
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
NADAI, B. A cultura como preparação para moralidade: o § 83 da crítica da faculdade do juízo e a 
justificação teórica da ideia de história. In: Progresso e moral na filosofia da história de Kant [online]. 
São Bernardo do Campo, SP: Editora UFABC, 2017, pp. 75-101. ISBN 978-85-68576-88-5. 
https://doi.org/10.7476/9788568576885.0003. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

 
 

 
 
 
 
 

Parte I – O lugar sistemático da filosofia da história 
A) Filosofia da história de um ponto de vista teórico 

2 - A cultura como preparação para moralidade: o § 83 da crítica 
da faculdade do juízo e a justificação teórica da ideia de história 

 
 

Bruno Nadai 
 

https://doi.org/10.7476/9788568576885.0003
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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A CULTIJRA COMO PREPARAÇAO 

PARA MORALIDADE: O § 83 DA 
/ / 

CRmCA DA FACULDADE DO JUIZO 
- , 

E A JUSTIFICAÇAO TEORICA DA 

IDEIA DE HISTORIA 

Conforme indiquei na Introdução, considero que o cará

ter crítico e não dogmático da filosofia da história kantiana pode 

ser fundamentado tanto de um ponto de vista teórico quanto 

prático60
• Na seção 1.2, mostrei que na Ideia de uma história 

universal Kant justifica a ideia da história como progresso a par

tir do interesse teórico da razão pela ordenação sistemática do 

agregado de fenômenos da liberdade humana. Como vimos, a 

necessidade racional por uma unidade da multiplicidade dos fe

nômenos (e o efeito da liberdade no mundo é também um fenô

meno) remete aos pressupostos de uma teleologia da natureza. 

Nos termos deste modo de justificação, o progresso histórico 

da humanidade pode ser tomado como se fosse um fim da na

tureza. A justificação da ideia de história depende aqui, portan

to, dos conceitos de unidade sistemática e conformidade a fins 

<Zweckmassigkeit> da natureza. 

No capítulo 3 veremos que é possível encontrar no 

"Apêndice à dialética transcendental" da Crítica da razão pura 

60 Esta tese foi inicialmente formulada por KLEINGEL, P. Fortschritt und

Vernunft: zur Geschichtsphi/osophie Kants, caps. 1 a 4. 
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estes dois conceitos que estão na base da justificação da ideia a 

história formulada na Ideia de uma história universal, justifica

dos a partir da doutrina do uso hipotético-regulativo das ideias 

da razão. Procurarei então mostrar que Kant já dispunha de uma 

teleologia crítica da natureza mesmo antes da publicação da 

Crítica da faculdade do juízo e que, portanto, diferentemente 

do que certos intérpretes61 afirmam, não é apenas a partir da 

terceira Crítica que se pode falar em uma filosofia crítica da his

tória. A meu ver, é possível traçar uma linha de continuidade 

na filosofia da história de Kant ao longo do dito período crítico 

de sua filosofia. Ela se inicia com a Ideia de uma história univer

sal (de 1784), passa pelo Começo conjetural da história humana 

(1786), pelo§ 83 da Crítica da faculdade do juízo, e culmina nos 

demais textos da década de 1790, em especial na terceira parte 

de Sobre a expressão corrente (1783) e no suplemento sobre a 

"Garantia" de À Paz Perpétua (1795/96)62• 

Sendo assim, não é por acaso que o conteúdo da história 

filosófica exposto na Ideia de uma história universal e retraba

lhado no Começo conjetural, seja retomado no § 83 da Crítica 

da faculdade do juízo, obra em cuja segunda parte se consolida 

um "conhecimento teleológico" da natureza63
, autônomo em 

61 Cf. MEDICUS, F. Kants Phi/osophie derGeschichte, p. 24-25. Weyand, K. Kants

Geschichtsphilosophie: lhre Entwicklung und ihr Verhéiltnis zur Aufkléirung, 

p. 59-60; YOVEL, Y. Kant and the Phi/osophy of History, p. 155-156.
62 Ressalto, porém, que esta linha de continuidade deve dar conta de que, nos
dois últimos textos referidos, Kant apresenta outro modo de justificação da 
ideia de história como progresso, baseado em um interesse prático da razão, 
e não em um interesse teórico e na teleologia da natureza, como é o caso dos 
primeiros textos referidos. 
63 É curioso que Kant considere o juízo reflexionante teleológico como um 
"juízo de conhecimento" (EEKU, AA 20: 210). Como se sabe, a faculdade do 
juízo reflexionante teleológico não determina nada no objeto a que se refere. 
O princípio de conformidade a fins, que está em sua base, se justifica apenas 
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relação ao conhecimento da natureza stricto sensu, fundamen

tado pela "Analítica transcendental" da primeira Crítica. Vere

mos adiante, no capítulo 4, que a terceira Crítica rearticula a 

questão da teleologia da natureza. Desde então, a teleologia da 

natureza passa a ser justificada não mais a partir de um "uso 

hipotético" ou "regulativo" da razão (como no "Apêndice à dia

lética transcendental" da primeira Crítica), mas a partir de outra 

faculdade da razão, a faculdade do juízo reflexionante. Por meio 

da reconstrução da teleologia da natureza no contexto da ter

ceira Crítica, pretenderei fundamentar a tese que é objeto deste 

segundo capítulo, segundo a qual o §83 da Crítica da faculdade 

do juízo (assim como a Ideia de uma história universal) justifica 

a ideia de história a partir de um interesse teórico da razão pela 

unidade sistemática da natureza. 

Com efeito, a articulação entre a necessidade racional 

de uma unidade sistemática da natureza e o conceito de con

formidade a fins apresentada na Crítica da faculdade do juízo 

é bastante semelhante àquela encontrada no "Apêndice à Dia

lética Transcendental". Assim como neste, também naquela, o 

em razão de exigências subjetivas de unificação da natureza em um sistema de 

leis empíricas. Os juízos reflexionantes teleológicos, portanto, não são juízos 

determinantes, como são os juízos de conhecimento stricto sensu. Ao que pa

rece, ao considerar os juízos reflexionantes teleológicos como juízos de conhe

cimento, Kant tem em vista que, assim como o juízo de conhecimento unifica 

uma dada multiplicidade empírica a partir de um conceito do entendimento 

(uma categoria), de maneira semelhante, no juízo reflexionante teleológico, 

julgamos um objeto dado a partir de um conceito (o conceito de fim), corno 

se este último fosse fundamento de determinação da causalidade da causa 

(cf. EEKU, AA 20: 221). Assim sendo, por não ter sua origem em princípios ob

jetivos, poder-se-ia dizer que o juízo reflexionante teleológico é um juízo de 

conhecimento "subjetivo". De qualquer modo, claro está que, se tais juízos não 

permitem explicar como a natureza procede no engendrarnento de formas em 

si mesmas conforme a fins, por meio da referência do objeto ao conceito de 

fim, tais juízos ao menos tornam tais formas compreensíveis. 
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conceito de conformidade a fins assenta na necessidade racio

nal de unificação da diversidade de formas e leis empíricas da 

natureza em um sistema. Veremos que o princípio de conformi

dade a fins formal da natureza, a partir do qual se ergue toda a 

teleologia kantiana no contexto da terceira Crítica, corresponde 

à pressuposição de que a natureza, apesar da multiplicidade e 

diversidade de suas formas e leis empíricas, pode ser ordenada 

de maneira unitária e sistemática. 

Deste ponto de vista, a diferença fundamental entre o 

"Apêndice" e a terceira Crítica reside em que, nesta última, o 

conceito de conformidade a fins não está mais associado ao 

"uso hipotético da razão", mas é elevado ao status de princí

pio transcendental próprio à faculdade do juízo64
• A partir daí, 

torna-se ainda mais clara a clivagem entre o conhecimento ob

jetivo da natureza e a teleologia da natureza. Com isso, fica tam

bém mais evidente que a filosofia da história kantiana não tem

a pretensão de ser um conhecimento objetivo sobre a história,

mas (no caso de sua justificação teórica) responde apenas a uma

necessidade racional de exposição sistemática do agregado dos

fenômenos das ações humanas.

A reformulação da teleologia da natureza, levada a cabo 

na Crítica da faculdade do juízo, tem também implicações para 

a justificação da ideia de história como progresso. Na seção 2.1, 

indicarei que, nesta obra, a ideia de história como fim da natu

reza se insere no quadro de um sistema teleológico da natureza, 

64 Para ser preciso, a descoberta de que a faculdade do juízo <Urteilskraft>

tem um princípio transcendental próprio conduz Kant a elevá-la à condição de 

faculdade <Vermogen> superior do conhecimento, ao lado do entendimento e 

da razão (cf. EEKU, AA 20: 201-225). Segundo a abordagem por mim proposta, 

não haveria uma ruptura significativa na maneira como o "Apêndice à dialéti

ca" e a terceira Crítica justificam o conceito de conformidade a fins. 
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ausente na filosofia da história esboçada na Ideia de uma his

tória universal. Mostrarei que o fato deste sistema teleológico 

assentar na faculdade de juízo reflexionante teleológico, e de 

esta faculdade responder pela necessidade de a razão unificar a 

natureza em um sistema unitário, permite compreender que a 

justificação da filosofia da história exposta na terceira Crítica é 

de ordem teórica, baseada em um interesse teórico da razão. Na 

seção 2.2, desenvolverei os dois conceitos por meio dos quais 

o § 83 da terceira Crítica expõe a ideia da história como pro

gresso, os conceitos de "fim último da natureza" e "fim terminal 

<Endzweck> da criação". Mostrarei que a exposição da ideia de 

história a partir deste par conceituai permite a Kant indicar de 

maneira mais clara do que na Ideia de uma história universal o 

vínculo entre história e moralidade. 

2.1 A humanidade como o último fim do sistema 
teleológico da natureza: a justificação teórica da 
ideia de história na Crítica da faculdade do juízo 

Conforme afirmei acima, boa parte do conteúdo da fi

losofia da história exposto na Ideia de uma história universal 

é retomado por Kant no § 83 da Crítica da faculdade do juízo. 

Em ambos os textos, a história se torna objeto de reflexão filo

sófica como parte integrante de uma teleologia da natureza: o 

desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo é, nestes 

dois contextos, um "fim da natureza" (cf. laG, AA 08: 18-20; KU, 

AA 05: 431). Também em ambos, Kant localiza este desenvolvi

mento no progresso do gosto, das belas artes, das ciências e das 

instituições do direito público, desenvolvimento que encontra no 

antagonismo entre os seres humanos o meio de sua promoção 
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(cf. laG, AA 08: 21; KU, AA 05: 432-433)65
• E o progresso do es

tado de direito público, além de ser uma das manifestações do 

progresso da humanidade, é também, nos dois contextos, a 

condição formal deste desenvolvimento (cf. laG, AA 08: 22 e 24; 

KU, AA 05: 432). 

Entretanto, apesar dessas semelhanças fundamentais, é 

preciso ter em conta que na terceira Crítica esses elementos em 

comum são agora articulados a partir da relação entre um par 

conceituai ausente da Ideia de uma história universal, a saber, os 

conceitos de "fim último <letzt Zweck> da natureza" e "fim ter

minal <Endzweck> da criação". Veremos na próxima seção que a 

articulação da filosofia da história a partir deste par conceituai 

resulta em diferenças conceituais decisivas, especialmente no 

que diz respeito ao vínculo entre progresso histórico e moral. 

No capítulo 4 terei oportunidade de reconstruir em 

detalhe a teleologia da natureza no contexto da terceira Críti

ca. Mostrarei de que modo, do conceito de "conformidade a 

fins formal" (a mera suposição de que a natureza se adéqua à 

nossa necessidade de ordenar representações sistematicamen

te), passamos para o conceito de "conformidade a fins objeti

va" (posto em uso quando certas formas da natureza, que se 

65 Na Ideia de uma história universal, o progresso nesses domínios é conside

rado sob a ideia geral de desenvolvimento das disposições naturais humanas 

para o uso da razão. Ao passo que, na Crítica da faculdade do juízo, o progresso 

do gosto e das ciências compõe a "cultura da disciplina" e a "cultura da habi

lidade" (elas civilizam o ser humano e preparam-no para que possa se deter

minar segundo fins independentes da natureza). O progresso das instituições 

do direito público é descrito então como condição formal do desenvolvimento 

da cultura, pois somente sob um regime de máxima liberdade sobleis os se

res humanos são capazes de perseguirem seus fins seja lá quais forem eles 

(cf. KU, AA 05: 432-433). Isso não quer dizer que a ideia de desenvolvimento 

das disposições naturais humanas se faça ausente da reflexão sobre a história 

na terceira Crítica (cf. 05: 432). 
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apresentam na experiência como sistemas organizados, exigem 

que as ajuizemos segundo um conceito de fim). Mostrarei tam

bém como, do conceito de "conformidade a fins objetiva", pas

samos para o conceito de "conformidade a fins relativa" (a partir 

do qual Kant erige um sistema teleológico da natureza em seu 

todo, no qual os diferentes fins da natureza são relacionados uns 

aos outros como meios para fins). Ficará claro, então, que é no 

interior deste sistema teleológico da natureza que a filosofia da 

história encontra lugar na Crítica da faculdade do juízo. 

A filosofia da história esboçada na Ideia de uma história 

universal não fazia menção à ideia de um sistema teleológico 

completo ou total da natureza. Assim também, não se encon

tra no "Apêndice à dialética transcendental" da primeira Críti

ca nenhuma tentativa de apresentar a conexão entre os fins da 

natureza em sua totalidade. Embora, neste contexto, Kant faça 

menção à necessidade de ligação "das coisas do mundo segun

do leis teleológicas", de modo a que se possa "alcançar a máxi

ma unidade sistemática" (KrV A 687/B 715), o nexo teleológico 

é buscado apenas em seres ou formações naturais particulares 

(nas estruturas dos corpos orgânicos, na forma esférica da Terra 

etc.), sem que eles sejam relacionados uns com os outros de 

modo a formar um sistema de fins da natureza. 

Ou seja, ao que parece, antes da terceira Crítica Kant 

ainda não opera com a distinção entre conformidade a fins ob

jetiva e conformidade a fins relativa. Isto é, ele não opera com 

a distinção entre o conceito de conformidade a fins que permi

te julgar um objeto como "fim natural" e o conceito de confor

midade a fins que permite julgar que permite estabelecer um 

sistema teleológico da natureza, a conformidade a fins relativa. 

E, presumivelmente por isso, não há no contexto da Ideia de 

uma história universal uma formulação clara a respeito da 
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posição do ser humano no interior da natureza pensada como 

um sistema total de fins. 

Nos termos da Ideia de uma história universal, "todas 

as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um 

dia se desdobrar <auswickeln> completamente e conforme um 

fim" (laG, AA 08: 18). O ser humano é apenas mais uma das 

criaturas no interior da "doutrina teleológica da natureza" 

(08: 18) e, como ser da natureza, partilha com as demais cria

turas uma série de disposições animais. É claro que, diferente

mente das demais, o ser humano é a única criatura na Terra 

dotada de disposições voltadas para o uso da razão. Por isso, 

desde sempre (ou pelo menos desde 1784) Kant considera que 

as disposições ao uso da razão fazem do ser humano um ser de 

cultura e exigem uma série sucessiva de gerações para que pos

sam ser desenvolvidas <entwickelt>. Com efeito, neste contexto, 

o desenvolvimento histórico da humanidade é pensado como

fim da natureza. Entretanto, Kant não afirma em nenhum mo

mento que toda a natureza seja um fim para o ser humano, nem

tampouco que ele seja o último fim da natureza, como veremos

ser o caso no§ 83 da terceira Crítica.

O fato de os seres humanos serem criaturas dotadas de 

disposições voltadas ao uso da razão levará Kant a determinar 

com mais precisão, na terceira Crítica, o seu lugar privilegiado 

no interior do sistema teleológico da natureza. Assim, na "Dou

trina do método da faculdade de juízo teleológico", a noção 

ainda bastante vaga de uma "doutrina teleológica da natureza" 

com que Kant articulava a filosofia da história na Ideia de uma 

história universal é suplantada pela articulação, bem mais com

plexa, entre os diferentes modos do conceito de conformidade a 

fins (formal, objetiva e relativa). Com isso, entra em cena a ideia 

de um sistema teleológico completo ou total da natureza. Neste 
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sistema, o ser humano não é apenas mais uma das criaturas 

da natureza (se bem que a única dotada de razão), mas é o fim 

da existência da natureza como um todo (cf. KU, AA 05: 426). 

A humanidade não é apenas mais um fim no interior do sistema 

teleológico da natureza, mas o último fim da série de fins em 

que este sistema está articulado. A natureza inteira passa a ser 

considerada como meio para a existência da humanidade. 

Tendo em vista indicar que é no quadro deste sistema 

teleológico da natureza que se justifica a reflexão sobre a histó

ria exposta no § 83 da terceira Crítica, apresento, a seguir, em 

linhas gerais, o percurso argumentativo que desemboca no re

ferido parágrafo66
• 

Por vezes, a experiência nos apresenta certas formas na

turais (formações cristalinas, a configuração das flores, a consti

tuição interna dos animais etc.) cuja possibilidade não pode ser 

compreendida se as consideramos como produzidas por causas 

meramente mecânicas, segundo a lei da causalidade natural. 

Nestes casos, estamos diante de formas naturais cuja possibi

lidade restaria ininteligível se não pressupuséssemos que são 

produtos de uma causalidade que opera segundo um concei

to de fim. A faculdade do juízo recorre então ao princípio de 

"conformidade a fins formal", segundo o qual se pressupõe que 

a diversidade da natureza se deixa ordenar em um sistema, o 

mesmo que a Primeira Introdução da terceira Crítica mostra ser 

o princípio próprio da faculdade do juízo. A utilização do prin

cípio da "conformidade a fins formal" para o ajuizamento das 

formas naturais organizadas leva ao conceito de "conformida

de a fins objetiva" ou "interna". Passamos então a julgar tais 

66 No capítulo 4 terei oportunidade de desenvolver detidamente a teleologia

da natureza no contexto da Crítica da faculdade do juízo. 

--83 



BRUNO NADAI 

formas da natureza como fins naturais, isto é, as julgamos como 

se67 fossem produtos de uma causalidade inteligente, que opera 

segundo a representação de um fim (mas sobre a qual nada po

demos determinar). 

Uma vez justificada, deste modo, a validade objetiva 

do conceito de "conformidade a fins objetiva", Kant passa ao 

conceito de "conformidade a fins relativa". Ele mostra que os 

conceitos de "conformidade a fins objetiva" e de "fim natural" 

proporcionam validade objetiva à ideia um fim da natureza, for

necendo à ciência da natureza fundamento para uma teleologia 

(cf. KU, AA 05: 375-376). Com isso, torna-se possível um alarga

mento do "conhecimento" da natureza em direção à ideia da 

natureza no seu todo como um sistema de fins (isto é, um siste

ma teleológico da natureza). Este sistema teleológico é aquele 

no qual relacionamos uns com os outros os diferentes fins da 

natureza, como se a existência de um fosse meio para a existên

cia do outro. A conformidade a fins em que se baseia a ideia de 

tal sistema teleológico é dita relativa (ou exterior) porque nela 

relacionamos externamente dois ou mais fins da natureza, como 

se um fosse meio para a existência do outro. 

Assim, os seres orgânicos vegetais podem ser relaciona

dos com os seres orgânicos animais, como se a existência de um 

fosse meio para a existência do outro. O capim, por exemplo, 

67 Veremos que neste "como se" reside o caráter especifico da teleologia kan

tiana. Ele é o sinal do sentido crítico dos juízos teleológicos. Tais juízos não 

afirmam categoricamente que os fins naturais (os organismos, as formações 

cristalinas etc.) só sejam possíveis através de uma causa que se determina a 

produzi-los segundo intenções. O juízo reflexionante teleológico mostra ape

nas que, segundo a constituição específica de nossas faculdades de conheci

mento, não podemos apreender de outro modo a possibilidade de tais objetos 

senão na medida em que pressupomos uma causa que os produz intencional

mente - sobre a qual, no entanto, nada podemos afirmar categoricamente 

(cf. KU, AA 05: 397-398). 
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serve para a alimentação do gado. E diferentes seres orgânicos 

animais podem ser relacionados como meios para a existência 

dos seres humanos. O gado, por exemplo, em que pese a resis

tência dos vegetarianos, serve para a alimentação dos seres hu

manos. E, desse modo, a natureza inteira pode ser tomada como 

se fosse fim para a existência dos seres humanos. A humanidade 

é, neste contexto, o último fim do sistema de fins da natureza. 

Nos termos da terceira Crítica, a capacidade do ser hu

mano de submeter todos os demais seres da natureza aos seus 

próprios fins faz dele o último fim do sistema de fins da natu

reza. Entretanto, Kant ressalta que só se pode ajuizar um dos 

elementos do sistema de fins como o último fim da série se, ao 

mesmo tempo, ele não for meio para a existência de nenhum 

outro fim. Apenas aquele fim que pode ser, ao mesmo tempo, 

um fim em si mesmo pode ser ajuizado como o último fim da 

série. Ou seja, o fim último tem de ser um fim incondicionado, 

do contrário poder-se-ia considerá-lo como meio para outro fim. 

A dificuldade é que no interior da natureza não se apre

sentam fins incondicionados, de modo que a investigação a res

peito do sistema de fins da natureza termina por nos deslocar 

para além da natureza. E a pergunta pelo fim último nos leva à 

pergunta pelo "fim terminal <Endzweck> da existência" do pró

prio mundo (e perguntar-se pelo fim da existência do mundo ou 

natureza é, segundo Kant, perguntar-se pelo "fim terminal da 

criação"). O único ser da natureza capaz de fazer de si mesmo 

um fim incondicionado é o ser humano, na medida em que ele 

é o único ser da natureza capaz de determinar-se segundo uma 

causalidade que está fora da natureza, a causalidade pela liber

dade. Por se capaz de determinar-se segundo uma causalidade 

pela liberdade, o ser humano pode ser um fim em si mesmo. 

Neste sentido, o ser humano é o último fim da natureza somente 
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enquanto, determinando-se segundo uma causalidade incondi

cionada, faz de si mesmo o fim terminal da criação. 

É neste ponto da argumentação que se insere a filosofia 

da história. No início do § 83, Kant passa a se perguntar sobre 

o que faria, do ser humano, um fim último da série de fins da

natureza. Se é no ser humano que se encontra o último fim do

sistema teleológico da natureza, "então, ou o fim tem de ser de

tal modo que ele próprio pode ser satisfeito por meio da natu

reza na sua beneficência <Wohltiitígkeit>, ou é a aptidão e habi

lidade para toda a espécie de fins, para o que a natureza (tanto

interna quanto externa) pode ser por ele utilizada" (KU, AA 05:

429-430). O primeiro destes fins da natureza é a felicidade, o

segundo é a cultura da humanidade.

Na segunda seção deste capítulo, desenvolverei o argu

mento que mostra por que apenas a cultura pode ser tomada 

como o fim da natureza que faz do ser humano o fim último do 

sistema de fins. Importa por ora ressaltar que, por meio do con

ceito de cultura, Kant recupera o conteúdo da filosofia da his

tória exposto na Ideia de uma história universal. "Cultura", nes

te contexto, refere-se ao desenvolvimento do gosto, das belas 

artes, das ciências e das instituições do direito público. De um 

ponto de vista abstrato, ela é definida como o desenvolvimento 

"da aptidão de um ser racional para fins desejados em geral (por 

conseguinte, na sua liberdade)" (05: 431). 

O desenvolvimento das belas artes, do gosto e das ciên

cias desenvolve a aptidão humana para se colocar fins em ge

ral. Do mesmo modo, desenvolvendo a disciplina necessária 

para que a humanidade se liberte do "despotismo dos desejos" 

(KU, AA 05: 432), o gosto, as belas artes e as ciências civilizam 

o ser humano e promovem a sua capacidade de se determinar

segundo fins independentes da natureza. Por sua vez, o regime

de máxima liberdade individual, possibilitado pelo alcance da
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justiça pública nacional e internacional (fim do progresso polí

tico), permite que os seres humanos persigam os fins que de

sejarem. É neste sentido que o desenvolvimento da cultura faz 

dos seres humanos "o último fim da natureza". Ele habilita os 

seres humanos a "conferir[ ... ] a si mesmos uma tal relação a fins 

que possa ser suficientemente independe da própria natureza" 

(05: 431). A cultura é, assim, o "último fim" da natureza e prepa

ra os seres humanos para aquilo que eles próprios têm de fazer 

para ser "fim terminal" (05: 431)68 • 

O fato de, neste contexto, a filosofia da história inserir-se 

no quadro da reflexão sobre o sistema teleológico da nature

za indica claramente que a sua justificação remete ao interes

se teórico da razão pela unidade da natureza em um sistema. 

Como indiquei acima, é a possibilidade de aplicação do conceito 

de "conformidade a fins objetiva" para se pensar a relação ex

terior entre os diversos fins da natureza que justifica toda refle

xão a respeito do sistema teleológico da natureza. O conceito 

de "conformidade a fins relativa", que está na base do sistema 

teleológico da natureza, é resultado da aplicação do conceito de 

"conformidade a fins objetiva" para se pensar a relação entre os 

diferentes fins da natureza. Por sua vez, a "conformidade a fins 

objetiva" é legitimada pela possibilidade de utilização do concei

to de "conformidade a fins formal" para conferir inteligibilidade 

às formas naturais, dadas na experiência, que se apresentam em 

si mesmas enquanto sistema. E a "conformidade a fins formal" 

nada mais é do que a mera pressuposição, necessária do ponto 

de vista da razão teórica e inerente à faculdade do juízo, de que 

a multiplicidade das formas e leis da natureza se deixa ordenar 

de maneira unitária em um sistema. 

68 No capítulo 3, seção 4, desenvolvo detidamente a ideia de cultura como

preparação para que o homem faça de si mesmo fim terminal, isto é, a ideia 

de que a história humana é preparação para a moralidade. 
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Portanto, a filosofia da história exposta na Crítica da fa

culdade do juízo assenta no interesse teórico-especulativo da 

razão pela ordenação da multiplicidade dos fenômenos da na

tureza em um sistema. E aqui reside o caráter propriamente crí

tico da filosofia da história kantiana em sua justificação teórica. 

A possibilidade de representação teleológica da natureza não 

se justifica a partir de conceitos ou princípios constitutivos da 

experiência. A consideração da natureza a partir do conceito de 

conformidade a fins em suas diferentes especificações (formal, 

objetiva e relativa) é justificada por razões subjetivas, a saber, 

por uma carência cognitiva do sujeito que emite juízos sobre a 

natureza (ou mesmo objetos da arte). Com isso, nada se afirma a 

respeito do que seja a natureza em si mesma. A conformidade a 

fins que se atribui à natureza explicita tão somente o modo como 

devemos julgá-la se pretendemos atender à nossa carência de 

compreendê-la (como coisa que se adequa às nossas faculdades 

de conhecimento, como objeto organizado ou como sistema de 

fins). Por isso, ao tomar a história humana como o fim último da 

natureza, Kant não está a determinar objetivamente o que seja 

a história, mas tão somente a apontar as razões subjetivas que 

justificam a admissão da hipótese de que o agregado de fenô

menos da liberdade pode ser exposto sistematicamente, como 

se ele apresentasse um desenvolvimento progressivo das dispo

sições e talentos humanos. 

2.2 Fim último da natureza e fim terminal<Endzweck>

da criação: história e cultura como preparação 
para a moralidade 

No §83 da Crítica da faculdade do juízo, Kant apresenta 

a possibilidade de se ajuizar o ser humano como o último fim 
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de um sistema teleológico da natureza. O ser humano pode ser 

ajuizado como tal porque ele é o único ser da natureza capaz 

de pôr a si mesmo fins incondicionados (fins morais) e, desse 

modo, se fazer "fim terminal <Endzweck> da criação". O desen

volvimento da cultura, entendida como a promoção da aptidão 

para se colocar fins em geral, prepara o ser humano para que ele 

possa determinar-se segundo fins incondicionais (fazendo de si 

mesmo um fim terminal). O progresso do gosto, das belas artes 

e das ciências civiliza os seres humanos, liberta-os das amarras 

de sua animalidade e permite que desenvolvam as habilidades 

necessárias para a promoção de fins em geral, de fins quaisquer. 

O progresso das instituições do direito público se insere neste 

processo como sua condição formal, na medida em que em um 

contexto de justiça pública e liberdade os cidadãos podem per

seguir todos os fins que desejarem (dentro dos limites da liber

dade pública). Ao promover a habilidade do ser humano de se 

determinar segundo fins em geral, a cultura prepara os seres 

humanos para que possam determinar-se segundo uma sorte 

bem específica de fins, os fins morais. Neste sentido, o desenvol

vimento histórico e cultural pode ser tomado como preparação 

para a moralidade. 

Como indiquei anteriormente, a consideração da histó

ria humana a partir dos conceitos de "fim último da natureza" 

e "fim terminal da criação" não se faz presente na Ideia de uma 

história universal e só ocorre na Crítica da faculdade do juízo. 

Entretanto, há um texto que se mostra bastante importante 

para a compreensão da passagem da mera "doutrina teleoló

gica" da natureza da Ideia de uma história universal (na qual, 

como mostrei acima, o ser humano é apenas mais um fim da 

natureza) para esta diferenciação no conceito de fim, a partir da 

qual o ser humano passa a ser ajuizado como o último fim de 

--89 



BRUNO NADAI 

um sistema total dos fins da natureza. Trata-se do artigo Começo 

conjetural da história humana (publicado por Kant em 1786)69
• 

Neste texto, Kant compreende a história humana como 

"a passagem da tutela da natureza para o estado da liberdade" 

{MAM, AA 08: 115). Este processo é descrito como uma tomada 

de consciência do ser humano em relação à posição ímpar que 

sua razão prática lhe confere em meio às demais criaturas da na

tureza. Tal processo se constitui de quatro passos fundamentais: 

1) a tomada de consciência, por parte do ser humano, de que

a razão lhe possibilita estender-se muito além dos limites aos 

quais o instinto lhe confina; 2) a tomada de consciência da pos

sibilidade de tornar uma inclinação mais intensa e durável ao se 

afastar dos sentidos o objeto dessa inclinação (que mostra uma 

supremacia da razão sobre os impulsos naturais); 3) a tomada 

de consciência da capacidade de uma espera refletida pelo futu

ro (isto é, a capacidade de não gozar meramente os momentos 

presentes da vida, mas também de tornar presentes os momen

tos futuros); 4) a tomada de consciência de ser verdadeiramente 

o fim da natureza.

Desses quatro passos, interessa-me ressaltar particular

mente o último. Embora Kant não formule ainda um sistema de 

fins exteriores da natureza e, portanto, não tome o ser humano 

como o último fim de tal sistema, percebe-se o elemento carac

terístico do conceito de fim último da natureza. O ser humano é 

fim da natureza no sentido de que pode se utilizar de toda a na

tureza para a realização de seus fins. Para explicitar esse quarto 

passo, Kant afirma: 

69 Para uma discussão pormenorizada do papel do Começo conjetural na pas

sagem da Ideia de uma história universal para o §83 da terceira Crítica, cf. 

WEYAND, K. Kants Geschichtsphilosophie, lhre Entwicklung und ihr Verhãltnis 

zur Aufklãrung, p. 128-136. 
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A primeira vez que ele [o ser humano] disse à ovelha, 

'a pele que você carrega a natureza não deu a você, 

mas a mim', tomou a pele para si e vestiu-a, tornou

-se ele consciente da prerrogativa que, em virtude de 

sua natureza, possui sobre todos os animais, os quais 

ele não mais considera como seus companheiros na 

criação, mas como meios e instrumentos disponíveis 

à sua vontade para a realização das suas intenções, 

quaisquer que elas sejam (MAM, AA 08: 114). 

Tem-se aí, com efeito, o elemento que, na terceira Crítica, 

caracterizará o ser humano como último fim do sistema de fins 

da natureza. O ser humano é um ser da natureza e, enquanto tal, 

ou "em virtude de sua natureza", possui uma prerrogativa sobre o 

resto da criação: ele pode usar toda ela como meio para a realiza

ção de seus fins. E a proximidade com o conceito de fim último da 

terceira Crítica não se esgota aí. Como mostrei acima, nos termos 

desta obra, o ser humano só pode ser considerado fim último na 

medida em que é um fim em si mesmo. De maneira semelhante, 

no Começo conjetural, Kant afirma que a tomada de consciência 

da prerrogativa humana frente às demais criaturas 

implica (ainda que obscuramente) a ideia da seguinte 

oposição: o ser humano não deve se dirigir a nenhum 

outro [ser humano] como aos animais, mas tem de 

tomá-los como participantes iguais nas dádivas da 

natureza; uma preparação distante para as limitações 

que a razão deve impor futuramente à vontade em 

relação aos seus semelhantes e que é muito mais ne

cessária ao estabelecimento da sociedade do que a 

simpatia e o amor. 

E assim o ser humano pôs-se em igualdade com todos 

os seres racionais, qualquer que seja o grau desta: 

isto é, em relação à pretensão de ser seu próprio fim 

(MAM, AA 08: 114). 
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Ou seja, ao dar-se conta que pode utilizar toda a natu

reza como meio para a realização de seus fins, o ser humano 

percebe também que não pode assim se utilizar daqueles que 

têm os mesmos poderes sobre a natureza, os seus semelhantes. 

A ideia é de que quando eu tomo consciência de que sou fim da 

natureza, tomo consciência também que todos os seres huma

nos são fins em si mesmos. 

Vejamos agora as implicações da distinção entre fim úl

timo e fim terminal para a questão da relação entre progresso 

histórico e moralidade. Segundo eu entendo, na Ideia de uma 

história universal, a ausência desta distinção leva a certa am

biguidade no que diz respeito à possibilidade de ligação en

tre história e moralidade, que tem levado diversos intérpretes 

a desvincular progresso histórico e desenvolvimento moral. 

No primeiro capítulo, mostrei as insuficiências desta posição e 

me coloquei ao lado dos intérpretes que consideram que, desde 

o texto de 1784, Kant concebe que o progresso histórico inclui

um progresso moral7°. Para corroborar esta interpretação, entre 

outras coisas, fiz menção a uma passagem na qual Kant afirma 

que, com a saída do estado de natureza, 

dão-se os primeiros passos que levarão da rudeza à 

cultura, que consiste propriamente no valor social do 

homem, aí se desenvolvem aos poucos todos os ta

lentos, forma-se o gosto e tem início, através de um 

progresso esclarecimento, a fundação de um modo 

de pensar que pode, com o tempo, transformar as 

toscas disposições naturais para o discernimento 

moral em princípios práticos determinados e assim, 

por fim, pode transformar em um todo moral [aquilo 

70 Progresso que deve ser entendido como um progresso em direção à mo

ralidade. 
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que é] um acordo social patologicamente extorquido 

(laG, AA 08: 21) 

Veremos agora que uma ideia semelhante é formulada 

no § 83 da Crítica da faculdade do juízo por meio da relação 

entre os conceitos de fim último e fim terminal. A possibilidade 

do desenvolvimento histórico e cultural é propriamente aquilo 

que, segundo Kant, faz do ser humano o fim último da nature

za. Isto é, a história (ou a cultura) é o fim último da natureza. 

No entanto, o ser humano só pode ser ajuizado como fim último 

na medida em que é capaz de se determinar segundo fins incon

dicionados (fins morais) e, assim, se fazer fim terminal da cria

ção. Nestes termos, o progresso histórico e cultural é tomado 

como preparação para que o ser humano passe a se determinar 

segundo fins incondicionais e adentre no domínio da moralida

de. A história, ou cultura, é preparação para a moralidade. 

Logo no início do §83 Kant se propõe a determinar mais 

detidamente o conceito de fim último da natureza. É na cultura, 

entendida como a promoção da aptidão humana para fins em 

geral, que se encontra o fim da natureza em relação ao ser huma

no. Mas, como na ideia de fim último da natureza se pensa uma 

relação entre o ser humano e um fim da natureza, poder-se-ia 

considerar não a cultura, mas a felicidade como fim último da 

natureza, na medida em que ela se define como a adequação da 

natureza aos fins do ser humano. No entanto, como vimos, o fim 

último da natureza tem de ser ao mesmo tempo fim terminal, 

isto é, fim incondicionado. Ora, a felicidade assenta sobre fins 

condicionados, donde poderíamos já de pronto deixar de consi

derá-la como fim último. Mesmo assim, Kant apresenta alguns 

outros argumentos para mostrar que ela não pode ser conside

rada como o fim último da natureza no ser humano. 
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Primeiro, o conceito de felicidade é arbitrário e incerto e 

não há uma regra universal e segura que concorde com esse con

ceito, de modo que não é possível supor que a natureza submete

-se à felicidade humana porque não há um conceito determinado 

de felicidade. Segundo, não adiantaria fazer concordar o concei

to de felicidade com o de necessidade natural <Naturbedürfnis>, 

porque a natureza humana não é de contentar-se com a satis

fação de suas necessidades (KU, AA 05: 430). E, além disso, de 

acordo com uma ideia recorrente na filosofia da história kantiana, 

seria errôneo considerar que a natureza é benevolente para com 

os seres humanos. Seja a natureza exterior (a peste, a fome, as 

inundações, o gelo, o ataque de outros animais, etc.) seja a natu

reza humana interior (com sua tendência ao egoísmo) e a insociá

vel sociabilidade a ela associada (que leva à opressão do domínio, 

à barbárie, à guerra etc.), ambas revelam que a natureza conduz 

mais à miséria do que à felicidade (OS: 430). 

Portanto, o fim último deve ser encontrado não naqui

lo que o ser humano pode esperar por parte da natureza, mas, 

inversamente, naquilo que, em sua relação com a natureza, ele 

pode fazer de e por si mesmo. Kant entende a felicidade como 

a globalidade de todos os fins possíveis pela natureza. Eviden

temente, qualquer um desses fins possíveis pela natureza são 

fins condicionados e, agindo com vista a realizar tais fins, o ser 

humano não será capaz de se fazer fim terminal da criação. Por 

isso, será na capacidade humana de pôr a si mesmo fins inde

pendentemente da natureza que Kant localizará o fim último: 
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liberdade) é a cultura. Por isso, só a cultura pode ser o 

último fim, o qual tem a razão de atribuir à natureza a 

respeito do gênero humano (KU, AA 05: 431). 

Ainda antes de prosseguir na caracterização pormeno

rizada da relação entre último fim da natureza e fim terminal, 

vejamos uma diferenciação importante que Kant estabelece no 

conceito de cultura. A cultura se distingue em "cultura da habili

dade" e "cultura da disciplina". A "cultura da habilidade" é pro

priamente a promoção da aptidão para fins. Ela é, como diz Kant, 

"a condição subjetiva preferencial da aptidão para a promoção 

dos fins em geral" (KU, AA OS: 431). No entanto, embora condi

ção preferencial, ela não é "suficiente para promover a vontade 

na determinação e escolha dos seus fins" (OS: 432). Para que a 

vontade possa determinar e escolher por si mesma os seus fins, 

faz-se necessária que ela se liberte do despotismo dos desejos, 

isto é, se discipline. A disciplina é o que promove a capacidade de 

libertação da vontade em relação à influência dos desejos. 

Vê-se aqui, alocados nesses dois sentidos de cultura, 

aqueles quatro passos descritos no Começo conjetural da histó

ria humana, que caracterizam a história humana como emanci

pação da tutela da natureza e entrada no reino da liberdade. Do 

mesmo modo, aquilo que na Ideia de uma historia universal apa

recia sob a rubrica geral de 'história', a saber, o progresso do gos

to, das belas artes, das ciências e das instituições do direito públi

co, é agora apresentado como "cultura da habilidade" e "cultura 

da disciplina". Na cultura da disciplina, Kant localiza o desenvol

vimento das ciências, das belas artes e do gosto. Tais desenvolvi

mentos espirituais, "por um prazer universalmente comunicável 

e pelas maneiras e refinamento na sociedade, ainda que não 

façam o ser humano moralmente melhor, tornam-no, porém, 
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civilizado, sobrepõem-se muito à tirania da dependência dos sen

tidos e preparam-no para um domínio no qual só a razão pode 

mandar" (KU, AA 05: 433). Mas o desenvolvimento do gosto, das 

belas artes e das ciências também diz respeito à cultura da habi

lidade, na medida em que, por meio deste desenvolvimento, é 

promovida a aptidão humana para fins diferentes dos fins mera

mente sensíveis, tais como a busca pela verdade, pelo belo, etc. 

Além disso, como vimos, a cultura tem no progresso 

jurídico-político a condição formal de seu desenvolvimento 

(cf. KU, AA 05: 432-433). Definida de modo geral, a cultura é 

aquilo que a natureza promove para preparar o ser humano 

para o que ele próprio tem que fazer para ser fim terminal da 

criação. Uma sociedade civil justa permite que os seres huma

nos determinem sua vontade segundo fins quaisquer e, se esses 

seres humanos são disciplinados a ponto de ser capazes de esca

par ao despotismo dos desejos, então, eles podem se determi

nar segundo uma sorte específica de fins que independem dos 

desejos e da inclinação, os fins morais - determinação segundo 

fins incondicionados que fazem dele fim terminal. Pode-se, en

tão, compreender a seguinte passagem do § 83: "para descobrir 

onde é que ao menos em relação ao ser humano temos de co

locar aquele último fim da natureza, somos obrigados a selecio

nar aquilo que ele próprio tem que fazer para ser fim terminal" 

(cf. KU, AA 05: 431). 

O fim último da natureza (isto é, a promoção da capa

cidade humana de pôr a si mesmo fins em geral) prepara o ser 

humano para que ele possa ser fim terminal (isto é, determi

nar a si mesmo segundo fins morais). Ou seja, a história, ou o 

desenvolvimento da cultura, prepara o ser humano para que 

ela possa fazer de si mesmo um ser moral. Tal como entendo, 

essa formulação é uma maneira de compreender a enigmática 
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passagem da nona seção da "Introdução" da terceira Crítica, 

onde Kant afirma que, mesmo sendo impossível lançar uma 

ponte que conduza do domínio da natureza para da liberdade, 

a pressuposição a priori de que o fim terminal deve existir no 

mundo dos sentidos permite que a faculdade do juízo ofereça "o 

conceito mediador entre os conceitos de natureza e o conceito 

de liberdade, que torna possível, no conceito de uma conformi

dade a fins da natureza, a passagem da razão pura teórica para 

a razão pura prática" (KU, AA 05: 196). A teleologia natural (isto 

é, o sistema dos fins exteriores e sua culminação na noção da 

cultura como último fim da natureza) conduz a uma teleologia 

moral (à ideia de que o ser humano tem de preparar-se para 

cumprir a sua destinação moral na Terra) e o§ 83 parece estabe

lecer uma conexão possível entre os modos de pensar segundo 

conceitos da natureza e segundo conceitos da liberdade. 

Vale ressaltar, no entanto, que a conexão entre natureza e 

moralidade sugerida pelo §83, ao mesmo tempo em que sugere 

a possibilidade de passagem de um domínio a outro, reafirma a 

descontinuidade entre eles, já que para ser possível ajuizar o ser 

humano como último fim da natureza é preciso adotar um ponto 

de vista externo ao da natureza, o ponto de vista da liberdade. 

Para concluir essa interpretação da relação entre fim úl

timo e fim terminal eu gostaria de retornar à questão da pos

sibilidade da passagem da história para a moralidade. Como 

mostrei anteriormente, na Ideia de uma história universal Kant 

afirma que o desenvolvimento histórico da humanidade pode 

culminar, com o tempo, na transformação da sociedade em um 

todo moral. Indiquei anteriormente que, neste contexto, a rela

ção entre progresso histórico e moral não é articulada por meio 

do par conceituai fim terminal e fim último e que isso implica 

em ambiguidades conceituais. Kant afirma que, com o progresso 
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histórico, surge o esclarecimento e que este contribui para a for

mação de um "modo de pensar" <Denkungsart> que pode levar 

ao alcance de um todo moral (cf. laG, AA 08: 21). O que chama 

a atenção, de qualquer modo, é que, nestes termos, parece ser 

possível estabelecer uma continuidade entre progresso político e 

moralidade. Nota-se que Kant parece sugerir ser possível trans

formar a sociedade política (acordo extraído patologicamente, 

cuja origem se encontra na violência e miséria que os indivíduos 

causam uns aos outros) em uma sociedade ou todo moral. 

Este modo de representação da possibilidade de ligação 

entre história e moralidade pode dar lugar a mal-entendidos, na 

medida em que não ressalta suficientemente a descontinuidade 

necessária e incontornável entre os dois domínios. Kant associa 

à fundação de um novo modo de pensar a possibilidade de que 

o progresso histórico culmine na formação de uma sociedade

moral e não fica suficientemente claro que a passagem para a 

moralidade depende de os seres humanos escolherem determi

nar a si mesmos segundo uma causalidade que está fora da na

tureza. Isto é, não fica evidente que o progresso histórico pode, 

quando muito, preparar os seres humanos para que passem a 

determinar-se segundo fins morais, mas não pode efetivamente 

conduzir à moralização da sociedade. 

Talvez por ter percebido que a referida passagem da Ideia 

de uma história universal padece destas ambiguidades, em textos 

posteriores Kant verá necessidade de ressaltar a não continuida

de entre progresso histórico e moralidade. Ao que me parece, a 

explicitação dessa descontinuidade é uma das razões da conside

ração da história da humanidade por meio do par conceituai fim 

último/fim terminal. Vimos que no §83 Kant afirma: 
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ser humano temos que colocar aquele último fim da 
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natureza, somos obrigados a selecionar aquilo que a 

natureza foi capaz de realizar para o preparar para 

aquilo que ele próprio tem que fazer para ser fim ter

minal (KU, AA 05: 431). 

Como insisti anteriormente, e como a citação deixa ver 

claramente, o fim último deve ser situado naquilo que a na

tureza faz para preparar o ser humano para que ela possa se 

fazer fim terminal. Numa passagem mais adiante, explicitando 

o papel que o antagonismo desempenha na história humana,

Kant afirma que 

a guerra, assim como é uma experiência não intencio

nal dos seres humanos (provocada por paixões desen

freadas), é uma experiência profundamente oculta e 

talvez intencional da sabedoria suprema, para insti

tuir, se não [ ... ] a unidade de um sistema moralmente 

fundado, ao menos para prepará-la (KU, AA 05:433). 

Mais uma vez, Kant insiste na ideia de que a cultura, 

que tem como veículo a insociável sociabilidade (neste caso, a 

guerra), se não institui um sistema moralmente fundado (o que 

certamente solaparia a separação sistemática entre natureza e 

moralidade) pode ao menos preparar tal instituição. Ouve-se 

aqui o eco daquele trecho da Ideia de uma história que afirma 

a possibilidade de passagem da história para a moral. Mas se lá 

Kant dizia que "com o tempo" se pode esperar a transformação 

da sociedade política em uma sociedade ou todo moral, aqui ele 

explicitamente afirma que a história (ou o antagonismo entre os 

indivíduos) não institui um sistema moralmente fundado, mas 

pode apenas prepará-lo - isto é, pode promover a capacidade 

dos seres humanos de determinar sua vontade segundo as leis 

da razão prática. 

_,gg 
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De um lado, insisti acima que a relação entre fim últi

mo e fim terminal ressalta a descontinuidade entre progresso 

histórico e moralidade, ao mesmo tempo em que permite pen

sar uma conexão entre os dois domínios. De outro, mostrei que 

Kant caracteriza essa conexão por meio da noção de preparação 

para o fim terminal. Esta ideia de que o fim último é preparação 

para o fim terminal permite afirmar que há um sentido moral no 

progresso histórico da humanidade. O progresso histórico não é, 

por si só, um passo moral, mas pode ser compreendido como um 

passo para a moralidade. Põe-se, então, a questão: o que Kant 

tem em mente com a noção de preparação e qual é a possível 

implicação do progresso histórico para a moralidade? Ou ainda, 

o que se quer dizer propriamente com a ideia de "preparação"?

Esta questão será desenvolvida detalhadamente no últi

mo capítulo deste trabalho. De qualquer modo, adianto que um 

dos modos de se entender a noção de preparação seja, talvez, 

por meio da ideia de formação moral. A seguinte passagem de 

À Paz Perpétua ilustra o que quero dizer. No "Suplemento" so

bre a "Garantia da paz perpétua", Kant afirma: 

Os Estados existentes, organizados ainda muito im

perfeitamente [ ... ] aproximam-se muito do que pres

creve a ideia do direito, embora, claro está, a causa de 

semelhante comportamento não seja a moralidade 

interna (como também não é a causa da boa consti

tuição do Estado, antes pelo contrário, desta última é 

que se deve esperar, acima de tudo, a boa formação 

moral de um povo) (ZeF, AA 08: 366). 

O texto de Kant é suficientemente claro. Embora a mo

ralidade não seja nem a causa da aproximação dos Estados à 

ideia do direito, nem da boa constituição do Estado, esta últi

ma tem implicações no que diz respeito à moralidade. Isto é, o 
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progresso no âmbito político (que, como vimos, é um dos aspec

tos do progresso histórico e cultural) tem significado no que diz 

respeito à moralidade, não à transformação da sociedade em 

uma comunidade moral, como a ldeía de uma hístóría uníversa/ 

pode parecer sugerir, mas como causa da boa formação moral 

de um povo. A ideia de formação moral também não me parece 

distante da noção de "cultura da disciplina" da Crítica da facul

dade do juízo, uma vez que diz respeito à ideia de desenvolver 

a capacidade humana de libertar sua vontade da influência dos 

desejos e inclinações. 

Acredito, aliás, que a passagem da ldeía de Hístóría Uní

versa/ que foi discutida aqui pode ser reconstruída de modo a 

não soar tão controversa, desde que a pensemos a partir da 

ideia de fim último como preparação para o fim terminal e à 

luz da noção de formação moral. Pode ser o caso de que quan

do, naquele contexto, Kant se refere ao papel do esclarecimen

to e de um novo modo de pensar na transformação das "tos

cas disposições práticas em princípios morais determinados" 

(laG, AA 08: 21) ele tivesse em mente justamente aquilo que ele 

quis expressar posteriormente com a ideia de formação moral em 

À Paz Perpétua. 
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