razão” Almeida (1998) coloca, em outro artigo, que tal ambiguidade é, antes de mais 

nada, a ambiguidade de seus termos. Com efeito, segundo o mesmo, a palavra “facto” pode ser 

tomada isoladamente tanto no sentido de uma verdade conhecida quanto no sentido de um acon-

tecimento ou feito histórico. O complemento nominal “da razão”, poderia ser entendido, por 

                                            
179 No que diz respeito à interpretação do facto da razão podendo girar em torno de um sentido cognitivista e 

volitivo Almeida (1999) já havia citado e trabalhado tal aspecto em artigo que será trabalhado mais neste ponto, 

sob o título: “Kant e o “facto da razão”: “cognitivismo” ou “decisionismo” moral?”. 
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sua vez, como um complemento possessivo: facto para a razão, ou como complemento expli-

cativo: o facto de que existe a razão prática. Em razão de tal ambiguidade, o debate sobre o 

“facto da razão” giraria em torno, pelo menos em grande medida, sobre o sentido de tal expres-

são.  

No que diz respeito ainda aos problemas relacionados ao sentido conferido à expressão 

facto da razão, Almeida (1998) coloca que, em primeiro lugar, é preciso levar em conta o em-

prego da palavra latina “factum”, não da palavra “Tatsache”. Segundo o autor, a palavra “fac-

tum” deriva do verbo “facere” e significa propriamente “feito” ou “acto”, ou seja, “um ato 

possível de louvor ou censura, uma proeza ou um crime”180. A palavra alemã correspondente à 

“factum” seria “Tat”. Em segundo lugar, a palavra “factum” era usada nos tratados de filosofia 

moral e do direito da época de Kant para designar o ato ou ação imputável. Em terceiro lugar, 

segundo o autor, seria digno de nota que a expressão “facto da razão” já pode ser encontrada na  

KrV181. Mais notável ainda, de acordo com o mesmo, seria a maneira como Kant descreve na 

KpV seu objetivo principal, ou seja, mostrar que há uma razão prática pura e que tal objetivo 

seria compatível com o uso de “factum” como sinônimo de “Tat” e o uso de “facto da razão” 

como um ato de transgressão dos limites da experiência, passível de louvor ou censura.  

Segundo Almeida (1998), os “facto da razão” de que se trata na KrV podem ser consi-

derados como atos de asserir a validade de categorias para tudo o que existe e não apenas para 

a experiência possível. Dessa maneira, estabelecendo um paralelo entre a KrV e a KpV, me 

parece que a semelhança que Almeida (1998) estabelece entre os “facto da razão” da primeira 

e o “facto da razão” da segunda, encontra-se no fato de que ambas são um ato de afirmar ou 

conforme o caso censurar a validade de uma proposição. No caso da KrV, o que é afirmado com 

os “facto da razão” é a validade das categorias para a experiência, e no caso do “facto da razão” 

correspondente à KpV trata-se de um ato de “asserir um princípio prático independentemente 

de toda condição empírica”.182 Naturalmente, como em outras palavras observa o autor, asserir 

a validade de uma proposição implica que se possa explicar por que essa asserção é válida e 

esta seria a grande dificuldade que permaneceria para o defensor da interpretação do “facto da 

razão” como uma verdade para a razão. A investigação quanto ao significado e emprego ade-

quado das expressões “Faktum” e “Tat” tornar-se-ia importante na medida em que tais expres-

sões seriam úteis para evidenciar as alternativas disponíveis para pensar o “facto da razão”. No 

                                            
180 Cf. ALMEIDA, 1998, p.58 
181 Cf. Kant: “ Um procedimento desta espécie, que consiste em submeter ao exame os factos da razão, e, segundo 

o caso, à sua repreensão, pode-se designar por censura da razão” (KANT, KrV, A761/B788). 
182 Cf. ALMEIDA, 1998, p.60 
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que concerne, especificamente, ao artigo: “Kant e o “facto da razão”: “cognitivismo” ou “deci-

sionismo” moral? Almeida (1998) trabalha basicamente dois sentidos os quais girariam em 

torno do sentido conferido à expressão “facto da razão”, e que serão trabalhados de modo mais 

detido logo abaixo (em subseções desta seção), quais sejam, o facto da razão tendo o sentido 

cognitivista (intuicionista) ou decisionista. De modo geral, podemos dizer que o sentido cogni-

tivista (ou intuicionista) entende o factum da razão enquanto algo que pode ser apreendido por 

meio de um insight ou intuição intelectual, correspondendo ao facto para a razão o qual, vere-

mos, será explicitado por Beck. Ao contrário, no que diz respeito à interpretação decisionista 

do factum da razão, entendemos o mesmo enquanto representando o fato de que a razão pura é 

por si só prática, correspondendo, dentro da distinção operada por Beck, ao facto da razão. 

No que diz respeito à interpretação do “facto da razão” sob o viés cognitivista temos 

como exemplo de crítica a posição de Beck (1960). Como observa Chagas (2010), tendo por 

base a visão de Beck (1960), ao interpretar o “facto da razão” como uma verdade estabelecida 

pela razão, seria preciso apelar para alguma evidência intuitiva. Segundo argumenta Beck 

(1960), intuições fundamentais não parecem ser diferentes do tipo de evidência que Kant já 

havia admitido estar errada. Um apelo à introspecção ou intuição seria uma confissão de fra-

casso em encontrar um argumento ou premissa a partir da qual alguma verdade possa ser deri-

vada. Ainda coloca Beck (1960) que, indubitavelmente, algum tipo de intuição é necessária, 

mas isso não significaria que alguma intuição particular seria indubitavelmente necessária183. 

Quanto à negação da possibilidade de recorrermos a qualquer intuição, seja pura ou empírica, 

para fornecer uma evidência do factum da razão, Beck (1960) parece estar na direção correta, 

uma vez que devemos lembrar que Kant nega categoricamente na KpV que possamos fundar o 

factum da razão sobre qualquer intuição, seja pura ou empírica184. De fato, conforme parece 

reconhecer Kant, “a coisa é bastante estranha e não tem equivalente em todo o restante conhe-

cimento prático”.185 E devemos observar que na KpV, muito embora o trecho como o que segue: 

 

Ora, aqui eu não pergunto se elas também de fato são diversas e se, 

muito antes, uma lei incondicionada não é simplesmente a consciência 

de si de uma razão prática pura, mas esta totalmente idêntica ao conceito 

positivo de liberdade (...).186 

                                            
183 Coloca Beck: “ (...) But fundamental insights and intuitions do not seem to be any different from the kind of 

evidence that Kant has already admitted might be wrong. An appeal to insight or intuition is a confession of failure 

to find an argument or premise from which some truth can be derived and an unwillingness to surrender it in spite 

of that. In principle, some kind of intuition is indubitably necessary, but that does not mean that some particular 

intuition is either necessary or indubitably (...)” (BECK, 1960, p.167).  
184 Cf. KpV, AA 05: 31 
185 KpV, AA 05: 30 
186 KpV, AA 05: 29 
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Pareça denotar que consciência da lei incondicionada e a lei moral sejam a mesma coisa, 

não é sempre que Kant trata ambas como se significassem exatamente a mesma coisa. No en-

tanto, muito embora aja esta observação, o fato é que, independentemente disso, a lei moral é, 

segundo Kant, “dada quase como um factum da razão pura, do qual somos conscientes a priori 

e que é apodicticamente certo (...)”187. Ou seja, a lei moral é tradada basicamente nos mesmos 

termos que a consciência da lei moral pelo menos nos seguintes sentidos: (1) ambos são enca-

rados como fatos certos (tal como evidenciado na citação logo acima); (2) e ambos não são 

passíveis de dedução. 

 Ainda no que diz respeito à crítica feita por Beck (1960) sobre a impossibilidade de 

recorrermos a alguma espécie de intuição para explicarmos o factum da razão, podemos obser-

var um aspecto muito importante da teoria do conhecimento Kantiana no contexto da primeira 

Crítica, aspecto esse que Kant lembra e esclarece, no que diz respeito ao objeto moral, na KpV. 

Na Primeira Parte da Estética Transcendental, parágrafo primeiro, Kant esclarece que são pos-

síveis duas espécies de intuição, quais sejam, a intuição pura e a intuição empírica. Com efeito, 

sejam quais forem o modo e o meio pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é 

pela intuição, afirmará Kant, que o conhecimento pode se relacionar com os mesmos. A intui-

ção, contudo, seja pura ou empírica, apenas se verifica na medida em que o objeto nos for dado, 

o que, por sua vez, só será possível se o objeto nos afetar de um dado modo. Para a recepção de 

tais objetos, já somos dotados daquilo que Kant denomina por sensibilidade, que se define pela: 

“ (...) capacidade de receber representações (receptividade), graças à maneira como somos afe-

tados pelos objectos (...)”188. Por intermédio da sensibilidade nos são dados objetos e só a sen-

sibilidade nos fornece intuições. Apesar de não ser a intuição ou a sensibilidade que pensa os 

objetos que nos são “dados”, uma vez que ambas se constituem apenas como modos de recep-

ção, devemos observar ainda, conforme Kant coloca que: 

 

(...) o pensamento tem sempre que referir-se, finalmente, a intuições, 

quer diretamente (directe), quer por rodeios (indirecte) [mediante certos 

caracteres] e, por conseguinte, no que respeita a nós, por via da sensi-

bilidade, porque de outro modo nenhum objeto nos pode ser dado.189 

 

  Para os nossos propósitos, ou seja, de concordar com a posição de Beck (1960) sobre a 

inicialmente impossibilidade de recorrermos a alguma espécie de intuição, mesmo intelectual, 

                                            
187 KpV, AA 05: 46 
188 KANT, KrV, A2 
189 KANT, KrV, A2 
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para justificarmos a consciência da lei moral enquanto o factum da razão descrito por Kant, será 

necessário, no intuito de um melhor aclaramento sobre a questão, expormos apenas de maneira 

breve as duas espécies de intuição possíveis e o seu respectivo significado. Com efeito, temos 

duas espécies de intuição possíveis, quais sejam, a intuição empírica e a intuição pura. A intui-

ção empírica é aquela que se relaciona com o objeto. A forma pura das intuições sensíveis é 

chamada de intuição pura. Ou seja, segundo coloca Kant, quando separamos da representação 

de um corpo o que o entendimento pensa dele, qual seja, a substância, a força, a divisibilidade, 

etc., e da mesma forma o que pertence à sensação, qual seja, a impenetrabilidade, a dureza e a 

cor, algo nos resta ainda de tal intuição empírica, ou seja: a extensão e a figura. Estas se verifi-

cam a priori e pertencem à filosofia pura. Contudo, Kant observa que a intuição pura está a 

priori no espírito, mesmo independentemente de um objeto real dos sentidos ou da sensação, 

como simples forma pura da sensibilidade.  

Kant irá denominar de estética transcendental uma ciência de todos os princípios da 

sensibilidade a priori. Na estética transcendental, o que será isolado primeiramente será a sen-

sibilidade, abstraindo de tudo o que o entendimento pensa com seus conceitos, para que reste 

apenas a intuição empírica. Kant irá separar ainda dessa intuição, tudo o que pertence à sensa-

ção, para que reste apenas a “intuição pura e simples, forma dos fenômenos, que é a única que 

a sensibilidade a priori pode fornecer”190. Nesta investigação se apurará que há duas formas 

puras da intuição sensível, como princípios do conhecimento a priori, quais sejam, o espaço e 

o tempo. Os mesmos, enquanto formas puras da sensibilidade são condição de todo conheci-

mento fenomênico, ou seja, daquilo que nos pode ser dado à sensibilidade191. Por intermédio 

do sentido externo temos a representação de objetos como exteriores a nós e situados todos no 

espaço. É no espaço que a sua configuração (do objeto), grandeza e relação recíproca são de-

terminadas ou determináveis. Portanto, o espaço é uma representação necessária, a priori, que 

fundamenta todas as intuições externas. Após tal breve exposição acerca dos conceitos empírico 

e puro de intuição, devemos considerar ainda o que Kant denomina por realidade empírica e 

                                            
190 KANT, KrV, A22 
191 Sobre a necessidade do espaço e do tempo para o conhecimento dos fenômenos temos as seguintes passagens 

da KrV: “ O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço, enquanto forma pura 

de toda a intuição externa, limita-se, como condição a priori, simplesmente aos fenômenos externos. Pelo contrário, 

como todas as representações, quer tenham ou não por objecto coisas exteriores, pertencem, em si mesmas, en-

quanto determinações do espírito, ao estado interno, que, por sua vez, se submete na condição formal da intuição 

interna e, por conseguinte, no tempo, o tempo constitui a condição a priori de todos os fenômenos em geral (...)” 

(KANT, KrV, A 34). Em outra passagem: “ O espaço é uma representação necessária, a priori, que fundamenta 

todas as intuições externas. Não se pode nunca ter uma representação de que não haja espaço, embora se possa 

perfeitamente pensar que não haja objectos alguns no espaço. Consideramos, por conseguinte, o espaço a condição 

de possibilidade dos fenômenos, não uma determinação que dependa deles; é uma representação a priori, que 

fundamenta necessariamente todos os fenômenos externos” (KANT, KrV, A24/B39).  
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idealidade transcendental. A realidade empírica do espaço é a sua validade objetiva. E a ideali-

dade transcendental significa que o espaço nada é “se abandonarmos a condição de possibili-

dade de toda a experiência e o considerarmos como algo que sirva de fundamento das coisas 

em si”.192 

Tal qual o espaço, o tempo não é um conceito empírico que derive de uma experiência 

qualquer. Apenas por meio do tempo, podemos representar-nos que uma coisa existe num só e 

mesmo tempo (simultaneamente) ou em tempos diferentes (sucessivamente). O tempo é uma 

representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições, dado a priori, e 

somente nele é possível toda a realidade dos fenômenos193. E tal qual o espaço, também temos 

que atribuir realidade empírica e idealidade transcendental ao conceito de tempo. “As nossas 

afirmações ensinam, pois, a realidade empírica do tempo, isto é, a sua validade objectiva em 

relação a todos os objectos que possam apresentar-se aos nossos sentidos”194. A idealidade 

transcendental do tempo consiste em que o mesmo nada é se abstrairmos das condições subje-

tivas da intuição sensível. Dessa maneira, o tempo não pode ser abstraído das condições subje-

tivas na nossa intuição sensível e não pode ser atribuído aos objetos em si, independentemente 

da sua relação com a nossa intuição195. Ou seja, em outras palavras, podemos afirmar que tempo 

e espaço nada são além de formas puras da intuição sensível, sem as quais não há experiência, 

e que são sempre dependentes de um objeto que nos possa ser dado à sensibilidade. Tendo isso 

em vista, a posição de Beck (1960) quanto à impossibilidade de podermos recorrer a uma in-

tuição para explicarmos a lei moral enquanto um factum da razão parece correta, uma vez que, 

conforme estabelece a KrV, a intuição pura, enquanto forma pura da sensibilidade, apenas pode 

ser aplicada àquilo que pode ser dado à nossa sensibilidade. Em concordância com isso, a lei 

moral cabe nesta restrição, uma vez que a mesma não é um objeto empírico que possa ser dado 

à nossa sensibilidade e, dessa maneira, apreendido pela intuição pura, tendo em vista que a 

mesma, ainda que pura, dirige-se, exclusivamente, aos objetos da experiência que podem ser 

dados à nossa sensibilidade. Dessa maneira, temos aqui, penso eu, um forte argumento contra 

a posição cognitivista ou intuicionista, ou seja, da interpretação do factum da razão enquanto 

um “facto para a razão”, uma vez que para a mesma o factum da razão é apreendido pela razão 

por uma espécie de insight ou intuição intelectual. Com efeito, além do aspecto relacionado 

com o fato de Kant negar que a realidade objetiva da lei moral possa ser provada por algum 

                                            
192 KANT, KrV, A28 
193 KANT, KrV, A31 
194 KANT, KrV, B52 
195 KANT, KrV, A36 
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esforço da razão teórica ou empiricamente apoiada, temos ainda, na minha opinião outro fato 

contra a interpretação do factum da razão no sentido “cognitivista”, que diz respeito à própria 

intenção de Kant declarada na KpV, mais especificamente em sua Analítica, que consiste em 

mostrar que a razão pura é por si só prática, ou seja, que determina por si só a vontade, inde-

pendentemente de todo o empírico, estando em acordo, portanto, com a interpretação do factum 

enquanto factum da razão.  

Ainda devemos observar que, no que diz respeito à dedução (justificação) propriamente 

dita, realizar a dedução de “proposições do entendimento teórico puro” e qualquer outro que 

não o seja, é bem diferente. E Kant já observou bem esta diferença. Muito embora a exposição 

da lei moral já tenha sido feita, na forma de uma proposição fundamental da razão prática, Kant 

observa que tal proposição se distingue de todas as outras, no sentido de que não se pode esperar 

que a dedução de tal proposição (da lei moral) seja tão “simples” quanto o foi com relação às 

proposições referentes ao conhecimento especulativo. Sobre isso vejamos um trecho da KpV:  

 

Com a dedução, isto é, com a justificação de sua validade objetiva e 

universal e com a perspiciência da possibilidade de uma tal proposição 

a priori, não se pode esperar avançar tão bem como se deu com as pro-

posições fundamentais do entendimento teórico puro. Pois estas se re-

feriam a objetos de experiência possível, a saber, a fenômenos, e podia-

se provar que somente pelo fato de que esses fenômenos são submetidos 

às categorias em conformidade com aquelas leis, podem ser conhecidos 

como objetos da experiência, por conseguinte que toda a experiência 

tem de ser conforme com essas leis.196 

 

 Com relação à dificuldade enfrentada quando falamos de dedução da lei moral, Kant 

coloca:  

 
Com a dedução da lei moral não posso, porém, tomar um tal caminho. 

Pois não se trata do conhecimento da natureza dos objetos, que de qual-

quer modo podem ser dados alhures à razão, mas de um conhecimento 

na medida em que ele pode ser o fundamento da existência dos próprios 

objetos e na medida em que a razão, através da mesma, possui causali-

dade em um ente racional, isto é, se trata da razão pura que pode ser 

considerada uma faculdade que determina imediatamente a vontade.197 

 

 Ainda com relação a tal dificuldade, Kant observa que toda a perspiciência humana, ou 

seja, todo o conhecimento humano, termina tão logo tenhamos alcançado as forças fundamen-

tais ou faculdades fundamentais: 

 

Por isso no uso teórico da razão só a experiência pode conceder-nos o 

direito de admiti-la. Este sucedâneo, de aduzir provas empíricas em vez 
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de uma dedução a partir de fontes cognitivas a priori, foi-nos, porém, 

tirado também aqui relativamente à faculdade da razão prática pura. 

Pois aquilo que precisa ir buscar na experiência o argumento de sua 

possibilidade, ser dependente de princípios da experiência, mas é im-

possível considerar como tal, já em virtude de seu conceito, a razão pura 

e contudo prática.198 

 

 Contudo, muito embora haja, de fato, uma negativa por parte de Kant no que se refere à 

possibilidade de uma dedução da lei moral, isso não impede que possamos conhecê-la, ainda 

que somente de um ponto de vista prático, e termos consciência dela, pelo menos essa é, com 

efeito, a posição de Kant. Devemos lembrar ainda que o próprio Kant afirma que tal dedução 

sequer se faz necessária, uma vez que a lei moral prova não apenas a possibilidade, mas a efe-

tividade em entes que reconhecem essa lei como obrigatória para eles199. Ou seja, o que Kant 

está afirmando é que, independentemente de qualquer dedução, conhecemos ou temos consci-

ência da lei moral mediante um factum e agimos de acordo com ela (a lei moral). Com efeito, 

há, conforme observa Kant na KpV, um notável contraste entre a Analítica na crítica da razão 

especulativa (KrV) e a Analítica na KpV. Na KrV não eram proposições fundamentais, mas uma 

intuição sensível pura (espaço e tempo) o primeiro dado que tornou possível um conhecimento 

a priori e apenas para os objetos dos sentidos. Proposições fundamentais sintéticas a partir de 

simples conceitos e sem intuição eram impossíveis. Para além dos objetos da experiência, por-

tanto, das coisas enquanto noumena, foi negado todo o acesso. Apenas fomos autorizados a 

pensar tais objetos.  

Contrariamente, o que ocorre na KpV é justamente o contrário, uma vez que é a própria 

lei moral, entendida enquanto uma proposição sintética, que não apenas é o primeiro dado que 

nos é apresentado, como também nos permite o conhecimento de algo, qual seja, da própria lei. 

Muito embora possam existir questionamentos referentes a como é possível um factum da ra-

zão, e o que realmente significa tal expressão, tais questões, embora sejam importantes, não 

chegam a ser um objeto para o qual Kant dirige a sua atenção na KpV. O problema para o qual 

Kant se dirige na mesma diz respeito única e exclusivamente a como a razão pura pode deter-

minar a vontade, e se essa determinação ocorre segundo uma razão pura prática ou segundo 

representações empíricas, sendo a primeira opção aquela a qual Kant defende. Sobre isso tem-

se: 

 

O segundo problema, enquanto pertencente à Crítica da razão prática, 

não exige explicação de como os objetos da faculdade de apetição são 

possíveis, pois isso fica, enquanto problema do conhecimento natural 
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teórico, aos cuidados da crítica da razão especulativa, mas somente de 

como a razão pode determinar a máxima da vontade: se isto ocorre so-

mente mediante representações empíricas como fundamentos determi-

nantes, ou se também a razão pura seria prática e uma lei de uma pos-

sível ordem natural, não cognoscível de modo algum empiricamente.200 

 

 

 Ainda no que diz respeito à interpretação do facto da razão como algo a que não pode-

mos ter acesso por meio de alguma intuição intelectual, Allison (1990) observa que tal leitura 

(a leitura cognitivista) está em flagrante contraste com a negação de Kant de uma capacidade 

de intuição intelectual201. Almeida (1990) observa que Beck (1960) introduz uma distinção en-

tre “facto para” e “fato da” razão pura. A primeira deve ser entendida enquanto um valor “trans-

cendentalmente real”, que de alguma forma é apreendido pela razão pura, ou seja, por uma 

intuição direta ou intuitiva, sendo a segunda entendida enquanto o fato de que a razão pura é 

prática. Ambas as interpretações serão, com efeito, trabalhadas mais detidamente nos pontos 

4.2 e 4.3 do presente trabalho. 

 

 

4.1   A dedução da lei moral na KpV e a interpretação de Beck 

 

  

Veremos a seguir a interpretação de Beck (1960), segundo a qual Kant realiza a dedução 

da lei moral na KpV, muito embora o mesmo negue isso. Ou seja, o que iremos expor a seguir 

diz respeito à posição de Beck (1960) segundo a qual na KpV nós teríamos o que formalmente 

poderia ser entendido enquanto sendo uma dedução da lei moral. Com efeito, o autor irá colocar 

que a lei moral na KpV ocupa (ou poderia ocupar) um lugar deixado “vazio” pela KrV tanto no 

que diz respeito ao problema teórico quanto prático (moral). Conforme coloca Kant na KrV, 

mais especificamente no capítulo II da Analítica Transcendental, primeira seção: Dos princípios 

de uma dedução transcendental em geral, que quando os jurisconsultos falam de direitos e usur-

pações, distinguem num litígio a questão de direito (quid juris) da questão do facto (quid facti) 

e, ao exigir provas de ambas, dão o nome de dedução à primeira, que deverá demonstrar o 

direito ou a legitimidade de tal pretensão. Segundo Kant, nós nos servimos de uma porção de 

                                            
200 KpV, AA 05: 45 
201 In an effort to avoid this dilemma, Beck introduces a further distinction between a “fact for” and a “fact of” 

pure reason. By the former is to be understood a pregiven, transcendentally real value that is somehow apprerended 

by pure reason, that is, by a directe nonsensuous insight or intelectual intuition. Although Kant sometimes to 

construe the fact in this away and is frequently thought to have done so, such a reading stands in blatand contra-

diction with Kant denial of a capacity for intelectual intuition (ALLISON, 1990, p.232).   
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conceitos empíricos sem que ninguém os conteste. Mesmo sem dedução nos julgaríamos auto-

rizados a conferir a tais conceitos um sentido e uma significação imaginada, porque teríamos 

sempre à mão a experiência para demonstrar a sua realidade objetiva202.  

 Entre os diversos conceitos que constituem o tecido variado do conhecimento humano, 

há alguns, segundo Kant, que se destinam também a um uso puro a priori (totalmente indepen-

dente de qualquer experiência). Contudo, o uso a priori de tais conceitos também exigiriam uma 

dedução, uma vez que não bastariam as provas da experiência para legitimar a sua aplicação. 

Seria preciso saber como tais conceitos podem se referir a objetos que não são extraídos de 

qualquer experiência. Kant denomina então de dedução transcendental a explicação do modo 

pelo qual esses conceitos podem ser referidos a priori a objetos, distinguindo-o do conceito de 

dedução empírica, que mostra como se adquire um conceito mediante a experiência e a reflexão 

sobre esta.  

 
Dou o nome de dedução transcendental à explicação do modo pelo qual 

esses conceitos se podem referir a priori a estes objetos e distingo-a da 

dedução empírica, que mostra como se adquire um conceito mediante 

a experiência e a reflexão sobre esta, pelo que não se refere à legitimi-

dade, mas só ao facto de onde resulta a sua posse.203 

 

 Um traço distintivo da natureza daquilo que está sujeito à dedução transcendental diz 

respeito a que, ao se referirem ao objeto, estão impedidos de buscar algo à experiência para a 

sua representação. Em concordância com isso temos, por exemplo, o conceito de espaço e 

tempo, como formas da sensibilidade, e as categorias, como conceitos puros do entendimento. 

No que diz respeito à tais conceitos, portanto, uma dedução empírica seria impossível. Assim, 

quando se fizer necessária uma dedução de tais conceitos, a mesma terá sempre que ser trans-

cendental. Dessa maneira, se quisermos saber com que direito podemos nos valer de tais con-

ceitos, os mesmos sempre dependerão de uma dedução204, no que se inclui também a lei moral. 

 Segundo Beck (1960), uma dedução legal (jurídica) é aquela em que um jurista faz um 

silogismo: “X é certo porque X é A, e a Constituição diz: “A é certo”. Mas, segundo o autor, a 

dedução transcendental Kantiana não tem essa estrutura pura. Não existiriam quaisquer princí-

pios implantados nas mentes dos homens a partir do qual os princípios de causalidade e mora-

lidade poderiam ser mostrados como consequências lógicas e, portanto, como admissíveis ou 

necessárias. Um tal princípio, se houvesse, não seria mais óbvio do que o conceito de causa e 

estaria sujeito ao mesmo desafio que Hume trouxe ao princípio de causalidade. Se tentarmos 

                                            
202 Cf. KANT, KrV, A 84 
203 KANT, KrV, A85 
204 KANT, KrV, A 85 
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deduzir, segundo Beck (1960), a lei moral de algum outro fato da razão como o desejo humano 

pela felicidade, o resultado de tal dedução não poderia ser necessário205. 

 O processo de dedução transcendental, defende Beck (1960), não seria o da inferência 

linear de uma premissa à sua consequência lógica. A dedução transcendental consistiria em um 

processo de tomar algum “corpo” de suposto fato (matemática ou ciência) que tem sido contes-

tado ou desafiado, expondo dois pontos, quais sejam, (a) quais são os pressupostos necessários 

e (b) quais são as consequências de negar esses pressupostos. Assim, por exemplo, a validade 

objetiva da matemática tinha sido desafiada por aqueles que sustentavam que suas proposições 

eram baseadas na experiência e, portanto, careciam de aplicação objetiva. A KrV, segundo o 

autor, tenta explicar que, se a matemática é empírica, não só ela é incerta, mas o espaço de que 

trata não pode ser finito nem infinito. Kant então, segundo Beck (1960), formula uma outra 

teoria sobre o que é o espaço, teoria esta em que a antinomia poderá ser evitada, mostrando 

depois que uma de suas consequências é a necessidade da matemática206. A dedução foi feita 

para evitar que os matemáticos tirassem conclusões injustificadas acerca dos limites e da natu-

reza da ciência da matemática. 

 Em seus grandes contornos, defende Beck (1960), o procedimento adotado por Kant na 

primeira Crítica, é comparável ao procedimento adotado pelo mesmo no que tange à segunda 

Crítica, muito embora o autor faça a observação de que Kant, no contexto da KpV, negue a 

possibilidade de tal dedução. O autor, portanto, reconstroi o argumento no sentido de demons-

trar que tal dedução é possível na KpV. Iniciemos então com os argumentos de Beck (1960). 

No que respeita ao propósito de uma dedução devemos esperar que Kant introduza a experiên-

cia moral como um reino a ser analisado, articulado e estabelecido. A justificativa da proposição 

sintética a priori correspondente à lei moral, não estaria na afirmação de que tais proposições 

estariam firmemente estabelecidas em si mesmas, mas pela prova de que são princípios sem os 

quais a experiência seria ininteligível, mas esse não pareceria, segundo o autor, ser o caminho 

seguido por Kant. 

 Segundo Beck (1960), para que possamos compreender a peculiaridade do método da 

KpV, devemos voltar por um momento à GMS. Neste último, o argumento de Kant toma um 

pouco a forma esperada, de acordo com o autor. Os conceitos de uma vontade absolutamente 

boa e de uma vontade universalmente legisladora são sinteticamente relacionados entre si. Am-

bos os conceitos devem estar relacionados através do que o autor denomina por terceira cogni-

ção pura. A terceira cognição seria proporcionada pelo conceito positivo de liberdade e é a ideia 

                                            
205 Cf. BECK, 1960, p.170 
206 BECK, 1960, p.171 
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de um mundo inteligível como arquétipo do mundo sensível na medida em que está sujeito à 

nossa vontade. O mundo suprassensível ou inteligível não é outra coisa que o mundo conside-

rado sob a autonomia da razão pura prática. 

 Na KpV, segundo Beck (1960), por ter colocado que o princípio não precisa de dedução, 

Kant provavelmente tem em mente o argumento da GMS. Kant teria usado a lei moral, o fato 

da razão, como o “prius” para deduzir algo mais, ou seja, a liberdade, que é a ratio essendi da 

lei moral. O argumento, apesar da negativa de Kant com relação ao mesmo constituir alguma 

espécie de dedução, é, para Beck (1960), uma dedução da lei moral, e funcionaria formalmente 

como a dedução de qualquer outro princípio sintético a priori da primeira Crítica. O conceito 

de liberdade seria chamado a desempenhar um papel análogo ao da intuição. Se houvesse uma 

intuição da liberdade, segundo o autor, o paralelismo com os dois conceitos seria perfeito, mas 

não há. Dessa maneira, para mostrar que uma ideia da razão (a liberdade) pode ser um substituto 

para uma intuição em uma dedução, devemos recordar a estrutura abstrata da dedução na pri-

meira Crítica. 

 Beck (1960) esclarece que a dedução das categorias na primeira Crítica exige que os 

objetos do conhecimento a que as categorias se aplicam sejam dadas em uma possível experi-

ência. Em razão disso, no que diz respeito à primeira Crítica, foi necessário começar por um 

estudo da maneira pela qual tais objetos são dados na intuição, e depois seguir com um estudo 

dos conceitos e juízos pelos quais os objetos da intuição são pensados. Na segunda Crítica, no 

entanto, não podemos começar com intuições, mas devemos começar com princípios que são 

dados. 

 Como a proposição segundo a qual uma boa vontade, ou nas palavras de Beck (1960), 

uma razão pura prática207, pode ser confirmada? A mesma não poderá ser confirmada pelo re-

curso a uma intuição, mas sim por meio do substituto de alguma intuição. Tal substituto, se-

gundo a tese de Beck (1960), deve possuir três características em especial, quais sejam, deve 

ser puramente intelectual; deve ser a priori e deve possuir um mandado independente. Esse 

terceiro elemento ou esse substituto da intuição é a ideia da liberdade. Em outras palavras, para 

Beck (1960), enquanto a lei moral serve de base para a dedução da liberdade, o conceito de 

liberdade serve também como credencial para a lei moral.208 Tal credencial a qual, segundo 

                                            
207 Cf. BECK, 1960, p.173 
208 Here the argument takes a truly astonishing turn. Since the synthetic a priori Judgment that one expected to see 

Kant deduce needs no Deduction and can have none, it is used for the deduction of the Idea of freedom itself. 

Fortunately, however, the “deduction” is not a linear inference; and, while the moral law serves as a ground for 

the deduction of freedom, the concept of freedom is made to serve also as the “credential” of the moral law (BECK, 

1960, p.173-174). 
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Beck (1960), a ideia de liberdade possui deve-se à independência do conceito de liberdade bem 

como do próprio conceito de lei moral. Ao que parece, se compreendi o autor de maneira ade-

quada, o que confere a independência do mandado do conceito de liberdade é a necessidade que 

tal ideia demonstrou no contexto da crítica especulativa. Trata-se aqui, se é possível fazermos 

uma comparação, com a necessidade a qual O’Neill (1989) já havia demonstrado com relação 

à necessidade que a razão teórica tem de pressupor uma causalidade por liberdade. O mandado 

independente da lei moral que é a ratio cognoscendi da liberdade, é o facto da razão. No que se 

refere ainda à necessidade que a razão teórica possui de pressupor uma causalidade pela liber-

dade, temos que Beck (1960) observa ainda que as antinomias209 precisam ser resolvidas para 

evitar uma contradição flagrante, tendo em vista que a razão teórica necessita pressupor não 

apenas a ligação necessária entre causa e efeito segundo leis naturais causais, mas necessita 

pressupor também uma totalidade das condições. Beck (1960) ainda observa um aspecto muito 

importante da liberdade que diz respeito não só à sua necessidade do ponto de vista teórico, 

mas também do ponto de vista prático. Dessa maneira, ao assegurarmos a realidade objetiva do 

conceito de liberdade, dada pela lei moral, estamos resolvendo não só o problema especulativo, 

mas também prático, ou seja, moral. Vejamos citação da KpV: 

 

Ora, o conceito de liberdade na medida em que sua realidade é provada 

por uma lei apodíctica da razão prática, constitui o fecho de abóbada 

de todo o edifício de um sistema da razão pura, mesmo da razão espe-

culativa.210 

 

 Nesse sentido, os conceitos da razão prática pura, segundo Beck (1960), não seriam 

como meros adereços e contrafortes que geralmente têm que ser colocados atrás de um edifício 

erguido às pressas, mas seriam membros bastante verdadeiros que tornam o sistema claro.211 

Segundo o autor, a liberdade antes da KpV era pensada apenas como sendo um conceito pro-

blemático para a razão, deixando, portanto, uma espécie de lugar vazio. No entanto, com a KpV 

tal lugar vazio é ocupado pelo próprio facto da razão tendo em vista que o mesmo, enquanto 

não podendo ser ele próprio deduzido, oferece, por outro lado, o princípio de dedução da liber-

dade, ganhando com isso uma “credencial” para si mesmo, uma vez que acrescenta à uma cau-

salidade pensada só naturalmente, uma causalidade de tipo transcendental. 

                                            
209 Sobre as antinomias da razão ver o ponto 4.4 deste trabalho. 
210 KpV, AA 05: 3/4 
211 Cf. BECK, 1960, p.175 
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4.2   O Factum da Razão e a interpretação de Allison: O factum enquanto factum da ra-

zão 

  

 Dando continuidade à nossa abordagem quanto às interpretações do factum da razão, 

mais especificamente da sua interpretação enquanto factum para a razão ou factum da razão, 

vejamos agora a interpretação de Allison (1990). No que tange à tal distinção veremos que 

Allison (1990) irá posicionar-se a favor da interpretação do factum enquanto factum da razão. 

Veremos também que, para o autor em questão, a melhor “tradução” que caberia ao termo “facto 

da razão” seria a do mesmo enquanto representando a nossa consciência comum do constran-

gimento moral, e que o mesmo deverá ser demonstrado enquanto um produto da razão prática 

pura. O autor irá abordar também o assunto relacionado ao nosso interesse pela lei moral, bem 

como irá sugerir, digamos assim, o procedimento segundo o qual a lei moral poderia ser dedu-

zida na KpV, estabelecendo, para tanto, um paralelo com o procedimento de dedução da KrV. 

No entanto, como veremos, Allison (1990), irá afirmar a dedução da lei moral como sendo algo 

desnecessário. Com efeito, para o autor, o factum da razão será, em um primeiro momento, 

considerado como sendo aquilo que se faz suficiente para a determinação da nossa vontade, 

bem como para “criar” em nós o interesse pela lei moral. No entanto, o que o autor irá colocar, 

em um segundo momento, é que a dedução da liberdade ainda se fará necessária para a ade-

quada fundamentação da moralidade. Abordaremos também, embora de forma breve, aspectos 

colocados por Allison (1990) quanto à possibilidade da liberdade ser ilusória, bem como aspec-

tos relacionados ao que o autor acredita ser um avanço da KpV com relação à GMS e mesmo à 

KrV. 

Segundo Allison (1990) no capítulo: The fact of pure reason and the deduction of free-

dom, da obra: Kant’s Theory of Freedom, aquilo que deveria ser questionado seria antes o status 

do facto da razão, ao invés de simplesmente ser assumido. Presumivelmente, isso seria reali-

zado, segundo Allison (1990), se pudesse ser mostrado como a lei moral, como uma regra de 

julgamento, seria um produto da razão prática pura, ou seja, empiricamente incondicionada, e 

que a consciência de seus ditames (da lei moral) seria por si só suficiente para motivar ou criar 

o interesse na mesma. Se ambos pudessem ser demonstrados, então ficaria claro que a razão 

pura é por si só prática. E serão esses dois pontos os quais o autor irá defender ao longo do 

texto. Nesse sentido, o autor, no capítulo em questão irá também argumentar sobre dois outros 

pontos, quais sejam, (a) que longe de ser uma inversão a um ponto de vista desacreditado, o 

retorno de Kant ao facto da razão representaria um verdadeiro avanço, e que tendo em conta os 

princípios básicos da filosofia de Kant ofereceria a melhor estratégia para autenticar a lei moral 



107 
 

e estabelecer a realidade da liberdade transcendental, cuja dedução será afirmada pelo autor 

como sendo uma condição necessária para uma adequada fundamentação do agir moral; (b) O 

autor também irá argumentar que, dadas as premissas, tal estratégia seria razoavelmente bem-

sucedida em ambos os aspectos, ou seja, tanto no que diz respeito à autenticação da lei moral 

quanto no que diria respeito ao estabelecimento, digamos assim, da liberdade transcendental. O 

capítulo será dividido em cinco partes, no entanto, no que diz respeito a este tópico em especí-

fico, trabalharemos apenas dois dos pontos abordados por Allison (1990). 

No que diz respeito a este tópico em específico tentarei expor os argumentos de Allison 

(1990) no que tange aos pontos I e II da citada divisão. Os pontos III e V que versam sobre a 

dedução da liberdade serão trabalhados na seção sobre a liberdade e o facto da razão. O primeiro 

ponto o qual o autor irá concentrar sua atenção tenta determinar a natureza do factum da razão, 

concluindo que a melhor maneira de interpretá-lo seria considerando-o como sendo a nossa 

consciência comum da lei moral e de sua autoridade. O segundo ponto irá sustentar que, uma 

vez que a existência deste facto (ou seja, do factum da razão) não está em causa a questão chave 

seria saber se ele poderia ser considerado como o facto da razão. Argumenta-se então que esse 

resultado (do facto enquanto facto da razão) se seguiria se levássemos em conta a “correção” 

dos trabalhos de Kant, ou seja, se pude compreender bem o autor, a sua tese de que o facto da 

razão pode ser compreendido enquanto tal encontra amparo na análise da teoria moral do pró-

prio Kant. Para sermos mais claros, o autor irá no segundo ponto concluir que o facto da razão 

é melhor interpretado enquanto sendo, como já colocado, a consciência comum que temos da 

lei moral, ou melhor, do constrangimento moral, e que essa consciência seria capaz por si só de 

gerar um interesse puro na lei moral, explicando, portanto, em última instância, a motivação 

moral, bem como mostrando que a razão pura é por si mesma prática. O segundo ponto irá 

argumentar ainda, não obstante, que a nossa motivação moral irá depender, em última instância, 

da dedução da liberdade.  

Fazendo referência à investigação empreendida por Beck (1960) sobre a natureza do 

facto da razão, Allison (1990) menciona a distinção operada pelo primeiro entre um “facto para 

a razão” e o “facto da razão”. O primeiro deve ser entendido como um pré-dado, transcenden-

talmente real, que de alguma forma é apreendido (intuitivamente) pela razão pura, ou seja, por 

algum tipo de “insight” ou “intuição intelectual”. Embora, segundo Allison (1990), Kant pareça 

interpretar o facto da razão dessa maneira, tal leitura estaria, para o autor, em contradição com 

a negação de Kant de sermos capazes de uma intuição intelectual. Além disso, se seguíssemos 

tal interpretação no sentido de uma intuição intelectual, a doutrina de Kant estaria sujeita a 

todos os problemas dos quais padeceria o intuicionismo (ou cognitivismo). E conforme vimos 



108 
 

no tópico sobre a interpretação de Beck (1960), a KrV nega a possibilidade de uma intuição 

intelectual, uma vez que, para que haja uma intuição, é sempre necessário que haja um objeto 

correspondente que nos tenha sido dado à sensibilidade. Portanto, ambos os autores, no que diz 

respeito a este ponto parecem estar em acordo, ou seja, tanto Allison (1990) quanto Beck (1960) 

rejeitam a solução intuicionista (ou cognitivista) para o conhecimento da lei moral. 

Allison (1990) também lembra a alegação de Beck (1960) segundo a qual o problema 

de tal interpretação é afastado se interpretarmos o facto enquanto um “facto da razão pura”, 

justamente porque afastaria os problemas relacionados com a posição intuicionista (ou cogniti-

vista). Com efeito, a afirmação de que a razão pura é prática significa determinar a si mesmo 

independentemente de todo o empírico. Isso exigiria que a razão pura fornecesse tanto uma 

regra ou princípio de ação quanto um motivo para agir ou abster-se de agir de acordo com os 

modos especificados por tal princípio. A distinção de Beck (1960) entre um “facto para” a razão 

e um “facto da razão” é pertinente na opinião de Allison (1990), e ele (Beck) estaria certo em 

interpretar tal facto no segundo sentido212, ou seja, de um facto enquanto facto da razão. Con-

tudo, a crítica que Allison (1990) parece dirigir à Beck (1960), cuja análise, segundo o primeiro, 

é o ponto de partida para qualquer discussão séria sobre o facto da razão, se refere à posição de 

Allison (1990), segundo a qual não podemos simplesmente identificar o facto da razão pura 

com o fato de que a razão pura é prática. E uma das razões citadas para tanto seria o fato de que 

os textos citados anteriormente afirmam que o facto da razão prova ou demonstra que a razão 

pura é prática, e não que ela própria é o facto. Neste sentido, muito embora o autor considere 

correta a posição de Beck (1960) quanto a uma solução intuicionista para o problema do co-

nhecimento da lei moral, colocando, claramente que Beck (1960) está correto ao considerar o 

facto enquanto “facto da razão”, bem como considere que a lei moral é um produto da razão 

prática pura, o ponto de discórdia entre os dois autores parece ser unicamente a alegação de 

que, para Allison (1990), a razão prática pura não pode ser considerada enquanto sendo ela 

própria o facto, mas sim a consciência do constrangimento moral. 

Com efeito, a dificuldade em se determinar a natureza do facto da razão parece residir 

não apenas em questões filológicas como Almeida (1998) observa em seu artigo já citado aqui, 

mas parece residir sobretudo nas diversas passagens em que Kant relaciona o facto da razão 

com outros elementos além da consciência da lei moral, como, por exemplo, a liberdade da 

vontade, e a própria lei moral. Dessa maneira, a variedade de ligações em que Kant estabelece 

                                            
212 Cf. “ Beck’s distinction between a fact for and the fact of pure reason is germane, and he certainly correct to 

suggest that the fact of reason be construed in the latter sense” (BECK, 1960, p.233). 
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entre o factum da razão e outros elementos é certamente um complicador a mais na determina-

ção da natureza do factum. As passagens que poderíamos citar, segundo Allison (1990), chegam 

a oito, ainda que, observe o autor, não seja óbvio que todas elas sejam equivalentes.213 

De acordo com Allison (1990), muito embora os textos estejam longe de ser inequívocos 

neste ponto, a maior parte da evidência sugeriria que o facto é melhor interpretado como sendo 

a consciência de estarmos sob a lei moral.214 Segundo passagem citada215 por Allison (1990) e 

utilizada pelo mesmo para deixar mais clara a estratégia a qual pretende empreender, a distinção 

entre a razão empiricamente condicionada e a pura seria de fundamental importância para a 

KpV, a qual pergunta pela possibilidade daquela última. A possibilidade da razão pura prática, 

segundo tal citação, não poderia ser apreendida a priori, porque diria respeito à relação de um 

fundamento real com o seu consequente. Algo deveria, portanto, ser dado, que só poderia re-

sultar dele. E sua possibilidade deveria ser inferida a partir dessa realidade. As leis morais se-

riam dessa natureza e deveriam ser comprovadas da maneira como provamos a priori as repre-

sentações do espaço e do tempo.  

                                            
213 Algumas das passagens as quais Allison (1990) faz menção são as seguintes: “Pode-se denominar a consciência 

desta lei fundamental um factum da razão, porque não se pode sutilmente inferi-la de dados antecedentes da razão, 

por exemplo, da consciência da liberdade (pois esta consciência não nos é dada previamente), mas porque ela se 

impõe por si mesma a nós como uma proposição sintética a priori, que não é fundada sobre nenhuma intuição, seja 

pura ou empírica, se bem que ela seria analítica se se pressupusesse a liberdade da vontade, para o que porém se 

requereria como conceito positivo uma intuição intelectual, que aqui de modo algum se pode admitir. Contudo, 

para considerar esta lei como inequivocamente dada, precisa-se observar que ela não é nenhum fato empírico mas 

o único factum da razão pura, que deste modo se proclama como originalmente legislativa (sic volo, sic jubeo)” 

(KpV, AA 05: 31); “Esta analítica demonstra que a razão pura pode ser prática – isto é, pode determinar por si a 

vontade independentemente de todo o empírico – e isto na verdade mediante um factum, no qual a razão pura 

deveras se prova em nós praticamente, a saber, a autonomia da proposição fundamental da moralidade, pela qual 

ela determina a vontade ao ato – Ela mostra ao mesmo tempo que este factum vincula-se indissoluvelmente à 

consciência da liberdade da vontade, antes, é idêntico a ela (...)” (KpV, AA 05: 41); “Contrariamente a lei moral 

fornece, ainda que nenhuma perspectiva, contudo um factum absolutamente inexplicável a partir de todos os dados 

do mundo sensorial e de todo o âmbito de nosso uso teórico da razão. Esse factum oferece indícios de um mundo 

inteligível puro e até o determina positivamente, permitindo-nos conhecer algo dele, a saber, uma lei” (KpV, AA 

05: 74); “Também a lei moral é dada quase como um factum da razão pura, do qual somos conscientes e que é 

apodicticamente certo, na suposição de que também na experiência não se podia descobrir nenhum exemplo em 

que ela fosse exatamente seguida” (KpV, AA 05: 46).  
214 Cf. Allison, 1990, p.233 
215 Cf. “The distinction between empirically – conditioned and pure, yet still practical, reason is foundational for 

the critique of practical reason, which asks if there is such a thing as the thing as the latter. Its possibility cannot 

be comprehended a priori, because it concerns the relation of a real ground to its consequent. Something must 

therefore be given, which can stem only from it; and its possibility can be inferred from this reality. Moral laws 

are of this nature, and these must be proven in the manner in which we proven that the representations of space 

and time are a priori, with the difference being that the latter are intuitions and the former mere concepts of free-

dom. Here the difference is only that, while, in the case of theoretical cognition, concepts have no significance and 

principles no use except with respect to objects of experience, in the practical realm they range much further: 

namely, to all rational beings in general and independently of all empirical determining grounds. Even if no object 

of experience corresponds to them, the mere character [Denkungsart] and disposition based on principles [Ge-

sinnung nach Principien] is enough” (R 7201: 19; 275-6 apud BECK, 1990, p.234). 
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 De acordo com Allison (1990), tendo por base tal passagem, as leis morais específicas, 

e não a própria lei moral, são os elementos dados, os fatos, dos quais a razão prática pura deve 

ser inferida como a condição necessária de sua possibilidade. De particular interesse, segundo 

o mesmo, é a comparação das leis com as representações do espaço e do tempo. Isto seria sig-

nificativo sobretudo pela sugestão de que essas leis devem ser comprovadas (sua validade ob-

jetiva estabelecida) da mesma forma como se prova a aprioridade (universalidade e necessi-

dade) das representações do espaço e do tempo, foi explicada na Estética Transcendental da 

KrV, ou seja, mostrando que o espaço e o tempo são formas da sensibilidade humana. A ideia, 

no que tange à segunda Crítica, segundo Allison (1990), seria então a de que a validade objetiva 

das leis morais particulares deve ser estabelecida mostrando que o princípio em que se funda-

mentam216, a lei moral, é um produto da razão prática pura.  

 De acordo com Allison (1990), continuando o paralelismo com a Estética Transcenden-

tal, assim como não podemos explicar como e por que o espaço e o tempo (e não outras formas 

possíveis) são as formas da sensibilidade humana, mas podemos mostrar que devem ser consi-

deradas enquanto tais dada a natureza da nossa sensibilidade, igualmente não poderíamos ex-

plicar como a razão pura é prática, embora devamos mostrar que deve ser dada à nossa consci-

ência comum de constrangimentos morais. Ou seja, se compreendi bem o autor, isso equivale 

a mostrar que a consciência do constrangimento moral é um produto da razão prática pura. 

Contudo, segundo o autor, o problema óbvio de se atribuir tal estratégia de prova na segunda 

Crítica é que se poderia interpretar o apelo ao facto da razão como uma dedução antes de tudo. 

De fato, segundo Allison (1990), a linha de argumentação acima pode parecer ser justamente o 

tipo de argumentação que, de acordo com Beck, se poderia racionalmente esperar de Kant neste 

ponto, mas que ele explicitamente repudiou com sua negação tanto da possibilidade quanto da 

necessidade de fornecer uma dedução da lei moral.  

 A resposta a tal objeção estaria em que o argumento subjacente ao apelo ao facto da 

razão pode ser uma espécie de dedução, mas não da experiência moral (pelo menos não no 

                                            
216 Cf. “According to this text, specific moral laws (rather than the moral law itself) are the given elements, the 

facts, as it were, from which the pracicality of pure reason is to be inferred as the necessary condition of their 

possibility. Of particular interest, however, is the comparison of such laws with the representations of space and 

time. This is significant not simply because of Kant’s insistence of the givennesss of space and time but also 

because of the suggestion that these laws are to be proven (their objective validity stablished) in the same manner 

as one proves the apriority of the representations of the latter. Since the apriority (universality and necessity) of 

the representations of space and time was accounted for in the Transcendental Aesthetic of the Critique of Pure 

Reason by showing that space and time are forms of human sensibility, the idea here is presumably that the objec-

tive validity particular moral laws is to be stablished by showing that the principle in which they are grounded, the 

moral law, is a product of pure practical reason” (ALLISON, 1990, p.234-235).  
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sentido da primeira Crítica). Além disso, a estratégia acima colocada diferiria significativa-

mente tanto da primeira Crítica quanto da GMS. Para começar, para o autor, uma dedução Kan-

tiana da experiência moral modelada nos termos da primeira Crítica passaria presumivelmente 

dessa experiência para a moral como condição necessária ou pressuposição final. A lei, de 

acordo com tal dedução, seria justificada como o único pressuposto capaz de explicar a possi-

bilidade de uma tal experiência (moral). No argumento o qual Allison (1990) atribui a Kant, no 

entanto, a lei moral não é tanto um “pressuposto da experiência quanto um ingrediente dado 

nele” com a inferência para a natureza desta lei como produto da razão prática pura. É deste 

resultado, portanto, segundo Allison (1990), que se estabeleceria a sua validade e com ela a dos 

julgamentos ou leis morais particulares baseadas nela, assim como a realidade empírica do es-

paço e do tempo é inferida de seu status como formas da sensibilidade humana.  

 Dessa maneira, o argumento estaria mais próximo daquilo que coloca as “Exposições 

Metafísicas” do espaço e do tempo do que é da dedução das categorias. Muito embora Kant não 

se refira ao paralelo com os relatos de espaço e tempo na segunda Crítica, ele enfatiza a dife-

rença entre a justificação da lei moral e a dedução das categorias217. Assim, segundo Allison 

(1990), Kant observa que o procedimento utilizado na dedução das categorias não está dispo-

nível no caso da lei moral, já que o primeiro se preocupa com as condições da possibilidade do 

conhecimento de objetos dados à razão por alguma outra fonte. Enquanto a segunda diz respeito 

ao conhecimento na medida em que ele próprio pode tornar-se o fundamento da existência de 

certos objetos. O ponto principal de Kant, em suma, segundo Allison (1990), parece ser que 

uma dedução da lei moral das condições de possibilidade da experiência moral comparável à 

dedução das categorias teria que mostrar como essa lei poderia ser o fundamento da existência 

de objetos (determinação da vontade).  

 Para Allison (1990), no entanto, não há a necessidade de uma dedução da lei moral na 

segunda Crítica, e a justificação para isso estaria nos resultados obtidos por Kant no que tange 

às obras anteriores. Ou seja, para aceitarmos que Kant se vê dispensado a oferecer uma dedução 

do princípio moral na segunda Crítica, teríamos que fazer uma análise dos principais resultados 

obtidos por Kant no campo da moralidade, ou seja, da sua própria teoria. Segundo o autor, 

dificilmente poderíamos aceitar os pontos principais da análise de Kant sobre a moralidade e 

seu princípio supremo e negar a legitimidade de constrangimentos morais particulares (leis mo-

rais) enquanto são vistos como decorrentes da lei moral. E seria precisamente por isso que o 

apelo ao facto da razão deveria ser considerado como o procedimento ditado pela lógica geral 

                                            
217 Cf. ALLISON, 1990, p.235 
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da posição de Kant e não como uma regressão para alguma forma de dogmatismo da razão 

prática.218 O ponto poderia ser deixado mais claro por uma análise superficial do que a análise 

da teoria moral Kantiana supostamente mostrou. Certamente, para Allison (1990), o resultado 

mais básico obtido pela análise da moralidade em Kant é que os requisitos morais são de natu-

reza categórica e que o princípio operante na deliberação moral deve ser um princípio categó-

rico. Tal imperativo, por sua vez, se dirigiria a nós como agentes racionais e com uma reivin-

dicação de universalidade e necessidade que não faz concessões à nossa natureza sensível e não 

faz referência a condições empíricas. A razão, neste caso, segundo análise do autor, não co-

manda segundo o interesse da própria inclinação e, como tal, a lei moral não poderia ser consi-

derada como um produto de condições empiricamente condicionadas.  

Dessa maneira, se a lei de que somos conscientes, ou seja, a lei moral, fosse de fato uma 

lei que a vontade legisla para si mesma, independentemente de qualquer interesse empírico, 

então essa lei deveria ser um produto da razão prática pura, demonstrando, portanto, que a razão 

pura deve ser considerada como sendo em si mesma prática. Com efeito, listamos no início do 

texto os dois problemas os quais Allison (1990) acredita que, se resolvidos, conseguiremos 

demonstrar que a razão pura é por si só prática e que, por sua vez, o factum da razão pode ser 

compreendido enquanto sendo um facto da razão. Temos, portanto, aqui resolvida a primeira 

parte do problema uma vez que o autor demonstra que a razão pura é por si só prática com base 

na análise da moralidade em Kant. A análise da moralidade baseada na autonomia também seria 

capaz de resolver o problema da motivação moral, ou seja, a questão do principium executionis. 

Se a lei moral é autolegislativa no sentido em que Kant sustenta, qualquer pessoa que estivesse 

consciente de estar sujeito à lei moral terá uma razão suficiente ou incentivo (Triebfeder) para 

obedecê-la. Ao reconhecer a sua validade estamos tomando tal princípio como o princípio que 

governa a nossa vontade (razão prática). E, como tal, temos um interesse nele, um interesse 

imediato e puro, que não seria, para Allison (1990), decorrente de quaisquer interesses sensí-

veis. Allison (1990) oferece aqui, portanto, a resolução do segundo problema o qual listei, ou 

seja, de demonstrar que a lei moral é por si só suficiente para criar em nós um interesse genuíno 

na lei moral. Ou seja, a lei moral não só determina como se constitui em si mesma como um 

incentivo suficiente para que sejamos levados a agir segundo a lei moral. 

De acordo com Allison (1990), ainda na GMS Kant considerou como um fato que nos 

interessamos pela lei moral, ou pelo menos pelas exigências morais. No entanto, poderíamos 

fazer a seguinte questão diante de tal afirmativa: se a validade objetiva da lei moral para seres 

                                            
218 Cf. ALLISON, 1990, p.236 
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racionais foi tornada tão evidente na GMS, como então explicar a tentativa de deduzir a lei 

moral na terceira seção da citada obra? Allison (1990) alega que, ainda que Kant tenha consi-

derado como um fato que nos interessamos pela lei moral, ao mesmo tempo, ele (Kant) teria 

julgado que tal fato era ainda algo misterioso que teve que ser explicado por meio de uma 

dedução. Tal dedução poderia atingir o seu objetivo se pudesse demonstrar que a vontade é 

autônoma.  

 O sentimento de respeito, o qual Allison (1990) faz menção, seria não apenas o motivo 

moralmente apropriado, mas seria o sentimento (sentimento moral) despertado em nós por meio 

da consciência da lei moral e do nosso reconhecimento do caráter obrigatório da lei.219 Ou seja, 

o sentimento moral, o qual Kant volta a abordar na KpV após tê-lo feito na GMS cumpriria o 

papel, para Allison (1990), de mero efeito subjetivo da lei moral, afastando, portanto, qualquer 

hipótese de que o mesmo possa ser tido enquanto um elemento de determinação da vontade, 

mostrando a razão pura enquanto sendo por si só prática.220 De fato, veremos mais a frente que 

o sentimento moral é encarado na KpV como um efeito subjetivo da lei no indivíduo, não cum-

prindo, portanto, qualquer papel na determinação da vontade do sujeito.  

A conclusão que poderíamos tirar de tudo isso, segundo Allison (1990), seria a de que, 

em certo sentido, a análise da moralidade é sua dedução, o que nos ajudaria a compreender a 

razão pela qual Kant nega que uma dedução da lei moral na KpV seja necessária. Entretanto, o 

autor considera que ainda haveria pontos a serem esclarecidos. Para o mesmo, a justificação da 

moral não se reduz a sua correta análise. Mesmo para o Kant da segunda Crítica, permaneceria 

ainda uma coisa para mostrar, qual seja, que a moralidade repousa sobre o princípio da autono-

mia. Dessa maneira, uma premissa sintética adicional ainda seria necessária. A diferença signi-

ficativa estaria em que esta premissa seria agora supostamente provida por algo diretamente 

acessível, ou seja, nossa consciência comum da lei moral como soberanamente autoritária, e 

não pela ideia problemática (para o autor) de nosso pertencimento a um mundo inteligível. Dada 

tal consciência junto com sua análise, Kant alega, de acordo com Allison (1990), em nítido 

contraste com a GMS, que a moralidade é firmemente estabelecida por si mesma e que não 

precisa de fundamentos justificadores. Ou seja, o que Allison (1990) parece defender é que a 

                                            
219 Sobre isso tem-se citação: “The analysis of respect in the Critique of Practical Reason reflects a very different 

approach. Respect, as we saw in Chapter 6, is not simply the morally appropriate motive; it is also the feeling 

awakened in us by our consciousness of the moral law, the tribute we invariably, yet involuntarily, pay to it in 

virtue of our cognition of its supremely authoritative character as a rational norm” (ALLISON, 1990, p.237).  
220 Cf. “It was noted there that this analysis of respect presupposes the doctrine of the fact of reason, since it 

assumes the validity of the moral law and investigates the effects of the consciousness of this law on sensuously 

effected rational agents such as ourselves. It this does this by showing that we do in fact an interest in morality, an 

interest that must be regarded as pure and therefore shows pure reason to be practical” (ALLISON, 1990, p.237-

238). 
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consciência moral na GMS ainda seria algo obscuramente colocado e que precisaria ser tornada 

clara por uma dedução da lei moral. Ao contrário, a segunda Crítica não requereria uma dedução 

pelo fato de que, como colocado, a moralidade estaria firmemente estabelecida por si mesma, 

não sendo necessário, portanto, nenhuma dedução no contexto da KpV. 

 O relato anterior da estratégia de Kant para a autenticação da lei moral na segunda Crí-

tica teria tentado mostrar, em acordo com Allison (1990), que haveria um argumento mais do 

que uma afirmação ou apelo à intuição (intelectual ou não) e que este argumento marcaria uma 

melhoria considerável em relação à terceira parte da GMS. Portanto, para Allison (1990), o fato 

de não ser necessária qualquer dedução do princípio moral na segunda Crítica, não significaria, 

de modo algum, que houvesse algum retrocesso, digamos assim, com relação à terceira seção 

da GMS, muito pelo contrário. Kant teria boas razões, conforme o autor, para caracterizar o seu 

tratamento dado à lei moral como sendo uma dedução. Claramente, no entanto, como o argu-

mento atribuído à Kant estaria tão intimamente ligado à sua análise da moralidade, os argumen-

tos de Kant, tal qual interpretados por Allison (1990), teriam pouco apelo junto àqueles filóso-

fos que tem um desacordo significativo com essa análise em primeiro lugar. O autor ainda ob-

serva que, como sua análise não pretendeu ser um estudo da teoria moral de Kant per se, seria 

impossível explorar aqui a possível resposta de Kant às críticas externas que desafiariam os 

próprios fundamentos de sua análise da moralidade.  

No que diz respeito especificamente à afirmação de Allison (1990) segundo a qual a 

segunda Crítica representaria, com a sua afirmada impossibilidade de uma dedução da lei moral, 

um avanço considerável com relação à GMS, como vimos, temos a posição contrária de Faggion 

(2008) em seu artigo: “A doutrina do facto da razão no contexto da filosofia crítica kantiana” 

em que a autora defende os seguintes três pontos principais, quais sejam, (1) que Kant tenha 

estado insatisfeito com os seus próprios argumentos (no que tange à terceira seção da GMS), a 

ponto de abandonar qualquer estratégia de prova semelhante, percorrendo um caminho “bas-

tante original” rumo ao mesmo objetivo, qual seja, a fundamentação do princípio moral na se-

gunda Crítica; (2) que tal caminho original é ocupado pelo factum da razão e (3) de que tal 

caminho conduz Kant a um retrocesso na filosofia crítica, quando confrontado com as exigên-

cias desta.221 As duas primeiras observações que podem ser destacadas do artigo da autora são 

as seguintes: (1) que no que diz respeito à dedução da lei moral na terceira seção da GMS, há 

pouca ou nenhuma satisfação quanto à dedução realizada na mesma; (2) a outra diz respeito ao 

fato de que o recurso de Kant ao factum da razão o torna bastante suscetível à acusação de 

                                            
221 Cf. FAGGION, 2008, p.236 
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dogmatismo. Segundo Faggion (2008), Kant pareceria usar o termo “facto” apenas porque a 

obrigatoriedade (da lei moral) seria dada, ou melhor, nas palavras da autora, imposta por uma 

razão tirânica que, em vez de demonstrar a validade de uma tese, “proclama arbitrariamente” 

desejar tal tese. Além disso, observa a autora, que uma vez que o termo factum seria usado 

tendo em vista a inevitabilidade da determinação da vontade pela lei poderíamos afirmar que, 

se o arbítrio for inevitavelmente determinado pelo princípio moral, não haveria espaço para a 

culpa pela maldade ou mesmo para o mérito pela bondade.222 Ainda de acordo com a autora, a 

acusação de dogmatismo ficaria mais difícil perante a passagem em que Kant declara que a 

realidade objetiva da lei moral não poderia ser demonstrada por nenhuma dedução, por nenhum 

esforço da razão teórica, especulativa ou empiricamente sustentada. No que diz respeito à tal 

afirmação categórica de Kant a grande questão seria: “como a realidade da lei moral se mantém 

por si mesma? Responder a essa questão implicaria, segundo a autora, entender de que modo a 

lei moral ou a sua consciência seria dada como um factum. Como vimos, o sentido de tal ex-

pressão, como afirmado pela própria Faggion (2008), parece dirigir-se no sentido da imediata 

determinação da vontade do sujeito pela lei moral. Retornando à questão anterior da autora 

quanto à como vige a lei moral, a autora irá afirmar que tal resposta parece dirigir-se à afirmação 

por parte de Kant de que os indivíduos fazem juízos morais, e que isso seria observável. Dessa 

maneira, para Faggion (2008), Kant parece apelar a uma espécie de senso comum, dando o 

princípio que rege o juízo moral de modo simplesmente incontestável, sendo abandonada, sem 

maiores explicações, a hipótese dele (do juízo moral) ser só um fantasma do cérebro. No en-

tanto, uma primeira consequência de admitirmos o que foi posto seria, para a autora, o fato de 

que, contra toda a preocupação de Kant, resolver-se-ia um problema a priori por uma dedução 

empírica baseada na constatação de que fazemos juízos morais. E, para a autora, a doutrina do 

factum da razão não pareceria tornar-se inteligível de outra maneira. Em suma, haveria uma 

espécie de insistência por parte de Kant na suficiência do apelo ao juízo comum dos homens 

em contrapartida a uma fundamentação filosófica do princípio moral. De acordo com a autora, 

a seção da KpV que traz o título de dedução não só não pretenderia realizar qualquer dedução, 

como ainda pareceria representar um passo atrás em relação à GMS, mostrando que Kant se 

contenta com a mera defesa da moralidade levada a cabo na primeira Crítica, resumindo-se na 

demonstração da mera compatibilidade entre natureza e liberdade, e à exposição da fórmula do 

princípio moral. Kant então forneceria no lugar de uma dedução, uma obscura e talvez incoe-

rente doutrina, de acordo com a autora.223 

                                            
222 Cf. FAGGION, 2008, p.240 
223 Cf. FAGGION, 2008, p.245 
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Retornado para Allison (1990), segundo o mesmo, haveriam pelo menos duas dificul-

dades internas à doutrina de Kant que, com efeito, não poderiam ser ignoradas, não obstante a 

posição do mesmo segundo a qual a doutrina do factum da razão representaria um avanço con-

siderável. O primeiro problema diz respeito, em última instância, à como a razão pura pode ser 

prática, em outras palavras, por que, afinal, os ditames da razão prática imparcial e pura têm a 

última palavra, mesmo supondo que a lei moral, como descrita por Kant, é essa palavra?224 Tal 

questão se converteria em duas outras, quais sejam, muito embora o autor tenha colocado e 

defendido uma posição segundo a qual o facto da razão de Kant na segunda Crítica é por ele 

mesmo capaz de gerar um interesse moral no indivíduo, sendo suficiente, pelo menos em um 

primeiro momento, para dar conta, digamos assim, da motivação moral, o mesmo irá afirmar 

ao final de sua análise que “ (...) não é todo claro que o apelo ao facto da razão seja suficiente 

para suprir essa dificuldade”225, qual seja, a dificuldade apontada acima de como, em outros 

termos, a razão pura pode ser prática. O segundo diz respeito à liberdade, ou seja, à causalidade 

pela liberdade (liberdade transcendental). 

 Quanto a este último problema, segundo Allison (1990), dado o facto da razão, seria 

possível estabelecer a realidade da liberdade apelando à “Tese da Reciprocidade”226, e haveria, 

de acordo com o autor, evidências textuais que sugeririam que essa era a visão de Kant. No 

entanto, tal aspecto pareceria novamente levantar a questão relacionada com a circularidade no 

argumento de Kant. Além disso, a solução para a realidade da liberdade ignoraria a possibili-

dade, já observada de que, por si só, o fato da razão poderia mostrar algo “menor” do que seria 

reivindicado para ele, caso em que a dedução da liberdade não poderia prosseguir recorrendo à 

“Tese da Reciprocidade”. Com efeito, esses dois problemas, quais sejam, o relacionado a como, 

em última instância, a razão pura pode ser prática, ou como os ditames da razão pura prática 

têm a última palavra, e a questão da causalidade (causalidade pela liberdade) estariam relacio-

nados entre si e deveriam ser resolvidos pelos mesmos meios, ou seja, pela dedução da liberdade 

a partir do facto da razão. Sendo a lei moral uma condição necessária e suficiente da justificação 

das máximas de um agente transcendentalmente livre, dessa maneira, a dedução da liberdade 

                                            
224 Cf. “Why, afeter all, should the dictates of impartial and pure practical reason have the last word, even assuming 

that the moral law, as described by Kant, is that word?” (ALLISON, 1990, p.238).  
225 “(...) is not all clear that the appeal to the fact of reason suffices to remove this difficulty” (ALLISON, 1990, 

p.239) (Tradução própria). 
226 A tese da reciprocidade indica, segundo explica Borges (2012) uma dupla implicação entre moralidade e liber-

dade. O que significaria dizer que a liberdade é condição necessária e suficiente para a moralidade (Cf. BORGES, 

2012, p.27).  
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transcendental do facto da razão será, para Allison (1990), uma condição necessária para a ade-

quada fundamentação da moralidade como Kant a concebe.227  

Dessa maneira, temos que Allison (1990) conclui, ao final de sua análise que a adequada 

fundamentação da moralidade necessita da dedução da liberdade transcendental228. Com efeito, 

tal dedução será esclarecida pelo autor no ponto III do capítulo 13 de Kant’s Theory of Freedom, 

como se dando através facto da razão. No entanto, deixaremos para o ponto 4.4 deste trabalho, 

onde trataremos a abordagem de Allison (1990) sobre a dedução da liberdade no livro citado, 

bem como trataremos da ideia da liberdade enquanto um pressuposto do agir moral na KpV.  

 

 

4.3   Sobre a impossibilidade de uma dedução da lei moral na KpV e a interpretação de 

Almeida e Beck 

 

 Neste tópico voltaremos a abordar o artigo de Almeida (1998) sobre o facto da razão 

entre o “cognitivismo” e o “decisionismo moral”. Com relação ao mesmo iremos abordar a 

dedução da lei moral na KpV, bem como as interpretações “cognitivista” e “decisionista” do 

“facto da razão”. Como veremos, segundo Almeida (1998), a impossibilidade de uma dedução 

da lei moral na KpV decorreria da necessidade de termos que encarar a lei moral enquanto um 

factum da razão. Almeida (1998) irá questionar-se sobre a possibilidade de uma dedução da lei 

moral na KpV ser feita segundo os moldes da primeira Crítica. Contra a possibilidade de tal 

dedução, Almeida (1998) irá concluir que o ponto de vista cognitivista é o único que se apre-

senta como alternativa possível e que mostra o factum da razão como prescindindo de qualquer 

                                            
227 Cf. Allison, 1990, p.239 
228 Vimos no tópico sobre Allison (1990) e a sua interpretação do facto da razão, que o mesmo defende, em outras 

palavras, que temos consciência da lei moral, que se expressa no facto da razão, ou seja, no fato de que a razão 

pura é por si só prática. No entanto, apesar de, inicialmente o autor afirmar que tal consciência é por si só suficiente 

para criar um interesse na lei moral, explicando, portanto, em princípio, como tal lei pode ser válida para nós, 

como vimos, o autor irá afirmar que será necessário ainda o estabelecimento da liberdade. Indo, ao que me parece, 

nesta mesma linha argumentativa, de que o fato de que possuíamos consciência da lei moral não seja suficiente 

para demonstrar a nossa capacidade de agir segundo o imperativo categórico, temos Borges (2012) no livro: Razão 

e Emoção em Kant. No livro em questão, a autora irá afirmar que a consciência de estarmos sob a lei moral não 

nos daria uma indicação suficiente de que somos, enquanto seres finitos sensíveis, capazes de agir apenas segundo 

a lei moral, agindo independentemente de impulsos sensíveis. Vejamos citação: “Primeiramente podemos dizer 

que a consciência de estarmos sob a lei moral não nos dá uma indicação suficiente de que somos, enquanto seres 

finitos sensíveis, capazes de agir apenas pela lei moral, agindo independentemente de desejos ou inclinações sen-

síveis” (BORGES, 2012, p.30). Para a autora, o problema central não está em provar que sempre agimos conforme 

à moralidade, mas de que sempre somos capazes de escolher a lei moral, mesmo quando escolhemos os móbeis da 

inclinação. O que seria provado seria o reconhecimento do dever pela vontade de um ser finito com vontade e 

razão, ou seja, a própria consciência do indivíduo de estar obrigado pela lei moral (Cf. BORGES, 2012, p.30). Ou 

seja, segundo a autora, a consciência de estarmos sob a lei moral não parece suficiente, com efeito, para afirmar 

que somos, ao mesmo tempo, efetivamente capazes de agir segundo a lei moral. 
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dedução. Também iremos abordar nesse tópico a posição de Beck (1981) segundo a qual o 

factum da razão é melhor entendido enquanto factum da razão, ou seja, enquanto o fato de que 

a razão pura é por si mesma prática. Veremos também que Beck (1981) irá estabelecer uma 

distinção entre “questões internas” e “questões externas” no que se refere à justificação ética. 

Com efeito, a “questão interna” é, para Beck (1981), pouco problemática. No entanto, o autor 

irá colocar que a “questão externa” é aquela que, pelo contrário, demanda uma maior atenção. 

Muito embora o autor pareça dirigir-se a uma tentativa de responder à questão externa, o que o 

mesmo irá fazer é indicar o melhor caminho para oferecer uma resposta à mesma.  

Com efeito, segundo Almeida (1998), o ponto sobre a impossibilidade de uma dedução 

da lei moral é um ponto sobre o qual é preciso ter clareza, uma vez que, segundo o autor, a 

concepção da lei moral como um facto da razão é apresentada por Kant como a única alternativa 

possível para a dedução da lei moral. Isso apenas seria plausível se a necessidade de pensar a 

lei moral como um “facto da razão” for uma consequência do reconhecimento da impossibili-

dade de uma dedução, ou seja, se pudermos de alguma maneira depreender da explicação da 

impossibilidade da dedução, uma razão para pensar a lei moral como um “facto da razão”.  

Segundo Almeida (1998) no mesmo artigo, a explicação que encontramos em Kant re-

sume-se no seguinte: uma dedução consiste na “prova da validade” (objetiva e universal) de 

uma proposição sintética a priori pela demonstração de que esta é a condição do conhecimento 

de algo que pode ser dado independentemente desta mesma proposição a qual se pretende de-

duzir. Dessa maneira, segundo o autor, se uma dedução dos princípios do entendimento foi 

possível na primeira Crítica, isso se deu, porque foi possível provar, de acordo com o autor, que 

tais princípios do entendimento são condições do conhecimento da natureza objetiva de tudo 

aquilo que pode ser dado à sensibilidade enquanto fenômeno (Erscheinung). Contrariamente, 

segundo o autor, uma dedução da lei moral seria impossível uma vez que esta não concerne ao 

conhecimento da natureza de objetos que possam ser dados independentemente da razão, mas 

ao conhecimento de algo cuja existência depende da própria lei moral. Tal explicação não che-

garia a ser satisfatória, segundo o autor, sobretudo pelo fato de que o mesmo não considera que 

aquilo que possa ser dado independentemente de ser avaliado moralmente não poderia servir 

de fundamento para a dedução da lei moral. 

Na prática, conforme Almeida (1998), não podemos alegar que isto pouco importa, sob 

a justificativa de que o que é independente da lei moral, por ser independente, não poderia servir 

de fundamento para a dedução da lei moral. Ao contrário, seria essa independência precisa-

mente que os qualificaria como fundamentos para uma pretendida dedução. Dessa maneira, na 

primeira Crítica, se os fenômenos sensíveis fornecem um ponto de partida para a dedução é 
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porque: 1) podem ser dados na sensibilidade independentemente dos princípios do entendi-

mento; 2) podemos admitir que temos consciência deles como representações nossas sem pre-

julgar a validade dos mesmos e 3) é possível mostrar que essa consciência não é possível senão 

ligada ao conhecimento do objeto que é dado por esses fenômenos em conformidade com os 

princípios do entendimento.  

Dado o modelo de dedução da primeira Crítica, “baseado na relação necessária que to-

dos os fenômenos sensíveis têm com a consciência de si”229, seria possível perguntar sobre se 

algo de análogo à primeira Crítica não poderia ser usado a propósito da razão pura prática. Ou 

seja, conforme Almeida (1998), por que a consciência que temos de nossas ações, independen-

temente de serem avaliadas do ponto de vista moral, não poderiam servir, com efeito, de ponto 

de partida para uma dedução análoga do seu princípio que, com efeito, é a própria lei moral? 

Nada, à primeira vista, impediria, da perspectiva do comentador supormos que com nossas 

ações se poderia dar o mesmo que se passa com os fenômenos dos sentidos. Ou seja, poderíamos 

em princípio ter consciência tanto de nossas ações quanto de seu princípio de avaliação230 cor-

respondente e que essa consciência só seria possível na medida em que são subordinados a 

regras objetivas. Dessa maneira, segundo o autor, a dedução da lei moral seria a prova de que 

a validade dessa lei é, para todo agente capaz de pensar, uma condição última de ter razões para 

agir. Tal argumento seria, reconhece o autor, bastante complexo, mas seria possível dizer-se 

que ele incluiria os seguintes passos, quais sejam, 1) a prova de que um indivíduo capaz de dar 

razões para o que faz seria capaz por isso mesmo de avaliar suas ações com base em regras de 

preferências gerais (na terminologia de Kant, princípios práticos subjetivos, ou máximas); 2) a 

prova de que um indivíduo capaz de avaliar suas ações com base em máximas, ou seja, capaz 

de dar razões para suas máximas, seria por isso mesmo, também capaz de avaliar suas máximas 

com base num princípio prático objetivo (a lei moral). O que o autor coloca é que o próprio 

fato de sermos capazes de nos dá uma máxima segundo a qual guiamos o nosso agir, ainda que 

tal máxima não seja moral, já nos prova (ou poderia provar) enquanto sendo capazes de agir 

segundo um princípio prático objetivo, pelo menos essa seria uma premissa necessária de uma 

dedução da lei moral, segundo o autor.  

Com efeito, de acordo com Almeida (1998), não se pode dizer que esse argumento seja 

falso em qualquer um dos seus passos, pois seria razoável partir da suposição de que agimos 

                                            
229 ALMEIDA, 1998, p.72. 
230 Almeida, opera em outro artigo de 1997 uma distinção entre os imperativos como princípios de avaliação, e as 

máximas, como princípios de execução. O princípio de avaliação, segundo Almeida (1997), é o próprio imperativo 

moral (ALMEIDA, 1997, p.191).  
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racionalmente, embora não possamos descartar a possibilidade de que essa suposição não passe 

de uma ilusão, o que significaria que a crença de que nossas ações sejam determinadas por 

razões necessitaria ela mesma ser justificada. No entanto, ainda que essa crença seja verdadeira, 

o importante é que ela própria não dependeria de nenhum pressuposto quanto à lei moral. Em 

segundo lugar, também seria plausível a alegação de que quem dá razões para si mesmo é capaz 

de agir segundo máximas, ou seja, segundo princípios práticos subjetivos. Segundo Almeida 

(1998), “razões” seriam universais justamente no sentido de que a razão para uma ação em 

particular é ao mesmo tempo a razão para qualquer ação particular do mesmo tipo.  

Dessa maneira, as “razões” se qualificariam como regras gerais a partir das quais pode-

ríamos inferir o que é bom em cada caso particular, e a isso poderíamos chamar de um princípio 

prático. Como essas regras são regras de preferência, elas seriam por isso mesmo subjetivas, 

isto é, exprimiriam as razões que de fato determinam as escolhas feitas por um indivíduo, e que 

constitui aquilo que Kant chama propriamente de máximas. Finalmente, também pareceria 

plausível à primeira vista a alegação de que um agente racional capaz de avaliar suas ações com 

base em máximas seria também por isso mesmo capaz de avaliar suas máximas com base num 

princípio prático superior, ou seja, com base na lei moral.  

Somando-se a isso, segundo Almeida (1998), pareceria correto dizer que um agente ra-

cional não pode, sem abrir mão da sua racionalidade, recusar dar razões para suas máximas, ou 

seja, de julgá-las por meio de um princípio superior. Seria possível dizer então que um agente 

racional que sabe o que é “dar razões” para o que faz (ou seja, para suas ações) não poderia 

deixar de “dar razões” para as máximas de suas ações, se isto lhe fosse exigido, com base num 

princípio superior que, por definição, é a lei moral. No entanto, o ponto crucial estaria na pas-

sagem do conceito de uma vontade que é racional, no sentido de dar razões para suas ações com 

base em máximas, para o conceito de uma vontade que é racional, no sentido estrito de ser 

capaz de dar razões a suas máximas com base na lei moral. Ou seja, teria que ser possível que 

do próprio conceito de um indivíduo capaz de dar razões para suas ações com base em máximas, 

pudéssemos derivar a consequência de que tais indivíduos seriam também capazes de dar razões 

a suas máximas com base na lei moral. Para que tal passagem fosse possível, portanto, haveria 

a necessidade de pensá-la como analítica. Para tanto, seria preciso admitir: 1) que “dar razões” 

(justificar, avaliar, criticar, etc.) tenha o mesmo significado no caso de máximas e ações; 2) que 

o conceito de “agir com base em máximas” implique o conceito de “avaliar máximas com base 

na lei moral”. Tais suposições revelam-se, no entanto, reconhece o autor, problemáticas. Co-

meçando pela primeira, o autor argumenta que, para afirmarmos que um agente, pelo simples 

fato de ser racional, tem que dar razões não apenas para o que faz, mas também para as máximas 
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que justificam suas ações, seria preciso supor que “dar razões”, ou “justificar” tenha o mesmo 

sentido no caso de ações e de máximas. No caso das ações, “dar razões” ou “justificar” teria o 

sentido claramente cognitivo. É cognitivo, no sentido de que seria possível apoiar-se aí no co-

nhecimento de dois estados de coisas, quais sejam, o conhecimento daquilo que realmente que-

remos e que está expresso em nossas máximas e o conhecimento da compatibilidade da ação 

considerada com nossas máximas. Ao dar razões para nossas máximas também nos apoiaríamos 

no conhecimento da compatibilidade entre nossas máximas e o princípio de avaliação delas.  

Mas, questiona o autor, o princípio de avalição delas resultaria de algum conhecimento 

de estado de coisas? Se realmente necessitamos dar razões para nossas máximas da mesma 

forma maneira que temos que dar razões para nossas ações se somos racionais em nosso agir, 

poderíamos considerar então como analiticamente verdadeira a proposição, afirmando, dessa 

maneira, que quem é racional no sentido de que é capaz de julgar o que faz com base em máxi-

mas também é, por isso mesmo, racional no sentido de que é capaz de justificar suas máximas 

com base em um princípio superior. 

 Como a lei moral é um princípio de avaliação de máximas, segundo o autor, então tam-

bém poderíamos dizer que é analiticamente verdadeiro que o indivíduo que é racional no sen-

tido de que é capaz de justificar o que faz com base em máximas, também é, por isso mesmo, 

racional no sentido de que é capaz de justificar suas máximas com base num princípio superior. 

Entretanto, seria verdade que precisaríamos dar razões para nossas máximas? Como nossas 

máximas exprimiriam nossos gostos e preferências, não seria possível dizermos que ter um 

gosto ou preferência é razão suficiente para ter uma máxima? Dessa maneira, não seria uma 

justificativa suficiente da máxima de ficar rico a constatação de que a riqueza é aquilo que faz 

um dado indivíduo ser feliz? Por qual razão seria preciso, afinal, pensar que a avaliação moral 

resultaria da necessidade para um agente racional de justificar suas máximas da mesma maneira 

que suas ações? Se é assim não seria possível afirmar, que é a priori verdadeiro que todo indi-

víduo capaz de avaliar o que faz com base em máximas, por ser racional, também é capaz, pela 

mesma razão, de avaliar suas máximas com base na lei moral, pois a existência de um princípio 

moral para a avaliação de nossas máximas seria um fato contingente, que nada teria a ver com 

a racionalidade do agir. Tal dificuldade seria suprimida, segundo o autor, se fosse possível mos-

trar que a lei moral é, pelo menos para uma vontade perfeitamente racional uma proposição 

analítica e que ela repousa, precisamente, na consideração do tipo de máxima que é compatível 

com um modo de viver racional.  

No entanto, ainda que fosse possível mostrar isso, restaria uma outra dificuldade. Esta 

outra dificuldade diria respeito a que é logicamente possível admitir a existência de agentes 
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capazes de avaliar suas ações à luz de suas máximas, mas que sequer entendem o que é justificar 

suas máximas por um princípio superior. O máximo que poderíamos dizer é que, se um indiví-

duo entende o que é justificar uma máxima, também sabe explicar qual é o princípio de avalia-

ção da mesma. Mas se o indivíduo entende isso ou não, isso é uma questão de “facto” que não 

poderia mais ser resolvida por considerações conceituais acerca da racionalidade do agir. Ou 

seja, o que o autor defende é que uma dedução da lei moral teria que tomar como ponto de 

partida, de maneira análoga à dedução dos princípios do entendimento, “a consciência que um 

agente racional tem necessariamente de suas ações como determinadas por razões”.231  

Tal posto, a premissa fundamental dessa dedução (da dedução da lei moral), segundo 

Almeida (1998) teria que ser a suposição de que a noção de um agente capaz de dar razões para 

suas ações com base em máximas implicaria a noção de um agente capaz de dar razões às suas 

máximas com base na lei moral. Tal premissa, porém, poderia ser impugnada uma vez que, 1) 

“dar razões” pode não ter o mesmo sentido quando aplicado a ações e quando aplicado a máxi-

mas; e 2) mesmo que tivesse, não seria verdade que a primeira noção implique a segunda uma 

vez que, embora seja necessário “ter máximas” para “dar razões para ações”, não seria preciso 

“dar ou ser capaz de dar razões para máximas” para ter máximas. Se tal diagnóstico for correto, 

o obstáculo para a dedução estaria precisamente, segundo o autor, no vínculo entre a ideia de 

um agente que é racional no sentido “minimal” de ser capaz de agir com base em máximas e a 

ideia de um agente que é racional no sentido maximal de ser capaz de avaliar suas ações com 

base na lei moral, e este seria precisamente, segundo Almeida (1998), o vínculo que seria atado 

no imperativo categórico.  

Com efeito, como sabemos, o imperativo categórico afirma a necessidade para uma von-

tade imperfeita de avaliar suas máximas com base na lei moral. Uma vontade imperfeita, seria 

possível argumentar, não seria senão outra coisa que a vontade de um agente que é racional no 

sentido colocado por Almeida (1998) de ser capaz de agir com base em máximas. Com efeito, 

segundo o autor, o primeiro obstáculo à dedução da lei moral baseia-se na alegação de que o 

ponto de vista moral para a avaliação das máximas não é um ponto de vista cognitivo, resul-

tando da exigência de dar razões, mas um ponto de vista volitivo, que torna primeiro possível 

dar razões para nossas ações. Tal objeção implicaria que se pode, ou se deve pensar a lei moral 

como por fiat, ou seja, como um “facto da razão” que brota da vontade e oferece à razão um 

princípio para a avaliação de máximas. A segunda objeção, por sua vez, apoia-se na considera-

ção de que, ainda que a lei moral resulte de um ponto de vista cognitivo, a adoção deste ponto 

                                            
231 ALMEIDA, 1999, p.76. 
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de vista seria algo contingente para um agente racional que é necessariamente, por ser racional, 

capaz de avaliar máximas. Essa objeção permitiria que se pense como um “facto da razão” no 

sentido cognitivista, e não a lei em si mesma (que é uma verdade analítica para um agente 

perfeitamente racional), mas a consciência da lei moral por um agente imperfeitamente racio-

nal. Temos aqui, por parte do autor, novamente a abordagem do ponto de vista cognitivista do 

“facto da razão” e do ponto de vista decisionista do mesmo. 

Com efeito, a consideração das razões do motivo pelo qual a dedução da lei moral seria 

impossível aos olhos de Kant não teria permitido determinar o sentido preciso em que seria 

preciso tomar a expressão “facto da razão”. O que mais se poderia fazer então para determinar 

qual das concepções é autenticamente Kantiana? O autor argumenta que, na ausência de decla-

rações expressas de Kant, o único recurso que resta ao comentador é o exame da coerência 

dessa concepção com outros aspectos da filosofia moral Kantiana. A frase de Kant em Lei fun-

damental da razão prática pura sugeriria fortemente a interpretação decisionista do “facto da 

razão”:  

 
Contudo, para considerar esta lei como inequivocamente dada, precisa-

se observar que ela não é nenhum fato empírico mas o único factum da 

razão pura, que deste modo se proclama como originariamente legisla-

tiva (sic volo, sic jubeo).232  

 

Embora a lei seja atribuída à razão, o fato de que esta seja caracterizada como legisla-

dora (gesetzgebend) e como dada (gegeben) por um ato da vontade, segundo tradução de Al-

meida (1998), “assim quero, assim ordeno” da citação latina (sic volo, sic jubeo) sugeriria for-

temente a interpretação decisionista do “facto da razão”. Segundo Almeida, ao fazer-se uma 

análise completa da citação latina, que iria além daquilo que Kant teria se resumido a citar, a 

lei moral seria o fruto, segundo a interpretação que Almeida (1998) faz da citação, de “uma 

decisão que não tem por outra razão senão o poder de decretar sem razões”.  

Haveriam pelo menos três consequências possíveis com a adoção desta interpretação da 

lei moral, segundo o autor, quais sejam, 1) feito da vontade, a lei moral só poderia ser descrita 

como um “facto da razão” no sentido de uma regra dada pela vontade à razão para avaliação 

de nossas máximas; 2) uma segunda consequência seria a seguinte: uma vez que a lei moral 

resultaria de um ato da vontade que não tem por si nenhuma razão além de assim querer, tería-

mos que pensá-la como desprovida de qualquer necessidade intrínseca. 

                                            
232 KpV, AA 05: 31 
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No entanto, como a noção de necessidade é parte integrante do conceito Kantiano de 

lei, seria difícil, observa o autor, ver em que sentido teríamos o direito de classificar esse decreto 

da vontade como uma lei, embora tal consequência ainda pudesse ser encaixada no sistema 

Kantiano, levando em conta que a necessidade expressa pela lei poderia ser uma necessidade 

condicional, dessa maneira, mesmo que o ato da vontade seja contingente, suas consequências 

são necessárias. 3) A terceira consequência, qual seja, a necessidade de pensar a própria lei 

moral como uma proposição sintética.  

Com efeito, se a lei tem por condição um ato da vontade que é contingente, não haveria 

nada no conceito dessa vontade que a limitasse a este ou aquele conteúdo. Todo o modo de agir 

é, segundo o autor, pensável em princípio como conteúdo possível de uma lei. No entanto, isso 

implicaria que não podemos dizer que a lei moral, assim considerada seja necessária e também 

válida para todo o ser racional. Dessa maneira, segundo Almeida (1998), a lei moral, cujo enun-

ciado diz que o indivíduo deve agir segundo uma legislação que se possa pensar como universal, 

não poderia ser considerada como sendo válida em todo o mundo possível, uma vez que o 

vínculo entre o modo de agir aí representado e a vontade que adota esse meio de agir não é 

analítica, donde seria possível pensar sem contradição um mundo em que essa lei não tenha 

vigência. E esta parece ser, segundo o autor, a dificuldade insuperável para uma concepção 

decisionista do “facto da razão”.  

As considerações do autor são as seguintes: 1) foi possível encontrar um sentido em que 

o princípio moral pudesse ser chamado um facto da razão, embora provenha da vontade que 

decide (concepção decisionista) e não conhece. 2) Também o autor considera que foi possível 

encontrar um sentido em que essa lei possa ser chamada de princípio, embora dependa de uma 

condição contingente (a necessidade de se conformar à condição contingente de ter sido decre-

tada pela vontade). No entanto, segundo o autor, não foi possível encontrar nenhum sentido em 

que se possa dizer que a lei moral é válida em princípio para todo ser racional, embora se ex-

presse numa proposição sintética. Diante de tal dificuldade, a concepção cognitivista do “facto 

da razão” se oferece como alternativa possível. Esta teria uma vantagem manifesta sobre a con-

cepção decisionista, qual seja, ela explica do modo mais simples possível o que dá a Kant o 

direito de apresentar o nosso conhecimento da lei como um facto da razão que prescinde de 

toda a prova e particularmente, desse gênero de prova que Kant denomina de “dedução”. Com 

efeito, segundo Almeida (1998), nessa concepção, o facto da razão nada mais é, em última 

análise, do que a consciência contingente de uma verdade analítica, ou seja, a consciência que 

um agente imperfeitamente racional tem, mas que poderia não ter, da necessidade de um deter-

minado modo de agir para todo ser racional. Porém, para Almeida (1998), persistiria ainda uma 
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dificuldade que consistiria na pergunta sobre por qual motivo Kant apresentaria a lei moral 

como um ato da vontade, de um querer. Por qual motivo o ato da vontade estaria presente na 

consciência que um indivíduo dotado de uma vontade imperfeita tem da lei moral? Sobre isso 

o autor observa dois pontos, quais sejam: todo o ato de conhecimento implica enquanto ato de 

nossa vontade, um ato volitivo, que é o assentimento (Fürwahrhalten) que damos a tudo o que 

conhecemos como verdade. Neste sentido não seríamos livres para recusar o assentimento de 

verdades demonstradas. Por isso, nossa vontade, como coloca o autor, seria inevitavelmente 

determinada pela lei de que temos consciência.  

No entanto, segundo o autor, nem por isso o assentimento dado deixaria de ser um ato 

da nossa espontaneidade. A segunda observação é que o assentimento que a vontade inevita-

velmente dá seria um assentimento à lei moral como princípio objetivo para a avaliação das 

máximas, não como um princípio subjetivo. Ainda de acordo com o autor, para que a lei moral 

se transforme ela mesma numa máxima superior de nossa vontade seria preciso querer que isso 

aconteça. E diferentemente do que ocorreria com o assentimento à lei moral, somos livres para 

querer ou não. Dessa maneira, a consciência da lei moral necessariamente envolveria a consci-

ência da liberdade do arbítrio. Se essa interpretação procede, seria preciso concluir, portanto, 

que o “facto da razão” seria “um ato solidário da razão que conhece e da vontade que quer”. 

Isso significaria para Almeida (1998) que a concepção “cognitivista” só consegue realmente se 

impor se for capaz de integrar na explicação da consciência moral os elementos volitivos que 

se encontram afirmados na concepção “decisionista”. 

 Com efeito, podemos encontrar um debate acerca das concepções cognitivista e decisi-

onista do “facto da razão” na análise de Beck (1981) em seu livro: Studies in the Philosophy of 

Kant, mais especificamente no capítulo 12, qual seja, The Fact of Reason: An Essay on Justifi-

cation in Ethics. A distinção a qual Almeida se refere (1998) está em acordo com a separação 

feita por Beck (1981) entre o “facto para a razão” e “facto da razão”, em que a primeira se 

identifica com a interpretação cognitivista de Almeida (1998) e a segunda com a concepção 

decisionista. Em seu artigo de 1981, Beck irá defender a interpretação do “facto” enquanto 

“facto da razão”. Ou seja, Beck (1981) não interpreta Kant enquanto um cognitivista ou, nos 

termos utilizados pelo mesmo no artigo em questão, um intuicionista, em que o “facto da razão” 

é entendido como sendo uma espécie de intuição intelectual. Antes, no entanto, de iniciarmos 

o debate de Beck (1981) acerca deste tema em específico, necessitamos antes explorar a distin-

ção realizada pelo mesmo entre “questões externas” e “questões internas”. 
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Com o termo “questão externa”, Beck (1981) se refere a questão que diz respeito à jus-

tificação coletiva de todas as proposições verdadeiras contidas em qualquer domínio do dis-

curso. E, por outro lado, a questão da justificação de um julgamento dentro do domínio parti-

cular do discurso será chamado de “questão interna”. O problema da justificação decorreria da 

crença de que nenhuma questão interna seria respondida plenamente até que a questão externa 

fosse respondida, uma vez que a resposta à questão interna seria hipotética até que as premissas 

fossem estabelecidas. A dificuldade do problema surgiria do fato de que as normas para julgar 

as respostas às questões internas nunca seriam suficientes para julgar as respostas à questão 

externa. Uma questão interna na ética seria, por exemplo, segundo o autor: “por que deveríamos 

dizer a verdade?”. Para esta pergunta poderíamos dar a seguinte resposta: “porque o imperativo 

categórico assim o determina”. Poderíamos ainda, segundo Beck (1981), colocar: “sei que, de 

acordo com o imperativo categórico, devo dizer a verdade, mas quero saber por que devo aten-

der ao imperativo categórico?”233. Esta última questão, de acordo com Beck (1981), levanta 

uma questão externa na ética. Questão essa que parece não poder ser respondida, e que se apre-

senta como sendo bem mais problemática que a questão interna. 

 De acordo com o autor, Kant estava plenamente consciente da distinção entre questões 

internas e externas. Na GMS a questão interna seria discutida na parte analítica, nas seções I e 

II. Na citada obra, tais seções dariam a fórmula da lei moral e a estrutura do seu sistema ético 

e, portanto, forneceriam os princípios pelos quais a questão interna deve ser respondida. Porém, 

o próprio Kant nos lembraria, segundo Beck (1981), repetidamente, que nada nessas seções 

mostrariam que o dever não é uma vã ilusão e um conceito quimérico234. O autor observa que, 

embora as respostas de Kant às questões internas da ética sejam claras, não seria de modo algum 

claro qual é a sua resposta à questão externa, ou seja, por que devemos nos submeter ao impe-

rativo categórico? A dedução transcendental do princípio da razão pura prática seria a parte 

mais obscura da teoria ética de Kant. Com efeito, segundo o autor, o mesmo terá como propósito 

não apenas expor o que o mesmo acha sobre a resposta de Kant à questão externa, mas em 

primeiro lugar, pretende explorar algumas formas possíveis de lidar com a questão externa e 

depois examinar o método de Kant de respondê-la à luz de suas possíveis alternativas.  

 A primeira alternativa abordada por Beck (1981) como meio de responder à questão  

externa é o “intuicionismo” (cognitivismo). O autor começa tomando a questão externa em uma 

maior generalidade, ficando da seguinte maneira: “por que eu deveria ser moral?”. O intuicio-

nismo apenas responderia que se pode “ver” que se deve ser moral, e isso seria tudo, não sendo 

                                            
233 Cf. BECK, 1981, p.201 
234 Cf. BECK, 1981, p.202 
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possível irmos mais longe nem na lógica (para a qual também cabem questões externas) nem 

na ética. Existiriam princípios claros e autoevidentes do pensamento correto. Para expressar 

esses princípios claros e autoevidentes, que são espécies de verdades, o autor irá usar a palavra 

intuição, que o mesmo irá distinguir entre dois sentidos, quais sejam, no sentido real e no sen-

tido putativo. Uma intuição no sentido real é caracterizada por Beck (1981) como sendo uma 

apreensão direta de uma verdade objetiva, valor ou estado de coisas. Uma intuição no sentido 

putativo é um ato que parece uma intuição real, mas que de fato pode ou não ser. Com efeito, a 

intuição no sentido real parece ocupar aqui exatamente o lugar da concepção cognitivista do 

facto da razão, uma vez que a mesma se caracteriza como sendo a apreensão direta de algo, ou 

de uma verdade analítica, nos termos de Almeida (1998). 

Decorreria da intuição no sentido real que, se existe uma resposta à questão externa no 

sentido de uma intuição no sentido real, então a ética seria perfeitamente justificada e uma 

regressão infinita de perguntas e respostas seria evitada. O autor afirma que tudo o que temos 

em termos de dados são intuições no sentido putativo, que existem juízos contraditórios no 

sentido putativo e que não há nenhum meio intuitivo válido pelo qual as intuições reais possam 

ser distinguidas de intuições putativas. Devemos observar dois pontos os quais se sobressaem 

até o momento nas afirmações do autor, quais sejam, (1) de que as intuições putativas, no se-

gundo dos sentidos apresentados pelo autor, são atos que parecem intuições reais, mas que, de 

fato, podem ou não ser. Ou seja, intuições putativas assemelham-se à intuições reais, muito 

embora possam ou não ser. O segundo (2) ponto a ser observado é que não haveria nenhum 

meio intuitivo válido pelo qual intuições reais pudessem ser distinguidas de intuições putativas. 

Intuições putativas são, de acordo com o autor, experiências comuns bem como seriam neces-

sárias para fornecer uma espécie de “plataforma arquimediana” sobre a qual poderíamos ficar 

enquanto a investigação está em andamento. O que o autor pretende negar é que as intuições 

putativas sejam garantidas em si mesmas.  

 Metodologicamente, reivindicar a certeza intuitiva para qualquer proposição significa: 

(1) Eu acredito fortemente que eu não acolho quaisquer alternativas; (2) Eu não posso prová-la 

deduzindo-a de qualquer proposição sobre a qual tenho um grau mais elevado de certeza e  

convicção, de modo que seja garantida em si mesma; (3) Devo usá-la na prova de outras pro-

posições que creio mas que não pretendo que sejam intuitivamente verdadeiras. Cada uma des-

sas condições seria essencial, mas a terceira condição, no entanto, seria fatal para qualquer ten-

tativa de reivindicar uma certeza intuitiva como resposta a uma questão externa, como reposta 

à questão da justificação ética. Aceitar uma determinada proposição como intuitivamente ver-

dadeira – mesmo chamando-a de intuição putativa – requereria a aceitação prévia da verdade 
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das outras proposições para as quais a certeza intuitiva mesmo no sentido putativo não fosse 

reivindicada (sentido 3). A dificuldade apontada por Beck (1981) parece estar em que só pode-

remos afirmar uma proposição como intuitivamente verdadeira quando pudermos afirmar tam-

bém a sua verdade real das proposições, e não apenas à crença da verdade que respondem às 

questões internas.  

Como descrito no ponto (2) não podemos, no intuito de reivindicar a verdade intuitiva 

de uma proposição, prová-la (a verdade intuitiva de uma proposição) deduzindo-a de qualquer 

proposição sobre a qual temos um grau mais avançado de certeza e convicção. Dessa maneira, 

a afirmação da realidade de intuições verdadeiras – ainda que isso fosse possível – não seria 

uma garantia adicional suficiente para a verdade das proposições internas ao sistema, impossi-

bilitando, portanto, se compreendi bem o autor, que possamos recorrer a uma resposta intuici-

onista de questões externas da ética. Tendo sido descartada a possibilidade de uma resposta 

intuicionista à questão externa, Beck (1981) explora uma outra possibilidade, que envolve a 

distinção feita pelo mesmo entre “facto para a razão” e “facto da razão”, a qual iremos explorar 

a partir de agora. 

Beck (1981) observa em “The Fact of Pure Reason: First Interpretation” que Kant faz 

referência à expressão: “facto da razão pura” ou “facto da razão”. Tal termo (factum da razão), 

como observa o autor, e como já lembrado anteriormente por Allison (1990) e por Almeida 

(1998) possui diferentes denotações, as quais seguem-se a seguir: 1) a consciência da lei moral; 

2) a consciência da liberdade; 3) a própria lei moral; 4) a autonomia no princípio da moralidade; 

5) uma inevitável determinação da vontade pela mera consciência da lei e 6) o caso real de uma 

ação que pressupõe causalidade incondicional. Beck (1981) observa que, em razão da variedade 

de referências de Kant quanto ao facto da razão na KpV não poderíamos esperar encontrar uma 

única interpretação para a expressão “facto da razão”. No entanto, não obstante isso, o autor irá 

afirmar que há pelo menos dois tipos diferentes de “fatos” mencionados235. No que tange ao 

                                            
235 Cf. “Because of this variety of terminology, we cannot take Kant’s ipssima verba and expect to find a single 

and unique Interpretation for them. At least there see to be two different kinds of facts referred to” (BECK, 1981, 

p. 209). E sobre os dois sentidos em que poderíamos compreender a expressão: “facto da razão” tem-se: “First, 

there are the statements that the fact of reason consists in the direct consciounsness of something – that is; the fact 

is the consciousness of the law (1) or freedom (2). But we have been told elsewhere, and in such a way that leaves 

no doubt as to Kant’s meaning, that we are not conscious of freedom, but only of the moral law which is its ratio 

cognoscendi. So let us say that, at least, the consciousness of the moral law is a fact, and that through this fact we 

become conscious (though not intuitively conscious) of freedom. But we have also been told repeatedly that we 

do not have indubitable evidence that the concept of duty is valid and that moral ideas are not vain and chimerical. 

Consequently the indubitable fact that we are conscious of the moral law does not mean that the moral law is itself 

indubitably valid” (BECK, 1981, p.209-210). 

“Second, there are statements that what we are conscious of is the fact. We are told, in the other passages, that it 

is a fact of reason that there is a law, that this is a law of autonomy, that this law can determine the will. These are 

the facts which must be real if morality (at least Kant’s conception of it) is to be justified” (BECK, 1981, p.210). 
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primeiro sentido, temos que o “facto da razão” consiste na consciência direta de algo, ou seja, 

o fato é a consciência da lei. Beck (1981) observa que, muito embora o “facto da razão” possa 

ter sido identificado com a consciência da liberdade, tem sido chamado a atenção em outros 

lugares (pelo dito autor) que Kant não deixaria dúvidas quanto ao fato de que não somos cons-

cientes da liberdade, mas apenas da lei moral que, com efeito, é a sua ratio cognoscendi. Ou 

seja, a consciência da lei moral é um fato, e é através desse fato que nos tornamos conscientes 

da liberdade. Contudo, segundo Beck (1981), o fato indubitável de que somos conscientes da 

lei moral não significaria que a lei moral seja em si mesma indubitavelmente válida. Em se-

gundo lugar, o “facto da razão” faria referência a que o que somos conscientes é o fato (para a 

razão) de que há uma lei, e que esta lei é a lei da autonomia, que pode, portanto, determinar a 

nossa vontade. 

 De acordo com o autor, tal divisão com relação ao significado da expressão “facto da 

razão” está perfeitamente de acordo com a divisão realizada pelo mesmo entre intuições reais e 

putativas. Segundo Beck (1981), a consciência da lei moral seria uma intuição putativa. Se essa 

consciência for, de fato, cognitivamente verídica, então a lei será o objeto de uma intuição real. 

Neste caso, a teoria do “facto da razão pura” de Kant nos autorizaria a classificá-lo como sendo 

um intuicionista com respeito à questão externa. Se tal identificação estiver correta, teremos, 

segundo o autor, que “considerar a justificação da moralidade de Kant como sendo inade-

quada”236. Dessa maneira, podemos perceber nitidamente que Beck (1981) precisa encontrar 

uma resposta não cognitivista ao facto da razão, uma vez que para o mesmo, qualquer justifi-

cação da moralidade de Kant que tenha por fundamento algo cognitivista ou intuicionista será, 

como o próprio colocou acima, inadequada. Portanto, recapitulando um pouco os argumentos 

passados, vimos que a interpretação do “factum da razão” costuma ser entendida de dois modos 

possíveis, quais sejam, enquanto “facto para a razão” e enquanto “facto da razão”. Vimos, com 

efeito, que pela primeira interpretação temos uma visão cognitivista ou intuicionista do facto 

da razão e, pela segunda, uma visão decisionista (“facto da razão”). Tendo em vista o posicio-

namento contrário de Beck (1981) quanto ao facto da razão entendido enquanto factum para a  

razão, ao qual cabe um sentido cognitivista, o mesmo deverá posicionar-se a favor da posição 

do facto enquanto “facto da razão”.  

O autor argumenta que, muito embora o pensamento de Kant da lei moral seja algo dado 

diretamente à consciência na “experiência única do respeito”, o mesmo não considera que seja 

correto considerar Kant como sendo um intuicionista com respeito ao problema da justificação 

                                            
236 “(...) declare his justification of morality to be inadequate” (BECK, 1981, p.210) (Tradução própria).  
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ética237. Um intuicionista é, para Beck (1981), uma espécie de platônico. Para ele haveria uma 

determinada ideia ou essência. Ainda com respeito aos dois sentidos que se pode atribuir à 

expressão “facto da razão”, Beck (1981) coloca que o da nesta expressão pode ser um “genitivo 

subjetivo” ou “explicativo”. Normalmente tal da tem sido entendido no primeiro sentido para 

significar um fato conhecido pela razão pura como seu objeto, modo directo (facto da razão). 

Este seria, com efeito, um entendimento de um intuicionista genuíno. Por outro lado, no se-

gundo sentido, o da no facto da razão, no entanto, pode ser um genitivo explicativo, e indicará 

então o fato de que há uma razão pura, um fato conhecido pela razão reflexiva e não intuitiva-

mente ou de modo direto, ou como um platônico o entenderia. Essa última interpretação será 

chamada de “facto da razão pura”, enquanto que a interpretação intuicionista do “facto da ra-

zão” será entendida enquanto “facto para a razão”. Tendo em vista que Beck (1981) rejeita uma 

solução intuicionista para a resolução do problema da justificação ética, o mesmo coloca que 

se Kant pretendeu, com o uso da expressão “facto da razão” significar tal expressão enquanto 

“facto da razão” e não enquanto “facto para a razão”, o mesmo será imune, com efeito, às crí-

ticas as quais a visão intuicionista está sujeita. 

 Com efeito, o “facto da razão”, segundo Beck (1981), como o mesmo o interpreta é 

independente da construção moral específica que Kant faz dela. Ou seja, o autor não afirma que 

sua interpretação significa que não devemos dizer uma mentira, por exemplo. O autor afirma 

que há uma disposição (vontade), um princípio que é racional, sendo a disposição moral ou 

imoral. A lei moral, segundo Beck (1981) expressa senão a lei da própria razão, e esta legislação 

da própria razão está implícita em toda escolha racional, ainda que possamos considerar que tal 

escolha esteja errada. Poderíamos, segundo o autor, estarmos equivocados em cada escolha que 

fazemos, mas se tal escolha é feita sob a orientação da razão, então ela será um fato ou ato da 

razão238, que só se demonstra na ação mesma. O fenômeno da obrigação moral implicaria o fato 

da razão, ou seja, o fato de que a razão pura possa ser prática, observa o autor, mesmo que em 

qualquer caso particular o julgamento da obrigação pudesse estar equivocado. Somente uma lei 

que é dada pela própria razão para pensar a si mesma poderia ser conhecida a priori pela razão 

pura e ser um fato para a razão pura. Ou seja, para Beck (1981), a lei moral é antes de tudo e 

                                            
237 Cf. “In spite of Kant’s thinking of the moral law as something directly given to consciousness in the unique 

experience of respect, I do not think that it is correct to regard him as an intuitionist with respect to the problem of 

justification” (BECK, 1981, p.210).  
238 Sobre isso temos citação: “The moral law expresses nothing but the law-giving of reason itself, and this legis-

lation is implicit in every rational choice, even though it might happen that every specific law or rule given by an 

imperfect human reason, is a fact or act of reason should in fact be wrong. We might conceivably be wrong in 

every decision we make, but the decision, if made under the guidance of reason, is a fact or act of reason; and no 

other act is. (And if Kant is correcto, this means that the decision is morally right, for the only fact for reason is 

the moral law)” (BECK, 1981, p.213) (Tradução própria). 
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em primeiro lugar um fato da razão pura, e ela só será considerada enquanto um fato para a 

razão pura pelo fato de que, nesse segundo sentido, a lei moral é a expressão daquela primeira, 

ou seja, do fato da razão pura. Portanto, o fato para a razão, que conhecemos de modo directo 

é uma criação, antes de tudo, do fato da razão como legislativa. 

 Segundo Beck (1981), ainda no que diz respeito à sua visão crítica com respeito à inter-

pretação intuicionista, descobrimos a lei moral não como uma “determinada ordenança de 

Deus” ou como uma “estrutura essencial de um reino de valores”. Se fosse este o caso, ou seja, 

se considerássemos como certa tal hipótese de que a lei moral é conhecida por meio de uma 

determinada ordenança de Deus ou como uma estrutura essencial de um reino de valores, terí-

amos que considerar a lei moral como sendo dada intuitivamente ou cognitivamente. Como 

vimos, Beck (1981) rechaça tal hipótese de interpretarmos o factum da razão segundo um ponto 

de vista intuicionista ou cognitivista. Como foi afirmado no parágrafo acima, a lei moral só 

poderá ser um facto para a razão uma vez que antes de tudo ela é a expressão do próprio fato 

da razão. Descobriríamos a lei moral, segundo essa perspectiva, dentro da própria vontade em 

si mesma. Ou seja, a lei moral não é um fato que descobrimos primeiramente por uma intuição 

moral e a qual então tentamos conformar a nossa vontade.239  

 Beck (1981) demonstra ou ilustra a sua tese de que devemos compreender o factum da 

razão enquanto facto da razão por meio da afirmação categórica de que a consciência moral ou 

a consciência do dever é um fato indiscutível e isso se prova na ação mesma, ainda que, como 

já colocado, o nosso julgamento de uma determinada ação possa ser considerado imoral ou 

errado, pois, como coloca o autor, mesmo a rejeição de um princípio moral é em si mesma um 

ato moral, que só poderia ser realizada por um ser racional. Pois apenas um ser consciente da 

afirmação de algum princípio sobre a sua escolha entre a e não-a poderia mesmo cometer um 

erro sobre o que ele deveria (formalmente) fazer. Sem um princípio, não há a possibilidade de 

fazer o que é certo, mas também nenhuma possibilidade de fazer o errado240. Dessa forma, um 

indivíduo que é consciente do constrangimento moral mostra que sua razão é prática (ainda que 

seja ineficaz) e mostra o factum enquanto o fato da razão241. 

                                            
239 Cf. Beck: “We discover the law not as a given ordinance of God or in an essential structure of a realm of values, 

for then it would have to be given intuitively. No, we discover the law within volition itself (...). It is not a fact 

(fact for reason) which we first discover by a kind of moral intuition and to which we then attempt to conform in 

our willings” (BECK, 1981, p.212). 
240 Cf. Beck: “For only a being aware of the claim of some principles on his choice between a and non-a could 

even make a mistake about what he ought to do; if the principle is not acknowledged, there is nothing that he ought 

(formally) to do. Without a principle there is no possibility of doing right, but also no possibility of doing wrong” 

(BECK, 1981, p.212).  
241 Cf. Beck: “(...) hence a person who is conscious of moral constraint (i. e., has a putative intuition of his duty) 

shows that his reason is practical (even if it is ineffective), i.e., shows the fact of pure reason” (BECK, 1981, p. 

212). 
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Em conclusão temos que, para Beck (1981), a consciência da lei moral ou consciência 

do dever, como já afirmado, é um fato indiscutível. Contudo, à primeira vista não se justificaria 

a afirmação de que o dever seria um conceito válido em razão disso, uma vez que quando ale-

gamos que a consciência da lei moral é um fato indiscutível parece que estamos falando de uma 

espécie de intuição. No entanto, o que foi defendido pelo autor é que a lei moral não é dada a 

nós em primeira instância como um facto para a consciência, rejeitando, dessa maneira, qual-

quer justificativa ética que tenha por fundamento o intuicionismo e que, portanto, tenha por 

fundamento uma intuição de tipo real. Vimos também a defesa por parte do autor de que a lei 

moral não exprime nada senão a própria razão que dá a lei, sendo esta legislação implícita em 

toda escolha racional, ainda que possamos adotar uma regra tido por imoral. Ou seja, temos 

consciência da lei moral como algo indiscutível e como um fato da razão, mas não de uma 

maneira intuitiva. A consciência do constrangimento da lei moral prova-se na prática mesmo 

que a ação seja considerada moral ou mesmo imoral, pois a rejeição de um princípio moral é 

ele próprio um ato moral. 

 Esta justificação da validade da lei moral pode ser chamada, segundo Beck (1981), de 

uma justificação externa da ética. Como já visto, o autor aborda a questão externa e interna da 

justificação ética. Responder à questão interna significaria argumentar a justeza entre a e não-a 

por algum padrão racionalmente escolhido, segundo o autor. Ou seja, trata-se, neste caso, dos 

princípios racionais que orientam a maneira como devemos agir em cada ação particular. Con-

tudo, a intenção do autor não foi oferecer uma justificação para uma questão interna, mas sim 

para a questão externa. Ou seja, se temos a e não-a representando ambos um princípio que nos 

indica um determinado modo de agir, a intenção do autor não foi a de oferecer uma resposta, 

que caberia a uma questão interna, sobre qual dos dois princípios é correto ser adotado. A in-

tenção do autor concentrou-se apenas em demonstrar que a razão prática é um pressuposto de 

toda escolha racional entre a e não-a, devendo ser um pressuposto também para a solução Kan-

tiana do problema da justificação ética.242 

                                            
242 Cf. Beck: “In this paper, I do not wish to argue, as Kant did, that Z which is the presupposition of (a or non-a) 

itself implies that a is the correct decision or that non-a is correct. I do not even wish to argue that there is only 

one Z which is implied by (a or non-a) and presupposed in its resolution. It is probably true that certain material 

value principles must be assumed, and that the justification of them would have to be intuitional. My claim is much 

more modest: it is that Z, that reason should govern choice, or that reason is practical, is a presupposition of the 

act of rational choice between a and non-a, and a presupposition and moral solution of the problem of (a or non-

a). Moreover, it is the presupposition for choice between rational and irrational, between morally responsible and 

morally irresponsible grounds for deciding on any specific a. I am not here preposing the justification of any 

specific ethical system, such as the Kantian; I am proposing only a Kantian solution for the problem of justification 

of ethics überhaupt” (BECK, 1981, p.213-214).  
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4.4   O Factum da Razão, Liberdade e Agir moral na KpV 

 

No que diz respeito à KpV, esta subseção irá concentrar-se em dois pontos, quais sejam, 

(1) na apresentação da liberdade enquanto uma condição necessária para o agir moral na KpV; 

e (2) na exposição da abordagem que Allison (1990) faz da liberdade, cuja dedução, a partir do 

facto da razão seria necessária à adequada fundamentação da moralidade. Com efeito, esta sub-

seção torna-se pertinente na medida em que, muito embora na KpV o agir moral seja fundamen-

tado na ideia de um factum da razão que expressa a nossa consciência comum e imediata da lei 

moral, a liberdade será uma condição necessária e indispensável para o agir moral na KpV, sem 

a qual o mesmo (o agir moral) torna-se, de fato, impensável. Dessa maneira, no que respeita ao 

ponto (1) listado acima temos que o objetivo desta subseção será o de expor a necessidade de 

pressupormos a liberdade na KpV para que o agir moral se torne possível. Veremos que, com 

relação a isso, Kant se vale de resultados obtidos no contexto, principalmente, da KrV, para 

garantir a possibilidade de que possamos pensar a liberdade, particularmente, a liberdade em 

seu sentido transcendental, mas assegurando também suas variações como a liberdade negativa 

(liberdade prática) e a liberdade positiva. No que se refere ao ponto (2) apresentaremos a posi-

ção de Allison (1990) no que diz respeito à liberdade em maiores detalhes. Nesse sentido, ex-

poremos a posição do mesmo segundo a qual a dedução da liberdade se faz necessária para a 

moral, bem como dois outros pontos, quais sejam, com relação à liberdade ser considerada 

ilusória e o argumento com relação à KpV representar um avanço com relação à KrV e à GMS. 

Como já colocado no âmbito deste texto, a lei moral é afirmada como sendo o princípio 

de dedução da liberdade na KpV. Sobre tal afirmação, vejamos trecho: 

 
Mas algo diverso e inteiramente paradoxal <Widersinnisches> substitui 

esta inutilmente procurada dedução do princípio moral, a saber, que ele 

mesmo serve, inversamente, como princípio de dedução de uma im-

perscrutável faculdade que nenhuma experiência tinha de provar, mas 

que a razão especulativa (para encontrar entre as suas ideias cosmoló-

gicas, segundo sua causalidade, o incondicionado e assim não contradi-

zer a si mesma) tinha de admitir pelo menos como possível, ou seja, a 

da liberdade, da qual a lei moral, que não necessita ela mesma de ne-

nhum fundamento que a justifique, prova não apenas a possibilidade 

mas a efetividade em entes que reconhecem essa lei como obrigatória 

para eles.243 

 

Com efeito, a lei moral serve de princípio de dedução para a liberdade, uma vez que a 

liberdade é condição da lei moral. Ou seja, se devemos admitir necessariamente a lei moral, 

                                            
243 KpV, AA 05: 47 
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deveremos admitir também, por outro lado, a liberdade. Dessa maneira, a realidade do conceito 

de liberdade é provada por uma lei apodíctica da razão prática, qual seja, a lei moral. 

 

Ora, o conceito de liberdade na medida em que sua realidade é provada 

por uma lei apodíctica da razão prática, constitui o fecho da abóbada de 

todo o edifício de um sistema da razão pura, mesmo da razão especula-

tiva, e todos os demais conceitos (os de Deus e de imortalidade), que 

permanecem sem sustentação nesta <última> como simples ideias, se-

guem-se agora a ele e obtêm com ele e através dele consciência e reali-

dade objetiva, isto é, a possibilidade dos mesmos é provada pelo fato 

de que a liberdade efetivamente existe; pois esta ideia manifesta-se pela 

lei moral.244 

 

A liberdade como um elemento de condição da moralidade, sem o qual a lei moral torna-

se um conceito vazio, fica ainda mais clara com a seguinte passagem ainda no Prefácio à KpV:  

 

Mas a liberdade é também a única entre todas as ideias da razão espe-

culativa de cuja possibilidade sabemos a priori, sem, contudo, ter pers-

peciência dela, porque ela é a condição da lei moral, que conhecemos 

<Wissen>.245 

 

                                            
244 KpV, AA 05: 3 
245 KpV, AA 05: 3/4. A liberdade, com efeito, é a ratio essendi da lei moral, sendo esta última a ratio cognoscendi 

da liberdade. No primeiro sentido, temos que a liberdade é entendida como condição da lei moral. No segundo, a 

lei moral é entendida como o primeiro dado que nos torna conscientes da lei moral. Em nota de rodapé 4 da KpV 

da tradução de Valerio Rohden (2011), podemos ler: “Para que não se imagine encontrar aqui inconsequências, 

quando agora denomino a liberdade condição da lei moral e depois, no tratado, afirmo que a lei moral seja a 

condição sob a qual primeiramente podemos tornar-nos conscientes da liberdade, quero apenas lembrar que a 

liberdade é sem dúvida a ratio essendi da lei moral, mas que a lei moral é a ratio cognoscendi da liberdade. Pois, 

se a lei moral não fosse pensada antes claramente em nossa razão, jamais nos consideraríamos autorizados a ad-

mitir algo como a liberdade (ainda que esta não se contradiga). Mas, se não existisse liberdade alguma, a lei moral 

não seria de modo alguma encontrável em nós” (KpV, AA 05: 4). A liberdade na KpV irá ser afirmada pela 

primeira vez como tendo realidade objetiva, embora apenas do ponto de vista prático. E ela demonstra sua reali-

dade na medida em que nos são dados deveres e agimos de acordo com ele. Segue passagem em que isso fica 

demonstrado: “ Mas também a experiência confirma essa ordem dos conceitos em nós. Supondo que alguém alegue 

que sua voluptuosa inclinação seja-lhe totalmente irresistível no momento em que o objeto querido e a ocasião 

correspondente lhe ocorram, perguntar-lhe se, no caso em que erguesse perante a casa em que ele encontra essa 

ocasião uma força para suspendê-lo logo após a gozada volúpia, ele então não dominaria sua inclinação. Não se 

precisa de muito tempo para adivinhar o que ele responderia. Perguntai-lhe, porém, se, no caso em que seu gover-

nante sob ameaça da mesma inadiada pena de morte lhe exigisse prestar falso testemunho contra um homem hon-

rado, que ele sob pretextos especiosos gostaria de arruinar, se ele então, por maior que possa ser seu amor à vida, 

considera possível vencê-lo. Se ele o faria ou não, talvez ele não se atreva a assegurá-lo; mas que isso lhe seja 

possível, tem que admiti-lo sem hesitação. Portanto ele julga que pode algo pelo fato de ter a consciência que o 

deve, e reconhece em si a liberdade, que do contrário, sem a lei moral ter-lhe-ia permanecido desconhecida” (KpV, 

AA 05: 28). Dessa maneira, uma vez que o indivíduo reconhece em si a obrigatoriedade inscrita no conceito de 

dever, ele reconhece em si a liberdade. O retrospecto de Kant feito na KpV sobre o assentimento dado à razão 

teórica para a ideia de liberdade torna-se importante uma vez que se admitíssemos a causalidade natural como 

sendo a única ficaria claro de imediato que estaríamos destruindo toda a possibilidade de qualquer liberdade, uma 

vez que o homem teria todas as suas ações determinadas segundo as demandas da sua sensibilidade ou instinto e, 

nesse sentido, na hipótese de não haver liberdade possível, já sabemos qual seria a escolha do homem no exemplo 

colocado. Ele, certamente, sem sombra de dúvidas seria levado a agir, ainda que de modo injusto, apenas no sentido 

de salvar a sua própria vida, testemunhando contra um homem honrado. 
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Até agora temos claro que a liberdade é uma condição para a moralidade. No entanto, 

para que possamos entender adequadamente a liberdade na KpV devemos fazer um necessário 

retrospecto do tratamento dado à liberdade no contexto da KrV. Tal retrospectiva torna-se im-

portante na medida em que devemos observar que não há na KpV um conceito novo de liber-

dade. Com efeito, Kant se vale na KpV de conceitos de liberdade e resultados obtidos no âmbito 

de obras precedentes como a KrV principalmente e a GMS. Podemos dizer que estão em jogo 

na KpV pelo menos três tipos de liberdade, quais sejam, a liberdade transcendental ou cosmo-

lógica, a liberdade prática (liberdade negativa), e a liberdade positiva.  

A liberdade transcendental é trabalhada basicamente em dois lugares na KrV, quais se-

jam, na Antinomia da Razão Pura e na Solução das ideias cosmológicas que dizem respeito à 

derivação dos acontecimentos do mundo a partir das suas causas. Na terceira antinomia da 

razão, no argumento correspondente à Tese, Kant irá apresentar a posição que defende a possi-

bilidade ou antes a necessidade de os fenômenos do mundo poderem ser derivados e explicados 

por um tipo de causalidade alternativa à causalidade natural, ou seja, por uma causalidade por 

liberdade ou causalidade inteligível. Trata-se, neste caso, da liberdade em sentido transcenden-

tal, que é objeto de uma longa discussão na Dialética Transcendental da KrV, estendendo-se 

até ao Cânon. 

A liberdade transcendental ou cosmológica é definida na KrV como sendo: “a faculdade 

de iniciar por si um estado, cuja causalidade não esteja, por sua vez, subordinada, segundo a lei 

natural, a outra causa que a determine quanto ao tempo”. 246 A liberdade é, neste sentido, uma 

ideia transcendental pura que, em primeiro lugar, nada contém extraído da experiência e cujo 

objeto, em segundo lugar, não pode ser dado de maneira determinada em nenhuma experiência. 

Por outro lado, a liberdade prática na KrV, cujo sentido será preservado na KpV247, pode ser 

definida como sendo: “a independência do arbítrio frente à coacção pelos impulsos da sensibi-

lidade”. 248A consideração com respeito a uma causalidade inteligível ou causalidade por liber-

dade torna-se, com efeito, indispensável quando consideramos o aspecto da centralidade de tal 

causalidade para a possibilidade do agir moral humano, uma vez que esta última tem como 

pressuposto fundamental que o homem possa ser capaz de reconhecer a obrigatoriedade inscrita 

no conceito de dever de modo espontâneo, ou seja, sem ter sido levado a isso por quaisquer 

móbiles da sensibilidade. Dessa maneira, Kant necessita garantir, em primeiro lugar, o lugar 

                                            
246 KANT, KrV, A 533/B561 
247 Na KpV é possível lermos a seguinte passagem: “poder-se-ia definir a liberdade prática também pela indepen-

dência da vontade [168] de toda outra lei, com exceção unicamente da lei moral” (KpV, AA 05: 93/94). 
248 KANT, KrV, A534/B562 



136 
 

que cabe à liberdade, evitando que esta seja suprimida e tornada impossível por um modo de 

ver segundo o qual a causalidade natural é a única possível. Em razão disso, na KpV, embora 

não seja a intenção central de Kant, uma vez que a possibilidade da liberdade já havia sido 

garantida anteriormente por meio da resolução da terceira antinomia na KrV, Kant se preocupa 

em recuperar argumentos desta última obra para mostrar a garantia do pensamento da liberdade. 

Nesse sentido, ainda na Dialética Transcendental, Kant apresenta as quatro antinomias 

da razão, dentre as quais a liberdade conta-se como sendo uma delas. As antinomias da razão 

pura constituem-se, com efeito, em ideias contraditórias entre si, para as quais corresponde uma 

Tese e uma Antítese. Na antinomia correspondente à Tese, estão em “disputa” duas espécies 

distintas de causalidade, quais sejam, a causalidade segundo a natureza e a causalidade por 

liberdade. A resolução da terceira antinomia da razão consistirá em demonstrar que ambas as 

espécies de causalidade podem “conviver” pacificamente, sem que a natureza exija a exclusão 

da liberdade ou vice-versa. Em primeiro lugar, para compreendermos a relevância da solução 

dada à terceira antinomia na KrV, cujo resultado reverbera na KpV, é importante termos em 

mente que os dois tipos de causalidade os quais estão em disputa na terceira antinomia repre-

sentam a causalidade natural por um lado e, por outro, a causalidade segundo a liberdade.  

A primeira espécie de causalidade é: “no mundo sensível, a ligação de um estado com 

o precedente, em que um se segue ao outro segundo uma regra”.249 Ou seja, segundo esta espé-

cie de causalidade, tudo o que acontece pressupõe um estado anterior, ao qual infalivelmente 

se segue segundo uma regra. Dessa maneira, “se tudo acontece, portanto, unicamente pelas leis 

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

há portanto integridade da série (...)”.250 Dessa maneira, o que este tipo de causalidade coloca 

ou determina é que nunca haja um primeiro começo, ou seja, uma causalidade livre por si 

mesma no que diz respeito à sua determinação por uma outra causa antecedente, e assim suces-

sivamente, ad indefinitum.251 A segunda espécie de causalidade é a liberdade transcendental 

propriamente dita, como já vimos. A solução dada à terceira antinomia irá, com efeito, consistir 

na introdução do idealismo transcendental, o qual já vimos no que consiste. De modo bastante 

                                            
249 KANT, KrV, A532 
250 KANT, KrV, A444/472 e A446/474 
251 Da diferença entre ad indefinitum e ad infinitum. Temos a diferença entre as duas expressões na seguinte pas-

sagem da KrV: “De uma linha reta diz-se, justificadamente, que se pode prolongar até ao infinito e aqui será vã 

sutileza distinguir entre o infinito e o progresso ulterior interminável (progressus in indefinitum). Quando se diz: 

Prolongai uma linha, embora seja mais correcto acrescentar in indefinitum do que in infinitum, porque o primeiro 

significa apenas: prolongai-a até onde quiserdes e o segundo: não devereis nunca terminar o seu prolongamento 

(o que não é aqui o que se pretende), a primeira expressão está perfeitamente certa se se trata apenas de poder, pois 

que podereis sempre prolongá-la até ao infinito. E o mesmo se passa com todos os casos em que se fala tão-só da 

progressão, ou seja, da passagem progressiva da condição para o condicionado; este progresso possível continua 

até ao infinito na série dos fenômenos” (KANT, KrV, A511/B539). 
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sucinto, a resolução da terceira antinomia na KrV, ou seja, a resolução do conflito entre liber-

dade e natureza irá consistir na ideia de uma distinção entre as nossas ações enquanto somos 

pertencentes à natureza e às nossas ações enquanto pertencentes a um mundo inteligível, pos-

sível pela liberdade. Kant, salvaguarda, portanto, por meio da resolução da terceira antinomia 

da razão, o conceito de liberdade transcendental. 

O resultado obtido por Kant irá permitir que, muito embora não possamos conhecer a 

liberdade, podemos, no entanto, pensá-la, o que se faz suficiente para a moralidade. Ao contrá-

rio, se o resultado a que chegou Kant tivesse sido que a única causalidade possível no mundo 

fosse a causalidade segundo a natureza, estaríamos impossibilitando não só a liberdade trans-

cendental, mas também a liberdade prática, uma vez que as ações dos homens, enquanto indi-

víduos que não se encontram apartados da natureza mas ao contrário fazem parte dela, teriam 

todas as suas ações determinadas segundo leis causais naturais. Com efeito, a introdução do 

idealismo transcendental como solução para o problema da compatibilidade entre natureza e 

liberdade parece ter sido uma solução a qual Kant esteve satisfeito, uma vez que a mesma está 

presente não só na KrV, mas também na GMS e na KpV.  

Para pormos em evidência o papel ocupado pela liberdade na KpV e o seu lugar quanto 

à fundamentação do agir moral na citada obra, temos que retroceder um pouco nesta seção e 

lembrarmos que a liberdade foi colocada por Kant como sendo a ratio essendi da lei moral, uma 

vez que aquela é condição para esta. Dessa maneira, para tornar o agir moral possível Kant 

retoma na KpV, sem modificar as linhas gerais de sua argumentação, a necessidade da separação 

entre as ações do homem enquanto fenômeno e enquanto noumenon. Sobre esta afirmação se-

gue passagem da KpV: 

 
Logo, se se quer atribuir liberdade a um ente cuja existência é determi-

nável no tempo, neste caso pelo menos não se pode excluí-lo da lei da 

causalidade natural de todos os eventos de sua existência, por conse-

guinte também de suas ações; pois isto equivaleria a entregá-lo ao cego 

acaso. Mas, como essa lei diz respeito inevitavelmente a toda a causa-

lidade das coisas na medida em que sua existência é determinável no 

tempo, então, se esse fosse o modo segundo o qual também se teria de 

representar a existência dessas coisas em si mesmas, a liberdade teria 

de ser rejeitada como um conceito nulo e impossível. Por conseguinte, 

se ainda se quiser salvá-la, não resta outro caminho senão atribuir a 

existência de uma coisa, no caso em que seja determinável no tempo, 

por conseguinte também a causalidade segundo a lei da necessidade 

natural, simplesmente ao fenômeno, porém atribuir a liberdade ao 

mesmo ente enquanto coisa em si mesma.252 

 

                                            
252 KpV, AA 05: 95 
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Sem a liberdade transcendental, a qual Kant observa que tem que ser pensada como 

independência de todo o empírico e da natureza em geral253, “nenhuma lei moral e nenhuma 

imputação segundo a mesma é possível”.254 E, portanto, se a liberdade humana não pudesse ser 

entendida como independente do mecanismo da natureza, então ela “não seria melhor que a 

liberdade de um assador giratório, o qual, uma vez posto em marcha, executa por si os seus 

movimentos”255, devendo o homem, no que diz respeito às suas ações, considerar-se, não como 

fenômeno, mas segundo a espontaneidade da sua liberdade.256 Portanto, a liberdade transcen-

dental, enquanto capacidade de dar início por si mesmo uma série de eventos no mundo, o que, 

em outras palavras, significa a capacidade do indivíduo de dar início por si mesmo a uma de-

terminada ação de modo espontâneo, ou seja, sem ter sido levado a isso por uma determinação 

precedente, precisa ser garantida enquanto possibilidade, uma vez que tal causalidade por liber-

dade é condição indispensável para que sequer possamos pensar uma ação como contendo em 

si moralidade. Consequentemente, se temos salvaguardado o conceito de liberdade transcen-

dental que, como já colocado, foi obtido por meio da resolução dada por Kant à terceira anti-

nomia, temos também, ao que parece, salvaguardado o conceito de liberdade prática ou liber-

dade negativa, que também se constitui como condição indispensável de qualquer ação que se 

pretenda moral. Com efeito, como observa Nahra (2008), a resolução da terceira antinomia terá 

papel fundamental para todo o desenvolvimento da filosofia Kantiana. Isso porque, se a liber-

dade transcendental fosse decretada como sendo impossível, a liberdade prática, entendida en-

quanto independência do arbítrio frente à coerção pelos impulsos da sensibilidade, também o 

seria. Dessa maneira, a consideração quanto à resolução da terceira antinomia torna-se ainda 

mais importante uma vez que, sem a liberdade transcendental não poderíamos falar de liberdade 

                                            
253 Cf. KpV, AA 05: 96/97 
254 Cf. KpV, AA 05: 97 
255 Cf. “Sem esta liberdade [liberdade transcendental], a qual unicamente é a priori prática, nenhuma lei 

moral e nenhuma imputação segundo a mesma é possível. Precisamente por isso também toda a neces-

sidade dos acontecimentos no tempo segundo a lei natural da causalidade pode chamar-se de mecanismo 

da natureza, ainda que com isso não se entenda que as coisas a ele submetidas tivessem de ser efetivas 

máquinas materiais. Aqui se presta atenção somente à necessidade da conexão dos eventos em uma 

série temporal, do modo como ela se desenvolve de acordo com a lei natural, quer se chame o sujeito, 

no qual esse transcurso se dá, de automaton materiale, já que a maquinaria é movida pela matéria ou, 

como Leibniz, de automaton spirituale, já que ela é movida por representações. E, se a liberdade de 

nossa vontade não fosse nenhuma outra que a última (isto é, a psicológica e comparativa, não a trans-

cendental, quer dizer, absoluta ao mesmo tempo), então ela no fundo não seria melhor que a liberdade 

de um assador giratório, o qual, uma vez posto em marcha, executa por si os seus movimentos” (KpV, 

AA 05: 97).  
256 Cf. KpV, AA 05: 99 
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prática nem de autonomia da vontade e, consequentemente, não poderíamos falar em ação mo-

ral. Devemos lembrar aqui que Kant, no contexto da KpV, apenas retoma a resolução dada à 

terceira antinomia na KrV. 

Com efeito, para que compreendamos a indispensabilidade do conjunto de conceitos 

liberdade transcendental/liberdade prática, devemos ter sempre em mente que a ação verdadei-

ramente moral, em acordo com a concepção Kantiana, consiste não só na ação que foi praticada 

sem ter sido determinada por uma causa precedente (liberdade transcendental), portanto, de 

modo espontâneo, mas também na ação que foi posta em prática sob a independência de quais-

quer determinações de ordem empírico/sensível (liberdade prática ou negativa). Devemos lem-

brar que no que tange à liberdade transcendental Kant se vale, na KpV, dos resultados obtidos 

na KrV, o que o dispensa de assegurar a possibilidade de podermos pensar a liberdade trans-

cendental na KpV. Uma vez que a estratégia de Kant na KpV parece consistir, de fato, como 

observa Allison (1990) na tese de que sendo a razão pura prática mediante um factum da razão, 

ou seja, mediante a consciência da lei moral257, que “como vinculante produz um interesse”, 

Kant parece se valer dos resultados obtidos no contexto da KrV no que se refere à liberdade 

para demonstrar que estando garantidas a liberdade transcendental e prática não estaremos im-

pedidos de identificar a lei moral ou a sua consciência com a liberdade positiva, ou seja, com a 

autonomia da vontade.  

Tendo já exposto suficientemente ambos os conceitos de liberdade transcendental e prá-

tica, passemos agora à caracterização da liberdade positiva, que também é exigida pela lei mo-

ral, uma vez que a mesma, ou seja, a lei moral, não exige apenas a independência quanto aos 

móbiles da sensibilidade, mas exige também e sobretudo que sejamos capazes de nos autode-

terminar segundo a lei moral, o que se define como sendo a liberdade positiva258 ou autonomia 

da vontade, como podemos ler no trecho que segue: 

 
A autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e 

dos deveres conformes a elas: contrariamente, toda a heteronomia do 

arbítrio não só não funda obrigação alguma mas, antes, contraria o prin-

cípio da mesma e da moralidade da vontade. Ou seja, o único princípio 

da moralidade consiste na independência de toda a matéria da lei (a sa-

ber, de um objeto apetecido) e, pois, ao mesmo tempo na determinação 

                                            
257 Conforme posição de Allison (1990) a qual já vimos.  
258 Como observa Nahra (2008), para explicarmos a capacidade de determinar o livre-arbítrio por uma lei formal, 

no caso, a lei moral, “Kant deverá mostrar que a razão é capaz de dar esta lei para a vontade humana” (NAHRA, 

2008, p.111). Com efeito, tal lei será dada pela razão enquanto um factum da razão, e irá acrescentar a uma causa-

lidade pensada apenas negativamente (enquanto independência dos móbeis sensíveis) uma causalidade da razão 

pensada positivamente, ou seja, enquanto capaz de determinar-se a si mesmo segundo a lei moral, como veremos 

mais a frente.  



140 
 

do arbítrio pela simples forma legislativa universal, da qual uma má-

xima tem que ser capaz. Mas aquela independência é liberdade em sen-

tido negativo, porém esta legislação própria da razão pura e, enquanto 

tal, razão prática, é liberdade em sentido positivo.259  

 

A lei moral, portanto, “expressa senão a autonomia da razão prática pura, isto é, da 

liberdade”260. Dessa maneira, como adiantamos acima, Kant identifica o factum da razão dire-

tamente com a consciência da liberdade da nossa vontade, “antes, é idêntico a ela”261. Temos 

então, aparentemente claro, no que consiste o agir moral na KpV, qual seja, consiste em que 

somos imediatamente conscientes da lei moral mediante um factum que por si só produz um 

interesse segundo o qual somos capazes de agir tendo por único motivo a lei. Tendo Kant, com  

base na KrV, garantido a possibilidade da liberdade transcendental, o mesmo terá, agora, que 

demonstrar a liberdade negativa (prática) bem como a autonomia da vontade. Com efeito, tanto 

a liberdade prática (liberdade negativa) quanto a liberdade positiva podem ser ambas demons-

tradas por meio de um único exemplo, o qual já foi citado aqui na nota 213 e que diz respeito 

ao indivíduo que pressionado (sob pena de morte) por um determinado governante se vê obri-

gado a prestar um falso testemunho contra um homem honrado. Neste caso, o indivíduo, embora 

ainda não possa afirmar com certeza que atitude tomará, deverá, não obstante, reconhecer a sua 

capacidade de agir contra suas próprias inclinações, reconhecendo em si a liberdade em seu 

sentido mais amplo, ou seja, enquanto liberdade negativa e positiva.  

Vimos na subseção sobre a interpretação de Allison (1990) que o mesmo entende o 

factum da razão enquanto sendo ou representando a consciência comum do constrangimento 

moral. Tal factum seria suficiente ele próprio para gerar um interesse do indivíduo na lei moral. 

No entanto, segundo Allison (1990), na terceira parte do capítulo 13 do livro: Kant’s Theory of 

Freedom, o que parece haver é uma lacuna significativa no argumento de Kant. O problema 

para o autor é que não pareceria decorrer do fato de que nos interessamos pela lei moral que 

também temos a capacidade de cumprir com as suas exigências. Talvez esse interesse seja fraco, 

de modo que sempre ou parte do facto seja dominado por outros interesses decorrentes de ne-

cessidades (reais ou percebidas) de nossa natureza sensível. Nesse caso, não resultaria que pos-

suímos a capacidade de fazer o que a lei moral exige de nós e, portanto, também não decorreria 

da consciência da lei moral que possuímos a liberdade transcendental, entendida enquanto in-

dependência de todo empírico e da natureza em geral.  

                                            
259 KpV, AA 05: 33 
260 KpV, AA 05: 33 
261 KpV, AA 05: 42 
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Tal linha de objeção, segundo Allison (1990), aponta para dois problemas relacionados 

entre si, ainda que distinguíveis, que dizem respeito aos aspectos positivo e negativo da liber-

dade, respectivamente, e do seu estabelecimento. Conforme o autor observa, a liberdade com-

preendida positivamente, equivale à autonomia, isto é, à capacidade da vontade de se determi-

nar a agir com base em princípios autoimpostos de disposição racional, que implica, por sua 

vez, a capacidade de agir por respeito à lei. Parte do problema colocado acima, qual seja, de 

que da consciência da lei moral não parece se seguir que somos capazes de agir segundo ela, 

diz respeito a que a propriedade da vontade segundo a qual somos capazes de nos determinar a 

nós mesmos, não pareceria estar estabelecida pela mera introdução de um interesse moral e, por 

conseguinte, a liberdade positiva não pareceria estar estabelecida. A liberdade, negativamente 

entendida, ainda observa Allison (1990), é precisamente essa independência de todo o empírico. 

Mesmo admitindo a análise da lei moral como um produto da razão pura prática, esta indepen-

dência não poderia ser estabelecida a menos que fosse possível demonstrar que é possível agir 

segundo a lei moral, apesar dos interesses decorrentes de nossa sensibilidade natural. E isso, 

claramente, não poderia ser demonstrado apenas apelando ao fato de que o interesse anterior 

está presente. 

Ainda com relação ao interesse produzido pela consciência da lei moral, para Allison 

(1990), temos interesse em algo (em oposição a uma mera inclinação) somente na medida em 

que uma espontaneidade toma interesse. Ou seja, tomamos o interesse por algo na medida em 

que uma vontade espontaneamente considerada torna tal interesse como fundamento da escolha 

de máximas. Ainda segundo o autor, se alguém reconhecer a lei moral como fundamento neste 

sentido, então também se deve reconhecer um incentivo ou motivo (uma razão interna) para 

seguir seus ditames. No entanto, isso não seria claramente suficiente para estabelecer a nossa 

liberdade, pois a presença de um interesse moral não pareceria descartar a possibilidade de que 

nosso interesse pela moralidade e, portanto, nossa capacidade de agir moralmente seja eclip-

sada, total ou em grande parte, por interesses e motivações decorrentes de nossa natureza como 

seres sensíveis. Para garantir que os indivíduos são, de fato, capazes de vencer suas inclinações 

seria necessário estabelecer ainda a liberdade negativa, isto é, a nossa independência do meca-

nismo da natureza.  

Em outros termos, Allison (1990) defende que, a menos que se possa demonstrar que a 

liberdade, assim interpretada, também decorre do facto da razão, não haveria uma verdadeira 

dedução da liberdade e nenhum fundamento para o julgamento de nossas ações. A solução de 

Kant para o estabelecimento da liberdade negativa na KpV encontraria repouso, em grande me-

dida, na afirmação de Kant de que a independência ou liberdade negativa requerida é mostrada 
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em e através de nossa liberdade positiva. Especificamente, de acordo com Allison (1990), o 

argumento parece ser que a capacidade de motivação moral (autonomia) fornece evidência de 

nossa adesão a um mundo inteligível do qual nossa independência do mecanismo da natureza 

pode ser inferida. De fato, Kant afirma em: Da dedução das proposições fundamentais da razão 

prática pura na KpV que, mediante a consciência da liberdade da vontade conferida pelo factum 

da razão, o indivíduo reconhece a si mesmo enquanto pertencente a uma ordem inteligível das 

coisas. Sobre isso vejamos passagem da KpV:  

 

Ela [a Analítica] mostra ao mesmo tempo que este factum vincula-se 

indissoluvelmente à consciência da liberdade da vontade, antes, é idên-

tico a ela; e mediante a qual a vontade de um ente racional, que como 

pertencente ao mundo sensorial se reconhece, do mesmo modo que ou-

tras causas eficientes, como necessariamente submetido às leis da cau-

salidade, contudo no domínio prático, por outro lado, a saber, enquanto 

ente em si mesmo é ao mesmo tempo consciente de sua existência de-

terminável em uma ordem inteligível das coisas.262 

 

 O factum da razão ofereceria indícios de um mundo inteligível puro ou natureza supras-

sensível. Tal natureza suprassensível representa a existência dos indivíduos segundo leis que 

são independentes de toda a condição empírica e que, por conseguinte, pertence à autonomia263. 

Allison (1990) observa que, muito embora, esta cadeia completa de raciocínio não seja expressa 

inequivocamente em um único lugar no texto, a conexão entre a liberdade (interpretada positi-

vamente como autonomia) e o indivíduo enquanto membro do mundo inteligível é enfatizada. 

E um exemplo disso seria a citação imediatamente acima. O apelo à noção de um mundo inte-

ligível ou a uma ordem inteligível das coisas é, segundo o autor, uma reminiscência da terceira 

parte da GMS. No entanto, a linha de raciocínio entre as duas obras seria diametralmente oposta, 

uma vez que lá foi a nossa mera capacidade de raciocínio que deveria assegurar a nossa adesão 

a um mundo inteligível que, por sua vez, garantiu a nossa liberdade no sentido da independência 

da qual nossa autonomia foi então inferida. Isso estaria de acordo com o procedimento da GMS, 

que começa com a definição da liberdade negativa e afirma que o conceito positivo de liberdade 

brota dele.  

                                            
262 KpV, AA 05: 72 
263 Como observa Nahra (2008), a liberdade tomada positivamente, não é uma mera indeterminação. Ela é um tipo 

de causalidade que não está submetida à princípios de determinação empíricos. Tal causalidade positiva, produz, 

segundo Nahra (2008), a lei moral, lei que “mostra a existência de uma natureza supra-sensível de um mundo 

inteligível” (NAHRA, 2008, p.111). 
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 Na segunda Crítica, ao contrário, seria a autonomia (liberdade positiva), como expressa 

em nosso interesse pela moralidade que supostamente nos garantiria nossa existência supras-

sensível ou inteligível, da qual nossa liberdade negativa seria inferida. Se bem-sucedida, se-

gundo Allison (1990), essa medida superaria uma das principais dificuldades da GMS III, ou 

seja, que tal adesão nos levaria, na melhor das hipóteses, à liberdade prática, porém não à auto-

nomia necessária para estabelecer a lei moral. A chave para a conexão entre a liberdade positiva 

e o mundo inteligível residiria na natureza do interesse moral. Como seria claro já na GMS, 

tratar-se-ia de um interesse puro. Ou seja, um interesse em uma ordem inteligível ou ideal das 

coisas. Com a consciência da lei como vinculante viria a consciência da independência do me-

canismo da natureza, uma independência que se distinguiria da independência meramente rela-

tiva manifestada em nossa capacidade de resistir a uma determinada inclinação por causa de 

outra. A consciência da lei moral e a consciência da nossa liberdade com relação ao mecanismo 

da natureza representariam dois aspectos do facto da razão e que ficariam bem ilustrados nova-

mente no exemplo do homem que reconhece que não só pode como deve não prestar o falso 

testemunho contra um homem honrado, reconhecendo em si a sua liberdade, ou a sua indepen-

dência do mecanismo da natureza. No que se refere ao estabelecimento da liberdade negativa 

que para Allison (1990) seria necessário para demonstrar que somos capazes de agir segundo a 

lei moral, ela se daria (o seu estabelecimento) através da liberdade positiva, garantida pelo facto 

da razão, a partir da qual, portanto, a liberdade negativa é inferida264.  

 Fazendo uma retrospectiva breve dos argumentos de Allison (1990) até o presente mo-

mento, temos que o mesmo admite a distinção feita por Beck (1960) entre o “facto para a razão” 

e o “facto da razão”. No que tange a esta distinção, Allison (1990) considera que Beck (1960) 

está certo em considerar tal factum enquanto “facto da razão”, e que a melhor interpretação que 

poderíamos dar para tal facto seria a de que ele representa a nossa consciência comum da lei 

moral, como vimos. Lembrando que a definição dada ao facto da razão não pode ser entendida 

enquanto algo óbvio, em razão da quantidade de vezes em que Kant liga o facto da razão com 

outros elementos que não exatamente à consciência da lei moral. A consciência desta última, 

dada pelo facto da razão, seria suficiente, portanto, de acordo com Allison (1990), pelo menos 

em um primeiro momento, para explicar e dar conta da nossa motivação moral, uma vez que a 

consciência da lei moral seria capaz de produzir um interesse na mesma (na lei moral) que por 

si só explicaria a nossa capacidade de agir segundo ela (a lei moral). No entanto, não obstante 

                                            
264 “This, in brief, is the deduction of freedom in the second Critique. In sharp contrast to that of the Groundwork, 

it moves from positive freedom, certified through the fact of reason, to negative freedom” (ALLISON, 1990, 

p.243).   
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a posição de Allison (1990), em um segundo momento, embora não modifique as linhas gerais 

de sua argumentação, o que o autor irá afirmar é que tal argumento não seria suficiente para 

explicar a nossa suposta capacidade de agir moralmente. Para tanto seria necessário ainda um 

argumento fundamental, que diria respeito ao estabelecimento da liberdade. Conforme vimos, 

o estabelecimento da liberdade irá repousar no próprio facto da razão, enquanto nos confere 

uma causalidade positiva (liberdade positiva ou liberdade transcendental) da qual a nossa inde-

pendência dos impulsos sensíveis, ou liberdade negativa, poderia ser derivada.  

 Dando seguimento ao seu raciocínio, Allison (1990) irá, no ponto quinto do capítulo 13, 

intitulado: The deduction of freedom: a final consideration, tentar oferecer uma resposta para a 

objeção segundo a qual a consciência da nossa liberdade poderia ser ilusória. Isso seria parti-

cularmente verdadeiro na medida em que essa liberdade envolve a total independência do me-

canismo da natureza. Como sabemos, embora esta ideia da liberdade como independência da 

sensibilidade seja, com efeito, de fundamental importância no que tange ao agir moral em Kant, 

o próprio afirma tal ideia como sendo problemática. Além disso, ainda estaria longe de ser claro 

que Kant possui algo a dizer a favor da realidade da liberdade, além do apelo ao idealismo 

transcendental, o que mostraria, no máximo, a possibilidade de tal independência e serviria 

assim de defesa contra a negação dogmática de sua possibilidade. O autor observa que, de fato, 

tanto na KrV quanto na GMS Kant leva a sério a possibilidade epistêmica de que a crença em 

nossa “agência” racional pudesse ser ilusória265. Devemos lembrar antes de tudo que para Alli-

son (1990), como vimos, a validade da lei moral enquanto motivação para os indivíduos, de-

pende, em última instância, do estabelecimento da nossa liberdade, entendida enquanto inde-

pendência dos impulsos de ordem sensível. Dessa maneira, se a liberdade for tida como sendo 

algo ilusório, a moralidade ou a validade de sua lei para os indivíduos também o será, por con-

sequência, justificando assim, a alusão de Allison (1990) ao fato de que já na KrV e na GMS 

Kant faz menção à suspeita de que a moralidade possa ser uma ilusão.  

 Ao lidar, em primeiro lugar, com a questão relativa ao fato da nossa agência racional 

poder ser uma ilusão, devemos, segundo Allison (1990), determinar a natureza da consciência 

da liberdade. Claramente, essa consciência não seria experiência. Ou seja, no que se refere à 

                                            
265 Cf. “Since the deduction, as previoulsy characterized, rests ultimately on a claim regarding the consciousness 

or recognition of freedom, it appears open to the obvious retort that for all that has been said so far, this consci-

ousness might be illusory. This is particularly true insofar as such freedom supposedly involves the complete 

independence from the mechanicism of nature. Certainly, many philosphers have claimed as much. Moreover, it 

is still far from clear that Kant has anything to say them beyond the appeal to transcendental idealism, which shows 

at most the conceivability of such independence and thus serves a defense against the dogmatic denial of its pos-

sibility. In fact, we have seen repeatedly that in both the Critique of Pure Reason and the Groundwork Kant took 

serioulsy the epistemic possibility that our belief in our Agency might be illusory. How, then, can Kant respond to 

this charge?” (ALLISON, 1990, p.245-246).  
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consciência da liberdade esta não poderia ser de alguma forma introspectivamente acessível. Se 

fosse este o caso, ou seja, se a consciência da liberdade pudesse ser introspectivamente acessí-

vel, isso não só poderia como teria que ser ilusório, uma vez que tal tese violaria as condições 

de possibilidade da experiência. Tal como vimos no tópico sobre a interpretação de Beck (1960) 

e mesmo de Allison (1990) quanto à possibilidade de uma intuição intelectual ou insight no que 

se refere ao conhecimento da lei moral por parte do indivíduo, lembremos que ambos conside-

ram, a meu ver, acertadamente, que uma intuição intelectual ou insight parece contrariar a po-

sição de Kant quanto às condições de possibilidade do conhecimento em geral, cuidadosamente 

esboçadas na KrV, tendo em vista que tudo aquilo que podemos conhecer tem antes que poder 

ser dado à nossa sensibilidade. Não sendo a consciência da lei moral algo que possa ser dado à 

nossa sensibilidade, somos levados, dessa maneira, a descartar categoricamente a possibilidade 

de que possa haver algo como uma intuição intelectual no caso da consciência da lei moral. De 

igual modo temos que a consciência da liberdade não é algo que, de fato, possa ser dado à nossa 

sensibilidade, uma vez que a liberdade, enquanto causalidade inteligível não pode, ela própria 

nos ser dada à sensibilidade, nem tampouco há, na experiência, qualquer objeto que lhe corres-

ponda. E, acima de tudo, devemos lembrar que um aspecto importante da liberdade não poder 

ser conhecida tal qual os objetos da experiência, diz respeito ao fato de que, caso a liberdade 

pudesse ser objeto da experiência isso desvirtuaria completamente o próprio conceito de liber-

dade, uma vez que tudo o que está submetido à experiência necessita estar submetido às leis da 

natureza, que determina que para tudo o que acontece tem que haver uma causa precedente no 

tempo.  

 Com relação propriamente à natureza da consciência da liberdade, segundo Allison 

(1990), Kant enfatiza o fato de que a consciência de ser virtuoso está sempre em perigo de se 

repousar no autoengano. Além disso, a posse dessa habilidade seria posta constantemente em 

dúvida na ilustração de Kant (já abordada aqui) do homem que se vê no conflito entre trair um 

homem honrado e salvar a própria vida. A dúvida estaria em que o indivíduo hipotético admi-

tiria prontamente que ele não sabe como se comportaria de fato se ele estivesse sempre diante 

do conflito colocado acima. Esta consciência seria então uma mera possibilidade em vez de 

uma capacidade real. A consciência da liberdade para Allison (1990), se o entendi bem, está 

ligado muito mais à consciência da possibilidade da escolha, do que da certeza de que o indiví-

duo irá agir de determinada maneira, ainda que o conflito em questão leve em conta salvar a 
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própria vida. “Em outras palavras, é a consciência da liberdade de escolha ou Willkür, não me-

ramente da liberdade de ação”.266 

 A resposta de Kant à objeção de que a consciência da liberdade pode ser ilusória encon-

tra-se, segundo Allison (1990), na própria conexão, já estabelecida entre tal consciência e o 

facto da razão. O ponto principal seria simplesmente que, se fosse ilusória, então nossa autono-

mia ou liberdade positiva também o seria. No entanto, nossa autonomia foi demonstrada como 

sendo real pelo facto da razão. Consequentemente, se o facto da razão é, de fato, o facto da 

razão, então esta consciência não poderia ser considerada ilusória.267 Contudo, segundo Allison 

(1990) é certo que esse argumento parece ainda derivar conclusões bastante fortes de premissas 

mínimas. Contudo, este problema poderia ser atenuado pelo menos até certo ponto, se tivésse-

mos em mente a própria insistência de Kant de que a afirmação relativa à realidade da liberdade 

se mantém apenas do ponto de vista prático ou num contexto prático. Esse estreitamento do 

alcance da afirmação para o ponto de vista prático deixaria de fato a possibilidade puramente 

epistêmica de que essa consciência possa ser ilusória, e seria justamente por isso que ela não 

equivaleria a uma demonstração teórica da liberdade. O que Kant estaria negando, segundo 

Allison (1990), é meramente a possibilidade de considerá-la (a liberdade) ilusória do ponto de 

vista prático, ou seja, do ponto de vista a partir do qual nos consideramos como agentes racio-

nais. No entanto, o que o autor irá alertar é para o fato de que o argumento da realidade da 

liberdade apenas do ponto de vista prático dificilmente se mostra como sendo suficiente para 

resolver todos os problemas, mesmo internos. Além de não ser suficiente, a dedução da liber-

dade do ponto de vista prático sugere uma nova e potencialmente séria dificuldade, qual seja, a 

de que tal dedução seja repetitiva e seja um resultado do que já foi mostrado.  

O argumento quanto a haver uma repetição com relação à ideia da liberdade ter garan-

tida a sua realidade apenas do ponto de vista prático deve-se a que, conforme observa o autor, 

já na KrV Kant atribui um papel regulador necessário à ideia de liberdade com respeito à “con-

cepção de nós mesmos como agentes racionais”268. Também na GMS está presente uma linha 

de raciocínio semelhante, onde, segundo Allison (1990), Kant parece equiparar ser livre de um 

ponto de vista prático com a necessidade de agir sob um ponto de vista prático. De fato, o que 

Allison (1990) coloca sobre a GMS fica bastante evidente quando analisamos a terceira seção 

                                            
266 “In other words, it is the consciousness of freedom of choice or Willkür, not merely of freedom of action” 

(ALLISON, 1990, p.246) (Tradução própria). 
267 “The main point is simply that if it were illusory, then our autonomy or positive freedom and with it the whole 

conception of ourselves as moral agents would be also. But this has been shown to be actual by the fact of reason 

is, indeed, the fact of reason the this consciousness cannot be regarded as illusory” (ALLISON, 1990, p.247) 

(Tradução própria).  
268 Cf. “ (...) respect to the conception of ourselves as rational agents” (ALLISON, 1990, p.247) (Tradução própria). 
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desta obra onde Kant estabelece claramente a liberdade como um elemento sem o qual nenhuma 

liberdade pode ser prática. Tendo em vista o retrospecto passado com relação à KrV e à GMS, 

como então poderíamos pensar a KpV como representando um passo à frente de ambas as obras? 

A resposta, em resumo, para Allison (1990), seria que o argumento da KpV iria além em 

dois aspectos cruciais, quais sejam, em primeiro lugar, a KpV explicitaria o tipo de liberdade 

em causa como sendo uma liberdade transcendental, em vez da liberdade prática do Cânon. Em 

segundo lugar, enquanto que a primeira Crítica faz o que seria meramente uma reivindicação 

conceitual sobre a necessidade da ideia de liberdade para a concepção de nós mesmos como 

agentes racionais, na dedução da segunda Crítica Kant pretenderia estabelecer a realidade da 

liberdade, ainda que meramente do ponto de vista prático. Além disso, a KpV também iria além 

da GMS no sentido de que ofereceria o que poderíamos entender como sendo um equivalente à 

dedução da liberdade. A realidade para Kant, conforme observa Allison (1990), sempre requer 

o “dado” em oposição à mera “conceivabilidade”. O dado, de acordo com a doutrina da primeira 

Crítica, requereria alguma conexão com alguma percepção real. Claramente, a liberdade não 

seria real nesse sentido, já que não se constitui enquanto um objeto da experiência. Para Allison 

(1990), o ponto de Kant não é, obviamente, ao tentar estabelecer a realidade da liberdade, ligá-

la a alguma percepção real, nem seria também simplesmente, estabelecê-la como uma condição 

de possibilidade do interesse do indivíduo pela lei moral e, por conseguinte, da possibilidade 

de seguir os seus ditames (embora isso faça parte), mas é também mostrar que nossa liberdade 

é exibida em nosso interesse269. A liberdade é exibida em nosso interesse pela lei moral na 

medida em que tal afirmação repousa, segundo Allison (1990), no relato geral do interesse de 

Kant junto com o caráter único e puro do interesse moral.  

Dado esse relato, seguir-se-ia, segundo o autor, que interessar-se pela moralidade não 

seria simplesmente achá-la interessante, ou atrativa, é antes tomar ou reconhecer a lei moral 

como fonte de restrições à ação. Além disso, uma vez que essas razões não refletem (ao menos 

diretamente) nenhuma de nossas necessidades como seres sensíveis, isso nos revelaria nossa 

capacidade de sermos determinados independentemente dessas necessidades, o que nos mos-

traria nossa independência do mecanismo da natureza. A liberdade, como manifestada em nosso 

interesse, assim como a lei moral, só é real do ponto de vista prático, já que é somente desse 

ponto de vista que se tem interesse. E isso, do ponto de vista do comentador, é suficiente aos 

propósitos práticos, ou seja, aos propósitos morais, e até para a demonstração da natureza pre-

                                            
269 Cf. ALLISON, 1990, p.248 
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dominante do constrangimento moral, sendo tal conclusão possível por meio da “Tese da Re-

ciprocidade”, uma vez que ao mostrar a nossa liberdade transcendental como sendo real, o in-

teresse também mostra o status incondicionado da lei moral como a norma final que governa a 

nossa conduta. 

No entanto, segundo Faggion (2008), talvez ainda mais questionável do ponto de vista 

filológico na leitura de Allison (1990) seja a dedução da liberdade no contexto de justificação 

da lei moral. Em primeiro lugar, para a autora, causa certo espanto o lugar tomado pela liber-

dade no argumento de Allison (1990), uma vez que a dedução da liberdade na KpV se apoiaria 

na realidade da lei moral, e não o contrário. Como vimos, Allison (1990) defende que possuí-

mos a consciência de constrangimentos morais e que tal consciência é ela mesma suficiente, 

pelo menos em um primeiro momento, para criar em nós um interesse puro na lei moral. No 

entanto, também vimos que, do ponto de vista do autor, tal interesse criado pela nossa consci-

ência de constrangimentos morais ainda não seria suficiente para uma adequada fundamentação 

da moralidade. Para tanto seria preciso ainda que pressupuséssemos a liberdade. Entretanto, 

como observa Faggion (2008), Allison (1990) aponta que poderia ser sustentado que, dado o 

facto da razão, a realidade da liberdade seria estabelecida pelo apelo à “Tese da Reciprocidade”.  

No entanto, observa a autora, Allison (1990) não estaria satisfeito com tal argumento 

atribuído à Kant, acusando-o de circularidade em seu argumento, tal qual já mencionado. Com 

efeito, se pude compreender adequadamente o argumento da autora, a mesma faz uma crítica à 

acusação, por parte de Allison (1990), da colocada circularidade. Para a autora, de fato, as leis 

morais são necessárias se pressupomos a liberdade da vontade, contudo, isso seria apenas uma 

hipótese.270 Kant não sugeriria, em nenhum momento da segunda Crítica, que sabemos que as 

leis morais são necessárias porque pressupomos a liberdade. Vimos que, para Allison (1990), o 

factum da razão não seria suficiente para demonstrar a nossa capacidade de agir segundo a lei 

moral, necessitando ainda, portanto, da dedução da liberdade. Tendo isso em vista, outra crítica 

que a autora dirige à Allison (1990) se refere, por sua vez, a dois pontos, quais sejam, (1) ao 

fato de que, para a autora, não seria de modo algum claro que o problema se imponha.271 E (2) 

a autora critica o fato de que Allison (1990) acredite que a liberdade resolveria a dificuldade 

apontada quanto ao factum da razão não ser suficiente para provar que somos, efetivamente, 

capazes de agir moralmente. No que diz respeito ao primeiro ponto do questionamento da au-

tora, a mesma argumenta que seria trivial que leis morais, em sendo válidas, poderiam mesmo 

assim ser postas de lado no momento da ação. O ponto, para a autora, é que justamente tais leis 

                                            
270 Cf. FAGGION, 2008, p.255 
271 Cf. FAGGION, 2008, p.255 
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morais não poderiam ser postas de lado, tendo em vista que estamos concedendo com Allison 

(1990) que tais leis são racionalmente fundadas. Dessa maneira, colocar deveres morais de lado, 

de acordo com a autora, seria o mesmo que colocar a razão de lado. Quanto ao segundo ponto 

criticado a autora argumenta que (1) contra a crítica de Allison (1990) a mesma coloca que se 

a lei moral vige, ou seja, se há possibilidade de interesse moral, então este sempre deve se 

sobrepor a interesses de ordem sensível e que (2) a liberdade negativa não alteraria em nada a 

possibilidade de darmos preferência a interesses de ordem sensível. Em suma, para a autora, 

Allison (1990) procura na liberdade uma solução a qual a mesma não poderia oferecer.272 

 

5   O SENTIMENTO MORAL  

 

 Na presente seção, iremos trabalhar o sentimento moral na KpV. O objetivo da mesma 

(desta seção), com efeito, dirige-se apenas no sentido de mostrar que o sentimento moral na 

citada obra apenas acompanha o agir moral e não o determina, sendo a lei moral, por meio de 

um factum da razão, que cumpre esse papel, ou seja, de determinar a vontade. No entanto, muito 

embora não seja o objetivo desta seção fazer qualquer defesa em contrário, irei colocar pontos 

que considero problemáticos com relação ao sentimento moral. Bem como iremos apenas in-

troduzir, e de forma muito breve uma possível mudança com relação ao tratamento do senti-

mento moral por Kant na MS. 

No Terceiro Capítulo do Primeiro Livro correspondente à Analítica da razão prática 

pura da KpV, intitulado: Dos motivos da razão prática pura, coloca Kant que o valor moral das 

ações depende de que a lei moral determine imediatamente a vontade. Como coloca Kant em 

outro trecho anterior a este capítulo da KpV, a lei moral é o único fundamento determinante da 

vontade pura. E uma vez que este é meramente formal, ou seja, exige unicamente a forma da 

máxima como universalmente legisladora, a mesma abstrai de toda a matéria, por conseguinte, 

de todo o objeto do querer. Com efeito, coloca Kant, se a determinação da vontade acontecer 

conforme à lei moral, mas apenas através de um sentimento, seja ele de que espécie for e que 

tenha de ser pressuposto para que a lei moral se torne um fundamento determinante suficiente 

da vontade, por conseguinte não por causa da lei, nesse caso a ação conterá em verdade legali-

dade, mas não moralidade, e nisto consiste a diferença entre agir em conformidade com o dever 

e por dever, o que são coisas opostas. Sobre isso segue citação completa da KpV: 

 

                                            
272 Cf. FAGGION, 2008, p. 227-228 
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O essencial de todo o valor moral das ações depende de que a lei moral de-

termine imediatamente a vontade. Com efeito, se a determinação da von-

tade acontecer conforme à lei moral, mas somente através de um sentimento, 

seja ele de que espécie for e que tenha de ser pressuposto para que a lei moral 

se torne um fundamento determinante suficiente da vontade, por conseguinte 

não por causa da lei, nesse caso a ação em verdade conterá legalidade mas 

não moralidade.273 

  

De modo geral a ação praticada no primeiro sentido, ou seja, a ação praticada apenas 

em conformidade com o dever, é aquela que está de acordo com uma legislação universal, ou 

seja, está em acordo com a lei moral, porém, tal ação, ainda que esteja em acordo com a lei, 

pode ter sido praticada em função de outras razões, como impulsos de ordem sensível, e não 

pelo simples dever de obedecer a lei moral. Ao contrário, a ação praticada por dever pressupõe, 

necessariamente, que o indivíduo foi levado a agir unicamente pelo dever. Pelo primeiro tem-

se aquilo que Kant entende por legalidade, enquanto que no segundo temos a moralidade. No 

entanto, paradoxalmente, Kant introduz um motivo para a moralidade, qual seja, a própria lei 

moral, que irá ocupar o lugar de fundamento, além de objetivo, também subjetivo para a mora-

lidade. Sobre isso tem-se citação: 

 

Ora, se por motivo (elater animi) entender-se o fundamento determinante sub-

jetivo da vontade de um ente, cuja razão não é, já por sua natureza, necessari-

amente conforme à lei objetiva, então disso se seguirá, primeiramente, que 

não se pode atribuir à vontade divina motivo algum, mas que o motivo da 

vontade humana (e da vontade de todo ente racional criado) jamais pode ser 

algo diverso da lei moral, por conseguinte que o fundamento determinante 

objetivo tem de ser sempre e unicamente o fundamento ao mesmo tempo sub-

jetivamente suficiente da ação (...).274 

 

                                            
273 KpV, AA 05: 71/72 
274 KpV, AA 05: 72 
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Logo, coloca Kant, uma vez que a lei moral é apresentada como sendo o motivo275 para 

o fim da lei moral276, não restaria senão apenas determinar cuidadosamente de que modo a lei 

moral se torna o motivo e, na medida em que ela o é, que coisa acontece à faculdade de apetição 

humana enquanto efeito daquele fundamento determinante sobre a lei.277 Nessa medida Kant 

elenca dois efeitos da lei moral sobre o indivíduo, quais sejam, um efeito negativo e outro po-

sitivo. A lei moral, portanto, enquanto fundamento determinante negativo da vontade, causa 

dano às nossas inclinações e por este seu efeito, tem que provocar um sentimento que, nas 

palavras de Kant, é denominado de dor, ou mesmo desprazer, tendo-se neste caso, segundo 

Kant, o primeiro e talvez o único caso, em que é possível determinar a partir de conceitos a 

priori a relação de um conhecimento (a lei moral) com o sentimento de prazer e desprazer.  

Com efeito, fundamental para compreendermos isso é colocarmos a afirmação de Kant 

de que todas as inclinações em conjunto, cuja satisfação por isso se chama felicidade própria 

constituem-se naquilo que Kant denomina por solipsismo <Selbstsucht> (solipsismus)278. O 

mesmo ou consiste no amor de si, como benevolência para consigo mesmo sobre todas as coisas 

(philautia), ou no solipsismo da complacência em si mesmo (arrogantia). Aquele se chama 

especificamente amor-próprio e este, presunção, conforme denominação própria de Kant na 

KpV. Como coloca Kant mais à frente no texto da KpV, nós encontramos a nossa natureza de 

entes sensíveis constituída de tal modo que a matéria da faculdade de apetição impõe-se em 

primeiro lugar e o nosso si-mesmo <selbest> determinável patologicamente empenha-se em 

                                            
275 Devemos observar neste ponto que Valerio Rohden (2011) traduz o termo Triebfeder no sentido de motivo. No 

que respeita à tradução do termo Triebfeder, em nota 127 de Rohden da KpV, o mesmo coloca que sobre ela (a 

tradução) uma coisa é certa, qual seja, que o termo Triebfeder é tomado no sentido de motivo. A fonte da contro-

vérsia sobre a tradução deste termo, segundo Rohden (2011), reside em que Kant, inicialmente na Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes, distingue entre Triebefeder (literalmente “mola propulsora”) como um “fundamento 

subjetivo de apetência” e Bewegungsgrund (literalmente “razão movente”) como um fundamento objetivo do que-

rer. A origem desta distinção, no entanto, segundo Rohden, remonta a Baumgarten, para quem os Triebfedern des 

Gemüts (elateres animi) dividem-se em sinnliche Triebfedern (simuli) e Bewegungs-Gründe (motiva), determi-

nando estes últimos, segundo Rohden, a faculdade de apetição superior. De acordo com Rohden (2011), Kant não 

usou o termo Triebfeder univocamente, nem mesmo na GMS. Segundo Rohden (2011), na GMS, Triebfeder passa 

a identificar-se com Bewegungsgrund, tomando ambos o sentido de um fundamento determinante subjetivo da 

ação. Triebfeder, significa, portanto, tanto os motivos morais (motivos da razão) quanto outros motivos, como os 

da sensibilidade. Para completar este quadro, segundo Rohden (2011), a Crítica da Razão Prática, estende o sen-

tido de Bewegungsgrund também a motivos não morais (KpV, AA 05: 72). Dessa maneira, podemos perceber, pela 

tradução de Rohden (2011) que Triebfeder passa a indicar motivos tanto subjetivos quanto objetivos. No entanto, 

na GMS, o fundamento subjetivo chama-se mola propulsora e o fundamento objetivo chama-se motivo. Vejamos 

citação: “ O fundamento subjetivo da apetição é a mola propulsora; o fundamento objetivo do querer é o motivo 

(...) (GMS, AA 04: 427).  
276 KpV, AA 05: 72 
277 KpV, AA 05: 72 
278 No que se refere à Selbstsucht, segundo Valerio Rohden (2011) na sua tradução da KpV aqui utilizada tem-se 

sobre a expressão em alemão acima citada: “(subst. fem.) equivale hoje a egoísmo e interesse privado, mas Kant 

identificou o termo a uma forma prática de solipsismo, que segundo Rohden, antecedeu em um século a concepção 

do solipsismo teórico” (Cf. nota 133 de Rohden, KANT, 2011, p.118). 
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tornar antes válidas “(...) suas exigências como se fossem as primeiras e originais”279. Esta pro-

pensão a fazer de si mesmo, com base nos fundamentos determinantes subjetivos de seu arbí-

trio, o fundamento objetivo da vontade em geral pode ser chamado de amor de si, o qual, se 

convertido em legislativo e em princípio prático incondicionado280, pode ser chamado de pre-

sunção. 

Dessa maneira, a presunção, nos termos de Kant, significa transformar um princípio 

subjetivo do amor-próprio em lei objetiva, ou ter tal pretensão. Aqui, especificamente, há um 

ponto sobre o qual é preciso ter clareza. Isso se deve ao fato de que Kant se refere à presunção, 

traduzido por Rohden (2011) como Selbstsucht, como algo que co-pertence às nossas inclina-

ções, uma vez que a expressão está compreendida entre uma das propriedades do solipsismo, 

devendo ser, portanto, anulado pela lei moral, enquanto efeito negativo sobre o indivíduo. En-

tretanto, mais à frente no texto Kant irá afirmar o que já foi posto acima, ou seja, que o amor 

de si, quando convertido em legislativo e em princípio prático incondicionado pode ser cha-

mado de presunção. Mas princípio prático incondicionado significa algo que absolutamente não 

se identifica com uma propriedade da inclinação. Em outras palavras, se a presunção co-per-

tence às inclinações, assim como o amor de si, pode ela dar origem a um princípio prático 

incondicionado entendido pelo mesmo nome de presunção? Não seria essa uma contradição 

nos próprios termos? O que temos que ter atenção neste ponto é que Kant não está afirmando 

que princípios de presunção devem ser transformados em princípios práticos incondicionais, 

mas está alertando para o fato de que, enquanto seres racionais sensíveis estamos propensos a 

converter princípios subjetivos de ordem sensível em objetivos. O ponto que me parece proble-

mático é que Kant irá apresentar a lei moral, ou melhor colocado, a consciência da lei moral 

como aquilo que “exclui totalmente a influência do amor de si sobre o princípio prático supremo 

e rompe infinitamente com a presunção (...)”.281 

A razão pura prática apenas causa dano ao amor-próprio na medida em que ela o limita 

apenas à concordância com a lei, em cujo caso chama-se então amor de si racional. A lei moral, 

compreendida enquanto efeito negativo sobre o indivíduo “abate” a presunção, na medida em 

que todas as exigências da autoestima que precedem a concordância com a lei moral são, com 

efeito, tornadas nulas e ilegítimas. Conforme esclarece Kant, a propensão à autoestima co-per-

tence às inclinações, com as quais a lei moral rompe. Portanto, a lei moral “abate” a presunção. 

Porém, visto que a lei moral é algo em si positivo uma vez que representa uma causalidade da 

                                            
279 KpV, AA 05: 74 
280 Ou seja, quando transformado em lei ou princípio prático objetivo. 
281 KpV, AA 05: 74 
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razão mediante a liberdade, dessa maneira, ela (a lei moral), em contraste “com uma contra-

atuação subjetiva, a saber, as inclinações em nós, enfraquece a presunção, é ao mesmo tempo 

um objeto de respeito (...)”282. Ou seja, a lei moral é ela própria o fundamento de um sentimento 

positivo que não possui origem empírica e será conhecido a priori.  

No entanto, isso nos leva imediatamente a pelo menos três questões, quais sejam, 1) a 

questão que diz respeito à uma possível insuficiência da consciência da lei moral para a deter-

minação da vontade, uma vez que Kant introduz o sentimento moral, enquanto fundamento 

subjetivo, como sendo ele próprio favorável à influência da lei sobre o indivíduo. Podemos 

perceber que Kant afirma o sentimento moral enquanto sendo capaz de ter influência sobre a 

vontade do indivíduo de maneira clara na seguinte passagem:  

 

Portanto a lei moral, assim como ela mediante a razão pura prática é 

fundamento determinante formal da ação e, assim como ela, em ver-

dade, é também fundamento determinante material mas somente obje-

tivo, dos objetos da ação sob o nome de bom e mau, do mesmo modo 

ela também é fundamento determinante subjetivo, isto é, motivo para 

essa ação, na medida em que ela tem influência sobre a moralidade do 

sujeito e provoca um sentimento que é favorável à influência da lei so-

bre a vontade (...).283 

 

2) Em seguida somos levados a um segundo problema que diz respeito ao próprio fato 

de que, ao introduzir o sentimento moral enquanto sendo um fundamento subjetivo que, como 

expresso na citação acima possui influência sobre a vontade do indivíduo, Kant contradiz a 

afirmação inicialmente feita pelo mesmo no início do capítulo, segundo a qual, como já colo-

cado, a determinação da vontade não poderá acontecer mediante um sentimento, seja ele de que 

espécie for, porque do contrário o que nós teremos será sempre a legalidade e não a moralidade.  

 Kant é suficientemente claro em passagem do texto da KpV ao colocar que a lei deve 

ser aquilo que unicamente deve determinar a vontade do indivíduo. Inclusive o objetivo por 

excelência da Analítica consiste em demonstrar que a razão pura pode ser prática e que deter-

mina por si a vontade independentemente de todo o empírico, etc. 3) o outro problema ao qual, 

a meu ver, somos levados, diz respeito ao sentimento moral gerar um efeito de desprazer (dor) 

ou mesmo de contentamento, conforme a sua concordância ou discordância com a lei, o que 

poderia ter como consequência a heteronomia, uma vez que o indivíduo pode ser levado a agir 

segundo estímulos sensíveis de prazer e desprazer, retirando, portanto, toda a “pureza” de cau-

sas sensíveis para a determinação da vontade exigida pela teoria moral Kantiana, embora o 

                                            
282 KpV, AA 05: 73 
283 KpV, AA 05: 75 
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mesmo argumente que aquilo que ele denomina de sentimento moral ou mais especificamente, 

enquanto efeito positivo sobre a vontade, de respeito pela lei, encontre a sua origem na razão 

prática pura e que em virtude disso, ou seja, dessa sua origem, não seja possível dizermos que 

tal sentimento de respeito pela lei moral seja patologicamente produzido, mas sim praticamente 

produzido, e que não há nenhum sentimento antecedente que tendesse à moralidade, sendo li-

vre, portanto, de toda a condição sensível, muito embora, contrariamente, Kant chegue a colocar 

que todo o sentimento em geral seja patológico, e ao próprio argumento de que aquilo que a lei 

moral produz no indivíduo é um efeito da consciência da lei, se tratando de um prazer quando 

muito, possivelmente moral, pois sucede a representação da lei e não o contrário.  

No entanto, muito embora Kant pareça livrar-se do problema ao afirmar que o efeito da 

lei sobre o indivíduo é uma consequência da consciência da lei moral, isso não afasta o pro-

blema gerado com a afirmação de Kant segundo a qual o sentimento de respeito constitui-se 

como o único e indubitável motivo moral284 e que a lei moral, entendida enquanto motivo, por 

ter em si o fundamento do sentimento moral, constitui o único motivo para fazer da lei moral a 

sua máxima (do indivíduo). Poderíamos citar ainda outro trecho bastante problemático, que na 

minha opinião pode significar um argumento contrário ao pressuposto de que o efeito da lei 

sobre o indivíduo não pode ser visto como um problema, uma vez que o mesmo é um mero 

efeito da consciência da lei. Coloca Kant na KpV: “Ora, essa limitação promove um efeito sobre 

o sentimento e produz uma sensação de desprazer, que pode ser conhecida a priori a partir da 

lei moral”285. Ou seja, na passagem citada Kant refere-se ao efeito negativo da lei sobre o indi-

víduo como produzindo uma sensação de desprazer que é conhecida a partir da lei moral.  

Dessa maneira, se a sensação de desprazer gerada pelo efeito negativo da lei sobre o 

indivíduo devesse ser entendida enquanto sendo posterior à lei, como então explicar que tal 

sentimento só possa ser conhecido a partir da lei moral? Se o efeito tanto positivo quanto nega-

tivo do sentimento moral é gerado pela consciência da lei, poderíamos dizer que a sensação de 

prazer ou desprazer se dá ao mesmo tempo da lei. No entanto, reforçando a ideia de que o 

sentimento moral não possui origem empírica, Kant coloca o mesmo como sendo base para o 

que o mesmo denomina de interesse moral, ou seja, aquilo que representa o interesse que o 

indivíduo pode tomar pela lei, definindo-o como sendo um interesse não-sensorial puro da sim-

ples razão pura prática.  

                                            
284 Cf. “Portanto o respeito pela lei moral é o único e ao mesmo tempo indubitável motivo moral (...)” (KpV, AA 

05: 78). 
285 KpV, AA 05: 78 
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Segundo Chagas (2007), pode parecer paradoxal que o projeto Kantiano de fundamentar 

um princípio moral universalmente válido reserve um lugar sistematicamente importante para 

o sentimento. Contudo, segundo a autora, como o sentimento não pode ter a função de funda-

mentar a lei da moralidade, surge a pergunta sobre qual é a função sistemática e qual é o peso 

teórico do sentimento na filosofia prática de Kant. A figura do sentimento moral seria introdu-

zida, com efeito, segundo a autora, para resolver o problema da motivação moral deixado em 

aberto na GMS acerca da “efetivação de um princípio puramente racional em seres que nem 

sempre agem conforme a esse princípio”.286 Para resolver esse problema seria preciso superar 

o abismo que haveria entre a lei moral e a vontade humana. Ou seja, a dificuldade pareceria ser, 

conforme a autora, a de mostrar em que consiste a necessidade prática da lei moral para seres 

racionais humanos, ou seja, nas palavras da autora, como o princípio a priori da moralidade 

poderia determinar subjetivamente a vontade humana. 

Tal problema estaria longe de ser secundário para Kant, segundo a autora, pois muito 

antes da publicação da primeira Crítica, quando Kant não tinha pronta a solução para a motiva-

ção moral, ele já tentava, no entanto, respondê-la. O que causaria maior surpresa para um leitor 

que acusa a teoria Kantiana de um formalismo moral, é que o fundamento de determinação 

subjetivo da vontade, não obstante a sua origem intelectual ou a priori e sua exclusão e inde-

pendência das inclinações, consistiria, conforme a GMS e a segunda Crítica, em um sentimento, 

qual seja, o sentimento moral. Com efeito, ainda que Kant tenha empreendido esforços no sen-

tido de tentar encontrar a força motora para a moralidade ainda em textos pré-críticos seria só 

na KpV que Kant iria apresentar uma análise mais minuciosa do sentimento moral.  

A KpV pretenderia mostrar, de acordo com Chagas (2007), como se daria a conexão a 

priori entre a lei moral e a sensibilidade do indivíduo através do sentimento moral. E tendo em 

vista que, como coloca Kant: “o modo como uma lei pode ser por si e imediatamente o funda-

mento determinante da vontade (o que com efeito é o essencial de toda a moralidade) é um 

problema insolúvel para a razão humana (...)”287, o objetivo de Kant consistiria em mostrar o 

que a lei moral produz ou efetiva no nível da sensibilidade na medida em que a consciência da 

lei moral for o móbil ou o fundamento de determinação subjetivo da vontade. De fato, o senti-

mento moral, tal qual apresentado na KpV é um sentimento sob o efeito da lei moral, ou seja, 

enquanto consequência da consciência da mesma. E também é certo que Kant reafirma sempre 

a origem não empírica da lei moral, bem como o fato de que o sentimento moral não pode ser 

                                            
286 Cf. CHAGAS, 2007, p.1 
287 KpV, AA 05: 72 
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considerado como sendo a causa da ação, no que condiz com a definição de respeito dada por 

Kant na GMS: 

 

Poderiam lançar-me à cara que, por trás da palavra respeito, eu estaria 

tão-somente buscando refúgio num sentimento obscuro em vez de dar, 

com um conceito da razão, uma orientação clara nessa questão. Toda-

via, ainda que o respeito seja um sentimento, nem por isso ele é um 

sentimento recebido por influência, mas um sentimento autoproduzido 

através de um conceito da razão e, por isso, especificamente distinto de 

todos os sentimentos da primeira espécie, que podem ser reduzidos à 

inclinação ou ao medo. O que reconheço imediatamente como lei para 

mim, reconheço-o com respeito, o qual significa meramente a consci-

ência da subordinação de minha vontade a uma lei, sem mediação de 

outras influências sobre o meu sentido. A determinação imediata da 

vontade pela lei e a consciência da mesma chama-se respeito, de tal 

sorte que este é considerado como efeito da lei sobre o sujeito e não 

como causa da mesma (...).288 

 

Com efeito, poderíamos dizer pelo menos duas coisas com relação ao sentimento de 

respeito. Primeiro, é possível dizer que o sentimento de respeito não é um sentimento patoló-

gico, ou seja, produzido no nível empírico. Diferentemente dos outros sentimentos, segundo 

Chagas (2007) o sentimento de respeito não tem sua origem pela afecção dos objetos empíricos 

ou das inclinações. Em segundo lugar, mesmo que o sentimento de respeito não se originasse 

empiricamente ele pressupõe sempre a sensibilidade do indivíduo. Sobre esta afirmação tem-se 

na segunda Crítica: “sobre isso cabe observar que, assim como o respeito é um efeito sobre o 

sentimento, por conseguinte, sobre a sensibilidade de um ente racional, ele pressupõe essa sen-

sibilidade (...)”289. Embora, segundo a autora, o sentimento de respeito não tenha a sua origem 

na empiria e, portanto, não se baseie em sensações de prazer e desprazer, este sentimento teria 

a mesma forma de manifestação de outros sentimentos, estando, portanto, segundo a autora, no 

mesmo nível de qualquer outro, logo, teria o seu caráter sensível e subjetivo. Em outros termos, 

mesmo que o respeito não se originasse a partir de uma reação sensível, o mesmo deveria ser 

interpretado no mesmo nível da sensibilidade, dessa maneira, a sua atuação ou manifestação 

deveria ser sempre sensível. 

Com efeito, o sentimento de respeito seria dirigido a um único objeto, qual seja, a lei 

moral. Este respeito seria gerado na medida em que a lei moral expressa o princípio da autono-

mia da vontade. De fato, a lei moral, tal qual apresentada na segunda Crítica não seria outra 

coisa senão uma lei da causalidade mediante a liberdade, por conseguinte, de uma natureza 

                                            
288 GMS, AA 04: 401 
289 KpV, AA 05: 76 
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suprassensível que é, com efeito, no contexto da segunda Crítica, uma natureza sob a autonomia 

da razão. Além disso, segundo a autora, na medida em que o princípio da autonomia “não manda 

nem mais nem menos” do que o imperativo categórico, ou seja, o imperativo categórico consiste 

no princípio da autonomia aplicado aos homens, da mesma forma, somente este imperativo 

poderia estar vinculado, ainda que indiretamente ao sentimento de respeito. Tais argumentos 

por parte da autora vão no sentido da mesma afirmar que o respeito não poderia ser considerado 

como aquilo que nos leva a agir por dever, uma vez que, ao contrário disso, o sentimento de 

respeito seria o resultado dessa autolegislação própria do indivíduo.  

É nesse sentido, observa a autora, que a ideia de obrigação e do imperativo categórico 

são consequências do reconhecimento pelo ser racional da necessidade e universalidade do 

princípio da autonomia da vontade. Portanto, segundo a autora, não é o respeito que faz com 

que o homem esteja obrigado a agir pela lei moral, mas, ao contrário, seria o princípio da auto-

nomia da vontade que faz com que o ser humano esteja obrigado a agir por dever, na medida 

em que esta legislação é dada pela sua própria vontade. E é justamente por tratar-se de uma 

autolegislação livre da vontade que seria possível termos o sentimento de respeito. O respeito, 

com efeito, não poderia ser condição do reconhecimento, pelo ser racional da obrigatoriedade 

e necessidade da lei moral, uma vez que, se o sentimento de respeito fosse tomado por condição 

do reconhecimento do caráter obrigatório da lei moral, observa Chagas (2007), a posição Kan-

tiana estaria no mesmo nível das teorias empiristas da moralidade. 

De fato, indo no mesmo sentido do que Chagas (2007) argumenta, Kant coloca que 

aquilo que entendemos por uma livre submissão da vontade à lei, é aquilo que podemos chamar 

respeito pela lei. Segue trecho: “Ora, a consciência de uma livre submissão da vontade à lei, 

contudo vinculada a uma inevitável coerção que é exercida sobre todas as inclinações, porém 

apenas pela própria razão, é o respeito pela lei”290. Portanto, o efeito positivo da lei moral sobre 

o indivíduo estaria relacionado à atividade autolegisladora ou à autonomia da razão prática pura. 

Este efeito positivo só surgiria quando o ser humano reconhece que aquele princípio que antes 

anunciava um dever incondicional e uma submissão coercitiva passaria a indicar, agora, a ca-

pacidade autolegisladora ou autônoma do ser racional humano. Sobre essa afirmação da autora 

segue trecho da KpV: 

 
Contrariamente, porém, visto que essa coerção é exercida simplesmente 

pela legislação da razão de cada um, tal sentimento contém inclusive 

elevação, e o efeito subjetivo sobre o sentimento, na medida em que a 
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razão prática pura é sua única causa, pode, portanto, chamar-se simples-

mente auto-aprovação em relação à última (...).291 

 

No entanto, ainda que o sentimento de respeito pela lei, enquanto fundamento determi-

nante positivo, seja o resultado ou o efeito da consciência que o indivíduo tem da sua livre 

subordinação à lei moral, o que Kant parece denotar na KpV é que a consciência da submissão 

à lei moral depende do efeito negativo da própria lei sobre o indivíduo, que age (a lei) no sentido 

de retirar ou de afastar as influências de ordem sensível que possam ter influência sobre a von-

tade do sujeito. Segue trecho: 

 
A lei que exige e também inspira esse respeito não é, como se vê, ne-

nhuma outra que a lei moral (pois nenhuma outra exclui todas as incli-

nações da imediatidade de sua influência sobre a vontade). A ação que, 

de acordo com essa lei e com exclusão de todos os fundamentos deter-

minantes da inclinação, é objetivamente prática chama-se dever, o qual, 

em virtude dessa exclusão, contém em seu conceito uma necessitação 

prática, isto é, uma determinação a ações, por mais a contragosto que 

elas possam acontecer.292 

 

Dessa maneira, ainda que o sentimento de respeito possa ser o resultado da consciência 

do indivíduo quanto à sua subordinação à lei moral, a consciência de tal subordinação parece 

estar condicionada ao efeito negativo da lei moral sobre o indivíduo, no sentido de que, como 

colocado acima, ela exclui a influência da sensibilidade sobre o indivíduo, e a superioridade 

dada à lei moral só ocorre quando consideramos que a influência das inclinações foi excluída 

pela própria lei moral. Ou seja, a lei moral exerce ao mesmo tempo os dois papéis, quais sejam, 

tanto o de fundamento negativo quanto positivo.  

O efeito negativo sobre o sentimento parece, portanto, indispensável para a atuação da 

lei moral, enquanto fundamento positivo, no indivíduo. Ou seja, estaria Kant colocando que 

sem a restrição das inclinações operada pela mesma lei moral, o indivíduo não teria a “força” 

suficiente para torná-la efetiva, ou seja, para tomar a lei moral como lei para si mesmo? E, ao 

mesmo tempo, isso representaria um problema para a liberdade do indivíduo, pelo menos no 

contexto da KpV uma vez que tendo sido assegurado o conceito de liberdade transcendental e 

tendo-se em vista que se a lei moral é real, então a liberdade tem que sê-lo, então por qual razão 

Kant necessitaria descrever um efeito da lei sobre o indivíduo sob o nome de sentimento moral? 

Se aquilo que se faz suficiente para a moralidade deva ser simplesmente a liberdade? 

Se o indivíduo, enquanto ser racional é livre e, consequentemente, capaz de agir segundo 

essa mesma liberdade, qual seria o papel ocupado pelo sentimento moral afinal? Com relação 
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à pergunta que foi feita no início do parágrafo sobre o indivíduo necessitar de uma força motora 

para ser levado a agir moralmente, tem-se que algo que sugere isso pode ser encontrado mais à 

frente no texto quando Kant afirma que do conceito de motivo surge o de interesse que significa 

um motivo para a vontade, na medida em que este é representado pela razão. Como coloca 

Kant, visto que em uma vontade moralmente boa a própria lei tem que ser o motivo, o interesse 

moral torna-se um interesse não sensorial puro da simples razão prática293. A máxima, afirma 

Kant, apenas será autenticamente moral se ela depende do mero interesse que o indivíduo pode 

tomar pela observância da lei. Dessa maneira, tem-se, na minha opinião, que Kant afirma que 

o interesse moral que surge do conceito de motivo, é condição para que uma máxima seja au-

tenticamente moral. Seguindo, portanto, o raciocínio de Kant, não podemos ser autenticamente 

morais se não formos capazes de tomar interesse pela lei. E o interesse moral, por sua vez, tem 

origem ou deriva do próprio conceito de motivo que, como vimos, pode ser interpretado como 

força propulsora para o agir moral do sujeito. 

Se considerarmos, portanto, pelos argumentos apresentados, a hipótese de que o senti-

mento moral, tal qual descrito na KpV possa, de fato, ser afirmado como uma força propulsora 

para o agir moral, ainda que possamos considerar que exista uma espécie de sensibilidade mo-

ral, teremos, dessa maneira, que levar em conta o seu impacto sobre a lei moral enquanto um  

factum da razão. Isso se deveria ao fato de que, sem a atuação do sentimento moral, a lei moral, 

cuja consciência produz o próprio sentimento moral, não determinaria de modo imediato a von-

tade do indivíduo.  

De acordo com Chagas (2007)294, tendo talvez consciência destas contradições e ques-

tões problemáticas para se revolver, Kant não teria tematizado muito o efeito positivo exercido 

pela lei da moralidade sobre o sentimento devido à sua preocupação que o respeito seja confun-

dido com um outro sentimento qualquer, ou seja, com um sentimento de ordem empírica, bem 

como haveria o receio por parte de Kant de que o sentimento moral fosse encarado como fun-

damento do agir moral. Ao contrário disso, o sentimento de prazer que surgiria da capacidade 

autolegisladora do ser racional só poderia ser um efeito da consciência da lei moral sob o sen-

timento. Dessa maneira, segundo a autora, tanto o sentimento de prazer que surge da consciên-

cia do princípio da autonomia, como o que pode acompanhar o agir moral, ambos pressupõem 

a consciência da lei moral como fundamento subjetivo de determinação da vontade. Ainda se-

gundo a mesma, ainda que Kant descreva o mecanismo pelo qual o sentimento de respeito se 
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294 Cf. CHAGAS, 2007, p.6 
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instala na sensibilidade do indivíduo, esta descrição, além de ser secundária só poderia ser tra-

tada simbólica ou analogamente, pois o sentimento de respeito não possui origem empírica.  

Com efeito, conforme Chagas (2007), o objetivo principal da filosofia moral Kantiana 

é refutar a posição do empirista moral, portanto, qualquer fundamento de determinação subje-

tivo que dependa da empiria representaria um perigo para o projeto crítico-transcendental, na 

medida em que esse pretende fundar-se em princípios puros a priori, ou ainda, estritamente 

racionais e independentes de condições empíricas. Com efeito, em Respeito, Sentimento Moral 

e Facto da Razão, Chagas (2013) observa que, se é possível dizer que na esfera da filosofia 

teórica o perigo para Kant consiste na pretensão de conhecer além dos limites da experiência 

possível, na esfera da filosofia prática a grande preocupação de Kant é, inversamente, a de que 

se fundamente apenas empiricamente o princípio moral. Segundo a autora, na citada referência, 

um dos principais objetivos de Kant na segunda Crítica é justamente mostrar que a moralidade 

não pode ser justificada a partir da experiência.  

Dessa maneira, na medida em que o objetivo Kantiano consiste na fundamentação a 

priori da moralidade, isto é, na justificação de um princípio prático universal e necessário, qual-

quer referência que se fizesse à experiência no que diz respeito a tal fundamentação ficaria, de 

antemão, excluída, o que significaria que nós não poderíamos explicar e justificar o princípio 

da moralidade a partir da investigação empírica dos princípios que constituem a natureza hu-

mana. E neste sentido Kant tem duras críticas à concepção humeana do sentimento moral.  

Primeiro, temos que para Hume, segundo Chagas (2013), todas as questões filosóficas 

dependem e só podem ser respondidas a partir do exame dos princípios que constituem a natu-

reza humana. Dessa maneira, para Hume, os problemas da filosofia só poderiam ser resolvidos 

mediante a ciência ou o conhecimento do homem. E este conhecimento dos princípios que 

constituem a natureza humana só poderia basear-se na experiência e na observação. Assim, a 

pretensão de Hume seria explicar, com base na experiência, os princípios constituintes da na-

tureza humana que possibilitam os juízos e ações morais. Tendo em vista que o valor moral das 

ações não reside nas ações mesmas, o critério da moralidade não poderia ser tirado a partir da 

observação empírica do comportamento humano. Dessa maneira, segundo Chagas (2013), 

tendo-se isso em conta, seria óbvio que Kant rejeita este princípio antropológico, tendo em vista 

que se trataria de um princípio empírico para a moralidade.  

Nesse sentido, Chagas (2007), observa que o propósito Kantiano de mostrar que a razão 

pura pode ser prática depende, por seu turno, que a lei moral possa ser considerada um móbil 

ou um fundamento de determinação subjetivo da vontade. Logo, segundo a autora, se a razão 

prática pura não for um fundamento subjetivo suficiente para determinar a vontade, segue-se 
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que a lei da moralidade será uma quimera. Dentro deste propósito, ou seja, de demonstrar a lei 

moral como sendo um móbil subjetivamente suficiente par a vontade, a autora observa que a 

localização correta do sentimento de respeito é de fundamental importância, uma vez que a 

localização equivocada daquele sentimento certamente poderia resultar na interpretação de que 

a teoria Kantiana estaria argumentando na mesma direção de Hume e dos moralistas britânicos 

do século XVIII. E seria exatamente por isso que Kant teria insistido que o sentimento de res-

peito deveria ser interpretado como um efeito da consciência da lei moral e não como a sua 

causa, pois o sentimento de respeito pressuporia a consciência da lei moral, de tal modo que o 

sentimento de respeito só possa ser lido como fundamento determinante subjetivo da vontade 

se ele estiver vinculado à consciência da lei moral.  

Ainda segundo coloca Chagas (2007), na medida em que é designada uma força motora 

ou um elemento dinâmico da vontade, este deve estar intrinsecamente ligado à consciência a 

priori da necessidade da lei moral, ou seja, a mesma defende que a lei moral para ser entendida 

enquanto aquilo que determina de imediato a vontade, dessa maneira, enquanto um fato da 

razão, o sentimento de respeito deve estar inscrito na mesma. Numa analogia com a filosofia 

teórica talvez pudéssemos afirmar que, no nível a priori, o facto da razão designaria a consci-

ência prática da lei moral, ou seja, a consciência da necessidade e da universalidade do princípio 

da autonomia da vontade (a lei moral), enquanto que, no nível sensível o facto da razão nada 

mais pareceria ser do que o sentimento de respeito por esta própria capacidade autolegisladora 

racional. Na medida em que a consciência a priori da lei moral se impõe mediante um facto da 

razão, surge, imediatamente e originariamente, o sentimento de respeito, “enquanto consciência 

subjetiva da necessidade prática da lei moral”.295 

No entanto, como já colocado e observado por Chagas (2007), muito embora Kant tenha 

introduzido o sentimento moral no contexto da KpV procurando apresentá-lo enquanto um sen-

timento de origem prática e não patológica e que, além disso, não pode ser entendido enquanto 

fundamento de dever moral, o mesmo, ou seja, o sentimento moral será apresentado de outro 

modo na Metafísica dos Costumes (1797), mais especificamente na sua segunda parte, que diz 

respeito à Doutrina da Virtude.   

Com efeito, no ponto VI. A Estetização da Moralidade, mais especificamente em VI. 1. 

O belo como símbolo do bom, Borges (2012) argumenta que se o leitor da GMS se acostumou 

a pensar o valor moral como algo apartado dos sentimentos de prazer e desprazer, o leitor da 

Metafísica dos Costumes encontra, já na introdução algo que parece contradizer o espírito da 
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moralidade Kantiana. A autora observa que, no que tange àquela obra, Kant nos fala de pré-

noções estéticas296 necessárias para a recepção do conceito de dever. Conforme observa a au-

tora, tais elementos estéticos não estariam presentes contingentemente na ação moral como uma 

nova possibilidade tardiamente admitida como inócua297. Tratar-se-iam de elementos estéticos 

necessários, o que poderia ter como conclusão que sentimentos de prazer e desprazer são parte 

indissociável do processo de acatamento da moralidade. O contraste da MS com a GMS ficaria 

ainda mais nítido quando se percebe a tematização dos sentimentos na prática e na compreensão 

da moralidade. 

Em “Noções estéticas preliminares da receptividade do espírito aos conceitos de dever 

em geral”, Kant irá apresentar aquilo que o mesmo irá denominar de predisposições (praedis-

positio) do espírito de tipo estético, que são: o sentimento moral, a consciência moral, o amor 

ao próximo e o respeito por si próprio (autoestima). As assim chamadas predisposições do es-

pírito de tipo estético são consideradas por Kant como constituindo-se em condições subjetivas 

para a receptividade ao conceito de dever. Todos os homens são já dotados de tais predisposi-

ções, também denominadas por Kant de qualidades morais. As assim chamadas predisposições 

de tipo estético, dentre as quais, como colocado, encontra-se o sentimento moral, serão afirma-

das por Kant como sendo qualidades por meio das quais o homem poderá ser obrigado. No 

entanto, por não constituir o propósito deste trabalho, não entraremos na abordagem do senti-

mento moral fora do escopo da GMS e da KpV, porém, vemos, por esta pequena consideração 

que as emoções parecem ocupar um papel distinto na MS do que ocupou na GMS e na KpV, 

tendo em vista as observações feitas por Borges (2012) em Razão e Emoção em Kant e a ma-

neira com a qual Kant irá abordar o sentimento moral no texto tardio da MS.  

 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho de dissertação teve por objetivo expor no que consiste o agir moral 

na GMS e na KpV. No que diz respeito à GMS em particular, o presente trabalho, como já 

colocado na introdução, pretendeu mostrar que o agir moral na mesma consiste na ideia de que, 

quando nos pensamos enquanto livres somos capazes de nos “transportar” a uma ordem das 

                                            
296 Sobre o conceito de “estético” que Kant utiliza na Metafísica dos Costumes, Borges (2012) sustenta que o 

sentido de estético é relativo a prazer e desprazer. O sentido de estético na Metafísica dos Costumes aproxima-se 

do sentido de estético na Crítica do Juízo, ainda que não se trate de um juízo de gosto. Tanto o sentido de estético 

referente ao gosto quanto o sentido de estético referente à moralidade, referem-se ao sentimento de prazer e des-

prazer, sendo, portanto, distintos do sentido de estético na teoria do conhecimento (BORGES, 2012, p.125).  
297 Cf. BORGES, 2012, p.125-126 
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coisas possível pela liberdade e que admite, portanto, uma causalidade inteligível, ou seja, uma 

causalidade que pela sua própria natureza será independente do mecanicismo e do determinismo 

inerentes à causalidade natural. No que tange à KpV foi afirmado que o agir moral consiste na 

ideia de um factum da razão, que expressa a nossa consciência moral, e que determina de modo 

imediato e inconteste a nossa vontade. Foi colocado na introdução e, assim, cumprido no texto, 

que o presente trabalho partiu de um recorte teórico, o qual considera que no que tange aos 

propósitos deste trabalho, e no que diz respeito à GMS, a terceira seção da mesma foi priorizada 

em detrimento das outras duas, por considerar que, como colocado, é na mesma que Kant apre-

senta os argumentos definitivos, digamos assim, no que diz respeito à explicação de como o 

indivíduo pode ser capaz de agir moralmente, ou seja, como os imperativos morais têm validade 

para o mesmo. E, no que respeita à KpV, o presente trabalho também partiu de um recorte 

teórico e procurou abordar apenas a Analítica da obra em questão, por considerar que é na 

mesma que Kant apresenta os argumentos que fundamentam a possibilidade do agir moral por 

parte dos indivíduos. Antes de darmos início propriamente dito à abordagem do agir moral 

nessas duas obras, foi reservada uma seção, sobre o agir moral na GMS, que não apenas teve 

por objetivo explicar, muito embora de maneira muito breve, no que consiste a natureza do agir 

moral na GMS, mas teve também o objetivo de explicar a natureza do agir moral de maneira 

geral em Kant. Ou seja, tal seção destinou-se também a mostrar que podemos compreender o 

agir moral na GMS enquanto consistindo na ação que é praticada tendo em vista unicamente o 

dever, sem quaisquer impulsos de ordem sensível que possa ter levado o indivíduo a agir de 

determinada maneira. Embora não seja exatamente relevante para o texto, no final da citada 

seção abordamos a interpretação de Almeida (1998) segundo a qual Kant teria empreendido 

uma série de tentativas no sentido de tentar oferecer uma fundamentação para o agir moral que 

justamente fosse capaz de explicar como uma vontade considerada imperfeita pode, no entanto, 

ser levada a agir unicamente pelo dever. Uma dessas tentativas consistiria na dedução da liber-

dade em sentido transcendental na GMS. No entanto, segundo Almeida (1998), Kant teria “fra-

cassado” em tal tentativa, partindo então para a teoria do “factum da razão” da KpV. Após essa 

seção, a próxima, sobre a espontaneidade do agir na terceira seção da GMS tratou de três pontos 

principais, quais sejam, o problema do “círculo vicioso” apontado por Kant na terceira seção 

da GMS; a dedução da lei moral na mesma seção, bem como a doutrina do duplo ponto de vista.  

Vimos que pelos seguintes autores: Dalbosco (2008); Schönecker e Wood (2014) e Hen-

rich (1998) a doutrina dos dois mundos (sensível e inteligível) representa não apenas a solução 

para o “círculo vicioso” que se apresenta na GMS, bem como significa a justificação ou validade 
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dos imperativos categóricos para seres racionais sensíveis, que, com efeito, possuem uma von-

tade imperfeita. Vimos que para Dalbosco (2008) e Schönecker e Wood (2014) o problema do 

“círculo vicioso” chamaria a atenção para duas questões importantes, em outras palavras, para 

os seguintes problemas, (1) para o problema de que não há ainda uma fundamentação para a 

ideia de liberdade e (2) para o problema da ausência de prova do imperativo categórico. Neste 

sentido, o que claramente faltaria para ambos os autores seria a fundamentação para a ideia da 

liberdade. Nesse sentido, Kant teria se empenhado na superação do círculo mediante a prova de 

que o homem deve se considerar enquanto sendo uma inteligência livre. Tal problema será 

resolvido, portanto, de acordo com os autores, com a introdução do idealismo transcendental, 

justificando a validade do imperativo categórico para indivíduos racionais sensíveis. Com rela-

ção a este ponto em específico, ou seja, tanto com relação à superação do círculo quanto com 

relação à prova de validade do imperativo categórico mediante a tese do duplo ponto de vista, 

me parece que seja realmente este o caminho tomado por Kant na terceira seção da GMS. Ou 

seja, o “círculo vicioso” conforme já colocamos no corpo do texto, parece ser antes o resultado 

de uma carência de fundamentação quanto à ideia da liberdade que o próprio Kant percebe. 

Dessa maneira, do meu ponto de vista, e seguindo em linhas gerais a interpretação de Dalbosco 

(2008) e de Schönecker e Wood (2014), para suprir a carência com relação à ideia da liberdade, 

Kant então fundamenta-a na ideia de que possuímos razão e, por meio dela, a qual unicamente 

é capaz de “trabalhar” segundo ideias (como a da liberdade) somos capazes de nos pensar me-

diante a ideia da liberdade e, em consequência, somos transpostos a uma ordem inteligível das 

coisas, provando a nossa capacidade de agirmos mediante a liberdade e livres de impulsos de 

ordem sensível. 

 Do mesmo modo, seguindo a linha interpretativa de Dalbosco (2008), Schönecker e 

Wood (2014) e Henrich (1998), do meu ponto de vista, a questão relativa a como são possíveis 

os imperativos categóricos para seres racionais sensíveis, é fornecida também pela doutrina do 

duplo ponto de vista, tendo em vista que, como vimos, quando nos consideramos enquanto 

inteligência e, por conseguinte, enquanto pertencentes a uma ordem inteligível das coisas, so-

mos capazes de agir mediante uma causalidade por liberdade, explicando, portanto, como a lei 

moral pode ter validade para os indivíduos. Além desses autores, ou seja, de Dalbosco (2008) 

e de Schönecker e Wood (2014) a necessidade de pressupormos o ponto de vista inteligível 

também foi vista em O’Neill (1989) e novamente com Henrich (1998). Com efeito, foi visto 

que, de acordo com O’Neill (1989), o próprio ponto de vista naturalista exige que possamos 

pressupor o ponto de vista prático, ou seja, de um mundo inteligível. Podemos dizer, portanto, 

segundo a autora, que o ponto de vista teórico exige o ponto de vista prático. Semelhantemente 
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à autora, vimos a posição de Henrich (1998) para o qual não temos escolha senão pressupormos 

que ao mundo sensível (mundo do entendimento) subjaz um mundo inteligível. Dessa maneira, 

podemos perceber aqui claramente, tanto pela posição de O’Neill (1989) quanto pela posição 

de Henrich (1998) que a liberdade parece, de fato, ser o fecho de abóbada de todo o edifício da 

razão pura e mesmo da razão especulativa, como colocou Kant na KpV, na medida em que 

parece resolver os problemas tanto da razão especulativa quanto da razão prática. Ainda no que 

tange à terceira seção da GMS e no que diz respeito especificamente à dedução da lei moral na 

mesma, abordamos de forma majoritária, digamos assim, posições favoráveis à ideia de que 

Kant obteve êxito em sua dedução da lei moral. No entanto, vimos também, em posição con-

trária, a argumentação de Almeida (1997), também defendida em artigo de 1998,298 segundo a 

qual Kant teria, tendo em vista o seu suposto malogro com relação à dedução da liberdade na 

GMS, abandonado a ideia de uma dedução da lei moral na GMS. 

No que respeita à dedução dos imperativos categóricos vimos a posição de Henrich 

(1998) segundo a qual há dois tipos de dedução, quais sejam, uma dedução em sentido forte e 

fraca. Com efeito, a única forma de dedução a qual seria possível não só na GMS mas também 

na KpV seria a dedução em sua forma fraca, uma vez que, segundo Henrich (1998), a dedução 

em sentido forte seria aquela em que teríamos que realizar uma investigação quanto às origens 

de algo (na razão) para o qual se pretende apresentar uma dedução, o que não seria possível no 

caso da lei moral. A origem daquilo a que se pretende apresentar uma dedução tem que corres-

ponder, portanto, à sua origem na razão. Foi visto que a dedução em sentido fraco para Henrich 

(1998), seria aquela em que há uma “mera” derivação, não constituindo, portanto, o sentido 

original em que deveríamos entender a palavra “dedução”. Para Henrich (1998), como vimos, 

no entanto, não haveria possibilidade de uma dedução da lei moral (em sentido forte), tendo em 

vista que não seria possível realizar uma investigação da mesma no que diz respeito às suas 

origens na razão. Mas haveria apenas, se fôssemos falar em dedução, da mesma em sentido 

fraco. No que diz respeito à tese de Henrich (1998) segundo a qual, na GMS, apenas poderíamos 

falar de uma dedução em sentido fraco com relação à lei moral, me parece que o autor está 

correto neste ponto, tendo em vista que, me parece que o que há na terceira seção da GMS é 

claramente uma tentativa de derivar a lei moral da liberdade, o que está em acordo com a defi-

nição de dedução em sentido fraco. Dessa maneira, muito embora Henrich (1998) tenha negado 

haver uma dedução no sentido forte e original do termo, vimos que o mesmo afirma que houve 

uma dedução, ainda que em sentido fraco. 

                                            
298 Ver referências. 
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 Na seção sobre o factum da razão, a qual foi dividida em quatro subseções, vimos que o 

factum da razão é entendido por Kant enquanto sendo a consciência da lei moral. Segundo a 

tese de Kant tal factum da razão expressaria o fato de que somos imediatamente determinados 

pela lei moral, constituindo-se, tal factum, como aquilo sobre o qual Kant sustenta o agir moral 

na KpV. No que tange à tal factum da razão vimos que há duas interpretações principais por 

meio das quais podemos interpretar tal expressão, quais sejam, “cognitivismo” ou “decisio-

nismo”. Vimos ainda na seção sobre o factum da razão, ainda sem entrar nas subseções, que tal 

distinção corresponde ao factum para a razão e ao factum da razão descritos por Beck (1981), 

respectivamente. Vimos que pela primeira podemos entender o factum da razão enquanto re-

presentando uma espécie de insight ou intuição intelectual e a segunda correspondendo ao fato 

de que a razão pura é por si só prática. Aquela foi rejeitada por Beck (1960) ainda na seção 

sobre o factum da razão. Com efeito, foi afirmado na subseção 4.3 que Beck (1981) posiciona-

se claramente a favor do factum enquanto factum da razão. Igualmente a Beck (1981) embora 

haja alguma divergência, vimos no ponto 4.2 que Allison (1990) também se posiciona a favor 

da interpretação do factum enquanto factum da razão. Ainda na subseção que tratou da inter-

pretação de Allison (1990) com relação ao factum da razão, vimos que para o mesmo tal factum 

representaria um verdadeiro avanço com relação à GMS, por exemplo. Em divergência com tal 

posição, no entanto, vimos a defesa de Faggion (2008), segundo a qual o factum apresentado 

na KpV representaria um retrocesso na filosofia Kantiana. Com relação à dedução da lei moral 

na KpV foram expostas duas posições antagônicas, quais sejam, a de Beck (1960), em 4.1, se-

gundo o qual, embora haja uma negativa por parte de Kant, o que temos na KpV corresponderia 

formalmente a uma dedução, e a do ponto 4.3 onde foi mostrado que Almeida (1998) nega a 

possibilidade de uma dedução da lei moral na KpV, tendo colocado ainda que em virtude de tal 

impossibilidade, a interpretação que parece prevalecer na KpV é a interpretação cognitivista do 

factum da razão. 

 Na penúltima subseção 4.4 sobre o factum da razão, foi mostrado que a liberdade é 

tratada na KpV como sendo uma condição para o agir moral nesta última. Procurou-se mostrar, 

ainda no que diz respeito à essa subseção, ainda que de maneira muito breve, que na KpV, mais 

especificamente no que concerne à sua Analítica, Kant retoma argumentos importantes da so-

lução dada à terceira antinomia na KrV, e o faz, justamente, para mostrar que a KrV já mostrou 

a possibilidade da liberdade, não sendo, portanto, para Kant, uma preocupação sua assegurá-la 

na KpV, mas apenas mostrar que o agir moral depende da possibilidade daquela, retomando, 

portanto, os pressupostos da sua possibilidade. Nesse sentido, abordamos a interpretação de 

Allison (1990) segundo a qual a consideração quanto ao factum da razão não se faz suficiente 
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para uma adequada fundamentação da moralidade. Para tanto seria necessário ainda deduzirmos 

a liberdade, que segundo Allison (1990), foi feita mediante o próprio factum da razão. A última 

seção abordou o sentimento moral na KpV enquanto sendo o resultado da autolegislação do 

próprio sujeito, afastando a possibilidade de que o mesmo possa ser entendido enquanto sendo 

um sentimento de ordem sensível e que seja colocado enquanto aquilo que fundamenta a deter-

minação da vontade do indivíduo. Muito embora, tal qual colocado na introdução, não tenha 

exatamente relevância para os propósitos do presente trabalho, foi colocado ao final da seção 

sobre o sentimento moral um pouco da abordagem de Kant quanto a tal sentimento na MS. No 

que tange à tal abordagem, procurou-se mostrar que Kant parece reservar um tratamento de 

maior relevância ao sentimento moral com relação ao agir moral na MS, o que poderia indicar 

uma mudança de perspectiva com relação à abordagem de tal sentimento na GMS e na KpV 

com relação aos textos de Kant dos anos 90, o qual inclui-se a MS. 

 

7   REREFÊNCIAS 

 

ALMEIDA, G. A. Kant e o “facto da razão”: “cognitivismo” ou “decisionismo” moral? Studia 

Kantiana, 1(1):53.81, p. 53-81,1998. 

ALMEIDA, G. A. Crítica, Dedução e Facto da Razão. Analytica. v. 4, n.1, p.57-84 1999. 

ALMEIDA, G. A. Liberdade e Moralidade Segundo Kant. Analytica, v.2, n.1, p.175-202, 1997. 

ALLISON, H. E. Kant’s Theory of Freedom. Cambridge University Press, 1990. 

BECK, L. W. A Comentary on Kant´s Critique of Practical Reason. 2º ed. Chicago: University 

of Chicago Press, 1960. 

BECK, L. W. Studies in The Philosphy of Kant. Greenwood Press, 1981.  

BORGES, M. L. Razão e Emoção em Kant (Coleção Dissertatio de Filosofia). Editora e Gráfica 

Universitária. Pelotas, 2012. 

CHAGAS, F. C. O Problema da Motivação Moral em Kant. Kant e-prints. Campinas. v.2, n. 1, 

p.1-15, jan.-jun.2007. 

CHAGAS, F. C. Respeito, Sentimento Moral e Facto da Razão. Dissertatio Studia. Pelotas: 

NEPFIL online, 2013. 

CHAGAS, F. C. Beck, Guido de Almeida e Loparic: Sobre o Fato da Razão. Revista Veritas 

(Porto Alegre), v.55, n.3, set./dez. 2010, p. 186-201. 

DALBOSCO, C. A. “Círculo Vicioso” e idealismo transcendental na Grundlegung. Studia Kan-

tiana. n. 6/7, 2008, p.207-235.  



168 
 

FAGGION, A. A doutrina do facto da razão no contexto da filosofia crítica kantiana. Studia 

Kantiana. n. 6/7, 2008, p. 236-264. 

HENRICH, D. The Deduction of the Moral Law: The Reasons for the Obscurity of the Final 

Section of the Groundwork of the Metaphysics of Morals (Critical Essays). In: GUYER, Paul 

(Eds.). Kant’s Grundwork of the Metaphysics of Morals. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 

1998. 

KANT, I. Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Mo-

rujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.  

KANT, I. Crítica da Razão Prática. Trad. e notas de Valerio Rohden. São Paulo: Martins Fon-

tes, 2011. 

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Coleção: Os 

Pensadores, 2º ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984.  

KANT, I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Introdução e edição de Bernd Kraft e Dieter 

Schönecker. Hamburgo: Felix Meiner Verlag, 1999. 

KANT, I. Kritik der praktischen Vernunft. Bibliografia de Heiner F. Klemme e edição de Horst 

D. Brandt e Heiner F. Klemme. Felix Meiner Verlag Hamburg, 2003.  

KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução, introdução e notas de: Guido 

Antônio de Almeida. Barcarolla, 2009. 

KANT, I. A Metafísica dos Costumes. Trad. apresentação e notas de: José Lamego. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.  

KLEIN, J. T. Sobre o fracasso de toda tentativa filosófica na teodiceia: comentário, introdução 

e notas. In: Studia Kantiana (Rio de Janeiro), n.19, p.153-176, 2015. 

NAHRA, C. M. L. Uma introdução à filosofia moral de Kant. Natal: EDUFRN, 2008. 

O’NEILL, O. Constructions of Reason: Explorations of Kant’s Practical Philosophy. Cam-

bridge University Press, 1989. 

PERIN, A. Sobre o argumento da dedução transcendental na Segunda Edição da Crítica da 

Razão Pura. Studia Kantiana, n.6/7, 2008. 

PICH, R. H. Apresentação e uma nota sobre Thomas Reid (1710-1796). Revista Veritas (Porto 

Alegre), v.55, n.2, maio/ago., 2010, p.5-17. 

SCHÖNECKER, D.; WOOD, Allen W. A “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” de 

Kant (Um comentário introdutório). Trad. Robinson dos Santos e Gerson Neumann. São Paulo: 

Edições Loyola, 2014.  



169 
 

SCHNEEWIND, J. B. A invenção da autonomia: uma história da filosofia moral moderna. 

(Coleção Ideias 2). Trad. Magda França Lopes. Revisão Técnica: Álvaro Montenegro Valls. 

São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2005. 

SANTOS, L. R. dos. A Razão Sensível. Estudos Kantianos. Lisboa: Edições Colibri, 1994. 

WOOD, A. W. Kant (Introdução). Trad. Delamar José Volpato Dutra. Consultoria, supervisão 

e revisão técnica: Valerio Rohden. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 


