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INTRODUÇÃO

A Fundamentação da metafísica dos costumes tem por
finalidade encontrar o princípio supremo da moralidade
que reside, segundo Kant, já no bom senso natural. A in-
vestigação procede, ao menos nas duas primeiras seções da
Fundamentação, de modo analítico, e aponta a razão práti-
ca pura como o fundamento de uma boa vontade. Segun-
do Kant, somente a razão é suficientemente capaz de for-
necer, totalmente a priori, o princípio incondicionado da
moralidade válido para a vontade de todo ente racional.

Surge, porém, um problema: por que é que devemos nos
submeter à lei moral? O que é capaz de motivar o homem
a agir conforme o imperativo categórico e, portanto, moral-
mente? O presente trabalho pretende examinar, a partir dos
apontamentos realizados por Kant, como pode o ente racio-
nal agir motivado pela lei, motivação esta necessária para
que a moral se estabeleça.

Para tanto, pretende-se analisar os conceitos de boa
vontade, dever, lei, imperativo, respeito, interesse e liber-
dade. Todos estes conceitos constituem a espinha dorsal da
argumentação kantiana no texto da Fundamentação. O
grande problema é que Kant nem sempre esclarece com
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preciso cuidado o significado destes conceitos e a ligação
sistemática em que ele os utiliza. Pretendemos tornar al-
guns pontos menos obscuros, pois sem compreender estes
conceitos, consequentemente, a filosofia moral de Kant
também permanecerá incompreendida.

Optamos pela divisão do trabalho em quatro capítulos.
O primeiro capítulo analisa o conceito de boa vontade e
pretende mostrar que sua formação depende de que a ra-
zão prática pura determine a vontade de modo totalmente
a priori. Mas o homem, por sua vez, encontra uma enorme
dificuldade em agir conforme as prescrições da razão em
função da ambivalência de sua própria natureza, que é
constituída também de sensibilidade. Por isso, na consciên-
cia de si, o homem se vê como um ente cindido entre duas
partes heterogêneas, uma natureza sensível e outra racio-
nal, deixando, desse modo, a vontade diante de duas fon-
tes distintas de determinação e, por assim dizer, em uma
encruzilhada.

No segundo capítulo, traçaremos a distinção entre o
princípio formal racional e o princípio material sensível
para verificar se a razão prática pura é suficientemente ca-
paz de determinar objetivamente a vontade de todo ente
racional.

No terceiro, nossa investigação trata de perguntar pelo
fundamento da escolha, ou seja, pelo motivo determinante
da vontade, no sentido de procurar desvendar o que pode
motivar o homem a agir moralmente em face das inclina-
ções sensíveis. Este capítulo pretende, portanto, primeira-
mente explicar por que o homem carece de um motivo para
agir moralmente, mesmo tendo o conhecimento de que
somente uma vontade boa determinada pelo imperativo
categórico é que pode promover boas ações, e apontar, em
seguida, os possíveis elementos motivacionais do homem
na escolha do princípio puro como fonte de determinação
da vontade.
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O quarto e último capítulo pretende mostrar que a lei
moral interessa ao homem porque ela é um produto de sua
razão, isto é, efeito de sua liberdade enquanto um ente do
mundo inteligível.
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