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Resumo 

 

 Em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant investiga a 

natureza do princípio supremo da moralidade, visando à elaboração de uma 

metafísica dos costumes. Este estudo busca averiguar o princípio moral supremo a 

partir da Fundamentação e apresentar os conceitos chave da primeira seção como 

base para discussão sobre o fundamento da moral. Na sequência, propomo-nos a 

analisar o restante da obra sob a ótica de duas críticas feitas a Kant por alguns de 

seus intérpretes, a saber: i) Kant teria criado muitas formulações sobre o “princípio 

moral supremo” gerando um problema de compatibilidade em relação às 

formulações; ii) Kant seria obscuro e, por isso, teria falhado nesta empreitada ao 

tentar demonstrar a dedução do princípio supremo na terceira seção. A partir dessa 

análise, busca-se verificar, portanto, se as críticas feitas a Kant se sustentam 

coerentemente frente à Fundamentação, bem como esclarecer, a partir dessa 

contraposição, o pensamento de Kant acerca do princípio moral supremo. 

 
Palavras-chave: boa vontade; dever; imperativo categórico; metafísica da 
moral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Abstract 
 

 
Emmanuel Kant, in his work Groundwork of the Metaphysics of Morals, 

inquires about the nature of the supreme principle of morality, aiming at a formulation 

of the metaphysics of morals. This study tries to determine the supreme moral 

principle from the Groundwork of the Metaphysics of Morals and to present the key 

concepts of the first section as the basis for a discussion on the groundwork of 

morals. Following that, we consider analyzing the remainder of the work from the 

standpoint of two critics to Kant by some of his interpreters, namely: i) Kant would 

have created many formulations of “supreme moral principle”, bringing forth a 

problem of compatibility of formulations; ii) Kant would be unclear and, therefore, 

would have failed in this task when trying to demonstrate the inference of the 

supreme principle in the third section. From that analysis, it is intended to verify, 

therefore, whether the critics to Kant are coherently supported by the Groundwork, as 

well as to clarify, from this opposition, Kant’s view of the supreme moral principle. 
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INTRODUÇÃO 
  

O pensamento moral de Kant deve parte de sua originalidade à rejeição do 

legado deixado pela tradição filosófica anteriormente à sua época. É inegável que o 

modo de pensar a moralidade assumido por Kant tem tido uma grande influência 

sobre toda discussão posterior, mesmo que esteja sujeito a controvérsia. Se é bem 

verdade que Kant ensinou e pensou filosofia moral no período pré-crítico, foi em sua 

primeira obra dedicada exclusivamente à filosofia moral, a Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, que Kant revelou boa parte de sua contribuição até os 

nossos dias.  

É preciso antes mesmo de entrar na discussão dos conceitos fundamentais 

de Kant sobre o princípio supremo da moralidade, tentar entender a ruptura do seu 

pensamento frente à tradição moral de sua época. Deste modo, é possível, 

inicialmente, situar Kant dentro do legado deixado pela filosofia cristã através da 

ideia de igualdade e liberdade na discussão moral. Por mais criticável que seja 

afirmar que a filosofia cristã tenha estabelecido uma ruptura na história do 

pensamento moral, por conta da consagração da ideia de igualdade e liberdade1, é 

imprescindível sinalizarmos por ora tal origem. Na tradição grega, uma das 

premissas fundamentais para compreensão deste pensamento é justamente a 

diferença, a desigualdade, a hierarquia entre os seres vivos e, especialmente, entre 

os homens. Os homens não são somente diferentes entre si, mas hierarquicamente 

superiores e inferiores. Deste modo, segundo Aristóteles, o homem que se 

desenvolve no plano teórico, contemplativo, pode compreender a essência da 

felicidade e realizá-la de forma consciente. Mas isso seria um privilégio de uma 
                                                
1 Cf. Georgi di Giovanni.2005, p. 26. 
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minoria. Segundo o filósofo, o homem comum, aquele que não pode se dedicar à 

atividade teórica, aprenderia a agir corretamente apenas pelo hábito. Assim, agir 

corretamente seria praticar as virtudes. Portanto, essa excelência natural, de fato, 

determinava uma hierarquia entre os seres. Uma relação que, em certo sentido, não 

era passível de mudança.  

Se, por um lado, as virtudes estão estreitamente ligadas com as “partes da 

alma” e dessa maneira, o homem que não possui “virtudes” jamais poderá ser “feliz”; 

podemos, então, nos perguntar pela solução do pensamento cristão moral frente ao 

problema da diferença moral entre os homens na tradição grega. Para exemplificar o 

legado cristão, podemos recorrer à parábola dos talentos2. O caráter moral não é 

mais entendido pela competência, a excelência, a astúcia, a beleza, mas sim pelo 

que cada um recebe e como julga o uso de seu talento. Curiosamente, essa 

parábola iguala os homens pelo fato de que é dada a cada um a capacidade de 

fazer uso positivo ou negativo de seus talentos, ainda que se trate de um só talento. 

Juntamente com o conceito de igualdade apresentado sucintamente, surge 

um outro fundamento moral, a saber, a liberdade. Na perspectiva grega, a virtude do 
                                                
2 Um senhor ao viajar, deixa para seus três servos uma quantia em talentos, para um servo cinco 
talentos, para outro dois talentos e para o último um talento. Tal divisão foi justificada pelo senhor 
como sendo justa pela competência de cada servo. Então, o que recebera cinco talentos foi-se, 
negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebera dois, da mesma sorte, ganhou 
outros dois; mas o que apenas recebera um, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. 
Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou. O que recebera cinco talentos 
aproximou-se e apresentou outros cinco dizendo: “Senhor, confiaste-me cinco talentos: aqui estão 
outros cinco que eu ganhei.” Respondeu-lhe o Senhor: “Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel 
em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor.” 
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse: “Senhor, confiaste-me dois talentos: aqui 
estão outros dois que eu ganhei.” Respondeu-lhe o Senhor: “Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar 
parte na alegria do teu Senhor.Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: “Senhor, 
eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. 
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence.“O Senhor 
respondeu-lhe: “Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada 
lancei; devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o 
que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque, a todo aquele que tem, 
dar-se-á mais e terá em abundância; mas, àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. 
Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes.” Cf.Trecho 
extraído do evangelho de MATEUS cap.25: 14-30) 



13 
 

 
 
 

olho é a capacidade de enxergar. Isso é um dado da natureza que se impõe ao 

homem. Quando a reflexão sobre a moral se desloca para o uso que se faz dos 

talentos, torna-se evidente a importância da liberdade para deliberar sobre o uso que 

é dado aos talentos: Portanto, esses dois conceitos, liberdade e igualdade, são dois 

legados da filosofia cristã que não sairão mais da pauta da reflexão moral até os 

dias de hoje. 

Kant é um autor particularmente inscrito nessa tradição. O que se pode 

afirmar com propriedade, é que Kant, de certa maneira, rompe com essas tradições 

realizando uma transformação no modo de pensar a moralidade. Constata que o 

legado moral cristão, mesmo assegurando a ideia de igualdade moral, baseia-se na 

ideia de que a fonte da moralidade é afirmar a vontade de Deus. Deus determina, 

portanto, o que deve ser feito e cabe aos homens obedecê-lo, na expectativa de 

evitar terríveis punições e alcançar a salvação. Partindo da tradição moral de sua 

época, Kant posiciona-se contra essa visão e empreende a “busca e fixação do 

princípio supremo da moralidade, que por si só constitui uma tarefa completa em seu 

propósito e separada de qualquer outra investigação moral”3,  postulando que tal 

princípio não se encontra no que é exterior ao homem, mas sim na própria razão.  

Na Crítica da Razão Pura, Kant afirma que os seres racionais relacionam-se 

com o mundo de duas maneiras diferentes: por um lado, teoricamente, procurando 

entender o mundo e, por outro, de forma prática, agindo no mundo. Fazendo uma 

diferenciação fundamental quanto ao modo como o homem faz uso de sua razão, 

Kant refere-se à razão no sentido prático, com o propósito de traçar a constituição 

de uma moral que encontre seus fundamentos na liberdade, não mais ligada à 

determinações estranhas e externas ao homem, dado que, caso as ações do 
                                                
3  FMC 4: 392. 
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homem tivessem um princípio situado fora de seu domínio, consequentemente, a 

liberdade não poderia ser considerada a pedra angular de um sistema da razão 

pura.4 Assim, segundo Kant, a razão pode ser prática na medida em que possui em 

si mesma o fundamento da determinação da vontade. Logo, uma ação pode ser 

pensada como livre, quando a ação depende unicamente das determinações de sua 

própria razão5. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho corrobora o caráter 

indispensavelmente necessário de “investigar a fonte dos princípios práticos que 

repousam a priori na nossa razão”, como propõe Kant, não apenas por motivo 

especulativo, mas “porque a própria moral permanece sujeita a todo tipo de 

corrupção enquanto aquele fio condutor e norma suprema faltarem para a sua 

avaliação correta”.6 Por meio de uma leitura detalhada e minuciosa da 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o que se buscou aqui foi averiguar a 

construção conceitual e a consistência arquitetônica do projeto proposto por Kant 

frente à pergunta feita pelo autor “se não seria extremamente necessário elaborar 

pela primeira vez uma filosofia moral pura que fosse completamente purificada de 

tudo que pudesse ser somente empírico [...]”7. Kant buscou fundamentar uma 

Metafísica dos Costumes, a saber, uma filosofia moral livre de todos os elementos 

empíricos, e, por isso, formulou-a como uma doutrina moral que deve poder valer 

não apenas para os seres humanos, mas para todos os seres racionais em geral.8  

A Fundamentação de Kant está dividida em três seções, que correspondem 

aos três passos centrais de sua investigação, respectivamente: i) a passagem do 

                                                
4  Cf. CRPr. A4  
5  Cf. VAZ, 1999. p.329. 
6  FMC 4: 390. 
7  FMC 4: 389 
8  Cf. FMC 4: 389. 
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conhecimento racional comum da moralidade ao conhecimento filosófico.  Kant inicia 

aqui sua pesquisa pelos valores morais ordinários e nada acrescenta à consciência 

moral, expondo apenas o elemento moral por ela pressuposto em toda sua pureza; 

ii) a passagem da filosofia moral popular à metafísica dos costumes, em que o autor 

opõe sua filosofia moral à filosofia de base wolfiana e à antropologia, investigando e 

formulando o princípio supremo da moralidade como um imperativo categórico e 

contrastando tal princípio com exemplos morais; iii) a passagem da metafísica dos 

costumes à crítica da razão prática pura, que equivale a mostrar que a moralidade 

não é ilusória e que, portanto, estamos sujeitos a deveres morais. Para levar a cabo 

esse último passo, Kant apresenta o método analítico como caminho em que 

partindo de um discurso sobre a moral, apresenta as condições sob as quais ele é 

verdadeiro. Na ultima seção, apresenta, ainda, como saída o método sintético, ao 

supor a existência de juízos sintéticos a priori e explicitar sua possibilidade.9 

Seguindo esse raciocínio, tentamos reconstruir a estrutura argumentativa da 

Fundamentação, apresentando, separadamente em cada capítulo, uma das seções 

da obra, discutindo as questões i, ii, iii. No primeiro capítulo, buscamos, inicialmente, 

analisar o propósito de Kant no prefácio da obra, em que o autor justifica a 

necessidade de “elaborar pela primeira vez uma filosofia moral pura”10 — desprovida 

de toda e qualquer relação empírica. Esta deve “investigar a idéia e os princípios de 

uma possível vontade pura e não as ações e condições do querer humano em geral, 

em que grande parte são retiradas da psicologia”11. Assim, é no prefácio que Kant 

apresenta a velha divisão da filosofia que, segundo P. Aubenque, remonta à escola 

                                                
9  Cf. ZINGANO,1989, p.38. 
10 FMC 4: 389. 
11 FMC 4: 390. 
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Estóica12, a tripartição em Lógica, Física e Ética, como uma maneira de provar que o 

resultado de uma perfeita divisão do conhecimento racional possa garantir uma 

atividade produtiva, controlada por princípios sintéticos a priori, atribuída por Kant à 

filosofia. Ainda no primeiro capítulo, reconstruimos a tese da primeira seção de que 

a boa vontade é o ponto de partida de toda reflexão ética, pois “não é possível 

pensar no mundo, de fato também fora dele, o que poderia ser considerado sem 

limitação como bom, a não ser uma boa vontade”.13 É boa não por aquilo que 

promove, mas unicamente pelo querer mesmo, isto é, em si mesma. Assim, Kant  

opõe a concepção de boa vontade  à de muitos filósofos antigos, que atribuíram um 

valor incondicional a certos traços de caráter, como a coragem e a temperança, 

reconhecidos como virtudes.  Podem facilitar o exercício de uma boa vontade, 

admite Kant, mas pouco valem na sua ausência e, se colocados a serviço de fins 

imorais, podem assegurar o contrário da virtude e do bem. No entanto, como os 

seres humanos não possuem uma vontade santa, o dever desempenha um papel 

fundamental na moral de Kant, uma vez que o conceito de dever contém em si o de 

boa vontade.14 Assim, procura-se explicitar como e por que as ações, quando 

realizadas por dever, têm valor moral, isto é, são próprias de uma boa vontade. 

No segundo capítulo, por sua vez, a análise busca acompanhar o 

deslocamento, efetuado por Kant, de forma analítica, da “transição da filosofia moral 

à metafísica dos costumes” através da refutação de toda e qualquer filosofia moral 

baseada em princípios derivados da experiência. O argumento de Kant mostra que a 

noção de moralidade, para alcançar a plena satisfação da razão, deve estar 

                                                
12 Cf.AUBENQUE,1986, p144. 
13 FMC 4: 393. 
14 Cf. FMC 4: 396. 
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“fundamentada primeiro na metafísica, e depois, caso esteja firmemente 

estabelecida, lhe é dado o acesso por meio da popularidade”15.  

O exercício analítico entre a primeira e a segunda seção também assegurou 

que, partindo do conceito de boa vontade, considerada pelo juízo moral comum, 

como aquilo que é absolutamente bom e incondicionado, é possível derivar o 

conceito de dever, sinalizando os problemas de ordem empírica que operam a 

passagem de um para o outro. Deste modo, parte-se da representação das leis pela 

razão para chegar à noção de imperativo, como forma desta lei objetiva para uma 

vontade imperfeita racional.  

Pressuposta a ideia de que é exigida a submissão da vontade ao 

mandamento da razão, ou seja, a forma imperativa, que determina a ação que é tida 

como necessária para uma vontade ser boa de algum modo, Kant defende que isso 

é o mesmo que estar sob um imperativo categórico. Uma vez que o imperativo 

categórico é resultado de um método analítico, o trabalho de Kant caminha em 

direção à sua possibilidade. Kant formula, então, proposições que exprimem o 

imperativo categórico, isto é, proposições que apresentam ao sujeito moral um 

imperativo que obriga seu comportamento a conformar-se necessariamente com 

essa lei universal da razão. Por conseguinte, entendemos que as formulações do 

imperativo, apresentadas por Kant, baseiam-se na problemática de clarear a fórmula 

central do imperativo categórico, pois Kant entende que apenas um é o imperativo 

categórico: querer que a máxima da ação se torne uma lei universal.   

 É preciso ressaltar, entretanto, que a questão final do segundo capítulo do 

presente estudo volta-se para a discussão sobre o número de formulações do 

imperativo categórico apresentadas por Kant ainda na segunda seção. Com efeito, a 
                                                
15 FMC 4: 409. 
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diferença no número de formulações apresentadas têm sido a tônica de alguns 

intérpretes de Kant. Paton, por exemplo, afirma que é possível a apresentação de 

cinco formulações do imperativo categórico, gerando, aparentemente, uma 

inconsistência na proposta de Kant.16 Já Bernard Rollin baseia-se na afirmação de 

Kant na segunda seção da FMC de que há somente um único imperativo categórico 

e que o autor foi coerente em fazer uso de mais duas formulações, não havendo 

conflitos entre as formulações. Rawls apresenta uma discussão sobre a 

compatibilidade entre as formulações, afirmando que há um problema entre as 

formulações dadas por Kant. 

Essa questão das formulações se encerra no segundo capítulo com a 

afirmação de que o princípio moral supremo deve ser o princípio da autonomia, 

sendo possível tal princípio, de alguma forma, na condição da existência do agente 

racional. Assim, o terceiro capítulo dedica-se a investigar a possibilidade real desse 

agente e a validade do princípio moral, uma vez que Kant tenha especificado a que 

tipo de ser esse princípio se aplicaria. É na terceira seção que o problema da 

fundamentação da moral em Kant mostra-se em toda sua profundidade como a 

questão acerca da possibilidade e da realidade da liberdade da vontade. Nesse 

contexto, Kant formula, pela primeira vez, a lei, segundo a qual a liberdade da 

vontade pode ser considerada uma espécie de causalidade (transcendental) em 

sentido positivo, isto é, a lei moral, sob a fórmula do princípio da autonomia.  

Propomo-nos, contudo, a investigar rapidamente a reivindicação de Kant 

sobre a dedução do imperativo categórico na terceira seção. É preciso ressaltar que 

no terceiro capítulo não apenas refazemos o caminho proposto por Kant em 

demonstrar o princípio supremo da moralidade, mas também identificamos uma 
                                                
16 Cf. PATON, 1967, p.129. 
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considerável insatisfação na literatura crítica com relação aos argumentos do filósofo 

em sua Fundamentação. Essa insatisfação é geralmente baseada na suposição de 

que o próprio Kant teria rejeitado seus argumentos quando escreveu a Crítica da 

Razão Prática. O problema se fundamenta na ideia de que Kant teria falhado no 

argumento da terceira seção em seus próprios conceitos. Em resposta a estes 

comentários sobre a Fundamentação, tentamos expor alguns dos argumentos de 

Paton, Henrich e Allison, que afirmaram uma suposta falha de Kant ao apresentar 

sua dedução do princípio moral supremo e mostrar que não se sustentam frente ao 

próprio projeto de Kant na Fundamentação. 

Restringindo-se às dificuldades que lhe cabem, este estudo orienta-se pela 

hipótese de que o argumento de Kant, por modesto que possa parecer, é forte o 

bastante para resistir os “ventos contrários”. Assim, a busca pelo princípio moral 

supremo se sustenta dentro do caminho traçado na Fundamentação pela ideia de 

que, segundo Zingano “se há moralidade (e haver moralidade implica a possibilidade 

de se julgar o homem como seu agente, ou seja, como inteiramente responsável 

segundo sua vontade), então seu princípio supremo é a autonomia da vontade”.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17  ZINGANO, 1989, p.44. 
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1- A BUSCA DE UM PRINCÍPIO ENQUANTO REGRA 

 

1.1- O propósito de Kant para a Fundamentação da Metafísica da Moral 
  

Para muitos, o primeiro trabalho de Kant, dedicado à filosofia moral, foi a 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes18. Nos últimos 20 anos antes da 

publicação da Fundamentação em suas correspondências com alguns amigos, Kant 

revelou sua vontade de escrever alguns livros específicos dedicados a tratarem 

sobre os fundamentos da ética, sugerindo títulos como “Princípios Metafísicos da 

Filosofia Prática”, “Crítica do Juízo Moral” ou “Metafísica da Moral”. Desde 1767, em 

uma das correspondências de J.G. Hammann a Herder, Hammann diz ao amigo que 

Kant trabalhava em uma “Metafísica da Moralidade”, que visava pesquisar mais 

sobre “que é o homem” do que aquilo que “deveria ser”19. Uma mudança radical 

seria fundamental para colocar o filósofo de Königsberg como um dos grandes 

pensadores da modernidade. Em uma carta de 1770 a Lambert, Kant revelara que 

se ocupava somente com a parte pura da ética, abandonando a idéia de que a 

metafísica da moral deveria ser descritiva — estudo psicológico da natureza 

humana, e logo mais, passou a se dedicar à “busca [Aufsuchung] e fixação 

[Festsetzung] do princípio supremo da moralidade”20, que servisse como base 

(Grund) ao pensamento, ou seja, investigar um princípio que seja condição 

                                                
18 Cf. TIMMERMANN, 2009, p. 14. O modo revolucionário do pensamento de Kant, segundo Jens 
Timmermann, é de grande valor no campo da ética como a Crítica da Razão Pura foi na filosofia 
teórica, pois Kant instaurou, através do seu pensamento, um novo modo de “localizar” o problema da 
moral.  
19  Cf. HAMANN,J. Briefwechsel. IV 624 apud TIMMERMMAN,2007, p. 24. 
20  FMC 4:392. 
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necessária para formular juízos morais adequados21. Tal tarefa, Kant enfrentou na 

FMC lançada somente 1785.  

Para Kant, o projeto inicial da Fundamentação deve começar pelo 

“conhecimento moral vulgar” para buscar e fixar o que ele considerava como o único 

princípio prático que pode justificar o dever enquanto dever moral. Porém, nossa 

exposiçãocomeçará pelo prefácio e pela primeira seção da FMC por duas razões: 

em primeiro lugar, porque é no prefácio que Kant justifica a necessidade de 

“elaborar pela primeira vez uma filosofia moral pura”22 — desprovida de toda e 

qualquer relação empírica. Esta deve “investigar a idéia e os princípios de uma 

possível vontade pura e não as ações e condições do querer humano em geral, em 

que grande parte são retiradas da psicologia”23. Em segundo lugar, é no primeiro 

capítulo que Kant apresenta o conceito de boa vontade como primeiro passo 

metodológico analítico para justificar tal conceito como de valor moral e mostrar que 

o conceito de dever provem da possibilidade de a razão determinar a vontade. Kant 

sustentará que no conceito de dever já está contido o conceito de boa vontade24. 

 

 

                                                
21  No Prefácio da CRPr, Kant nota que um crítico quis expressar um juízo desfavorável em relação à 
Fundamentação ao dizer que “nela não foi apresentado nenhum princípio novo da moralidade mas 
somente uma nova fórmula”, ao que Kant responde: “Mas quem é que queria introduzir também uma 
nova proposição fundamental de toda a moralidade e como que inventá-la pela primeira vez?”. Ou 
seja, Kant deixa claro que não foi seu intento criar uma nova ética, um novo princípio moral. Mas, ao 
mesmo tempo, ele enfatiza a importância e o caráter indispensável de uma fórmula bem definida do 
dever moral. “Quem (porém) sabe o que significa para o matemático uma fórmula, a qual para 
executar uma tarefa determina bem exatamente e não deixa malograr o que deve ser feito, não 
considerará uma fórmula, que faz isto com vistas a todo o dever em geral, como algo insignificante e 
dispensável” (CRP, A 14, nota 17, Ed. da Martins Fontes, com tradução e introdução de Valério 
Rohden, 2002). O crítico ao qual Kant se refere nesta nota, como nos indica Valério Rohden em um 
comentário adicional à nota de Kant, é Gottlob A. Tittel (1739-1816),adversário da ética de Kant. 
22  FMC 4:389. 
23  FMC 4:390. 
24  Cf. FMC 4:396  
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1.2- Apresentação do prefácio  
 

     
Para justificar a esfera da Fundamentação no domínio da investigação 

racional, uma vez estabelecida a importância da separação dos conhecimentos25, o 

autor apresenta, inicialmente, no prefácio a distinção entre as três disciplinas 

filosóficas principais: a Lógica, a Física e a Ética. A Lógica, como uma disciplina 

puramente formal, ocupa-se apenas da forma do nosso pensar, sendo válidas suas 

leis sem levar em consideração os objetos em que pensamos, diferentemente da 

Física e da Ética, que são disciplinas materiais, pois ocupam-se das leis que lhes 

são próprias e possuem objetos determinados26.  

Dada esta distinção, o empenho de Kant é direcionado em justificar a 

separação das leis da natureza, como “por meio das quais tudo ocorre” e as leis da 

liberdade, “em concordância com tudo que deve ocorrer”27. Para elucidar tal 

questão, podemos recorrer à Crítica da Razão Pura, em que Kant afirma:  

 
A legislação da razão humana (Filosofia) possui dois objetos, 
natureza e liberdade: contém, pois, tanto a lei natural quanto também 
a lei moral, inicialmente em dois sistemas separados, mas finalmente 
num único sistema filosófico. A filosofia da natureza refere-se a tudo 
o que é; a filosofia dos costumes concerne unicamente ao que deve 
ser.28.  

 . 

  Kant confirma que ambas, tanto a Física como a Ética, têm em comum uma 

parte pura e uma parte empírica. A parte pura de cada uma destas disciplinas é o 

que fundamenta o caráter metafísico, ou seja, seus princípios a priori. Assim, somos 

                                                
25 Primeiramente, devemos levar em conta a exortação dada por Kant na Crítica da Razão Pura 
diante da importância em distinguir os conhecimentos, ao afirmar que: “É de extrema relevância isolar 
os conhecimentos que se distinguem de outros segundo o seu gênero e origem, bem como evitar 
cuidadosamente que confluam e se mesclem com outros conhecimentos com os quais estão 
costumeiramente ligados no uso que deles fazemos”. (CRP A841/ B870). 
26  Cf. FMC 4: 387. 
27  FMC 4: 388. 
28  CRP, A840/ B 868. 
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direcionados, então, a vislumbrar uma distinção entre a Metafísica da Natureza e a 

dos Costumes.  Kant entende que: 

A Metafísica divide-se na do uso especulativo e na do uso prático da 
razão pura, sendo portanto ou Metafísica da Natureza ou Metafísica 
dos Costumes. A primeira contém todos os princípios puros da razão 
derivados de simples conceitos [...] e que se referem ao 
conhecimento teórico de todas as coisas; a segunda contém os 
princípios que determinam a priori e tornam necessários o fazer e o 
deixar de fazer.29 

   

Conforme a distinção inicial entre a Metafísica da Natureza e a dos 

Costumes quanto ao uso das mesmas, Kant terá, ainda, a difícil tarefa de justificar a 

pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos a priori práticos, de maneira 

análoga ao modo como havia demonstrado nos Prolegômenos a possibilidade dos 

juízos sintéticos a priori teóricos. Segundo Loparic, tal pergunta não é nem 

respondida, nem mesmo formulada na Crítica da Razão Pura, sem também 

apresentar um princípio a priori de sistematização. Para ele, “o reconhecimento 

desse fato motivou o esforço de Kant para [...] achar o ou os princípios fundamentais 

da metafísica dos costumes”.30  

Todavia, Kant quer justificar o caráter indispensavelmente necessário de 

“investigar a fonte dos princípios práticos que repousam a priori na nossa razão”, 

não apenas por um motivo especulativo, mas “porque a própria moral permanece 

sujeita a todo tipo de corrupção enquanto aquele fio condutor e norma suprema 

faltarem para a sua avaliação correta”.31   

 

 

 
                                                
29  CRP, A841/ B 869 
30  LOPARIC, 2003. p.3  
31  FMC 4: 390. 
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1.2.1 - Por uma metafísica da moral pura 
  

A busca de Kant por uma filosofia moral pura começa pela referência ao seu 

uso. Em outras palavras, Kant pretende explicitar os benefícios de distinguir  a 

própria filosofia de seu uso. O autor insere a questão da divisão da filosofia para 

aprofundar seu projeto na Fundamentação, perguntando “se não seria 

extremamente necessário elaborar pela primeira vez uma filosofia moral pura que 

fosse completamente purificada de tudo que pudesse ser somente empírico e 

pertencesse à antropologia?”32  

O ponto de partida do argumento de Kant para a elaboração de uma filosofia 

moral pura reside na idéia de buscar em uma filosofia moral uma formulação que 

tenha caráter de necessidade e universalidade anexado à obrigação33. Tais critérios 

são, portanto, características dos juízos a priori, como seria de se esperar em uma 

investigação pura. Mas, seria então, tal argumento autoevidente? O argumento de 

Kant para tal suposição é que, para a efetivação de uma filosofia moral, ela tem de 

ser “imediatamente compreensível pela idéia comum de dever e das leis morais”34. 

Se usarmos um dos exemplos dados por Kant como o da regra “não se deve 

mentir”, percebemos então que tal lei é válida "não apenas para todos os seres 

humanos", mas também para "todos os seres racionais." Mostrar que as leis morais 

tenham (têm) validade para todos os seres racionais, portanto, é o primeiro passo de 

argumentação para encontrar uma base que justifique a tese de que deve haver 

uma filosofia pura moral, ou seja, fundada por juízos sintéticos puros. Por outro lado, 

percebemos o esforço de Kant em associar diretamente razão à moralidade, pois tal 

                                                
32  FMC 4:389. 
33  Cf. HÖFFE 2000, p.233. 
34  FMC 4: 389. 
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proposição é o que garante todo o projeto da busca por um princípio moral 

supremo35. 

Como segundo passo, Kant prossegue afirmando que “todos nós”  temos de 

“admitir que uma lei, caso seja moral, ou seja, tenha validade como fundamento de 

uma obrigação, que ela tenha de portar consigo necessidade absoluta”36. Para Kant, 

a necessidade absoluta reside na lei, não propriamente na tarefa de “não mentir”, 

mas na lei como fundamento do dever. Segundo Dieter Schönecker, um dos 

problemas de maior relevância começa com a afirmação de Kant sobre a 

“necessidade absoluta”37. Schönecker justifica a passagem como marcante do 

esforço de Kant ao analisar detalhadamente e designar seu ponto de partida: “que 

não se tenha de buscar o fundamento da obrigação aqui na natureza humana ou 

nas circunstâncias do mundo em que ele está posto, mas apenas em conceitos a 

priori da razão pura”38. O objetivo de Kant, portanto, parece ser a prova do 

apriorismo da filosofia moral, sendo o ponto de partida, para a argumentação, a 

análise do conceito de dever e a idéia de lei moral. Tal argumento é apresentado 

como uma indicação de que o termo “necessidade” deve ser entendido como uma 

expressão modal e não no sentido de “normas” ou “prescrições”. Caso contrário, 

Kant falaria da necessidade de uma ação e não da necessidade fundamental da 

obrigação. Kant, portanto, assume como base de justificativa para o apriorismo de 

uma filosofia moral pura, que a cognição das leis morais não deve conter nenhuma 

percepção empírica, pois toda e qualquer filosofia moral pura:  

[...], distingue-se essencialmente não só as leis morais com seus 
princípios em todo conhecimento prático de todo resto em que há 
algo empírico, mas toda filosofia moral baseia-se na sua totalidade 

                                                
35  Cf. CRP,  A298-302/B355-359,  
36  FMC 4: 389. 
37  Cf. SCHÖNECKER, in: Kant-Studien 87,p. 349–350. 
38  FMC 4: 389. 
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na sua parte pura, e, aplicada ao ser humano, não empresta a 
mínima parte do conhecimento do mesmo (antropologia), mas lhe dá, 
como ser racional, leis a priori [...].39  

 

Por ora, os argumentos oferecidos por Kant mostrariam as razões pelas 

quais uma filosofia moral pura ou uma doutrina da moral, tal como apresentada no 

prefácio, deve ser estabelecida e justificada, ou seja, assegurar uma filosofia moral 

pura desprovida de toda e qualquer fundamento externo ao homem, fundada na 

própria razão. Por outro lado, sugere um outro problema, percebido pelo próprio 

filósofo, ao justificar tal proposta.  O outro problema revela que,  

[...] uma metafísica da moral é indispensavelmente necessária, não 
apenas por motivo especulativo para investigar a fonte dos princípios 
práticos que repousam a priori na nossa razão, mas porque a própria 
moral permanece sujeita a todo tipo de corrupção enquanto aquele 
fio condutor e norma suprema faltarem para a sua avaliação 
correta[...]40.  

 

Nota-se que a filosofia moral, para Kant, é indispensável não só para o 

“saber correto”, mas tambem para o “agir correto”. Dito de outra forma, para um agir 

correto, é necessário uma filosofia prática pura. As implicações destes argumentos 

nos remetem a pensarmos que, partindo da idéia de Kant, todos nós realmente 

precisamos de uma filosofia moral pura para agir corretamente.  A ausência dela não 

merece sequer o nome de filosofia, pois  

[...] aquela que mistura cada princípio puro com o empírico não 
merece o mesmo nome de filosofia (pois esta se distingue do 
conhecimento racional comum justamente por apresentar em  ciência 
separada o que aquele concebe apenas de forma confusa) e muito 
menos de filosofia moral, porque justamente por meio desta mistura 
chega a prejudicar até a pureza da própria moral e age contra o seu 
próprio fim.”41.  

 
 

                                                
39  FMC  4: 389. 
40  FMC  4: 389-390. 
41  FMC 4: 397. 
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Nesta passagem, fica mais evidente que toda filosofia que tenha pretensão 

de ser filosofia moral deve rigorosamente fazer a distinção entre o puro e o empírico 

para não sofreruma incorreta concepção moral. Portanto, para assegurar a 

possibilidade da ação moral correta42. Somente uma filosofia moral pura pode 

inspirar corretamente o ser humano a almejar uma ação moral, como Kant afirma 

“Ora, mas a lei moral em sua pureza e autenticidade, [...] cabe ser procurada em 

nada diferente senão numa filosofia pura” e conclui Kant, “esta (metafísica) tem de 

ter precedência”, ou seja, Kant insiste em que a própria noção comum de lei ou 

princípio moral pressupõe a possibilidade de uma ética pura; não pode ser empírica, 

mas inteiramente a priori. Tal argumento receberá um melhor cuidado pelo autor, 

futuramente na Seção II, que procuraremos abordar adiante. 

1.2.2 - Sobre o método 
  

Kant dividiu a FMC em três partes, alem do prefácio, da seguinte forma: 

primeira seção com o subtítulo “Passagem do conhecimento moral da razão comum 

para o filosófico”; a segunda seção “Passagem da filosofia moral popular para a 

metafísica da moral” e, por conseguinte o “último passo da metafísica da moral para 

crítica da razão pura prática”. Pela divisão apresentada, Kant revelou seu método43. 

De fato, não podemos negar que o problema do “método” seja motivo de 

grande controvérsia por boa parte dos intérpretes de Kant. Primeiramente, vamos 

averiguar o sentido do método usado pelo filósofo exclusivamente na 

Fundamentação. Segundo Schönecker, os argumentos usados por Kant sobre seu 
                                                
42 Parece que uma metafísica dos costumes não é de fato, ou pelo menos não inicialmente, 
preocupada com a formulação de um padrão da ação moral, que pode ser feito em um nível mais 
básico da filosófica. A proposta de uma metafísica de auto-legislação, em um reino da moral emerge 
no final da Seção II destinada a inspirar os seres humanos a agir moralmente   ̶̶ que para Kant, papel 
que a filosofia moral impura deixa de fazer. 
43  Cf. FMC 4: 392. 
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“método” podem ser encontrados em duas partes do texto. E de fato, ao final do 

prefácio, o argumento descrito por Kant visa mostrar que o “método” escolhido por 

ele, era decerto, o que ele acreditava  

[...] ser o mais adequado caso se queira percorrer o caminho de 
forma analítica do conhecimento comum para determinação do seu 
princípio supremo e por outro lado, em sentido inverso, de forma 
sintética, do exame deste princípio e de suas fontes para o 
conhecimento comum, no qual se encontra seu uso.44 

 

Para tal efeito, Kant prossegue dizendo que “a segunda seção foi, pois, 

como a primeira, puramente analítica”45, e por conseguinte é preciso admitir um 

“possível uso sintético da razão prática pura, cujo uso, contudo, não temos o direito 

de nos aventurar sem começar por uma crítica desta própria faculdade da razão”46. 

Deste modo, temos então, uma divisão metodológica, sendo uma parte analítica e 

outra sintética e tal divisão é, como temos procurado enfatizar, oferecida por Kant 

como seu método de investigação. . 

Na primeira seção da Fundamentação, o filósofo inicia sua investigação 

pelos juízos morais comuns, legitimando-os ao afirmar que: 

Algumas qualidades são até mesmo fomentadoras dessa boa 
vontade e podem facilitar muito seu trabalho, todavia, apesar disso, 
não têm valor interno incondicional, mas sempre pressupõem uma 
boa vontade, que limita a alto estima que, alias com razão, se tem 
por elas e não permite que sejam tomadas como absolutamente 
boas.47 

 

Assim, os juízos morais comuns consistem naquilo que a consciência moral 

comum reconhece como moralmente bom ou correto, que somente pressupõem 

uma boa vontade. Destarte, podemos afirmar que a estratégia de Kant, como ponto 

                                                
44  FMC 4: 392 
45  FMC 4: 445. 
46  FMC 4: 445. 
47  FMC 4: 393-394. 
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de partida, é considerar algumas qualidades do conhecimento moral comum como 

algo digno de confiança48, ou seja, o pressuposto condicionado que inicia a série 

regressiva, tal como afirmado por Kant na Lógica, ao dizer que:  

O método analítico opõe-se ao método sintético. Aquele começa do 
condicionado e fundamentado e prossegue em direção aos princípios 
(a principiatis ad principia), este ao contrário vai dos princípios às 
conseqüências ou do simples ao composto. Ao primeiro poder-se-ia 
também chamar regressivo, assim como ao segundo progressivo.49 

 

Portanto, a estrutura argumentativa inicial de Kant será apresentada através 

do elemento condicionado, ou seja, o carater de “investigação” de tais elementos 

para se chegar a condição de “fixação do princípio moral supremo”.50 

Segundo Schönecker51, a metodologia analítica de Kant, utilizada na 

primeira e segunda seção, tal como descrita plor ele mesmo, inicia-se pelos juízos 

morais comuns. Nessa medida Kant afirma que o que podemos definir como a busca 

pelo elemento a priori nos julgamentos morais ordinários, deve ser verificado e 

explicitado separadamente dos elementos empíricos com o intuito de distinguir os 

juízos morais de simples “quimeras” (hochfliegende Phantasterei). Kant acredita que, 

após feita a separação dos elementos puros e dos empíricos, será possível 

determinar a condição de validade dos juízos morais a partir de um elemento do 

próprio juízo (seu princípio), pois:  

Se quisermos atingir este fim, será da mais alta importância advertir 
que não nos deve sequer passar pela cabeça querer derivar a 
realidade deste princípio da constituição particular da natureza 
humana. Pois o dever deve ser a necessidade prático-incondicionada 
da ação; tem de valer, portanto, para todos os seres racionais (os 

                                                
48  Kant sustenta, no parágrafo 4 dos Prolegômenos, que os princípios “devem se apoiar em algo que 
já se conhece como digno de confiança, de onde se pode partir com segurança e remontar às fontes, 
que ainda não se conhecem e cuja descoberta não esclarece apenas aquilo que já se sabia, mas que 
apresentará ao mesmo tempo um conjunto de muitos conhecimentos que nascem das mesmas 
fontes”, o “procedimento metódico (...) será, portanto, analítico”. 
49 Cf. Lógica (Jäsche), Ak. 9: 25, 1 
50  FMC 4:392. 
51  TIMMERMANN, op. cit., pág. 96. 
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únicos aos quais se pode aplicar sempre um imperativo) e só por 
isso pode ser também lei para toda vontade humana52 

 

Decerto, a busca por um princípio autoexplicativo, segundo Patoncite, pode 

aumentar e garantir a possibilidade de validade de um juízo: princípios a priori 

contêm os fundamentos de outros juízos, e eles mesmos não são fundados em 

nenhum conhecimento de qualquer objeto mais elevado ou universal. Quando se 

chega a esses princípios tem-se ainda de considerar sua origem subjetiva na 

natureza da mesma razão, e assim justificá-los e explicar sua possibilidade53. Assim, 

o modo inicial de Kant não acrescenta nada à conciência popular, mas apenas 

expõe o problema do elemento moral em toda sua pureza. Deste modo, o propósito 

de Kant em buscar e estabelecer o princípio supremo da moralidadese justifica em 

começar pela consciência moral ordinária para, a partir disso, estabelecer as 

condições necessárias para formular juízos morais adequados. 

 

1.3 -  Primeira Seção  
 

 
Para validar seu método de partir do conhecimento geral à determinação do 

princípio supremo deste conhecimento, Kant inicia a primeira seção investigando o 

valor moral das ações e suas inclinações.  

Segundo Philonenko, a primeira seção da Fundamentação é dedicada à 

apresentação das idéias que serão o material do conhecimento prático para Kant54. 

Ela se inicia com a noção de boa vontade, pois é a única coisa boa em si.55 Deste 

modo, examinaremos a tese de Kant sobre como se pode extrair o conceito de boa 

                                                
52  FMC 4: 420. 
53  Cf. PATON,1967., p.39 
54 Cf. PHILONENKO, 1970, p.96. 
55 Cf. FMC 4: 388. 
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vontade por uma análise do juizo moral comum, e de que o mesmo se apresenta 

como o primeiro conceito na ordem das razões pelas quais podemos atribuir sentido 

moral às ações, partindo de um princípio supremo. 

Para Kant, “não é possivel pensar no mundo, de fato também fora dele, o 

que poderia ser considerado sem limitação como bom, a não ser uma boa 

vontade”.56 A boa vontade possui um valor que independe de qualquer fato empírico, 

ou melhor, “a boa vontade não é boa devido ao que promove ou realiza, nem por 

sua aptidão para atingir algum fim proposto, mas somente pelo querer, ou seja, o 

que é bom em si mesmo [...]”57.  

Kant assinala que as disposições naturais podem favorecer uma boa 

vontade, mas que esta não depende de nada contingente, pois se trata de obedecer 

a uma regra. Por conseguinte, as qualidades de espíritos, por si mesmas, não 

podem ser tomadas como boas em si, como absolutamente boas. Em outros termos, 

uma boa vontade implica algo necessário e absoluto, marcas da razão prática, ou 

seja, de algo que deve ser universal e necessário. A boa vontade deve ser uma boa 

vontade pura, sendo, portanto, obediência a uma regra independente da 

contingência que implica. 

Assim, a busca de Kant continua sendo inicialmente por uma boa vontade 

como condição para todo o bem possível e, com isso, chega-se até a razão como 

condição da boa vontade. Podemos neste momento, então, reconsiderar a razão e 

sua função. Segundo Paton, para evitar que tais afirmativas sobre o valor absoluto 

da vontade pareçam paradoxais, Kant utiliza e justifica sua doutrina com o 

argumento teleológico acerca do papel da razão na vida humana e, desta forma, 

                                                
56 FMC 4: 388. 
57 FMC 4: 392. 
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justifica que o ser humano, como um organismo, é todo adequado para a 

consecução de um fim que é a vida58; que nesse organismo, enquanto um todo, 

cada órgão é completamente adequado para atingir seu fim. De tal maneira que, 

nesse contexto, a razão seria prática na medida em que seu propósito governaria a 

vontade humana. Paton prossegue analisando tal finalidade atribuída à razão da 

seguinte forma:  

The true function of reason on its practical side must be to produce a 
will good not as a means to something else such as happiness, but 
good absolutely and in itself. Only on this hypothesis can we 
understand how reason can interfere with the attainment of 
happiness and yet not be an exception to the general principle that 
every organ is well adapted to its end.59 

 
  

Continua Paton dizendo que, a partir da afirmação de Kant sobre a 

finalidade da razão pela busca de um bem incondicionado — a boa vontade, o 

argumento de Kant dá origem a outra suposta finalidade da razão. Paton argumenta 

que buscar a felicidade e a boa vontade são duas funções da razão, e que:  

[...] it is desirable to note that there are these two distinct function of 
reason, and that both aim at a good, the first function at a conditioned 
good (namely, happiness), and the second at an unconditioned good 
(namely, a good will).60 
 

A partir de tal afirmação feita por Paton, podemos discutir “a dupla função da 

razão” empregado por Kant na Fundamentação ao afirmar: 

Ora, se num ser dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade 
da natureza fosse a sua conservação, o seu bem-estar, numa 
palavra, a sua felicidade, muito mal teria tomado ela as suas 
disposições ao escolher a razão da criatura para executora destas 
suas intenções.61 

 

                                                
58 Cf. PATON, 1969, p. 44. 
59 PATON,1967, op. cit., p.44. 
60 PATON, 1967. op. cit., p.44-45. 
61 FMC 4: 393.  
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  Mas qual seria o papel que a razão prática desempenharia, para Kant? A 

resposta pode ser econtrada nessa passagem: 

Portanto, se a razão não é apta bastante para guiar com segurança a 
vontade no que respeita a seus objetos e à satisfação de todas as 
nossas inclinações (que ela mesma — a razão — em parte 
multiplica), visto que um instinto natural inato levaria com muito maior 
certeza a este fim, e se, no entanto, a razão nos foi dada como 
faculdade prática, isto é, como faculdade que deve exercer 
verdadeira influência sobre a vontade, então o seu verdadeiro 
destino deverá ser produzir uma vontade, não só boa quiçá como 
meio para outra intenção, mas uma vontade boa em si mesma, para 
o que a razão era absolutamente necessária, uma vez que a 
natureza de resto agiu em tudo com acerto na repartição de 
faculdades e talentos62 

 

Podemos inferir, a partir de Kant, primeiramente, que não se pode atribuir à 

razão estritamente pura a finalidade de buscar a felicidade, pois se o fim do homem 

fosse a felicidade, haveria um instinto para a realização de tal fim63. Deste modo, 

percebemos que ao justificar no prefácio da Fundamentação a assertiva de que 

deve haver a separação das leis da natureza, como “por meio das quais tudo 

ocorre”, das leis da liberdade “em concordância com tudo que deve ocorrer” 64,  

Kant, tentou provar o que deve distinguir-se toda teoria moral que se fundamenta em 

uma motivação empírica de uma doutrina moral65. Não obstante, como não faz 

                                                
62 FMC 4: 396. 
63 A tensão entre moralidade e felicidade na natureza humana é uma constante nos escritos de Kant. 
Pois, embora a felicidade seja um aspecto natural na nossa natureza, e, por isso mesmo, ineliminável 
como motivação do agir humano, Kant dirige todo seu esforço para separar o princípio supremo da 
moralidade de toda mistura com motivações outras que não o próprio agir “por dever” (por respeito à 
lei). Contudo, na Dialética da Segunda Crítica Kant tenta conciliar moralidade e felicidade na teoria do 
“sumo bem”. Embora esta teoria seja um complemento necessário ao trabalho da fundamentação 
racional de um princípio moral, ela não pesa diretamente na própria justificação deste princípio, sendo 
mais importante para a arquitetônica da Razão em geral. 
64  FMC 4: 394. 
65 Uma causa que está fora do âmbito da sensibilidade é denominada, por Kant ,como uma causa 
inteligível. Então, o que só pode ser pensado fora do mundo da experiência sensível deve poder ser 
fundamentado somente na razão. Logo, a idéia de uma causa que se inicia por si mesma, sem que 
pressuponha nenhuma causa anterior, só poderá ser admitida se for fundamentada na razão, pois, da 
contingência empírica, a que Kant chama de mãe das ilusões, nenhum fundamento se extrai. De 
modo que, para a razão ser considerada prática, isto é, para que ela sirva de fundamento suficiente à 
moralidade, a liberdade deve poder ser atribuída, efetivamente, à vontade humana e de todo ser 
racional em geral. 
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sentido que a razão se incline ao uso prático em vista da satisfação das 

necessidades e, em vista da felicidade humana, pois para isso o instinto natural é 

muito mais eficaz, resta que sua função - verdadeiro destino (wahre Bestimmung) - 

como faculdade prática é incondicionalmente boa, e que esta deve exercer influência 

sobre a vontade. É necessário então, mais uma vez, justificar todo o esforço de Kant 

em fundamentar um vontade pura, ou melhor, sustentar que a noção de boa vontade 

tem um sentido transcendental e não psicológico, dessa forma, a prova de tal 

asserção não pode ser empírica.  

1.3.1 - O caráter incondicional do dever 
 

Kant faz a introdução do conceito de dever ao justificar que “para 

desenvolver o conceito de boa vontade [...] colocaremos diante de nós o conceito de 

dever, conceito este que, por sua vez, contém o conceito de boa vontade [...]”66. 

Desta forma, podemos seguir em nossa investigação analisando a pressuposição, 

estabelecida por Kant, de que o conceito de dever contém o de boa vontade67. 

Dando sequência à análise da proposição, Kant oferece alguns exemplos 

como o do marceneiro, da conservação da vida, e da caridade, sendo, em todos 

esses casos, o agir humano contra as disposições naturais, contra os interesses no 

                                                
66  FMC 4: 396. 
67 Para uma interpretação distinta da primeira proposição, que não é explicitamente enunciada por 
Kant, ver Marco Zingano, Razão e história em Kant, São Paulo, Brasiliense, 1989, p.42: “Na análise 
que Kant faz da ação moral, ele descobre três proposições: a) o que é bom sem restrições é a 
vontade boa, etc.”. Acontece que Kant, neste contexto, não faz uma análise da “ação moral” 
propriamente – senão indiretamente –, mas da noção de vontade boa como pressuposto necessário 
do juízo moral comum. O que interessa para ele é apresentar o conteúdo disto que deve ser 
produzido pela razão em sua função prática. Assim podemos ler: “Para desenvolver o conceito de 
vontade boa (...) vamos encarar o conceito de dever que contêm em si o de vontade boa (...)”, GMS  
4: 398. Além disso, Kant afirma que a terceira proposição, que define o dever como a necessidade de 
uma ação por respeito pela lei, é a conclusão das proposições anteriores. De qualquer maneira não é 
imediatamente claro como Kant pretende extrair semelhante conclusão. Para justificar nossa leitura, 
importa apenas o estabelecimento do caráter incondicional do dever por eliminação dos princípios 
materiais do querer. 
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resultado das ações, contra as inclinações, e que somente assim é possível 

perceber que o conteúdo que prescreve uma ação, bem como o caráter da pessoa 

que a coloca em prática, adquirem valor moral, e somente assim, pode tornar-se um 

dever. Desta forma, como afirma Paton, o argumento dado por Kant, para justificar o 

agir humano, é que um ser que fosse dotado de uma boa vontade, independente de 

qualquer outro propósito, faria necessariamente o que deve ser feito; apenas para 

um ser com restrições subjetivas e sensíveis como o homem é que aquilo que é 

absolutamente bom se impõe como um “dever ser” diante de suas limitações68. Para 

um ser dotado de uma vontade pura, sem afecções sensíveis ou mesmo de um 

arbítrio bruto, não haveria nenhum dever.  

Antes de mostrar que as condições de possibilidade de uma boa vontade 

ultrapassam a mera conformidade das ações aos preceitos morais, Kant justificará a 

importância da distinção entre as ações feitas “por dever” (aus Pflicht) e as ações 

feitas “conforme ao dever” (Pflichtmässig). Para tal distinção, não basta, portanto, a 

não contradição entre a ação e o valor que ela pretende mostrar para que possamos 

julgar esta ação no sentido moral69. É preciso que ela (ação) tenha sido feita “por 

dever”, sendo a máxima que a motivou, seu princípio de determinação, a expressão 

propriamente dita do dever. Chegamos agora, a uma segunda proposição dada por 

Kant:  

uma ação por dever tem seu valor moral não no propósito que deve 
ser alcançado por seu intermediário, mas na máxima pela qual ela é 
decidida, portanto, não depende da efetivação do objeto da ação, 
mas apenas do princípio do querer, segundo o qual a ação ocorre, 
desconsiderando quaisquer dos objetos da faculdade apetitiva. 70 

                                                
68 Cf. PATON. 1967,p.34 
69 Como no exemplo que Kant oferece: uma pessoa de boa índole que deseja salvar a todos, que 
deseja espalhar a felicidade a sua volta. Suas ações são certamente conforme ao dever, mas dado 
que sua motivação não seria racional, mas pelas inclinações, esta sempre estará afetada pelo outro e 
não pode ser considerada, portanto, uma base segura para a moralidade. Cf. FMC 4:403. 
70  FMC 4: 402 
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Somando a primeira proposição — segundo a qual o conceito de dever 

contém o conceito de boa vontade — com esta segunda, Kant pretende demonstrar 

e concluir o argumento que define o conceito de dever pela ideia de respeito pela lei, 

por conseguinte, determinar exatamente o processo pelo qual a razão pode 

efetivamente produzir uma boa vontade. Pois o mesmo afirma:  

[...] dever é a necessidade de uma ação por respeito pela lei. Pelo 
objeto da ação em vista, posso na verdade sentir inclinação, mas 
nunca respeito, na medida mesma em que é um simples efeito e não 
a atividade de uma vontade. 71 
 
 

A razão pode produzir uma boa vontade determinando-a mediante a idéia do 

dever. Quando excluída a determinação da vontade por qualquer objeto, por 

conseguinte, por um princípio material, resta a sua determinação objetiva pela 

própria lei e, subjetivamente, o respeito pela própria lei, mesmo que o conteúdo da 

lei não tenha sido explicado. Ora, podemos então, entender que a determinação da 

vontade pela razão — pelo que, esta última pode produzir uma “boa vontade” — é 

mediada pelo conceito de dever como respeito pela lei. É importante notar nesta 

passagem a justificativa de Kant ao dizer:  

O objeto do respeito é portanto simplesmente a lei, quero dizer 
aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e no entanto como 
necessária em si. Como lei que é, estamos-lhe subordinados, sem 
termos que consultar o amor- próprio; mas como lei que nos 
impomos a nós mesmos, ela é uma conseqüência da nossa 
vontade.72 

 

 Como consequência da exclusão de uma determinação material empírica 

da vontade restaria então a determinação formal como conteúdo para a lei moral, e, 

como a forma da razão é a universalidade, apenas a universalidade das máximas 

                                                
71  FMC 4: 400. 
72  FMC 4: 401, nota rodapé de Kant. 
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“como princípio subjetivo do querer”73, pode ser, por enquanto, tomada como 

conteúdo da lei moral. 

A lei referida pela definição do dever (“como necessidade de uma ação por 

respeito pela lei”74) pode servir como fundamento da obrigação apenas sob a 

condição de conter em si uma necessidade absoluta e, portanto, ter validade 

incondicional. Sob esta condição, Kant justifica que “não se pode discordar que sua 

lei seja de tão extensa significação que tenha de valer, não apenas para os homens, 

mas para todo ser racional em geral”75 e que deve eliminar qualquer conteúdo 

material para ela, restando tão somente a pura forma da universalidade.  

Entretanto, antes de percebemos o sentido mais claro do chamado 

“formalismo kantiano” ou do “rigorismo moral”, importa notar a direção dos 

argumentos dados por Kant na primeira Seção.  

 Como o dever impõe mais que a conformidade do comportamento à lei, diz 

Kant, é “simplesmente impossível” encontrarmos na experiência, “com inteira 

certeza”, um único caso em que a máxima da ação tenha sido puramente fundada 

em motivos morais. O problema agora para Kant, não é saber se:  

 
[...] se isto ou aquilo acontece, mas se a razão por si mesma e 
independente de todos os fenômenos manda o que deve ocorrer; por 
consequência, ações que talvez o mundo até agora ainda não tenha 
dado nenhum exemplo, cuja própria exequibilidade, para aqueles 
que fundam tudo na experiência, possa ser muito duvidosa, ainda 
assim seriam inflexivelmente mandadas pela razão, e que, por 
exemplo, a pura lealdade na amizade não pode ser menos exigida 
de todo homem, mesmo que até agora não tenha havido nenhum 
amigo leal, porque este dever, como dever em geral anterior a toda 
experiência, reside na ideia de uma razão que determina a vontade 
por meio de fundamentos a priori.76 

 

                                                
73  FMC 4: 400,  nota de rodapé de Kant. 
74  FMC 4: 400. 
75  FMC 4: 405. 
76  FMC 4: 405. 
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 Importa, portanto, saber sob que condições a razão pura pode ser prática, 

no sentido de determinar a vontade, sem cuidar agora de saber como a lei se aplica 

ao caso particular da natureza humana, coisa que Kant estenderá como tema da 

Antropologia77.  

 Como vimos, a articulação geral dada por Kant na primeira Seção, é que a 

condição de possibilidade de fundamentação racional do juízo moral é uma atividade 

de determinação da vontade pela razão visando produzir uma “boa vontade”. Desta 

forma, o conceito limite usado por Kant foi analisar os valores condicionados e os 

incondicionados, para então operar uma partição no juízo moral entre o que é 

moralmente bom e entre o que é moralmente mau. Concluímos, então, que o 

exercício de Kant foi o de analisar o juízo moral segundo sua condição de 

possibilidade. Antes de ser propriamente um conceito, é, mais exatamente, a 

atividade de formação? deste conceito; no caso, a atividade pela qual a vontade e a 

razão são sintetizadas no conceito de “boa vontade”, mediante a ideia do dever.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77  FMC 4: 412. 
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2 - A FORMULAÇÃO DO PRINCÍPIO MORAL SUPREMO  
 

Do ponto de vista da primeira seção, podemos resumir que Kant tentou 

provar, de forma analítica, que existe para a consciência comum uma implícita 

referência da moralidade ordinária ao princípio universal, e tal prova foi investigada 

no primeiro capítulo desta dissertação. Podemos também sinalizar antecipadamente 

que a noção de boa vontade introduzida na primeira seção, pode ser facilmente 

entendida de forma equivocada caso não seja feita em combinação com a noção de 

formulação imperativa, que investigaremos neste capítulo. Portanto, buscaremos 

entender de que maneira Kant apresentou tal formulação e quais críticas foram 

feitas diretamente ao modo de pensar kantiano em relação ao princípio universal. 

 

2.1 - Da passagem das máximas à lei moral 
 

Kant prossegue, na segunda seção, utilizando a metodologia analítica como 

base de investigação da “transição da filosofia moral à metafísica dos costumes”. 

Para atingir tal objetivo, o autor retoma as considerações sobre o conceito de dever 

sinalizando que, embora o conceito de dever tenha sido extraído do uso comum da 

razão prática, não cabe, de modo algum, concluir que tenha sido tratado como 

conceito empírico78. De outra forma, Kant diz que “a experiência da conduta dos 

homens não pode apresentar nenhum exemplo seguro da intenção de agir por puro 

dever”79. Existe, ainda assim, a dúvida acerca do valor moral das ações, pelo fato de 

ainda não se ter estabelecido as condições de possibilidade para garantir os 

critérios, ou o princípio moral supremo. 
                                                
78 Cf. FMC  4:406. 
79 FMC  4:406. 
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No prefácio, Kant justificou que os critérios para estabelecer um princípio da 

moralidade, quando possíveis, devem portar o caráter de universalidade e de 

necessidade, critérios formais da lei em geral. Consequentemente, como ponto de 

partida para nossa análise dentro da segunda seção da Fundamentação, 

perguntaremos sobre a possibilidade de a razão determinar a vontade por motivos a 

priori80. Pois, para Kant, o problema em questão não é o de perguntarmos pela 

ocorrência de algum exemplo de ação por dever, mas sim, investigar “se a razão por 

si só manda o que deve ocorrer”81. Com efeito, Kant reitera que: 

Se não houver nenhum princípio supremo e genuíno de moralidade 
que, independente de toda experiência, não tenha de ser baseado 
apenas na razão pura, então acredito que não seja necessário 
sequer perguntar se seria uma boa coisa expor estes conceitos de 
modo geral (in abstracto), como eles são estabelecidos a priori, junto 
com os princípios que lhes pertencem, caso o conhecimento deva se 
distinguir do comum e chamar-se filosófico82. 

 

  Podemos perceber, neste trecho, o cuidado de Kant ao enfatizar que o 

princípio moral não pode ser derivado da experiência, o que, segundo Schönecker, 

foi utilizado justamente para refutar toda e qualquer pretensão de teoria moral 

empírica e também como uma resposta à filosofia moral de Wolff, tal como 

apresentada no prefácio83.  

 O argumento que Kant utiliza para iniciar sua crítica e rejeição ao 

pensamento filosófico moral de sua época é que os princípios morais não podem ser 

derivados de exemplos, nem mesmo dos exemplos religiosos. Pois 

Donde tiramos o conceito de Deus, como o sumo bem? Apenas da 
idéia de perfeição moral que a razão apresenta a priori e que está 
ligada inseparavelmente com o conceito de uma vontade livre. 
Imitação não encontra lugar algum na moralidade, e os exemplos 

                                                
80 FMC  4:408. 
81 FMC  4:408. 
82 FMC  4: 409. 
83 Cf.  AMERIKS, HÖFFE, 2009.p.96. 
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servem somente para encorajamento, ou seja, colocam fora de 
dúvida a exequibilidade que a lei manda [...]84. 

 

Tal argumento é extremamente importante para indicar, mais uma vez, um 

modo de perfeição moral que Kant espera defender e também, sinalizar uma chave 

para interpretar o sentido dos exemplos que Kant utilizou na segunda seção da 

FMC. A noção de moralidade, para alcançar a plena satisfação da razão, de fato, 

como Kant escreve, “está fundamentada primeiro na metafísica, e depois, caso 

esteja firmemente estabelecida, lhe é dado o acesso por meio da popularidade”85. 

Assim, não podemos começar a investigar os exemplos86 usados por Kant na 

segunda seção para ilustrar o princípio da moral sem antes darmos as devidas 

atenções aos argumentos de Kant em relação ao que fundamenta tal princípio, para 

depois, como o próprio filósofo indica, justifica-lo e não simplesmente apresentá-lo 

sem uma base. 

Prosseguindo em direção à formulação imperativa, e com isso rejeitando 

todas as tentativas absurdas do justificar “de forma empírica” o princípio da 

moralidade, Kant sustenta que o princípio moral dever ser totalmente a priori, pois: 

Só se precisa olhar para as tentativas acerca da moralidade em 
todos os sabores preferidos, para se encontrar, ora a determinação 
especial da natureza humana (às vezes acompanhada da ideia de 
uma natureza racional), ora a perfeição, ora a felicidade, aqui o 
sentimento moral, ali o temor a Deus, um pouco disto, um pouco 
também daquilo, numa mistura maravilhosa, sem que ocorra se 
perguntar se seria mesmo no conhecimento da natureza humana 
(que, no entanto, somente podemos retirar da experiência) que se 
devem procurar os princípios da moralidade e, caso não seja assim, 
caso os últimos devam ser encontrados totalmente a priori, liberados 
de tudo que é empírico, somente em conceitos puros da razão  e em 
nada mais[...]87. 

                                                
84 FMC 4:409. 
85 FMC 4:409. 
86 Por ora, os exemplos serão deixados de lado, em nosso trabalho, pois, sob o ponto de vista lógico, 
os exemplos não são necessários na moral, assim como ao princípio moral a priori, que é universal e 
necessário; tal princípio não pode ser derivado de exemplos empíricos. 
87 FMC 4:410. 
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Assim, a estratégia de Kant, segundo nos informa Sedgwick, não é 

simplesmente negar toda moral fundada na experiência, mas, de forma efetiva, 

consiste em mostrar que a moral tem um fundamento88. Tal fundamento tem origem 

na razão e por isso deve valer para todo o ser racional em geral; isso permite 

distinguir o conceito de “vontade empírica”, discutido na primeira seção, do de razão 

prática, pois é de grande importância “expô-los de forma pura e sem mistura, e de 

fato para determinar a extensão da totalidade deste conhecimento racional puro ou 

prático, ou seja, a totalidade da faculdade da razão pura prática”89.  

Kant, porém, se ocupa em pensar que há um descompasso entre o que a 

razão determina e o que a vontade acata, pois não somos seres determinados 

totalmente pela razão. Deste modo, somos determinados por leis práticas90. 

Portanto, o modo de apresentação de tais leis práticas deve ser na forma da 

necessidade e para tal formulação, descrita por Kant, pela forma obrigatória do 

imperativo91. 

Percebemos até aqui o exercício analítico de Kant em partir do conceito de 

boa vontade, considerada pelo juízo moral comum, como aquilo que é 

absolutamente bom e incondicionado, para derivar o conceito de dever, sinalizando 

os problemas de ordem empírica que operam a passagem de um para o outro. 

                                                
88 Cf.SEDGWICK. 2008, pag. 89. “Of course, the fact that morality cannot be grounded in experience 
does not imply, in his view, that morality has no ground. Kant does not hold, in other words, that we 
have no way to demonstrate that moral laws are binding for all rational natures. He has already 
asserted that the ground of morality is to be discovered in principles or laws that are a priori. He now 
proceeds to draw out the implications of this claim”. 
89 FMC 4:412 
90“leis práticas puras”, ou seja, “leis que comandassem [a vontade] de maneira absoluta e não 
empiricamente condicionada” (Cf.CRP A353/ B 476) faz parte do projeto kantiano desde a Crítica da 
Razão Pura. Nesse período, parece que já estava claro para Kant que uma lei que determinasse 
imediatamente a vontade e pudesse valer para todo e qualquer ser humano, necessariamente “seria 
um produto da razão pura” (Cf.CRP A353/B476). 
91 FMC 4:413. 
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Deste modo, agora, partiremos da representação das leis pela razão para chegar à 

noção de imperativo, como forma desta lei objetiva para uma vontade racional 

imperfeita.  

Segundo Wood92, a estratégia de Kant, ainda que de forma analítica, é 

derivar a noção de imperativo do conceito de vontade como “capacidade de agir 

segundo a representação das leis”, pela qual “toda coisa da natureza age segundo 

leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, 

isto é, segundo princípios”. Vale ainda seguir citando a passagem na qual Kant 

conclui que: “só o ser racional tem uma vontade”. Assim, visto que para “derivar 

ações de leis é exigida uma razão, a vontade não é outra coisa senão razão prática”. 

Portanto, a capacidade de agir mediante a “representação das leis” e, 

consequentemente, a capacidade em derivar ações de leis, determina que a noção 

de razão e de vontade se imbriquem de forma sistemática. Porém, como a razão “só 

por si não determina suficientemente a vontade”, ou de outra forma, “se a vontade 

não é em si plenamente conforme à razão”, é necessário que a determinação de 

uma vontade, “que não é plenamente conforme a razão”,  ocorra pela conformidade 

a leis objetivas, isto é, pela “obrigação” (Nötigung)93. Assim, Kant prossegue dizendo 

que “a noção de um princípio objetivo, na medida em que é coercitivo para uma 

vontade subjetiva, é chamado de um mandamento (da razão), e a fórmula do 

mandamento chama-se imperativo”.94 

 
 
 
 

                                                
92 Cf. WOOD, 2008,p.172-173.  
93 FMC 4: 413.  
94 FMC 4: 413. 
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2.2 - Os imperativos 
 

Como vimos, a vontade do ser com capacidade racional não é perfeitamente 

boa, pois se o fosse, o dever não precisaria apresentar-se como uma regra 

coercitiva para que a vontade seja uma “vontade boa em si mesma”. Assim, para 

Kant, é exigida a submissão da vontade ao mandamento da razão, ou seja, a forma 

imperativa, que determina a ação que é tida como necessária para uma vontade ser 

boa de algum modo.95 

Assim, para a vontade divina e em geral para uma vontade santa 
não valem quaisquer imperativos; o dever está aqui fora de lugar, 
porque o querer já está por si mesmo necessariamente em uníssono 
com a lei. Assim, os imperativos são apenas fórmulas para expressar 
a relação entre as leis objetivas do querer em geral e a imperfeição 
subjetiva da vontade deste ou daquele ser racional, por exemplo, da 
vontade humana.96 

 

Para que tal determinação seja possível, Kant justifica uma distinção entre 

duas formas de imperativo: os hipotéticos e o categórico. Segundo Banham,  

Whilst both involve reference to purposes the latter is distinguished 
from the former in not involving reference to an antecedently provided 
purpose but as rather requiring a comprehension of the structure of a 
purpose, which is not dependent upon a means–end relationship. 
Hence it is not that the categorical imperative is not purposive but that 
it provides us with an ultimate purpose.97 

 

Kant, ainda esclarece o princípio da determinação ao afirmar que:  

[...] todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação 
necessária segundo o princípio de uma vontade que de algum modo 
é boa. Ora, caso a ação seja boa meramente como meio para 
alguma outra coisa, o imperativo é hipotético; caso ela seja 
representada como boa em si, consequentemente como necessária 
em uma vontade em si conforme à razão, como seu princípio, então 
ele é categórico.98 

 
                                                
95 FMC 4: 415. 
96 FMC 4: 415. 
97 BANHAM, 2003. pag.78. 
98 FMC 4:414. 
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Kant ainda classifica os imperativos, em relação à intenção da ação, em três 

espécies: a) a ação é tida como boa em vista de um propósito (Absicht) real, 

chamado de imperativo assertórico-prático; b) em vista de “qualquer propósito 

possível”, chamado problemático e; c) apodíctico, se a ação é tida como boa em si 

mesma, neste caso, sua necessidade é categórica.  

Assim, podemos perceber que Kant define os imperativos segundo a sua 

relação com a vontade, submetida à razão, e como consequência de tal tarefa, 

visando distinguir a natureza obrigatória do dever moral da mera relação técnica 

entre meios e fins. Uma boa estratégia para começarmos a compreender melhor o 

sentido do imperativo categórico, partindo da distinção dada por Kant, é 

investigarmos, brevemente, sobre a correta compreensão da diferença lógica entre 

os tipos de imperativos.  

 
2.3 -  Os imperativos hipotéticos  
 
 

Os imperativos hipotéticos exprimem a relação entre uma lei e uma vontade 

dirigida à realização de algum fim. Nesse sentido, são válidos apenas para um 

agente, pois dependem do desejo que tem o sujeito agente de algum fim, ou seja, 

não são nem necessários, nem universais. Os imperativos hipotéticos são expressos 

na forma de um condicional: no antecedente está a condição, ou seja, o fim 

desejado, e, no consequente, a ordem, o que deve ser feito para se alcançar o fim 

desejado. O princípio geral dos imperativos hipotéticos pode ser expresso na forma 

do seguinte condicional: ‘se você quer um fim X, então deve querer os meios Ys 

necessários para a realização de tal fim’. Os imperativos hipotéticos são válidos 

apenas para um agente, pois é necessário que o agente queira o fim X para que a 
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ordem de ação se lhe imponha, quer dizer, é preciso que o sujeito satisfaça o 

antecedente do condicional para que se possa considerar submetido ao 

consequente. Aquele que não satisfaz o antecedente não está submetido à ordem 

expressa no consequente. Os imperativos hipotéticos ordenam uma ação que é boa 

como meio para a realização de um determinado fim, isto é, sustentam uma ação 

que é boa em vista de alguma intenção previamente desejada. Assim, se o sujeito 

não preencher o antecedente do condicional, se não quiser um fim X, não estará 

submetido à ordem de ação expressa pelo conseqüente, que serve de meio para 

obtenção daquele fim; analogamente, se o sujeito agente não estiver disposto a 

praticar a ação ordenada, ou seja, se não quiser os meios necessários para a 

obtenção do fim desejado, deverá, então, renunciar ao fim. 

Seguindo a lição de L. W. Beck99, pode-se dizer que, no caso dos 

imperativos hipotéticos, é necessário que, no antecedente do condicional, haja (a) 

um propósito (fim) a ser atingido, ou seja, um objeto desejado pelo sujeito agente; 

(b) o conhecimento da relação causal entre a ação ordenada e o objeto desejado, 

quer dizer, saber que a ação ordenada serve como meio para a realização do objeto 

desejado; (c) a transmissão do desejo, ou seja, o desejo do propósito deve ser 

convertido em desejo da ação ordenada: o sujeito deve desejar realizar a ação que 

serve como meio para a obtenção do fim, pois, se não houver essa transmissão, o 

sujeito deverá renunciar ao fim.  

É importante ressaltar que os meios desejados hipoteticamente não são 

desejados por si.  Eles são desejados somente quando subsumidos aos fins, que 

são desejados por si. O propósito, sendo o fim desejado, pode ser possível ou real e 

                                                
99 Cf. BECK, 1960, p.85. 
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isso faz Kant distinguir duas categorias de imperativos hipotéticos: os problemáticos, 

quando a intenção for apenas possível, e os assertóricos, quando a intenção for real. 

Os imperativos hipotéticos problemáticos podem também ser denominados 

regras de destreza. Eles ordenam ações que são boas como meio para a realização 

de fins contingentemente esperados por determinados agentes. Dizer que o fim  é 

possível, é dizer que é contingente, ou seja, não se trata de um fim que os sujeitos 

necessariamente devam esperar. Na verdade, sequer é possível prever que fins são 

esses: por isso a relação entre antecedente e conseqüente é problemática. 

Os imperativos assertóricos podem ser denominados conselhos de 

prudência. Eles ordenam ações que são boas como meio para a realização de fins 

que são realmente esperados pelos sujeitos. Segundo Kant100, há um fim que todo 

ser racional quer, a saber, a felicidade. A felicidade é um fim a que todos os seres 

racionais visam, mas, como consiste na soma total das inclinações101 e como cada 

sujeito possui suas inclinações diversas, o conceito de felicidade é algo que não se 

pode determinar, trata-se de algo relativo, que varia de pessoa para pessoa e, no 

caso de uma única pessoa, pode ainda variar com o tempo102. Nesse sentido, não 

se pode ditar regras fixas para alcançá-la, mas somente conselhos de prudência, 

regras abertas a uma determinação não dada. O conceito de felicidade é vago e não 

determinado, mas o antecedente que expressa o desejo de busca pela felicidade é 

assertórico, pois consiste num fim desejado por todos os seres racionais. E porque o 

antecedente é assertórico, a relação entre antecedente e conseqüente será 

assertórica e isso é o que permite que se fale em imperativo hipotético assertórico. 

                                                
100 Cf.FMC 4:415. 
101 Cf.CRP A806/B834. 
102 Cf. FMC 4:418. 
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É importante salientar que, ainda que o fim seja apenas possível, caso dos 

imperativos problemáticos, ou real, caso do imperativo assertórico, ambos fundam-

se, ou melhor, expressam princípios empíricos, ou seja, princípios materiais, pois só 

se pode saber pela experiência quais objetos são desejados, isto é, quais 

inclinações que se quer satisfazer. Assim, o imperativo que ordena que se aja 

conforme a lei moral não pode ser fundado por princípios materiais, deve ser 

expressão de algum princípio formal, que é a lei moral. O imperativo que ordena a lei 

da razão deve fazer abstração de todas as inclinações e meios de satisfazê-las, 

deve ordenar não de forma condicional, mas de forma categórica, e assim nos 

aproximamos da famosa fórmula do imperativo categórico de Kant. 

 
2.4 - O imperativo categórico  
  

Em contraste com todo sistema empírico da moral, a noção de imperativo 

categórico, para Kant, baseia-se em um princípio sintético a priori e para tal efeito, 

esta noção é o grande motivo para toda investigação crítica. É evidente a dificuldade 

inicial para com o convencimento argumentativo de Kant sobre tal condição, mas por 

outro lado, é fundamental a importância para assegurar uma noção de princípio 

moral que seja válida universal e necessariamente. Para começarmos nossa 

investigação sobre o imperativo categórico, podemos atentar para o argumento de 

Kant quando este diz que: “queremos inicialmente investigar se o mero conceito de 

um imperativo categórico também não pode dar sua fórmula contendo a proposição 

que sozinha pode ser um imperativo categórico”.103 

                                                
103 FMC 4:420. 
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Todos os imperativos hipotéticos “representam a necessidade prática de 

uma ação possível como meio para alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou 

que é possível de se querer)”.104 Deste modo sabemos que a forma do imperativo 

hipotético sempre será “faça X se você quer Y”. Assim, no caso dos imperativos 

hipotéticos, a obrigação da vontade surge na medida em que ela se coloca um 

objeto a alcançar e a vontade só se vê como obrigada na medida em que quer 

alguma coisa e, renunciando a esse querer, desaparece também a obrigação que 

prescreve uma ação para alcançá-la.105 Por outro lado, a forma do imperativo 

categórico é bem diferente, pois:  

Caso eu pense um imperativo hipotético em geral, não sei de 
antemão o que ele conterá, até que me seja dada a condição. Mas 
caso eu pense um imperativo categórico, sei imediatamente o que 
ele contém. Pois aí o imperativo, além da lei, contém somente a 
necessidade de que a máxima seja conforme a esta lei, mas a lei 
não contém nenhuma condição que a limitaria, não resta nada a não 
ser a universalidade de uma lei como tal, a qual a máxima da ação 
deve ser conforme, e é só esta conformidade que o imperativo 
propriamente representa como necessária106 

 

A noção de máxima introduzida na primeira seção como “o princípio 

subjetivo do querer”107 não difere da apresentada por Kant no parágrafo acima 

citado; pois, sendo o princípio subjetivo da ação, ela se encontra em conformidade 

com as condições do sujeito, mas não necessariamente em conformidade com a lei 

prática.  De outro modo, podemos entender que o um imperativo “ segundo o qual o 

sujeito deve agir” apresenta-se na forma de lei e que esta seja universal. Assim, o 

imperativo categórico representa a necessidade de conformidade da máxima com a 

universalidade da lei. 

                                                
104 FMC 4: 414. 
105 Cf. FMC 4: 420 
106 FMC 4: 421. 
107 FMC 4: 401. 
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2.5 - As formulações do imperativo categórico  
  

Kant propõe, para encontrar as condições de possibilidade do imperativo 

categórico, tomar a fórmula em que é expresso o imperativo e, partindo dessa 

fórmula, investigar as suas condições de possibilidade. 

Para que toda máxima deva ser conforme a lei universal, Kant pressupõe 

que exista uma lei universal e, desse modo, o imperativo categórico deve ser 

expresso pela fórmula da lei universal “ Age apenas segundo uma máxima pela qual 

posso querer, ao mesmo tempo, que ela se torne uma lei universal”. 

O argumento de Kant se assemelha ao argumento da primeira seção, ou 

seja, dado que não podemos entender o imperativo categórico como leis específicas 

para atingir fins contingentes, restaria identifica-lo como o princípio de que devemos 

agir segundo a noção de lei e para tal, de validade universal. Assim, a fórmula da lei 

universal representa tão somente o sentido categórico da obrigação, ou seja, nos 

obriga que adotemos uma máxima que seja conforme à lei prática, que tenha 

validade para todo e qualquer ser racional. Portanto, o conteúdo de um imperativo 

categórico, universal e incondicionalmente válido, ordena uma ação baseado na 

racionalidade.108 

Para Kant, como temos uma vontade imperfeita, ou seja, nossas escolhas 

nem sempre estão de acordo com aquilo que a razão prescreve, a questão que se 

põe diante dessa formulação, portanto, será: “ É ou não uma lei necessária para 

todos os seres racionais a de julgar as suas ações por máximas tais que eles 

possam querer que devam servir de leis universais?”. Segundo Paton, embora a 

insistência de Kant acerca da lei universal seja de grande dificuldade de aceitação 
                                                
108 Cf. KORSGAARD, 1996. p.59-60. 
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para muito de seus leitores, não se pode, absolutamente, não lembrar o propósito 

que está por trás à questão da lei universal. Para Paton, Kant se refere 

fundamentalmente à forma da obrigação da lei moral, ou seja, a lei moral não deve 

se basear em nenhum interesse subjetivo, devendo ser a lei moral, por conseguinte, 

a mesma para todos os seres racionais109, uma vez que a crítica da filosofia prática 

de Kant baseia-se no fato de ela ser desenvolvida no marco de uma crítica da razão. 

Para fundamentar e tornar compreensível a possibilidade da máxima tornar-se 

universal e que assuma validade para todos os seres racionais, Kant apresenta um 

recurso à natureza, ao afirmar: 

Uma vez que a universalidade da lei, segundo a qual certos efeitos 
se produzem, constitui aquilo a que se chama propriamente natureza 
no sentido mais lato da palavra (quanto à forma), quer dizer, a 
realidade das coisas, enquanto é determinado por leis universais, o 
imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: 
age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua 
vontade, em lei universal da natureza110. 

  
 

Podemos então nos perguntar, segundo Nodari111, o porquê da referência de 

Kant à lei universal da natureza para explicitação e esclarecimento da fórmula da lei 

universal Para Kant, toda a natureza age sob leis e apenas um ser capaz de 

racionalidade tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, ou seja, 

segundo princípios112. Assim, devemos pensar a natureza, nesse contexto, como 

totalidade dos fenômenos governados pela lei e, por sua vez, os fenômenos 

constituem a matéria da natureza, “mas a forma em virtude da qual eles constituem 

natureza é a forma da lei, isto é, eles não constituem um caos, pois seguem e agem 

                                                
109 Cf PATON, 1967 p.135. 
110 FMC 4: 421. 
111 Cf. NODARI,2009 p.203. 
112 Cf. FMC 4: 412 . 
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de acordo com a lei da causalidade natural”113.Mas, segundo Kant, não devemos e 

podemos reduzir “tudo à lei da causalidade natural”.  

A questão principal se assenta no fato de que, se queremos que nossa 

máxima se torne lei universal da natureza, devemos também querer que nossa 

máxima se torne lei universal. O modo usado por Kant para justificar a passagem de 

uma fórmula a outra somente será possível por meio de analogia, ou seja, a 

universalidade que há entre as leis morais e as leis da natureza. Segundo Kant, 

podemos admitir que as leis da natureza possam ser tomadas para fins de juízos 

morais114. Partindo dessa consideração, podemos pensar segundo Espirito Santo 

“como é casualmente impossível agir contra uma lei da natureza, se tomássemos 

uma lei moral como se fosse uma lei da natureza, seria mais fácil vislumbrar se está 

ou não conforme ao sistema”115 A luz dessa afirmação, querer que uma máxima da 

ação se transforme em lei universal é o “cânone pela qual se julga”116, em geral, os 

valores morais.   

A fórmula da lei universal e sua fórmula analógica, a da lei da natureza, 

esclarecem tão somente a forma do imperativo categórico. Nesse sentido, Kant 

oferece e analisa quatro exemplos, o do suicídio, do empréstimo de dinheiro, do 

talento natural, do auxilio na necessidade117 e mostra que nenhum deles pode ser 

reconhecido e transformado em uma lei universal, pois, segundo Nodari “à luz da 

tese de que na filosofia prática não se deve determinar os princípios do que 

                                                
113 NODARI,op.cit., p.203. 
114 Cf. CRPr 5:69-70. 
115 ESPIRITO SANTO, 2007. p.65. 
116 NODARI,2009 p.204. 
117 Cf.FMC 4:422. 
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acontece (was geschieht), mas do que deve acontecer (was geschieht soll)”118, ela 

acabaria se contradizendo. Assim, afirma Kant: 

Tudo, portanto, o que o é empírico é, como acrescento ao princípio 
da moralidade, não só inútil, mas também altamente prejudicial à 
própria pureza dos costumes; pois o que constitui o valor particular 
de uma vontade absolutamente boa, valor superior a todo preço, é o 
que o princípio da ação seja livre de todas as influências de motivos 
contingentes que só a experiência pode fornecer. Todas as 
prevenções serão poucas contra este desleixo ou mesmo esta vil 
maneira de pensar, que leva a buscar o princípio da conduta em 
motivos e leis empíricos [...]119. 

 
Esclarecido mais uma vez a necessidade da exclusão de toda relação 

empírica no campo moral, Kant investiga, então, de que modo: “A vontade é 

concebida como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade 

com a representação de certas leis.”120 No entanto, afirmar que a razão determina a 

vontade por meio da representação da lei é afirmar que tal faculdade só pode ser 

encontrada entre os seres racionais121, pelo fato de serem capazes de determinar 

suas escolhas  a partir de um princípio enquanto lei (objetivo e formal) para a 

vontade e assim, a possibilidade de sua validade para todo ser racional. Portanto, 

para Kant: 

Uma forma, que consiste na universalidade, e sob este ponto de 
vista a fórmula do imperativo categórico exprime-se de maneira que 
as máximas têm de ser escolhidas como se devessem valer como 
leis universais da natureza. 122 
 

 
Definida então a parte formal da máxima, podemos agora dar atenção ao 

sentido da matéria do querer. Não obstante, Kant refere-se à importância do 

princípio objetivo como determinação da vontade, sendo definido como o fim. 

Podemos então afirmar, segundo Ribeiro,   
                                                
118 NODARI,op.cit., p205. 
119 FMC 4: 420. 
120 FMC 4: 429. 
121 Cf. FMC 4: 429 
122 FMC 4: 436 
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[...] que ao aproximar máxima da vontade e lei universal da natureza, 
implica a “realidade das coisas” enquanto realidade produzida pela 
universalidade da lei, já que nesse momento “natureza” é elemento 
compreendido em seu sentido mais amplo, como forma que 
determina a realidade das coisas através de leis universais. 
Satisfazendo as exigências acerca da possibilidade de formulação do 
imperativo categórico, ou seja, atentando ao seu caráter de 
proposição sintética-prática a priori, e não contradizendo a primeira 
reformulação do imperativo, veremos que aquilo que é representado 
como fim é, de fato, o princípio da determinação, ou da 
autodeterminação, da vontade enquanto razão prática, enquanto a 
faculdade de derivar da lei as ações.123  

 

Trata-se de salientar aqui a necessidade da compreensão exata do uso 

conceitual, dado por Kant ao afirmar   

 Aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da sua 
autodeterminação é o fim (Zweck) e este, se é dado pela só razão, 
tem de ser válido igualmente para todos os seres racionais. O que 
pelo contrário contém apenas o princípio da possibilidade da ação, 
cujo efeito é um fim, chama-se meio. O princípio subjetivo do desejar 
é o móbil (triebfeder), o princípio objetivo do querer é o motivo 
(Bewegungsgrund); daqui a diferença entre fins subjetivos, que 
assentam em móbiles, e objetivos, que dependem de motivos, 
válidos para todo ser racional. Os princípios práticos são formais, 
quando fazem abstrações de todos os fins subjetivos; mas são 
materiais quando se baseiam nestes fins subjetivos e portanto em 
certos móbiles 124. 

 

Sendo assim, o homem apresentando-se como um ser capaz de racionalidade 

existe como valor absoluto e fim em si. De fato, para Kant, o ser humano não deve 

ser usado como meio, pois o mesmo constitui-se como a base da lei prática. De 

outro modo, na natureza racional do ser humano, encontra-se o princípio prático 

supremo da razão125, pois a “essência” do ser humano repousa na sua capacidade 

de agir de forma autonoma a partir de princípios racionais.   

Para Kant, “deve haver um princípio prático supremo e um imperativo 

categórico no que respeita à vontade humana, então tem de ser tal que, da 

                                                
123 RIBEIRO, 2005. pag. 67. 
124 FMC 4:427 
125 Cf. FMC 4:428 
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representação daquilo que é necessariamente um fim para toda gente, porque é um 

fim em si mesmo [...]”126. Logo, podemos deduzir que a afirmação de Kant não diz 

respeito propriamente a idéia do ser racional como fim em si mesmo, mas à 

capacidade do ser racional representar-se a si mesmo como tal, pois: “[...] A 

natureza racional existe como um fim em si. É assim que o homem representa 

necessariamente sua própria existência; e, neste sentido, este princípio é um 

princípio subjetivo das ações humanas [...]”127. Kant apresenta a natureza racional 

do ser humano como princípio prático da humanidade. Sendo assim, o mesmo 

apresenta a segunda formulação do imperativo categórico, a saber: “Age de tal 

maneira que uses a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer 

outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.128” 

Devemos nos perguntar, para uma melhor compreensão dos termos usados 

por Kant, pelo sentido, de fato, do termo humanidade. Segundo Wood, Kant chama 

a natureza racional (em qualquer ser capaz de racionalidade) de humanidade, na 

medida em que a razão é usada para construir fins de qualquer espécie. Assim, 

dizer que a “humanidade” é um fim em si mesma é atribuir valor a todos os nossos 

fins permissíveis, sejam eles apreciados pela moralidade ou não129. De outro modo, 

podemos afirmar que quando Kant fala de humanidade, trata-se do poder de escolha 

racional, ou seja, da capacidade para a determinação racional dos fins em geral e 

não apenas a capacidade de adotar moralmente fins obrigatórios que a fórmula da 

humanidade como fim ordena130. Portanto, se o sentido de humanidade usado por 

Kant como representação da natureza racional pode servir de princípio para a 

                                                
126 FMC 4:429 
127 FMC 4:429 
128 FMC 4:429 
129 Cf. WOOD. Kant. 2005. p.170. 
130 Cf.  KORSGAARD, op. cit., p114. 
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vontade, pode se afirmar seu princípio objetivo, pois representa um fim que tem 

valor único para todo ser racional extraído da razão; e seu princípio subjetivo, pois 

“faz coincidirem sujeito e objeto da ação”131. 

No sentido de tratar a humanidade como fim objetivo que fundamenta o 

imperativo categórico, Kant afirma que devemos respeitar a humanidade, “tanto na 

tua própria pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 

como fim e nunca como simplesmente como meio”132. Assim, esse princípio da 

humanidade como fim em si mesmo não pode ser derivado da experiência porque é 

universal. 

Na procura de soluções para a fundamentação do imperativo categórico, viu 

se que a lei que o homem obedece, a lei que faz surgir no homem o dever, tem 

origem na própria vontade. O homem está sujeito à lei de que afinal ele é o autor. 

Segundo Kant: “A vontade não está pois simplesmente submetida à lei, mas sim 

submetida de tal maneira que tem de ser considerada também como legisladora ela 

mesma, e exatamente por isso e só então submetida à lei (de que ela se pode olhar 

como autora)”133. A vontade apenas nos aparecia submetida à lei. No entanto, agora 

nos é apresentada como também autora da lei. A lei que aparecia impondo-se à 

vontade, surge agora como sendo fruto da razão humana. Para Kant, nesse 

princípio se encontra a renúncia a todo interesse no querer pelo dever. Dito de outro 

modo, ao tomar a natureza racional segundo seu fim, a vontade passa a ser 

legisladora universal. Segundo Ribeiro: 

Com isso, pode-se esclarecer um pouco mais a distinção feita há 
pouco por Kant, ao afirmar que os seres cuja existência não depende 
da vontade (do ser racional) são meros meios em relação ao seres 

                                                
131 RIBEIRO, 2005, p.76. 
132 FMC 4: 429. 
133 FMC 4: 431 
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racionais que, por sua natureza, distinguem-se como fins em si134 — 
ou, por outras, os seres racionais distinguem-se dos demais 
justamente porque é um ato de sua vontade considerarem-se a si 
mesmos como fins em si. Não estando o homem submetido senão à 
lei que emana de sua vontade como seu princípio, e se essa lei não 
depende de quaisquer móbeis, porque é dada à vontade pela razão, 
se, portanto, o ser racional não se encontra na dependência de 
nenhum princípio que lhe seja exterior, então essa lei que ele 
obedece e dá a si mesmo vem a ser a lei da autonomia135. 

 

Uma vez visto que a primeira fórmula nos mostra uma representação da 

universalidade da lei moral, sendo assim o fundamento de toda legislação prática, a 

segunda fórmula representa o fundamento subjetivo da legislação prática136. 

Restaria, então, a terceira formulação como ideia da vontade de cada ser racional 

como vontade legisladora universal. Logo, pode ser apresentada da seguinte 

maneira: “Age de tal modo que a vontade pela sua máxima se possa considerar a si 

mesma e ao mesmo tempo como legisladora universal”.137 Desse modo, ao derivar 

essa nova formulação, Kant afirma: 

É que o princípio de toda a legislação prática reside objetivamente na 
regra e na forma da universalidade que a torna capaz (segundo o 
primeiro princípio) de ser uma lei (sempre lei da natureza); 
subjetivamente, porém, reside no fim; mas o sujeito de todos os fins 
é (conforme o segundo princípio) todo o ser racional como fim em si 
mesmo: daqui resulta o terceiro capítulo prático da vontade como 
condição suprema da concordância desta vontade com a razão 
prática universal, quer dizer a idéia da vontade de todo o ser racional 
concebida como vontade legisladora universal138. 

 
Podemos então entender que a derivação da fórmula da autonomia ocorre 

no sentido em que se almeja conciliar as duas primeiras formulações: a legislação 

universal, à qual se deve conformar as máximas e o querer que as expressa, 

necessita emergir da própria vontade do agente racional. Desse modo, “a vontade 

                                                
134 FMC 4: 423 
135 RIBEIRO,2005, pag. 79. 
136 Cf. NODARI,2009, pag.211. 
137 FMC 4: 434. 
138 FMC 4: 431 
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não está simplesmente submetida à lei, mas sim submetida de tal maneira que tem 

de ser considerada também como legisladora ela mesma e, exatamente por isso e 

só então, submetida à lei [...]”.139 

Ve-se que a autonomia da vontade nos autorga a reconhecer nossas 

máximas como leis universais e agir segundo elas. Logo, a fórmula da lei universal 

trás consigo a idéia de autonomia da vontade que, juntamente com a fórmula do fim 

em si mesmo, nos conduz a sustentar que o princípio da autonomia da vontade é 

essência do imperativo categórico. Assim, é possível tal afirmação, pois, “se há um 

imperativo categorico” segundo Kant, a sua ordem deve ser expressa em obediencia 

à máxima de uma vontade “ que simultaneamente se possa ter a si mesma por 

objeto como legisladora universal”140. 

Ao apresentar a autonomia como princípio supremo do dever diferentemente 

de heteronomia que visa à necessidade da ação por algum interesse141, Kant se 

propõe a analisar o conceito do reino dos fins decorrente da vontade como 

legisladora universal. Existiria então, para Kant, segundo Nodari, “uma ligação 

sistemática de diferentes seres racionais através de leis comuns, as quais mandaria 

cada ser racional tratar  a si mesmo e também ao outro como fins em si mesmos e 

nunca como meios”142. Logo, podendo conceber tal reino como a união sistemática 

dos fins em si, exclui-se as particularidades de cada fim. De tal modo, sendo o ser 

racional um legislador universal, — um fim em si mesmo, podemos pensá-lo como 

pertencente ao reino dos fins de dois modos: primeiramente porque está submetido 

à lei universal, pois é obrigado a seguir a lei pela vontade(prática); e por conseguinte 

                                                
139 FMC 4: 431. 
140 FMC 4: 432 
141 Cf. FMC 4: 432.  
142 NODARI,2009, p.213. 
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é tambem legislador pois pode “pertence-lhe como chefe quando, como legislador, 

não está submetido à vontade de um outro”143.  

Segundo as notas de Guido de Almeida, é necessário, para a constituição 

desse reino dos fins, tomarmos os seres racionais somente pela sua racionalidade, 

excluindo dos seres racionais finitos todos os elementos empíricos. De fato para 

Almeida: 

[...]o conceito de reino dos fins nada mais é do que a ideia de uma 
comunidade moral, possível pela vontade de cada um, vale dizer, a 
ideia de uma comunidade de agentes racionais que se vêem como 
fins em si mesmos, por isso mesmo autônomos, isto é, governados 
por leis que dão a si mesmos. Na medida que essas leis podem ser 
comparadas a leis da natureza, o reino dos fins pode ser comparado 
ele próprio a um reino da natureza”.144 

 

Para pensarmos de forma consistente a idéia de um reino, nos é exigido 

algo comum entre os membros desse reino. Por outro lado, não precisam 

propriamente agir segundo leis morais para a contituição desse reino. O sentido 

moral da ação é o motivo pela sua realização, sendo assim, o reino dos fins é 

pensado pelo agir moral, mas não pode ser pensado como um fim em razão pela 

qual se age. Quando comparado ao reino da natureza, podemos afirmar que os 

seres vivos não agem com a intenção de constituir o reino da natureza, mas, ao 

agirem sob leis mecânicas que regulam o sistema, necessariamente o estão 

constituindo. No caso do reino da natureza, as leis que o regulam são impostas por 

uma vontade externa à de cada ser que a ela (leis) estão submetidas. No entanto, as 

leis que regem o reino dos fins, segundo Kant, “determinam os fins segundo sua 

validade universal” de modo a afirmar que eles querem a mesma coisa.145 

                                                
143 FMC 4: 434 
144 ALMEIDA,2002 p. 97-98. 
145 Cf. FMC 4:434 
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Por fim, podemos afirmar que, o sentido usado por Kant ao apresentar a 

fórmula do reino dos fins tem lugar sistématico na compreensão das formulações do 

imperativo categórico. O reino dos fins é possível somente pela autonomia de seus 

membros e essa autonomia, sendo as leis da razão na medida em que são 

autoimpostas, constiuem o fundamento da dignidade na natureza racional. 

 
2.6 - Os problemas das muitas formulações do imperativo categórico 
  

Até aqui, com a definição de autonomia da vontade como fundamento da 

dignidade humana e de toda natureza racional146, podemos entender que as 

formulações do imperativo, apresentadas por Kant, baseiam-se na problemática de 

clarear a fórmula central do imperativo categórico, pois para Kant, apenas um é o 

imperativo categórico, a saber, querer que a máxima da ação se torne uma lei 

universal. Contudo, sabemos da dificuldade em solucionar a problemática de 

quantas formulações são possíveis e plausíveis, pois é difícil encontrar unanimidade 

entre, por assim dizer, os intérpretes dos textos de filosofia prática de Kant. Assim, 

precisamos rever os problemas que têm sido discutidos por alguns dos intérpretes 

da FMC sobre as fórmulas apresentadas na segunda seção. 

Com relação à problemática do número de fórmulas, precisamos, no 

entanto, segundo Kant, recordar que o imperativo categórico pode ser apresentado 

em três formulações, chamadas de “fórmulas do imperativo categórico”, mas que 

são somente fórmulas da mesma lei e que cada uma delas está unida às outras 

duas147. A razão para tal assertiva ocupa lugar no modo analítico apresentado por 

Kant, até aqui, sobre a noção de máxima. As fórmulas do imperativo categórico são 

                                                
146 Cf. FMC 4:435 
147 Cf. FMC 4:435 
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definidas com a ajuda das categorias de unidade, pluralidade, totalidade, das quais  

as características das máximas da ação são também classificadas em : forma (que 

temos de entender como universal se pretendemos ter uma máxima moral); matéria 

(natureza racional ou humanidade como um fim em si mesmo); e determinação 

completa (legislação autônoma no reino dos fins)148. Como Kant coloca: “Aqui o 

progresso se faz como que por meio das categorias da unidade da forma da vontade 

(a universalidade da mesma), da pluralidade da matéria (dos objetos, ou seja, dos 

fins) e do total ou totalidade do sistema destas”149. Surge então, depois da definição 

dada por Kant, a dúvida acerca do número de formulações, apresentadas por ele, 

sobre imperativo categórico. 

Em seu livro The Categorical Imperative, H. J. Paton apresentou uma das 

mais significativas análises dos argumentos apresentados por Kant na segunda 

seção da FMC.  Embora seu estudo não seja somente sobre o problema das 

formulações, sua argumentação nos convida a esclarecer a crítica feita à Kant de 

que o mesmo teria apresentado mais de três formulações e, deste modo, gerando 

uma inconsistência à sua própria proposta na FMC.150 

Segundo Paton, em sua discussão sobre o problema, é possível a 

apresentação de cinco formulações do imperativo categórico por: fórmula da lei 

universal (Fórmula I); fórmula da lei da natureza (Fórmula Ia); fórmula do fim em si 

mesmo (Fórmula II); fórmula da autonomia (Fórmula III) e a fórmula do reino dos fins 

(Fórmula IIIa).151 Para ele, a fórmula da lei da natureza e do reino dos fins são 

realmente fórmulas subordinadas. Deste modo o problema se apresenta, segundo 

                                                
148 FMC 4:436.. 
149 FMC 4:436 
150 Cf.PATON,1967 p. 130 
151 Cf.PATON,op. cit. p.130. 
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ele, pelo fato de Kant ter falado como se houvesse somente três formulações e na 

verdade, apresentado cinco. Com relação à problemática podemos entender que a 

crítica de Paton se baseia na tese de que a passagem da lei universal à lei universal 

da natureza constitui uma formulação à parte, bem como a fórmula da autonomia à 

do reino dos fins. Para Kant, tudo na natureza age segundo leis, apenas o ser tem 

capacidade de agir segundo a representação das leis, ou seja, segundo 

princípios.152No entanto, o conceito de natureza não deve ser entendido meramente 

como natureza fenomenal ou objeto da experiência, mas antes como presença 

obrigatória sob leis, ou seja, como realidade das coisas, enquanto é determinada por 

leis universais153, pois:  

A teleologia considera a natureza como reino dos fins, a moral um 
possível reino dos fins como reino da natureza. Ali, o reino dos fins é 
uma ideia teorética para explicação do que é dado. Aqui é uma ideia 
prática para o que não existe, mas que pode tornar-se efetivo por 
meio de nossa conduta e de fato em conformidade justamente com 
esta ideia.154 

  

Nessa passagem de Kant, Paton vê subordinação da fórmula de lei da 

natureza onde não há nenhuma referência textual dada por Kant. A própria fórmula 

de autonomia não é discutida por Kant como uma “fórmula” até o momento que o 

mesmo apresenta a repartição dos elementos da máxima (unidade, a pluralidade e a 

totalidade) como categorias da quantidade. Deste modo, percebemos que Paton se 

preocupa com o problema das formulações do imperativo categórico apresentadas 

por Kant e se equivoca ao não se dar conta de que, ou ao menos se perguntar, se 

tais fórmulas têm equivalência extensional.155 

                                                
152 Cf. FMC 4:412 
153 Cf. FMC 4:421 
154 FMC 4:436  nota de rodapé 
155 Cf. BANHAM, 2003 p.74 
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Em contraste com a discussão de Paton, que examina o argumento de cada 

fórmula e subordina a fórmula de lei da natureza e a do reino dos fins, sugerindo, 

consequentemente, cinco formulações do imperativo categórico, Bernard Rollin parte 

da afirmação de Kant, na segunda seção da FMC, de que há somente um único 

imperativo categórico, a saber: “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”156. Para Rollin, mesmo que Kant 

tenha adicionado para melhor esclarecer sobre o imperativo categórico mais duas 

formulações, esta primeira permanece como referência das demais, pois não 

haveria nenhum conflito entre essa primeira formulação e as reformulações feitas 

em seguida157. Sua tese é a seguinte: 

Se uma versão do imperativo categórico pode ser estabelecida por 
um argumento bem sucedido, e então pode ser mostrado que ela 
pode conter as outras formulações, como implicações lógicas suas, 
então o objetivo de Kant foi alcançado158. 

  

Desse modo, as diferentes formulações do imperativo categórico serviriam 

apenas para trazer à tona o que está já implícito em sua formulação original. Assim, 

caberia a dedução das diferentes formulações a partir da primeira formulação, para 

mostrar de que maneira tais reformulações seriam possíveis. 

Para John Rawls, a discussão entre as fórmulas do imperativo categórico se 

distingue da lei moral. Para ele, “there is only one categorical imperative with three 

formulations that are in some way equivalent. The problem is that those formulations 

are not the same. In particular, the second formulation introduces new and quite 

different concepts”159. Destarte, o problema para Rawls é saber como a segunda 

formulação, com as concepções de pessoa, humanidade e a humanidade como um 
                                                
156 ROLLIN, 1976, p. 60. 
157 ROLLIN, op. cit., p.60 
158 ROLLIN, op. cit., p.62. 
159 RAWLS, 2000, p165. 
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fim em si mesmo, pode ser equivalente com a primeira e a terceira formulação. O 

que é humanidade? pergunta Rawls. O que significa tratá-la, tanto em nós como nos 

outros, como fim em si mesma? Para o autor, por humanidade Kant está designando 

“nossas faculdades e capacidades que nos caracterizam como pessoas razoáveis e 

racionais que pertencem ao mundo natural”.160  

 Assim, percebemos que o foco central da discussão sobre o número de 

formulações do imperativo categórico, não garantirá o acesso ao objetivo proposto 

por Kant na terceira seção161. Em nossa interpretação, entendemos que somente a 

fórmula da lei universal pode ser considerada uma formulação do imperativo 

categórico. Segundo Kant, há somente um imperativo e é tal.162 Também, a noção 

de um reino dos fins é dada para provar como o imperativo categórico é conectado à 

natureza do agente racional. A fórmula da lei da natureza é uma base para organizar 

o sistema de deveres e é aqui descrito como um princípio do dever. O princípio de 

autonomia retoma a fórmula da lei universal sob a luz da fórmula do fim em si 

mesmo. A noção de reino dos fins é a expansão do mundo moral segundo os 

padrões de um mundo perfeito e, portanto, é a real lei teleológica pensada por Paton 

para descobrir a fórmula da lei da natureza. Deste modo, as conexões entre as 

fórmulas depois da apresentação da fórmula da lei da natureza são baseadas na 

noção de uma “metafísica da moral” que investigará, como Guyer163 indica, as 

condições do agente racional.   

 

 

                                                
160 RAWLS, 2000, op. cit., p217. 
161 FMC 4:391. “Último passo da Metafísica da moral para a Crítica da Razão pura prática”.  
162 FMC 4:421. 
163 Cf. GUYER. 1996. p. 123-124. 
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 3 - A DEMONSTRAÇÃO DO PRINCÍPIO MORAL SUPREMO 
 
 
 Uma das tarefas da terceira seção será mostrar que o princípio da autonomia 

é um juízo sintético a priori. Para provar tal assertiva, segundo Kant, é preciso uma 

passagem da metafísica da moral para a crítica da razão prática pura.164 Antes de 

entrarmos na discussão de que maneira Kant realiza esta transição será útil uma 

revisão dos resultados apresentados por Kant na segunda seção, para depois 

discutirmos algumas das críticas em relação à transição proposta pelo autor, que 

muitos comentadores165 julgam ser controversa e inconsistente.  

 Concluiu-se, na segunda seção, que o imperativo categórico deve ser a forma 

da lei que remete a princípios morais e que este imperativo pode ser conectado 

analiticamente ao conceito de vontade da razão (vontade racional).166Deste modo, 

podemos afirmar que o princípio moral supremo deve ser o princípio da autonomia, 

sendo possível tal princípio, de alguma forma, na condição de existência do agente 

racional. 

 O que de fato ainda não foi apresentado é a existência real deste agente e a 

validade real do princípio moral, uma vez que Kant tenha especificado a que tipo de 

ser esse princípio se aplicaria se existissem tais seres. Assim, o uso do termo 

“metafísica da moral” é semelhante ou comparado ao que Kant denominou como 

“dedução metafísica” em sua Primeira Crítica.167cite a fonte Os conceitos puros da 

moralidade foram demonstrados, mas ainda falta demonstrar como somos 

“direcionados” racionalmente em sua aplicação a nós mesmo em nossas 
                                                
164  FMC 4:446 
165 Como proposta de apresentar as críticas em relação ao problema das teses kantianas na 
Fundamentação, nos referiremos às interpretações de Paton, Henrich, Allison. Cf. ALMEIDA, 2004, 
p.22.  
166  Cf. BANHAM,2003,p.77. 
167 BANHAM, 2003, p.77. 
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experiências. Consequentemente, se uma crítica da razão prática pura for realizada 

agora, deverá ser não somente tarefa de tal crítica demonstrar os limites das 

exigências que poderiam ser feitas pela própria razão prática pura, mas também 

demonstrar que temos tal razão. Portanto, o argumento da terceira seção deve ser 

semelhante ao que Kant denominou, na CRP,  de “dedução transcendental”  que 

demonstrou o direito pelo qual aplicamos tais conceitos a nós mesmos.168. 

 O início da terceira seção é ainda compreendido dentro dos limites de uma 

“metafísica da moral”, apresentando uma investigação analítica do agente moral. 

Essa investigação tenta examinar as exigências para que o princípio de autonomia 

seja afirmado como uma propriedade da natureza racional. Para que ela seja 

autônoma, ela deve ser livre. Assim, liberdade passa a ser o conceito chave, 

segundo Kant, para a explicação da autonomia da vontade. Se a liberdade é definida 

como fundamento da explicação da autonomia da vontade, a investigação, portanto, 

sobre o que vem a ser a liberdade se estabelece como indispensável.  

Podemos entender a liberdade de duas formar, a saber, em sentido negativo 

e positivo. Enquanto sentido negativo, diz respeito ao agir independente de causas 

externas que a determinem; segundo o sentido positivo é um modo especial de 

causalidade imanente à vontade, isto é, como propriedade da vontade de ser lei 

                                                
168 Contudo, parece mais provável que Kant estivesse pensando aí na “função” de uma dedução, a 
saber, responder pela quid juris de um princípio a priori, independentemente do procedimento 
adequado necessária para tal. A definição da dedução transcendental como a explicação do modo 
pelo qual os conceitos puros do entendimento se podem referir a priori aos objetos (Cf.CPR 
A85/B117ss) indica, que a tarefa de uma dedução é responder a quid juris (questão de direito) destes 
conceitos como condição a priori de possibilidade de experiência. Ora, também quanto ao uso prático 
da razão que, segundo Kant, exige um princípio fundamental puro, coloca-se a questão quid juris 
como desafio à legitimidade desta pretensão da razão. Com efeito, Kant anuncia uma tarefa no que 
diz respeito ao princípio supremo da moralidade. É preciso responder pela legitimidade da pretensão 
da razão pura ser prática, e, neste caso, trata-se, de acordo com a definição da função da “dedução”, 
apresentada na CPR, de um caso para dedução. Cf. ALLISON,1990,p.239-240. 
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para si mesma. Kant, então, acentua a ideia de liberdade como causalidade 

independente da necessidade natural deste modo:   

A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos na medida 
em que são racionais, e liberdade seria aquela propriedade desta 
causalidade que pode ser eficiente independentemente de causas 
alheias que a determinem; assim como necessidade natural é a 
propriedade da causalidade de todos os seres irracionais de ser 
determinado para a atividade pela influência de causas alheias.169 

 

Há uma correlação estrita entre a vontade governada pelas leis morais e a 

vontade livre. Consequentemente: se há liberdade, podemos afirmar a moralidade. 

Mas, afirmar que há vontade livre é assegurar que alguém possui a propriedade de 

agir sob leis morais e isso, como tal, apresenta-se como uma proposição sintética. 

Assim, para que tal proposição sintética deva ser afirmada, podemos dizer que não 

é somente sintética, mas também a priori. 

Se a noção de liberdade pode ser justificada, então ela deve ser uma 

propriedade de todos os seres racionais portadores de uma vontade, uma vez que, a 

relação entre a noção de boa vontade (discutida na primeira seção da FMC) e o 

imperativo categórico (discutido na seção 2 da mesma obra), agora tem de ser 

demonstrada.  

Ora, digo que todo ser que não pode agir senão sob a ideia de 
liberdade é justamente aquele que do ponto de vista prático é 
efetivamente livre, ou seja, para ele valem todas as leis 
inseparavelmente ligadas à liberdade, exatamente como se sua 
vontade tivesse sido declarada livre também em si mesma e de 
forma válida na filosofia teorética.170 
 

Desta maneira, se existem seres que não podem agir exceto sob a ideia de 

liberdade, nós os julgamos como livres no sentido prático, mesmo que não 

possamos provar tal liberdade no sentido teórico (uma vez concluído na terceira 

                                                
169 FMC 4:446. 
170 FMC 4:448. 
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antinomia que não é possível provar a liberdade no sentido teórico171, bem como na 

discussão do cânone da razão pura que a liberdade no sentido prático pode ser 

suposta mesmo não sendo possível prová-la no sentido transcendental, pois é 

exigido, para supor a liberdade no sentido prático  que ela não seja impossível no 

sentido transcendental, e não propriamente a prova transcendental.  

Assim, Kant acrescenta que se nós temos o conceito de um ser racional com 

uma vontade, então devemos atribuir a este conceito a noção de liberdade como 

uma noção pela qual esse ser age. Nesse sentido, Banham afirma “[...] the basis of 

this is clear if we remember that action requires having na end in view and to have na 

end in view is to form representation of porpuse”.172Uma vez que agir de acordo com 

um propósito é escolher um fim, então, se há uma vontade, há razão prática e, 

portanto, liberdade. A leitura de Banham assegura que, de fato, a noção de 

moralidade pressupõe o conceito de liberdade como sua condição.  

                                                
171 Kant usa, na CRP, o termo “antinomia” no sentido de afirmações contraditórias (ou conflitos 
transcendentais), definidas por tese e antítese, que são igualmente provadas como válidas pela 
razão. É apresentada a 3ª antinomia da seguinte forma (B472-473): 
Tese: “A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser derivados os 
fenómenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário 
admitir para os explicar”. 
Antítese: “Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da 
natureza”. 
O argumento a favor da Tese é: suponhamos que a cadeia de causas de um certo acontecimento não 
tem um primeiro membro. Então, ela será infinita e, por isso, o acontecimento não terá nenhuma 
causa suficiente – o que é impossível. Logo, a suposição é falsa e conclui-se que há uma primeira 
causa de cada acontecimento. O argumento a favor da Antítese é: suponhamos que a cadeia de 
causas de um acontecimento tem um primeiro membro. Então, este primeiro membro não foi 
causalmente determinado por nada. Mas, pela lei da causalidade, sabemos que todo o acontecimento 
tem uma causa. Logo, a suposição é falsa e conclui-se que nenhuma cadeia causal tem um primeiro 
membro. A solução que propõe consiste em dizer que, nesta antinomia, a tese e a antítese podem 
ser ambas verdadeiras e que a contradição entre elas é apenas aparente. Em suma, a liberdade – 
uma vez que encontro argumentos fortes tanto para defender quanto para condenar – se apresenta 
como uma ideia da razão que se encontra muito além da capacidade, possibilidade de tomar partido 
por uma posição ou por outra. Ela não possui existência fenomênica e não se encontra submetida às 
noções de espaço e de tempo, condições necessárias para comprová-la cientificamente. A liberdade 
constitui o fundamento que torna possível toda ação livre quanto ao tempo e funda a possibilidade de 
uma moral válida, universalmente e, em certo sentido, torna possível a autonomia da razão frente à 
natureza. Assim, a liberdade é constituída sob outra perspectiva.  
172 BANHAM,2003,p.78. 
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No entanto, até aqui, todo argumento de Kant se deu de forma analítica. Até 

que possamos demonstrar que somos livres, a demonstração que a lei moral nos 

obrigue, não terá sido feita. 

Para Kant: 

Tem de se confessar francamente que se revela aqui uma espécie 
de círculo do qual, aparentemente, não se pode escapar. Nós nos 
supusemos como livres na ordem das causas eficientes de modo a 
nos pensar sob leis morais na ordem dos fins; e nos pensamos mais 
tarde como submetidos a estas leis porque nos atribuímos a 
liberdade da vontade; pois, liberdade e uma legislação própria da 
vontade são ambas autonomia, portanto, conceitos recíprocos, mas, 
por essa mesma razão, um não pode ser usado para explicar o outro 
e para dar o seu fundamento, mas no máximo ser usado somente 
para o propósito lógico de reduzir noções aparentemente diferentes 
do mesmo objeto a um único conceito (como diferentes frações do 
mesmo valor são reduzidas à sua expressão mais simples).173 

. 

Qual é a objeção feita por Kant ao seu próprio argumento apresentado na 

terceira seção? Que pensar a liberdade da vontade ocorreria em demonstra-la como 

certo tipo de causalidade. Tentaremos, no decorrer deste capítulo, verificar que há 

respostas claramente divergentes ao problema apontado propriamente por Kant e 

será importante indicar agora nossa interpretação de forma preliminar para, 

posteriormente, confrontá-la com outras interpretações.  

No início da terceira seção, Kant parte de uma descrição que nos permite 

afirmar que um ser racional é autônomo. A resposta é que para ser autônomo, tal 

agente tem de ser livre. Assim, a autonomia pode ser fundada na liberdade e 

podemos afirmar a liberdade como aplicável a tal agente se conectarmos a noção de 

racionalidade à capacidade de agir de tal agente, isto é, à propriedade de uma 

vontade de escolher. Enquanto a propriedade de uma vontade nos leva à noção de 

liberdade, isso não é uma prova suficiente de que o agente racional é livre. No 

                                                
173 FMC 4:450 
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entanto, a noção de liberdade é, até aqui, extraída do conceito de vontade. Visto que 

a noção de liberdade de fato assume implicitamente a noção de autonomia, ela pode 

apenas fundamentá-la. 

Essa pressuposição, de fato, origina um “problema circular” na argumentação, 

porque a liberdade não se deixaria demonstrar a não ser como um certo tipo de 

causalidade, independente da determinação natural, causalidade que Kant  tenta 

demonstrar. Assim, o que nós necessitamos como um modo de escapar deste 

argumento circular, é uma razão para pensarmos a nós mesmos como livres, pois, 

de fato, para a moralidade ser possível, a noção de liberdade deve ser pressuposta. 

Para tal feito, exige-se um passo em direção à crítica da razão pura prática, 

como é sinalizado por Kant ao afirmar que devemos nos perguntar “se nós não 

assumimos um ponto de vista diferente quando nos pensamos como livres, então 

nos colocamos como determinados”174. Apesar de Kant não usar o termo “crítica da 

razão pura prática”, este deve ser o ponto no qual é feita a transição. O argumento 

analítico até aqui apresentado, que foi em direção ao círculo, estava ainda na esfera 

da “metafísica da moral”, ou uma investigação analítica do agente racional. Partir de 

um “ponto de vista diferente” exige um novo olhar para as condições de liberdade. 

Então, qual seria a diferença entre o ponto de vista assumido quando nos vemos 

como livres e aquele assumido quando nos vemos como meros efeitos de causas 

remotas? 

Há uma observação que não requer reflexão sutil alguma, mas que 
se pode supor que o entendimento mais comum possa fazer, embora 
ao seu modo, por meio de uma diferenciação obscura do poder de 
julgar, que ele chama de sentimento: que todas as representações 
que nos chegam sem nosso arbítrio (como as dos sentidos) nos dão 
a conhecer os objetos a não ser como eles nos afetam, e 
permanecemos ignorantes de como eles possam ser em si mesmos, 

                                                
174 FMC 4:451, nota de rodapé de Kant. 
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de modo que, no que respeita a representações deste tipo, mesmo 
com o maior esforço de atenção e clareza que o entendimento possa 
acrescentar aí, nós só chegamos ao conhecimento dos fenômenos, 
nunca das coisas em si mesmas.175 
 

A referência à esta distinção crítica é aqui feita ao sinalizar a heteronomia 

destas representações.176 Há nelas algo estranho a nós, pois não podemos 

conhecê-las em sua natureza imanente, mas meramente através do véu das nossas 

próprias possibilidades de conhecimento. Assim, chegamos ao conhecimento das 

coisas como aparecem, mas nunca como são em si mesmas, muito embora se 

possa pensá-las.177 Temos então que admitir outra coisa que não se mostra, isto é, 

por trás dos fenômenos, a coisa em si, de modo a nos afetar e que não podemos 

conhecê-la como é em si. Desta forma, resulta uma divisão entre um mundo 

sensível e um mundo inteligível, pelo qual o primeiro pode variar muito pela 

diversidade dos homens e o outro, permanece sempre idêntico, e, assim, um modelo 

base para o mundo sensível. Para que esta distinção seja possível é necessário que 

“o homem efetivamente encontre em si mesmo uma faculdade pela qual ele se 

distingue de todas as outras coisas, mesmo de si mesmo, na medida em que é 

afetado por objetos, e que é a razão”178. Assim, até mesmo o entendimento está 

submetido à razão, pois, para Kant,  

“[...]embora também seja uma atividade própria e não contenha, 
como os sentidos, meras representações que só surgem quando se 
é afetado por coisas (portanto, de forma passiva), ainda assim não 
pode produzir de sua atividade nenhum outro conceito senão os que 
servem meramente para colocar representações sensíveis sob 
regras e assim reuni-las numa consciência, sem o que o uso da 
sensibilidade não poderia de modo algum ser pensado.”179 

  
Por outro lado, a razão, 

                                                
175 FMC 4:450-  
176 Cf. BANHAM,2003,p. 80. 
177 FMC 4:451. 
178 FMC 4:452. 
179 FMC 4:453. 
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“revela no que chamamos ideias uma espontaneidade tão pura que 
vai muito além de tudo que a sensibilidade possa lhe fornecer, e 
comprova sua mais alta ocupação ao distinguir um do outro o mundo 
dos sentidos e o mundo do entendimento, e assim marcando para o 
próprio entendimento os seus limites.”180 
   

É admissível que um ser racional - pertencente ao mundo inteligível, mundo 

puramente racional - deva considerar-se a si mesmo como inteligência, mesmo que 

pertença ao mundo sensível. Pois, o ser humano pode considerar-se a si mesmo e 

reconhecer, segundo Kant, as leis do uso das suas forças e das suas ações, 

“primeiro, na medida em que ele pertence ao mundo dos sentidos, sob as leis 

naturais (heteronomia); segundo, como pertencente ao mundo inteligível, sob leis 

que, independentes da natureza, não são empíricas, mas meramente fundadas na 

razão”.181 Pois, na condição de um ser racional, logo como pertencente ao mundo 

inteligível, o homem pode pensar a causalidade de sua própria vontade senão sob a 

ideia de liberdade.182 Esse modo de pensar, nos leva para além do círculo inevitável 

e vicioso apontado inicialmente por Kant, pois: 

“[...]agora vemos que quando nos pensamos como seres livres nos 
transferimos para o mundo do entendimento e como membros dele 
reconhecemos a autonomia da vontade junto com suas 
consequências, a moralidade; mas caso nos pensemos como 
obrigados, então nos consideramos como pertencentes ao mundo 
sensível e, no entanto, ao mesmo tempo, como pertencentes ao 
mundo do entendimento.”183 

 
 

É possível, então, dizer que a partir da distinção entre o mundo sensível e o 

mundo inteligível, a suspeita do “problema circular” inevitável da passagem da 

liberdade à lei moral desaparece. Deste modo, podemos vislumbrar uma explicação 

sobre a possibilidade de aplicação do imperativo categórico.   
                                                
180 FMC 4:453. 
181 FMC 4:453. 
182 FMC 4:453. 
183 FMC 4:453. 
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“O ser racional conta a si mesmo, como inteligência, como 
pertencente ao mundo do entendimento, e meramente como causa 
eficiente pertencente a este mundo chama sua causalidade de 
vontade. Por outro lado, ele também está consciente de si como 
parte do mundo sensível, no qual suas ações encontram-se como 
meros fenômenos daquela causalidade”.184 

 
3.1 - Sobre a possibilidade de aplicação do imperativo 
 

Haja vista que o ser humano não pertence tão somente ao mundo sensível, 

suas ações devem ser conformes à autonomia da vontade, devendo reconhecer que 

suas ações devem ser conformes à lei do mundo inteligível. Deste modo, para o ser 

humano, o imperativo se impõe como lei, porque o mesmo tem consciência que 

pertence ao mundo sensível no qual as suas ações se encontram como meros 

fenômenos da causalidade natural e, porque, de forma simultânea, a ideia de 

liberdade faz do ser humano um membro do mundo inteligível. O imperativo 

categórico representa uma proposição sintética a priori, uma vez que, pelo fato da 

vontade ser afetada pela sensibilidade, é seguida pela vontade prática pura do ser 

humano como membro do mundo inteligível. Assim, segundo Schönecker, o 

imperativo categórico é uma sentença sintética a priori, porque o ser humano não é 

um puro ser racional, tão pouco deseja sempre o bem, logo, necessita de algo que o 

auxilie a querer sempre o bem, a saber, o imperativo categórico.185 

“este dever categórico representa uma proposição sintética a priori, 
porque acima da minha vontade afetada por apetites sensíveis 
acrescenta-se ainda a ideia dessa mesma vontade, mas pertencendo 
ao mundo do entendimento, pura e prática por si mesma, que 
contém a condição suprema da primeira, segundo a razão; 
aproximadamente como se acrescentam às intuições do mundo dos 
sentidos conceitos do entendimento, que por si mesmos nada 
significam a não ser forma de lei em geral, e assim tornam possíveis 

                                                
184 FMC 4:452. 
185 SCHONECKER; WOOD, p.175. 
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proposições sintéticas a priori sobre as quais repousa todo o 
conhecimento de uma natureza”.186 

 

O "dever" é tratado aqui como uma categoria do entendimento puro, que em 

si contém apenas o pensamento de uma lei em geral, e é conectado à vontade 

sensível pela ideia de uma vontade pura que, de acordo com a razão, oferece as 

condições para que uma vontade empírica se torne adequada à lei. A síntese da 

categoria que é realizada juntamente com a intuição através da imaginação de 

acordo com as regras do entendimento é realizada no sentido prático pela operação 

da razão que realiza um esquema da lei em si, estabelecendo condições de 

interligação das leis com a vontade e o conhecimento empírico.187 Partindo dessa 

ideia, a razão desempenha no conhecimento prático a função desempenhada pela 

imaginação no conhecimento teórico.188 Razão como uma propulsora de ideias 

puramente espontânea conecta o pensamento puro da lei à vontade empírica, 

estabelecendo tal ligação seguindo seus fundamentos de operação.189 

Partindo do argumento analítico apresentado até agora, podemos afirmar 

que se é necessário  para agir, temos de pensarmos que estamos sob a idéia de 

liberdade, então, em termos práticos, somos livres e, podemos ainda acrescentar, 

                                                
186 FMC 4:454. 
187 BANHAM,2003, p.82. 
188 Para Kant, se se exige uma unidade genética na natureza, possível pelas similaridades entre os 
fenômenos e, se para cada fenômeno deve haver uma faculdade correspondente, é necessário pois, 
que também no Gemüt se encontre uma unidade das faculdades. Assim, temos então, de uma lado, 
as diversas manifestações das coisas dadas no mundo, os fenômenos, e a relação que a razão 
possui com eles. Desse modo, é da natureza da razão buscar na própria natureza também uma 
unidade genética suprema. De outro lado, do mesmo modo que a razão exige uma unidade genética 
na natureza, também exige uma unidade genética das forças diversas do Gemüt que correspondem a 
cada tipo de fenômeno. Assim, podemos afirmar que existe um abismo entre elas — sentido e o 
entendimento. Ora, se a possibilidade de que dois objetos, duas espécies de objetos completamente 
distintos venham a pertencer ao mesmo gênero, é devida a uma “identidade oculta”. Por sua vez, 
podemos afirmar que é a imaginação que produz estas similaridades entre intuição e entendimento. É 
ela também que exerce o papel de força fundamental, a raiz comum da intuição e do entendimento. 
CRP (B677-678). Cf. BANHAM,2003, p.82-83. 
189 CF. BANHAM,2003,p.82. 
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que a experiência moral exige que ajamos constantemente assim. Uma vez que a 

ideia de liberdade não pode surgir da experiência sensorial, é somente uma ideia 

necessária no sentido prático.190 Que devemos, portanto, pensar a nós mesmos 

como livres é uma exigência prática. Mas não podemos explicar como é possível 

que sejamos livres. Tudo o que podemos explicar é somente que temos consciência 

de nossa vontade e essa consciência requer a ideia de liberdade. 

Consequentemente, é possível mostrar que a razão pura possa ser prática, mas não 

pode ser mostrado o modo como ela é, de fato, prática. Para isso, seria necessário 

irmos aos limites da filosofia prática, um limite no qual a crítica da razão pura 

também se deteve. 

3.2 - Os problemas dos argumentos da terceira seção 
 
 

A fim de compreender melhor a centralidade e a propriedade do pensamento 

de Kant na terceira seção da FMC, é indispensável averiguar a considerável 

insatisfação na literatura crítica com o argumento de Kant na FMC. Essa insatisfação 

é geralmente baseada em uma suposição de que o próprio Kant veio a rejeitar seus 

argumentos quando escreveu a Crítica da Razão Prática. O problema se 

fundamenta na ideia de que Kant teria falhado no argumento da terceira seção da 

FMC em seus próprios termos. Em resposta a estes comentários sobre a FMC, será 

importante averiguarmos em qual argumento se baseia a suposta falha de Kant, e 

avaliarmos se a falha é propriamente fundada nos próprios argumentos de Kant na 

FMC. 

Paton é, mais uma vez, o intérprete clássico desta objeção à Kant. O 

pressuposto inicial de Paton contra Kant é que logo nos primeiros parágrafos da 
                                                
190 Cf.  NODARI,2009, p.227. 
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terceira seção, Kant está se movendo dentro de um círculo de definições que ele 

usou para constituir uma “metafísica da moral”. Logo após a introdução da ideia de 

liberdade no sentido prático, para pensar um ser racional como realmente livre, Kant 

afirma: 

Ora, assinalo que para todo ser racional que tem uma vontade temos 
necessariamente de emprestar também a ideia de liberdade, a única 
sob a qual ele age. Pois em tal ser nós pensamos uma razão que é 
prática, ou seja, que tem uma causalidade em vista de seus objetos. 
Ora, é impossível pensar uma razão que com a sua própria 
consciência recebesse em vista de seus juízos direção de qualquer 
outro lugar, pois então o sujeito atribuiria a determinação do poder de 
julgar não à sua razão, mas a um impulso. Ela tem de considerar a si 
mesma como autora de seus princípios, independentemente de 
influências alheias; consequentemente, ela tem, como razão prática 
ou como vontade de um ser racional, de ver a si mesma como livre, 
ou seja, a vontade deste somente pode ser uma vontade própria sob 
a ideia da liberdade e, portanto, tem de ser atribuída no sentido 
prático a todo ser racional.191 

  
 

Esta passagem é claramente uma explicação de por que a ideia de 

liberdade no sentido prático deve ser atribuída a um ser racional portador de uma 

vontade. Pois tal ser, tendo uma vontade, tem razão prática. Sua razão no sentido 

prático deve ser autônoma no modo de julgar, pois se não tivesse capacidade de 

julgar, atribuiria suas deliberações práticas aos impulsos, e não à razão.  Paton, por 

outro lado, ressalva que, nesta passagem, “Kant baseia seu caso, não meramente 

na natureza da razão prática, mas na natureza da razão teórica”.192 A razão para tal 

afirmação de Paton, é clareada pelo fato de que ao citar a passagem de Kant, Paton 

destaca o termo “julgamentos”. Evidentemente, Paton toma como referência os 

“juízos” no sentido teórico da razão ao afirmar que o argumento de Kant: 

“It applies most obviously to a judgement which is the conclusion of 
an argument. If every judgement is determined solely by previous 
mental events and not by rational insight into a nexus between 

                                                
191 FMC 4:448 
192 PATON, 1967,p.218 “At this point the argument takes a surprising turn. Kant bases his case, not 
merely on the nature of practical reason, but on the nature of theoretical reason” 
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premises and conclusion independent of temporal succession, there 
can be no difference between valid and invalid inference, between 
reasoning and mere association, and ultimately there can be no truth. 
In that case determinism itself could not be accepted as true, nor 
could the arguments in its defence be accepted as valid.193 

 
 

Contudo, Kant não está se referindo, como Paton sugere, à conclusão de 

argumentos, mas ao entendimento por julgamento como processo de decisão. 

Assim, Kant baseia seu argumento na noção de “motivação”, que o mesmo 

diferenciou da noção de determinação sensível.194Segundo Paton, “It is a mistake to 

suppose - as Kant may have supposed in the Groundwork - that morality could be 

justified by a non-moral concept of freedom established without regard to any moral 

considerations.”195. De fato, seria bastante surpreendente, se Kant tivesse se 

enganado ao concluir sua proposta na FMC.  A explicação de Paton ao argumento 

aqui estudado, revelou falsamente parte disso. Paton descreve a discussão dos 

interesses da moralidade para o qual Kant teria avançado e o levou a objeção da 

circularidade como “side issues at the best’196. Qual a razão que leva Paton a uma 

falsa visão do propósito da razão teorética no argumento de Kant? 

A rejeição da discussão acerca do propósito do interesse moral é 

precedente da afirmação de Paton, que considera não haver maneira de responder 

a questão “por que tenho que seguir meu dever”, exceto para afirmar que meu dever 

é necessariamente obrigatório para mim. No entanto, isso não transmite de forma 

precisa o que Kant está perguntando quando ele levanta a questão do “interesse” 

moral, pois na verdade, Kant está perguntando se estamos conscientes, de fato, 

sobre o que consiste o nosso dever e qual  poder opera em nós para fazer do dever 

                                                
193 PATON op. cit. p.218. 
194 Cf. BANHAM, 2003,p.85 
195 PATON  op. cit. p.221. 
196 PATON, op. cit., p.223 



78 
 

 
 
 

um Triebfeder. Para a primeira questão, o imperativo categórico seria uma resposta, 

mas apenas se ele pudesse ser aplicado a nós e cuja justificativa Kant pretende dar, 

ao passo que a segunda questão, não há resposta, pois ela aponta para os limites 

da filosofia prática tal como, que não pode explicar como a liberdade se apresenta 

como uma força operante em nós.197 

Nenhuma dessas questões são problemas secundários, pois uma aponta 

para os limites da filosofia prática em si e, assim, busca definir os limites da razão 

prática, enquanto a outra aponta para o problema da justificação do imperativo 

categórico. Portanto, parece que a objeção à circularidade é mal interpretada por 

Paton. Este oferece uma objeção e ainda sugere que Kant não teria levado a sério e 

justificado o movimento de uma "metafísica dos costumes" para uma “crítica da 

razão pura prática”. A razão pela qual Paton pensa que Kant não tenha levado a 

sério essa objeção é que ele apresenta a objeção de Kant baseado em uma 

interpretação equivocada do argumento até aqui apresentado, quando na verdade, é 

fato que Kant não tenha apresentado seus argumentos na forma que Paton os 

descreve: 

“He never argued from the categorical imperative to freedom, but at 
least professed, however mistakenly, to establish the presupposition 
of freedom by an insight into the nature of self-conscious reason quite 
independently of moral considerations. Perhaps when he came to the 
objection he was beginning to see dimly that the presupposition of 
freedom of the will really did rest on moral considerations; but it is 
surely unusual for a man to answer the sound argument which he has 
failed to put and to overlook the fact that his answer is irrelevant to 
the unsound argument which alone has been explicitly stated”.198  
 
 

Tendo visto que Kant originalmente não apresenta o “argumento infundado” 

que Paton afirma ser do próprio Kant, — a passagem da metafísica dos costumes 

                                                
197 Cf. ALLISON,1990, p.214 
198 PATON,1967 p. 225. 
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para uma crítica da razão prática pura de forma duvidosa podemos nos deter 

rapidamente sobre este problema. Apresentamos tal refutação ao argumento de 

Paton, pois a objeção apresentada no trecho acima, e que consiste na base do erro 

de interpretação de Paton, implicitamente introduziu a noção de autonomia com o 

pretexto de explicar o porquê de aceitarmos tal noção. Esse é o “problema circular” 

que o próprio Kant apresenta como sendo necessariamente uma consequência de 

um método puramente analítico. Visto que esta objeção é convincente, ela leva 

claramente além dos limites de um método analítico e aponta para um método 

sintético, que deve ser justificado pela crítica da razão prática a qual Kant se volta.199  

Partindo da tese de Paton, de que Kant tenha feito anteriormente referência 

à razão teórica, não se sabe necessariamente explicar por que Kant se refere a 

distinção entre aparência e a coisa em si ao dissolver o “problema circular” ao qual 

ele foi levado através do método analítico. A essa confusão acresce-se o fato de  

que Paton discute ainda a conclusão do argumento sobre aparência e a coisa em si, 

onde Kant refere-se ao modo que pensamos a nós mesmos dentro do mundo 

inteligível quando pensamos a nós mesmos como livres. Paton não consegue ver 

como esta sugestão pode ser outra coisa além da sugestão feita no argumento 

analítico, que se somos obrigados a pensar a nós mesmos como livres, então somos 

realmente livres. No entanto, não havia nada de errado com essa sugestão em si 

quando ela foi feita com base analítica.200 Quando temos definida a distinção 

transcendental, temos razão para pensarmos em nós mesmos como livres e usando 

a ideia de necessidade prática, temos uma nova base que nos permite ver como os 

                                                
199 Cf. ALLISON,1990, p.214 
200 Cf. ALLISON,1990, p.220. 
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dois pontos de vista referidos no início do argumento nos ajudam a compreender a 

natureza da liberdade.  

Kant corrobora os resultados do argumento mostrando que o imperativo 

categórico é sintético a priori,  referindo-se a necessidade de um ponto de vista 

prático, de considerar-se como livre. Mas este não é um argumento independente 

para a sinteticidade do imperativo categórico, mas uma consideração de apoio para 

pensar nele como aplicado a nós. Paton, no entanto, não entende 

fundamentalmente a estrutura desses argumentos quando ele escreve: 

 
If Kant really supposes that he can start from theoretical reason and 
infer from this to membership of the intelligible world, and from this to 
freedom, and from this to a justification of the binding character of the 
moral law, then – however much he may be avoiding a vicious circle – 
he is falling into a fundamental error. It is manifestly impossible to 
deduce moral obligation from purely metaphysical or epistemological 
considerations which have nothing to do with morality.201  

 
A última parte dessa citação indica a razão pela qual Paton duvidou do 

argumento de Kant na 3ª seção.  Se Kant estivesse tentando deduzir a obrigação 

moral de considerações metafísicas, então teríamos fortes razões para rejeitar seu 

modo de proceder, pois isso envolveria claramente uma suposição falaciosa, ao 

oferecer uma indicação de uma razão que aja de forma moral baseada em um 

argumento sobre a natureza, tal qual nos encontramos metafisicamente. Kant 

realmente se aproxima disso no argumento da 3ª seção da FMC? Para nós, Kant 

não se aproxima desta proposição. A estrutura do argumento é bem diferente da 

interpretação feita por Paton. O passo teórico no argumento de Kant é introduzido 

para mostrar que temos uma razão para pensar em nós mesmos como livres, dado 

que a distinção entre as aparências e as coisas em si mesmas se aplica tanto a nós 

                                                
201 PATON,1967p. 226. 
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mesmos como quanto aos objetos. Uma vez que não temos forma alguma de 

demonstrar que não somos livres exceto ao desconsiderar a distinção 

transcendental entre as aparências e as coisas em si mesmas e tendo em vista que 

a noção de liberdade é um critério essencial à moralidade, então, não temos 

nenhuma razão teórica para negar a liberdade e nenhum fundamento prático para 

sustentá-la. “Esta necessidade prática da liberdade é, portanto, apoiado e 

confirmado pela impossibilidade teórica de negar a liberdade”.202 

 A noção que defendemos, em termos teóricos, de uma distinção entre 

aparências e coisas em si mesmas, distingue-se do ponto de vista entre pensar em 

nós mesmos como livres e pensar em nós mesmos como determinados, uma 

distinção que, por sua vez, pode ser usada para demonstrar a sinteticidade do 

imperativo categórico. Portanto, Kant não tenta fundamentar o imperativo categórico 

em si na distinção transcendental, mas apenas sua base como uma proposição 

sintética a priori. Assim, o papel da razão teórica no argumento não é tentar fornecer 

um terreno para o imperativo categórico como o princípio da moralidade. Este 

argumento é inteiramente realizada dentro da segunda seção da FMC e pertence ao 

campo de uma metafísica da moral. Kant apenas tenta mostrar que o imperativo 

categórico se aplica a nós, mostrando que as características dos seres racionais 

discutidas na 2ª seção da FMC são características que nós mostramos ter.203  

 Por conseguinte, pensamos que Kant faz aquilo que Paton diz que ele deveria 

ter feito, ou seja: “metaphysical considerations about freedom and about 

membership of the intelligible world may be absolutely necessary to defend a moral 

principle taken to be independently established, but they cannot by themselves 

                                                
202 Cf. ROHDEN,1981, p.141. 
203 Cf. BANHAM,2003, P.86. 
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establish”204. Assim, essas considerações são feitas para defender o princípio moral, 

mostrando que ele se aplica a nós, demonstrando que somos agentes racionais. 

Então, dentro de nossa interpretação, o argumento de Kant não é um “fracasso” 

como Paton o acusa. 

Apesar de nossa interpretação ter a pretensão de sinalizar alguns equívocos 

de Paton em relação à terceira seção da FMC, podemos ainda sinalizar algumas de 

suas declarações em outras leituras do pensamento moral kantiano que também 

atentam para o “fracasso” de Kant na FMC. O artigo de Dieter Henrich sobre o 

argumento da 3ª seção começa a partir da consideração à noção de juízo,  

[...] judments which are not apodictic, and which are in this sense 
contingent, also presuppose freedom in judging. For if it is possible 
for me either to affirm or to deny a predicate of an object, then I must 
assume that I am not caused to do so by any circumstances other 
than the actual fact of the matter to which I refer in my judgment. I 
must be in a position to decide about the suitability of the use of 
predicates in relation to the fact of the matter, without my judgment 
being antecedently determined. “Logical freedom” obtains “in regard 
to all contingent predicates. 206 

 
 

Não levando em consideração a nova terminologia de Henrich, no entanto, 

este argumento recai no mesmo erro de interpretação da passagem de Kant que 

identificamos em Paton, e é, assim, sujeito às mesmas objeções, ou seja, quer-se 

provar que Kant confundiu a noção de liberdade prática com as inferências da razão 

teorética. Kant não sugere, como afirma Henrich que “there can be no rational 

beings without freedom of the will”207, Não obstante, Henrich, ao interpretar Kant de 

modo parecido com o de Paton, afirma ainda que, 

But from the very absence of this fallacy another difficulty seems to 
arise. Namely, one can no longer see what is to be won from the fact 
that every rational discourse presuppose freedom of judgments. If will 

                                                
204 PATON, 1967, p. 226. 
206 HENRICH, (1975)  
207 HENRICH, 1994,p. 313. 
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is a form of rational conduct, whose existence cannot be inferred 
merely from the fact that being has reason, then the freedom that is 
pressuposed by the validity of moral principles can only be assumed 
on the basis of the reality of the will, not from the capacity for 
discourse alone. Thus there arise the suspicion that Kant’s argument, 
even if it is not froundless, leads to no result.208 
 
 

Na passagem acima, podemos perceber que Henrich concebe a noção de 

“juízo” como a conclusão do argumento de Kant e não como fundamento das 

decisões práticas. Naturalmente, a doutrina dos dois mundos não pode “‘forcibly 

introduce the idea of the moral law. A racional being with only the freedom of 

judgment is just as conceivable as a world of the understanding that is not specified 

as moral”.209 Mas não nos parece ser mesmo esta a intenção de Kant. Para nós, o 

autor da FMC não tenta demonstrar logicamente uma liberdade moral, mas, em vez 

disso, mostra que há razões para pensarmos a nós mesmos como livres, caso se 

possa mostrar que somos agentes racionais. Kant não pressupõe demonstrar que 

somos agentes racionais, pois foi provado no argumento da terceira antinomia que 

isso não pode ser demonstrado; uma vez que também não se pode demonstrar que 

não somos agentes, então, isso pode ser assumido como um pensamento 

logicamente possível, mesmo que sua realidade não possa, de forma alguma, ser 

mostrada. 

 Nos parece que a  explicação de Henrich baseia-se no argumento da 

terceira seção, mas sistematicamente depara-se com o obstáculo de pensar que 

Kant, de algum modo,  tentou  estabelecer a lei moral independentemente de 

considerações morais, ou tentou mostrar que há formas puramente teóricas de 

demonstrar a liberdade moral. Já que nenhuma dessas tarefas são provadas pelos 

                                                
208 HENRICH, op. cit., p. 314 
209 HENRICH, op. cit., p. 319 
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argumentos da terceira seção, podemos considerar  a leitura de Henrich  confusa, e 

que também se baseia propriamente no argumento de Kant.  

 Em conclusão, Henry Allison apresenta também a interpretação de que o 

argumento da 3ª seção da FMC falha no mesmo problema discutido até aqui. Como 

os outros, ele tem a visão de que a referência de Kant a “juízos” envolve alguma 

referencia à razão teórica e é, como tal, importante ao argumento analítico. A isso, 

ele acrescenta o pressuposto de que Kant fez:  

“The first premise, it will be recalled, states that from the point of view 
of practice the demonstration of the necessity of presupposing the 
idea of freedom is as good as the demonstration (on theoretical 
grounds) of the reality of freedom itself. Given the doctrine of the 
Critique of Pure Reason that neither the reality nor the possibility of 
freedom can be established on theoretical grounds, together with the 
connection between freedom and the moral law affirmed in the 
Reciprocity Thesis, it is easy to see why Kant would wish to affirm 
this. The problem, however, is that it is present in the text as a bald 
assertion without any supporting argument. (In fact, Kant explicitly 
presents both premises in this fashion.) It could, of course, be 
claimed that If one believes oneself to be free, one must also believe 
oneself to be subject to any laws (If there are such) to which one 
would be subject if one were in fact free. But to jump from this to the 
claim that one is really subject to those laws to which one believes 
oneself to be subject constitutes a colossal petitio”.210 

 
 
 Allison assume que Kant faz um “colossal petitio” ao partir da necessidade 

prática da liberdade para um pressuposto da realidade da liberdade que, em certo 

sentido, não pode ser justificada no próprio argumento de Kant.  Allison  acrescenta 

a esta acusação de Henrich211, que Kant não demonstra que seres racionais como 

nós, possuem uma vontade, quando na verdade, não faz parte da tarefa de Kant 

                                                
210 ALLISON,1990 op. cit., p. 217. 
211 ALLISON, 1990, p.218. “As Henrich has pointed out, Kant's awareness of the limitations of this line 
of argument is reflected in the fact that the necessity of acting under (or presupposing) the idea of 
freedom is affirmed not of rational beings uberhaupt but only of beings who possess both reason (or 
intelligence) and will. Since Kant here identifies practical reason with will (Wille), this means that the 
problem is that it has not yet been shown that rational beings such as ourselves possess a will”.  
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demonstrar a propriedade de uma vontade em nós, mas, meramente mostrar que, 

se possuímos uma vontade, esta deve ser livre. 

A preocupação de Allison parece ir em  saber como o imperativo categórico 

afeta os seres condicionados sensivelmente, apontado por Kant. Isso, no entanto, 

não é o que este argumento está tentando mostrar, pois, até aqui o que Kant 

demonstrou foi a dualidade da relação que temos com o imperativo categórico: como 

legisladores e agentes da lei. Essa dupla relação corresponde aos dois pontos de 

vista sob os quais nos vemos a nós mesmos como seres obrigados, sob a regra da 

necessidade, e essa regra é análoga à regra sob a qual estamos, ou seja, a lei 

natural, assim a pensamos (como expressa a fórmula da lei da natureza) como se 

fosse uma lei natural. Essa dualidade de relação é o que possibilita o imperativo 

categórico ser visto como um julgamento sintético a priori, e é isso que Kant está 

defendendo e não como somos aptos a nos vermos sob a lei moral. A questão de 

“como” estamos sob tal regra pode ser vista tanto pelo perguntar o que nos permite 

ver a nós mesmos como seres  aos quais o imperativo categórico se aplica, dado 

pela distinção transcendental, ou por outro lado, porque ao perguntarmos quais são 

os fundamentos para agir sob a causalidade inteligível, questão esta que, como 

sabemos, Kant acredita que não possa ser respondida dentro dos limites da razão 

pura prática. 

Às essas objeções, Allison acrescenta outra preocupação ao uso que Kant 

faz da distinção transcendental. Allison apresenta uma distinção entre 

Verstandeswelt e intelligibelen Welt, onde o primeiro correspondente ao noumenon 

no sentido negativo e o segundo ao noumenon no sentido positivo, de natureza 

inteligível e liberdade inteligível. Allison observa:  
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The goal is to show that rational beings, including imperfectly rational 
beings such as ourselves, are members of such an intelligibelen Welt 
because this would entail that they really stand under the moral law. 
The problem is that the possession of reason, which is supposed to 
provide the entrée into this world, only gets us to the 
Verstandeswelt’.212 

 

Essa objeção é similar aquela feita por Henrich e é usada por Allison para basear e 

enfraquecer toda dedução proposta por Kant.  

A propriedade de conhecimento nos indica que somos separáveis do mundo 

sensível e por isso, o entendimento apresenta as leis do mundo sensível e, assim, é 

o entendimento que nos permite participar como membros do Verstandeswelt. 

Razão, por outro lado, como a origem das ideias, é precisamente o que mostra 

nossa participação  no  intelligibelen Welt e é por isso que esta se constitui na 

origem do aspecto mais espontâneo da individualidade. Allison e Henrich não 

deveriam ter falhado neste ponto, pois está expressamente enfatizado por Kant no 

argumento da 3ª seção da FMC ao dizer que:  

Por causa disso um ser racional tem de ver a si mesmo como 
inteligência (portanto não pelo lado de suas forças inferiores), como 
pertencendo não ao mundo dos sentidos, mas ao mundo do 
entendimento; logo, ele tem dois pontos de vista pelos quais ele 
pode considerar a si mesmo e reconhecer as leis para o uso de suas 
forças e consequentemente de todas as suas ações; primeiro, na 
medida em que ele pertence ao mundo dos sentidos, sob as leis 
naturais (heteronomia); segundo, como pertencente ao mundo 
inteligível, sob leis que, independentes da natureza, não são 
empíricas, mas meramente fundadas na razão. 213 

 

A discussão dos limites da filosofia prática que fecha o argumento da 

terceira seção da FMC é um sério problema para todos esses comentadores e suas 

pretensões de encontrar incoerência na argumentação do filósofo, pois Kant deixa 

claro que uma  demonstração da realidade da liberdade transcendental não pode ser 

                                                
212 Allison, op. cit., p. 227 
213 FMC 4:452. Verificar  também  CRP A310/B366 - A338/B396. 
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apresentada de acordo com a resolução da 3ª antinomia. Já que isso não pode ser 

apresentado, Allison acredita que a última seção da FMC é uma espécie de 

autoconfissão de falha por parte de Kant, em vez de ser o “Último passo da 

Metafísica dos costumes para a Crítica da razão prática pura”.214 Como vimos, todas 

as tentativas de mostrar que este argumento é falho se assentam no problema de 

interpretação dos argumentos gerais de Kant na terceira seção. Não obstante, as 

objeções apresentadas através dos autores citados falham, dado o modo como são 

interpretadas as reais pretensões de Kant na terceira seção. Paton, Henrich e 

Allison, a nosso ver, fazem uma interpretação injusta aos argumentos de Kant 

estudados neste capítulo. Haja vista que, em nossa interpretação, Kant não teria 

falhado na terceira seção, é bem improvável que Kant tenha rejeitado suas 

conclusões ao escrever a “Crítica da Razão Prática”.

                                                
214 FMC 4:392. 
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	 	 	 	 Considerações finais 

 
Diante das inúmeras obras direta e indiretamente sobre o problema do 

princípio supremo da moralidade, é preciso antes de tudo, refletir que a tarefa de 

pensar nos é apresentada como um dever.  

 Vimos que para analisar o trabalho de Kant na FMC nos foi exigido uma 

leitura pormenorizada em cada conceito apresentado na obra. A dificuldade, 

certamente nos levou a pensar em qual circunstancia a obra de Kant não se 

encontrava obsoleta, ou então remetida a um arcaico modo de pensar a moralidade. 

No entanto, foi observado o contrário. O pensamento de Kant ainda se encontra vivo 

e instigante. 

 Ao conceber o homem como dono de si, como livre, inegavelmente, o 

pensamento de Kant representa um avanço na história humana. O conceito de 

autonomia da vontade como “a propriedade da vontade devido a qual ela é para si 

mesma a sua lei”215 fundou como dirá Wood “ a descoberta (ou invenção) ética mais 

original de Kant”216 

 Muitas foram as críticas direcionadas ao sistema moral de Kant. Porém, neste 

trabalho, nos detivemos a primeiramente sondar os conceitos propriamente de Kant 

para depois confronta-los com alguns de seus intérpretes. Podemos concluir 

brevemente que Kant provocou, segundo Nodari, uma “revolução copernicana” no 

campo ético217, ao afirmar que a razão tem em si a grande força para desenvolver 

uma ética que seja universalmente válida e que não seja meramente subjetiva.  

                                                
215 FMC 4:440. 
216 WOOD,1999, p.156. 
217 NODARI,2009, p157. 
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 Constatamos que Kant, sem entrar em contradição, pode apresentar a 

possibilidade de pensarmos a causalidade da natureza e a causalidade da liberdade 

de forma consistente. Por isso, a fim de salvar a liberdade no confronto com a 

natureza e evitar uma moral determinista baseada em leis naturais, Kant propõe a 

possibilidade de pensar a liberdade como causalidade da própria razão. Ao 

pensarmos a moralidade pressupõe-se liberdade. Pressupor a liberdade foi um dos 

passos, na terceira seção, em que Kant se esforçou para deduzir daí a possibilidade 

de um imperativo categórico. 

 Verificou-se também que discussão dos limites da filosofia prática que fecha o 

argumento da terceira seção da FMC foi um grande problemas e ainda é para 

alguns comentadores e intérpretes.  No entanto, como vimos, todas as tentativas de 

mostrar que este argumento é falho se assentam no problema de interpretação dos 

argumentos gerais de Kant na terceira seção. Não obstante, as objeções 

apresentadas através dos autores citados parecem falhar, dado o modo como são 

interpretadas as reais pretensões de Kant na terceira seção. Haja vista que, em 

nossa interpretação, Kant não teria falhado como seus intérpretes o acusam. 
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