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INTRODUÇAO 

Este livro traz a público, com poucas alterações, o re

sultado de minha pesquisa de doutorado realizada no Departa

mento de Filosofia da Universidade de São Paulo entre os anos 

2007 e 2011. 

O que pretendi foi reconstruir a filosofia da história kan

tiana com a intenção de responder a duas críticas usualmente 

endereçadas a Kant, uma delas à sua filosofia da história em par

ticular e a outra à sua filosofia prática como um todo. A primeira 

destas críticas afirma que a concepção kantiana de progresso 

moral contradiz a fundamentação transcendental e a priori do 

princípio da moral (o imperativo categórico) e que, portanto, a 

filosofia da história de Kant seria incompatível com seu sistema 

filosófico, tanto no âmbito teórico quanto no prático. A segunda 

delas afirma que do caráter formal do imperativo categórico ne

cessariamente decorreria sua incapacidade em responder pela 

possibilidade de realização da moralidade no mundo social. 

Para rebater estas críticas, busquei reconstruir a filoso

fia da história kantiana a partir de duas perspectivas distintas. 

A primeira delas é aquela que os estudiosos de filosofia chamam 

de interna ou sistemática. Nela procuro mostrar o lugar da filoso

fia da história no interior do sistema da filosofia crítica de Kant, 

indicando de que modo o filósofo justifica sua concepção teleoló

gica segundo a qual a história humana pode ser concebida como 
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sobre a legitimidade do conceito de conformidade a fins da na

tureza em suas várias especificações (conformidade a fins for

mal, objetiva e relativa), Kant pôde justificar o ajuizamento do 

ser humano (ou melhor, da história e cultura da humanidade) 

como o último fim de um sistema teleológico da natureza, como 

se a natureza inteira existisse como meio para a realização dos 

fins humanos. Assim sendo, na terceira Crítica, Kant mostra ser 

possível considerar o processo de desenvolvimento cultural e 

civilizatório como uma preparação para que os seres humanos 

passem a ser capazes de se determinar segundo uma espécie 

muito particular de fins, independentes da natureza, os fins mo

rais. Pensada nestes termos, a história e a cultura são prepara

ção para a moralidade. 

Procurei também indicar que essa não é a única via pela 

qual Kant justifica sua concepção teleológica de história. Em 

textos como Sobre a expressão corrente, À Paz Perpétua e nas 

passagens finais da Doutrina do Direito, Kant apresenta uma se

gunda justificativa para a aceitação da hipótese de que a história 

humana pode ser pensada como um progresso em direção ao 

melhoramento da espécie. Esta segunda versão da justificação 

da hipótese do progresso se articula a partir do dever que cabe 

a todo ser humano de atuar sobre a sua descendência de modo 

que ela se torne melhor. Neste contexto, não se trata mais da 

possibilidade de pensar a ideia de história como sistema a partir 

de uma teleologia da natureza, mas sim de pressupor a possibili

dade de realização daquilo que a razão prática prescreve imedia

tamente como dever, a saber, a instauração da paz perpétua e a 

atuação sobre a descendência de modo que ela possa se fazer 

melhor de um ponto de vista moral. Neste segundo momento 

da busca por mostrar o lugar sistemático da filosofia da histó

ria no interior da filosofia crítica de Kant, procurei vincular a 
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hipótese de que a humanidade progride em direção à realização 

de seu fim terminal <Endzweck> político e moral ao contexto 

sistemático da doutrina kantiana do sumo bem. 

Veremos que a ideia de progresso moral na história pode 

ser aproximada da ideia de progresso da vontade em direção à 

sua plena conformidade à lei moral, cuja representação se faz 

possível por meio do postulado da imortalidade da alma. No en

tanto, problematizarei esta vinculação entre a filosofia da histó

ria e o referido postulado mostrando que este último se justifica 

pela necessidade da razão pura prática de pensar um objeto in

condicionado, enquanto a filosofia da história se justifica a partir 

da necessidade da razão de pensar a condição de possibilidade 

de realização do dever de promover o melhoramento moral da 

posteridade. Veremos também que, em princípio, o progresso 

histórico pode ser interpretado como uma alternativa mais con

creta para a possibilidade de acordo entre virtude e felicidade 

representado pelo conceito de sumo bem. Entretanto, procu

rei questionar esta interpretação indicando que, na doutrina do 

sumo bem, a representação da possibilidade deste acordo exige 

a postulação da existência de um autor moral do mundo, o que 

vai muito além da ideia de uma natureza teleológica na qual se 

baseia a justificação teórica da filosofia da história. 

Na Primeira Parte do livro, ao mostrar o lugar sistemáti

co da filosofia da história, deixei em segundo plano a reconstru

ção da maneira como Kant expõe o curso do desenvolvimento 

histórico. Por isso, na Segunda Parte busquei traçar tal percur

so, reconstruindo o "conteúdo" da filosofia da história kantiana. 

Com este propósito, me concentrei nos seguintes temas: a ideia 

de que a história é pensada por Kant como um desenvolvimento 

progressivo das disposições naturais originárias da espécie hu

mana; o modo como a ideia de direito público é introduzida no 
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contexto da filosofia da história (no direito político, os proble

mas da institucionalização da liberdade, no direito das gentes, 

o dilema entre confederação ou Estado de nações, e, no direito

cosmopolita, as críticas de Kant ao colonialismo europeu); e a 

questão de como pensar o desenvolvimento cultural e civiliza

tório da humanidade enquanto preparação ou facilitação para o 

seu desenvolvimento moral. 

Ao mostrar que Kant entende o desenvolvimento histó

rico como o desenvolvimento da capacidade humana de fazer 

uso da razão (prática), e não como o desenvolvimento da pró

pria razão, pude corroborar minha resposta à objeção hegelia

na que afirma haver incompatibilidade entre a fundamentação 

transcendental do princípio da moralidade e a ideia de desen

volvimento moral. Vimos então que, em sua filosofia da história, 

Kant desenvolveu temas que serão retomados pelo idealismo 

alemão, em particular, questões ligadas ao progresso das ins

tituições jurídico-políticas como efetivação da ideia de liberda

de (aquilo mesmo que Hegel chamou de "espírito objetivo"). 

A reconstrução do conceito kantiano de sumo bem, apresentada 

ainda na primeira parte do livro, indicava que é falsa a imagem 

bastante difundida segundo a qual a filosofia kantiana se res

tringe à questão da fundamentação do princípio moral. Seguin

do esta trilha, a segunda parte avança mostrando que Kant não 

se manteve indiferente ao problema da realização do princípio 

moral nem às questões em torno da sua aplicação à realidade de 

contextos sociais concretos. 

Ao analisar a ideia de que o progresso histórico deve ser 

entendido como o desenvolvimento das disposições técnica, 

pragmática e moral da espécie humana mostrei o quão vincu

ladas estão a ideia de progresso histórico e de desenvolvimento 

moral. Procurei, então, por fim, fundamentar a tese de que a 
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ideia de que o progresso político pode ser tomado como pre

paração para a moralidade permite considerar que a filosofia 

prática de Kant não se esgota na busca pela fundamentação do 

princípio da moralidade, mas busca também responder aos pro

blemas relativos às condições de sua realização. 
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