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A) FILOSOFIA DA HISTÓRIA DE
UM PONTO DE VISTA TEÓRICO

1
A IDEIA DE UMA HISTORIA
UNIVERSAL DE UM PONTO DE
VISTA COSMOPOLITA:
PROGRESSO
,
POLITICO E - MORAL,
SUA
,
JUSTlFICAÇAO TEORICA
E
,
O CURSO DA HISTORIA
A Ideia de uma história universal de um ponto de vista
cosmopolita é o primeiro dos textos publicados por Kant que
trata diretamente do tema que hoje chamamos de filosofia da
história. O texto foi publicado em 1784 na revista Berlinische
Monatsschrift, três anos após a publicação da Crítica da razão
pura, mesmo ano em que Kant termina a redação da Fundamen
tação da metafísica dos costumes e publica a Resposta à per
gunta: o que é esclarecimento. O presente capítulo propõe uma
interpretação deste texto e se divide em quatro subseções. Na
primeira seção, discuto a questão do fim terminal <Endzweck>
da história, buscando mostrar que o progresso histórico, tal qual
compreendido por Kant, inclui o progresso moral da humani
dade. A seção, 1.2, busca mostrar que a Ideia de uma história
universal justifica essa concepção de progresso histórico a partir
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do interesse teórico da razão pela unidade do conhecimento da
natureza e da referência à representação teleológica da nature
za associada a esse interesse da razão. Em 1.3 reconstruo o cur
so da história humana tal qual desenvolvido na Ideia, chamando
atenção para seus elementos centrais: o desenvolvimento das
disposições naturais, o antagonismo social como meio para o
desenvolvimento dessas disposições e a ordem jurídica nacio
nal e cosmopolita. Nesta seção busco destacar também o papel
desempenhado pelo esclarecimento na promoção do progresso
político e moral. Na quarta e última seção, 1.4, discuto a utilida
de prática da ideia kantiana de história universal.

1.1

Determinando o fim <Zweck> da ideia de uma
história universal: progresso e moral

Muitos são os autores que interpretam a filosofia da
história kantiana como fundamentalmente restrita à noção de
progresso político da humanidade, como se, para Kant, o fim
terminal <Endzweck> da história consistisse exclusivamente em
alcançar uma ordem jurídica nacional e internacional justa. Para
Hõffe e Weyand, por exemplo, o progresso histórico não diz res
peito ao desenvolvimento moral da espécie humana5 •
Esta via interpretativa propõe restringir a noção kantia
na de progresso histórico à de progresso político, retirando-lhe
Cf. HÕFFE, O. lmmanuel Kant, p. 275; WEYAND, K. Kants Geschichtsphilosophie:
lhre Entwicklung und ihr Verhêiltnis zur Aufklêirung, p.50. Yirmiahu Yovel tem
uma posição dúbia quanto a isso. Ele considera que ensaios como a Ideia
de uma história universal, o Começo conjetural da história humana e À paz
perpétua reduzem a história ao progresso político, mas não seria nestes ar
tigos que, segundo ele, se encontraria a filosofia crítica da história. Esta se
encontraria em uma reconstrução da doutrina do sumo bem, entendido como
dever de realizar um mundo moral (cf. Kant and the Philosophy of History,
caps. 1 e 3).
5
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sua conotação moral, com a intenção de resolver a seguinte
dificuldade. Na maior parte das reflexões de Kant a respeito da
história humana, o progresso histórico é tomado como um "fim
da natureza". Considerando que, na concepção kantiana, a mo
ralidade de uma ação reside na autodeterminação do agente
segundo uma máxima cujo princípio seja passível de universa
lização - isto é, considerando que agir moralmente (por dever)
é sempre resultado de uma determinação livre e autônoma da
vontade - esses intérpretes sustentam que afirmar que o pro
gresso moral (isto é, o aumento das ações praticadas por dever)
seja fim da natureza equivaleria a afirmar que a natureza neces
sita os seres humanos (ou sucessivas gerações de seres huma
nos) a agir moralmente. Mas, se assim fosse, a determinação da
vontade não seria resultado de uma decisão livre e autônoma e
a ação não seria praticada por dever (não seria uma ação moral).
Para resolver esse impasse, tais autores propõem que se
interprete o progresso histórico como restrito ao progresso jurí
dico-político, pois na legalidade de uma ação não está implicada
necessariamente a sua moralidade: o progresso histórico diria
respeito apenas ao incremento da legalidade das ações, o incre
mento das ações "conforme ao" dever, e não exerceria qualquer
papel no que diz respeito ao incremento das ações "por" dever,
isto é, ao progresso moral da humanidade.
Entretanto, esta solução interpretativa vai contra a letra
do texto kantiano. Em diferentes passagens, Kant afirma expres
samente que o progresso histórico traz consigo um progresso
moral (cf. laG, AA 08: 21 e 28; KU, AA 05: 432; TP, AA 08: 309;
Anth, AA 07: 324)6• Ao que me parece, a dificuldade levantada
Entre alguns dos intérpretes que consideram que a filosofia da história kan
tiana diz respeito também ao progresso moral, cf. KLEINGELD, P. "Kant, History,
and The ldea of Moral Development"; LOUDEN, R. Kant's lmpure Ethics, cap. 5;
MUNZEL, F. G. Kant's Conception of Moral Character, cap. 4; VAN DER LINDEN,

6
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por tais intérpretes assenta em ao menos três problemas de in
terpretação. Em primeiro lugar, em não atentar para que o que
progride na história é a disposição para agir moralmente (que
nosso autor chama de disposição moral) e não a própria mora
lidade7. Assim sendo, o que se encontra no progresso histórico
não é um aumento das ações morais, mas um aumento da dis
posição subjetiva (portanto, da capacidade) de agir por respeito
à lei objetiva prática (a lei moral) - e Kant não deixa de insistir
que o desenvolvimento da civilidade, o ingresso no estado civil
e o progresso das instituições jurídicas oferecem condições que
preparam ou facilitam o florescimento dessa disposição, a "dis
posição moral" (cf. laG, AA 08: 21, 26; KrV A 748/B 776; MAM,
AA 08: 113; Anth, AA 08: 151)8 • Nestes termos, o progresso his
tórico não é propriamente um passo moral, mas um passo para
a moralidade (cf. ZeF, AA 08: 376). Segundo entendo, isso con
tradiz a interpretação de Hõffe, Weyand e outros segundo a qual
a filosofia da história kantiana diz respeito apenas ao progresso
político da humanidade.
Em segundo lugar, estes intérpretes desconsideram o
caráter heurístico da noção de fim da natureza, o que os leva
a uma sobrevalorização do papel que cabe à natureza (ou Pro
vidência) na promoção do progresso humano. Kant enfatiza,
na Terceira Proposição da Ideia, que o ser humano deve "tirar
tudo de si mesmo", que todo progresso do qual a humanida
de porventura vier a participar será "inteiramente sua própria
obra" {laG, AA 08: 19-20). Isto é, Kant não entende que caiba à
H. Kantian Ethics and Socialism, cap. 1; Wood, A. "Unsocial Sociability: The
Anthropological Basis of Kantian Ethics"; "YOVEL, Y. Kant and the Philosophy
of History, cap. 1.
7
Este tema é desenvolvido adiante, cf. capítulo 8.
8
Este tema é desenvolvido no último capítulo.
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natureza (entendida como uma potência sobre-humana que
impõe fins aos seres humanos) levar adiante o autoaperfeiçoa
mento da espécie, mas sempre apenas aos próprios seres hu
manos, por meio do uso de sua liberdade9 •
E, em terceiro lugar, estes intérpretes não levam em
conta que Kant oferece não apenas uma justificação teórica da
ideia de história como progresso (na qual, de fato, a história é
tomada como fim da natureza), mas também uma justificação
prática. Nesta última, Kant não se reporta à ideia de fim da na
tureza para justificar a ideia de progresso moral, mas ao dever
de atuar sobre as futuras gerações de modo que elas se aproxi
mem paulatinamente da perfeição moral. Mostrarei em outro
capítulo (seção 5.1) que a teleologia da natureza não apenas é
inoperante neste contexto como também ganha relevo a ideia
de que cabe aos próprios seres humanos a tarefa de se empe
nharem para que as futuras gerações se façam melhores de um
ponto de vista moral.
Todos estes temas serão desenvolvidos ao longo do livro
e cabe agora voltar para a noção de história como progresso em
1784, na Ideia de uma história universal.
Os primeiros interlocutores de Kant, seus contempo
râneos, também interpretaram a noção de progresso histórico
O progresso moral, tanto quanto o político, será sempre fruto do esforço
livre das sucessivas gerações de seres humanos (cf. laG, AA 08: 19). Que Kant
considere o progresso histórico como "fim da natureza" deve ser entendido
apenas como uma maneira de integrar certo dado da natureza humana (a sa
ber, o caráter insociável pelo qual se manifesta a sociabilidade humana) à ideia
de história como progresso. De fato, Kant considera que a natureza dotou a
humanidade das qualidades da insociável sociabilidade, que promovem o au
toaperfeiçoamento da espécie e podem levar ao incremento da capacidade de
agir moralmente. É apenas nesse sentido que o progresso da espécie é "fim da
natureza": todo o aperfeiçoamento da espécie humana, seja jurídico-político
ou moral, depende daquilo que os seres humanos fazem de si mesmos, do uso
que fazem de sua liberdade (cf. MAM, M 08: 117).
9
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como fundamentalmente restrita à noção de progresso político.
Numa nota de rodapé, logo na abertura da Ideia de uma his
tória universal, Kant afirma que o artigo que agora seria publi
cado fora suscitado pelo artigo de certo erudito publicado no
Gothaische gelehrte Zeitungen. Kant afirma ter escrito a Ideia
de uma história universal de modo a apresentar uma "explica
ção" que pudesse oferecer um "sentido compreensível" ao que
escrevera o mencionado erudito (laG, AA 08: 17). Este último,
entre outras coisas, sustenta que seria uma "ideia cara ao se
nhor professor Kant[ ... ] a de que o fim terminal <Endzweck> da
espécie humana é alcançar a mais perfeita constituição política"
(08: 468). Ao "historiador filósofo", continua o erudito em sua
interpretação de Kant, caberia mostrar "o quanto a humanidade
afastou-se ou aproximou-se deste fim terminal" (08: 468).
A primeira e mais evidente retificação que Kant endereça
ao interlocutor do Gothaische gelehrte Zeitungen diz respeito ao
caráter cosmopolita de sua filosofia da história. Na concepção
kantiana, como veremos, o progresso político da humanidade
dirige-se para uma meta mais ampla do que a constituição civil
no interior de cada Estado. Muito mais do que isso, Kant defen
de a instituição de um estado jurídico cosmopolita que sugere a
união dos diversos Estados numa instituição política de âmbito
internacional 1º . A segunda retificação, e é esta que me importa
Na Ideia de uma história universal Kant não trabalha com a distinção en
tre direito das gentes <Volkerrecht> e direito cosmopolita <Weltbürgerrecht>,
formulada inicialmente em À Paz Perpétua e desenvolvida posteriormente na
Doutrina do direito. Para sermos exatos, o conteúdo do direito cosmopolita
desenvolvido nestes últimos dois textos (cujo teor anticolonialista visa restrin
gir a então usual interpretação do direito de visitação a países estrangeiros
como um direito de exploração dos mesmos) não é sequer mencionado na
Ideia de uma história universal. Ao que parece, neste contexto, "cosmopolita"
significa, de maneira restrita, aquilo que vai significar posteriormente o direito
das gentes (a necessidade de instituição de uma ordem jurídica internacional).
10
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ressaltar, refere-se à sugerida identificação do fim terminal da
história humana com o progresso político. Ao que parece, Kant
não limita o fim do desenvolvimento histórico à ideia de uma
constituição política perfeita e nem mesmo à de uma confede
ração de nações.
Conforme as duas primeiras proposições da Ideia de
uma história universal indicam, para Kant, a meta do progresso
histórico é o desenvolvimento completo das disposições naturais
humanas. Dentre tais disposições, as mais características (aque
las que nos distinguem dos demais seres naturais) são aquelas
ligadas à capacidade humana de fazer uso da razão, de tal modo
que o processo de desenvolvimento das disposições naturais
humanas corresponde a um processo de desenvolvimento da
capacidade de fazer uso da razão (cf. laG, AA 08: 18-19; MAM,
AA 08: 109-115)11 • Não deixa de ser verdade que as instituições
jurídicas nacionais e internacionais desempenham um papel
fundamental no interior deste processo e que é a elas que Kant
direciona boa parte de sua atenção em seus textos sobre his
tória: a constituição civil perfeitamente justa e a confederação
de nações correspondem à condição mais adequada para que
este desenvolvimento possa ter lugar. No entanto, a constituição
civil e a confederação de nações não são senão meios para a
realização deste fim mais amplo, o desenvolvimento completo
das disposições naturais humanas (cf. laG, AA 08: 27; KU, AA 05:
432-433). Coloca-se, então, a questão: quais são as disposições

De maneira mais ampla, significa também a perspectiva do historiador filóso
fo, que não se limita a narrar a história de um ou outro país, mas uma história
universal da humanidade (cf. laG, AA 08: 30).
11
Razão entendida como capacidade de agir segundo a representação de fins,
isto é, como razão prática (cf. laG, AA 08: 19-20; MAM, AA 08: 109-115; KU,
AA 05: 429-434). Este tema será desenvolvido nos capítulos 8 e 9.
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naturais (voltadas para o uso da razão) que a humanidade está
destinada a desenvolver completamente?
Na Ideia de uma história universal Kant não apresenta
uma resposta clara à questão. Ele tampouco explicita como deve
mos entender o momento do desenvolvimento completo destas
disposições. Mas há outras fontes textuais às quais podemos re
correr. Na Antropologia de um ponto de vista pragmático, ao tra
tar do caráter da espécie humana, num contexto que retoma mui
tas das teses apresentadas na Ideia, Kant enumera quais seriam
as disposições naturais características da humanidade. São elas a
disposição técnica, a disposição pragmática e a disposição moral.
A disposição técnica está ligada à conservação e repro
dução da humanidade como espécie animal. Ela diz respeito às
características físicas que permitem ao ser humano utilizar-se
da natureza para os fins da autoconservação e que fazem dele
um animal capaz do desenvolvimento da razão e disposto a en
trar em sociedade (o fato de ter mãos aptas a um manejo infi
nitamente diverso de diferentes coisas, de possuir um aparelho
fonético apto à linguagem, etc.). A disposição pragmática diz
respeito às qualidades propriamente sociais do ser humano (pro
pensão natural da espécie a sair da rudeza natural e adentrar no
estado social, adotando um comportamento de bons costumes,
mesmo que ainda não moralmente bom) e à habilidade racional
de utilizar-se de seus semelhantes para a realização de seus fins.
A disposição moral diz respeito à capacidade do ser humano
de agir em relação a si mesmo e aos demais segundo o princí
pio da liberdade sob leis, isto é, à capacidade dos seres huma
nos de agir moralmente, segundo lhe ordena sua razão prática
(cf. Anth, AA 07: 321-325). Kant chama de cultivo o processo de
desenvolvimento da disposição técnica, de civilização o proces
so de desenvolvimento da disposição pragmática e de morali
zação o processo de desenvolvimento da disposição da moral.
20-

PROGRESSO E MORAL. NA FIL.OSOFIA DA HISTÓRIA DE KANT

Vale notar que estas mesmas três disposições naturais
humanas são também trazidas à tona na Religião nos limites da
simples razão, no contexto da discussão a respeito da disposi
ção originária para o bem na natureza humana12 • Elas se fazem
presentes também no Começo conjetural da história humana,
quando Kant conjetura sobre como teriam se dado os primeiros
desenvolvimentos da razão e de que modo isso teria levado à
saída do ser humano de seu estado originário de completa ru
deza (cf. MAM, AA 08: 111-115). Por fim, na Pedagogia, as três
disposições aparecem no contexto da discussão a respeito da
educação moral do ser humano (cf. Pad, AA 09: 455).
Ora, se a espécie humana está destinada a progredir
historicamente em direção ao desenvolvimento completo de
todas as suas disposições naturais (conforme indicam as duas
primeiras Proposições da Ideia) e se entre tais disposições hu
manas encontra-se a disposição moral (conforme mostram a
Antropologia, a Religião, o Começo conjetural e a Pedagogia),
então podemos inferir que o processo de desenvolvimento his
tórico da humanidade inclui o desenvolvimento da disposição
moral. Ou seja, a humanidade está "destinada" a desenvolver
completamente também a sua disposição moral 13 • Neste senti
do, parece possível afirmar que, para Kant, o desenvolvimento
histórico compreende também, em um sentido que cumpre ser
precisado, o progresso moral da humanidade. Esta interpretação
12
Na Religião nos limites da simples razão, estas três disposições naturais são
chamadas de disposição para a animalidade do ser humano como ser vivo, dis
posição para a humanidade como ser vivo e racional e disposição para a perso
nalidade, como ser racional e, ao mesmo tempo, suscetível de imputação, isto
é, a suscetibilidade da reverência pela lei moral como um móbil suficiente do
arbítrio (cf. RGV, AA 07: 26-28).
13 Para uma discussão mais detalhada da relação entre progresso histórico e
moralidade, cf. a Segunda Parte do livro.
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é corroborada pela seguinte passagem da Antropologia, que re
toma um mote presente em outros tantos escritos kantianos: "o
ser humano está destinado <ist bestimmt>, por sua razão, [...] a
se cultivar, civilizar e moralizar" (Anth, AA 07: 324; cf. também
KrV B 766; laG, AA 08: 26).
É conhecido que Kant sempre viu com muitas reservas
a possibilidade da realização do processo de moralização da
humanidade, como enfatizado nesta passagem da Ideia: "so
mos cultivados em alto grau. Somos civilizados até a saturação
por toda a espécie de boas maneiras e decoras sociais. Mas
ainda falta muito para nos considerarmos moralizados" (laG,
AA 08: 26). Ainda assim, apesar das reticências, ele não deixa
de insistir que com o desenvolvimento cultural e civilizatório, e
com o surgimento do esclarecimento e a fundação de um certo
"modo de pensar" <Denkungsart>, a humanidade "pode, com
o tempo, transformar as toscas disposições naturais para o dis
cernimento moral em princípios práticos determinados e assim,
por fim, pode transformar em um todo moral [aquilo que é] um
acordo social extorquido patologicamente" {08: 21, o primeiro
grifo é meu). Falta muito para nos considerarmos moralizados,
mas podemos, desde que trabalhemos para isso, unificar a so
ciedade em um todo sob leis morais.
Assim, podemos considerar como questionáveis as in
terpretações que procuram identificar o progresso histórico úni
ca e exclusivamente com o progresso político da humanidade.
Mais do que isso, considerando que, dentre as três disposições
que constituem a destinação humana, a disposição moral é a
que mais tardiamente se desenvolve (cf. laG, M 08: 26; Pad,
AA 09: 455), considerando também que as disposições técnica
e pragmática (sobretudo esta última) são, num certo sentido,
facilitadoras do desenvolvimento da disposição moral (cf. Anth,
22--
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AA 07: 327 e 333; KU 05: 420-434), podemos concluir que, para
Kant, a meta mais elevada da história humana reside propriamen
te no desenvolvimento moral da espécie. Com efeito, quando na
Crítica da faculdade do juízo Kant distingue entre fim último da
natureza e fim terminal da criação, fica evidente que o progresso
político e, de modo mais amplo, todo o desenvolvimento cultural
e civilizatório da humanidade têm de ser entendidos como prepa
ração para a "unidade de um sistema moralmente fundado", este,
sim, a meta suprema do progresso histórico (KU, AA 05: 433).

1.2

História, sistema e intenção da natureza: a
justificação teórica da unidade da ideia de
história como progresso

Nos termos da Ideia de uma história universal, a história
filosófica se ocupa da narrativa dos fenômenos da liberdade da
vontade. Aos olhos de Kant, as dificuldades da composição de
tal narrativa surgem quando se considera que, em si mesmo, o
conjunto dos fenômenos da liberdade humana não apresenta
qualquer regularidade que permita ao observador atribuir-lhe
um padrão de racionalidade (cf. laG, AA 08: 17-18). Do ponto
de vista dos atores individuais, e mesmo do historiador propria
mente dito (aquele que, diferentemente do historiador filósofo,
ocupa-se da narrativa da história de um país, de um povo, e não
de uma Weltgeschichte), a multiplicidade dos fenômenos da li
berdade não se mostra senão como um agregado confuso e sem
regra (cf. 08: 17). Não obstante, a hipótese kantiana é a de que é
possível "expor[...] como um sistema, aquilo que de outro modo
seria um agregado" (08: 29), segundo o fio condutor do "desen
volvimento continuamente progressivo, embora lento, das suas
[dos seres humanos] disposições originárias" {08: 17).
--23
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Conforme indicado na Introdução, considero que a pos
sibilidade desta exposição sistemática da história (isto é, que a
possibilidade da própria história filosófica tal qual formulada na
Ideia de uma história universal e no §83 da Crítica da faculdade
do juízo) justifica-se a partir de razões que remetem ao interes
se teórico da razão pela exposição da multiplicidade do mundo
empírico segundo um princípio de unidade. E este interesse,
para ser atendido, exige a representação do todo da natureza
segundo uma ordem teleológica.
Essa tese foi defendida inicialmente por Pauline Kleingeld,
em seu livro Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie
Kants. Extrapolando o argumento de que a filosofia da história
tem justificação e utilidade teóricas, Allen Wood defende a
interpretação de que a ideia de história kantiana seria uma ideia
teórica, por meio da qual Kant lança um programa de pesquisa
empírico sobre a história14• Embora eu esteja de acordo com
a tese de que na Ideia de uma história universal (bem como
no § 83 da Crítica da faculdade do juízo) Kant apresenta uma
justificação teórica para o projeto da ideia de uma história
universal, considero que afirmar que esta última seja uma ideia
exclusivamente teórica implica desconsiderar os elementos da
filosofia prática que se fazem presentes no texto (seja a utilidade
prático-moral da ideia de história, seja o próprio conteúdo da
história e seu te/os moral).
A meu ver, para que tenhamos uma compreensão
adequada daquilo que Kant visa com sua filosofia da história
não podemos nos restringir à Ideia de uma história universal
(e é essa restrição que permite a Wood chegar à formulação
mencionada). Veremos ao longo desse trabalho que Kant tam14 Cf. WOOD, A. Kant, p. 137-157.
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bém justifica sua concepção de progresso histórico a partir de
razões de ordem prática 15, a saber, a partir de perguntas do su
jeito prático que se põe a agir segundo os deveres de instaurar
a paz perpétua e de atuar sobre a descendência de modo a que
ela se faça melhor de um ponto de vista moral.
Além disso, ainda no contexto da justificação teórica da
ideia de história, se incorporamos as formulações da Crítica da
faculdade do juízo - onde Kant mostra que só podemos tomar
o ser humano (a cultura ou o progresso histórico da humani
dade) como fim (último) da natureza na medida em que ele é
capaz de determinar a si mesmo segundo fins morais (e se fa
zer fim terminal <Endzweck> da criação) - veremos que a ideia
kantiana de história aponta para um discurso no qual filosofia
teórica e filosofia prática se pressupõem reciprocamente. Neste
sentido, a ideia de uma história filosófica não se confunde com
um projeto de investigação exclusivamente teórico-empírico.
O problema da teleologia natural que diz respeito à possibilida
de de formação de um sistema de fins da natureza (no qual o
ser humano é o último fim) só pode ser respondido por meio de
um pressuposto que tem origem na razão pura prática, o pressu
posto de que humanidade, dotada de razão prática, é capaz de
determinar-se a agir moralmente. Por sua vez, o problema de se
os fins morais são realizáveis no mundo (se a natureza comporta
a moralidade) exige que se considere a natureza de um ponto
de vista teleológico (isto é, que se considere que a natureza tem
por fim a promoção da capacidade humana de autoposição de
fins em geral).
Portanto, diferentemente de Wood, ao afirmar que a
história filosófica, esboçada na Ideia de uma história universal
Cf. KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft: zur Geschichtsphi/osophie Kants,
cap. 3 e 4.
15
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justifica-se por um interesse teórico da razão, não estou descon
siderando os vários níveis em que questões próprias ao domínio
prático da filosofia kantiana incidem no texto.
Mostrei na seção anterior que a filosofia da história kan
tiana aponta para o desenvolvimento da disposição moral da
humanidade como sua meta mais elevada. Também o contexto
jurídico unicamente em meio ao qual a humanidade pode alcan
çar sua finalidade remete ao domínio da filosofia prática, pois
corresponde às três partes constitutivas do direito público kan
tiano (direito político, direito das gentes e direito cosmopolita).
Sobretudo a utilidade que Kant atribui à exposição sistemática
da história é também de ordem prático-moral, pois diz respeito
à "perspectiva consoladora para o futuro" aberta para a huma
nidade pela possibilidade de representação do momento do de
senvolvimento completo das suas disposições {laG, AA 08: 30) 16 •
Ainda assim, a meu ver, na Ideia de uma história universal a in
cidência de questões próprias à filosofia prática não basta para
justificar a admissão da hipótese do progresso da humanidade
em direção ao desenvolvimento de suas disposições.
Nos capítulos 5 e 6, veremos que apenas em textos
posteriores Kant apresenta um modelo de justificação prático
da filosofia da história, assentado em razões que remetem ao
interesse racional pela realização daquilo que a razão prática
põe como dever. Na Ideia de uma história universal, segundo
a minha interpretação, a hipótese do progresso da humanida
de em direção ao desenvolvimento completo de todas as suas
16 Essa representação do futuro faz com que as disposições naturais humanas
não sejam vistas como sem finalidade, o que, segundo Kant, levaria à abolição
dos princípios práticos (cf. laG, AA 08: 19). Procurando direcionar seus esfor
ços para o alcance deste momento futuro, os seres humanos podem, então,
alcançar sua destinação - que é, como vimos, também uma destinação moral.
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disposições naturais voltadas para o uso da razão é justificada
apenas a partir da referência à necessidade racional de orde
nação sistemática dos conhecimentos da natureza (neste caso,
dos fenômenos da liberdade), a qual, por sua vez, depende dos
pressupostos de uma teleologia natural17 •
Por isso, de acordo com minha leitura, a filosofia da his
tória kantiana não pode ser entendida como justificável apenas
a partir de uma teleologia moral. Fritz Medicus, num dos primei
ros trabalhos acadêmicos dedicados exclusivamente à filosofia
da história kantiana de que se tem notícia (publicado pela Kant
Studien em 1903), toma partido pela tese inversa, ao sustentar
que é apenas como teleologia moral que a filosofia da história
de Kant pode ser integrada ao sistema da filosofia crítica. Com
17 No § 83 da Crítica da faculdade do juízo, onde a hipótese do progresso his
tórico também é justificada a partir do interesse teórico da razão pela sistema
tização do conhecimento empírico da natureza, Kant introduz uma alteração
importante. Veremos nos capítulos 2 e 4 que, na terceira Crítica, Kant passa
a distinguir conformidade a fins "interna" e conformidade a fins "relativa" da
natureza. A primeira funda-se na utilização do conceito de conformidade a
fins formal para dar inteligibilidade a objetos dados (os organismos) cuja cau
salidade só podemos conceber como possível pressupondo um conceito de
fim em seu fundamento, noção que dá origem ao conceito de um fim natural.
A segunda é resultado da aplicação da primeira para se pensar a relação exte
rior entre diferentes fins naturais, mas, em última instância, só pode ser justi
ficada sob a pressuposição de que há seres naturais que são mais do que mera
natureza, seres capazes de tomarem a si próprios como fins em si mesmos,
isto é, seres humanos. O ser humano pode ser ajuizado como o fim último
da natureza apenas porque, enquanto dotado de razão prática, é capaz de se
determinar segundo fins incondicionais (e, assim, se fazer fim terminal da cria
ção). Introduzida a diferença entre conformidade a fins interna e externa, e
entre fim último e fim terminal, a Crítica da faculdade do juízo pôde apresen
tar a filosofia da história como um dos casos onde o modo de pensar teórico
conduz a uma passagem para o modo de pensar prático, mais precisamente,
um dos casos onde a teleologia natural desemboca numa teleologia moral.
Ainda assim, a justificação da filosofia da história exposta em seu § 83 assen
ta no princípio de conformidade a fins relativa e, portanto, na necessidade
teórico-racional de unificação da natureza em um todo sistemático.
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isso, e na medida em que na Ideia de uma história universal o
progresso histórico é considerado por Kant como fim da nature
za, Medicus é levado a excluir este texto do quadro da filosofia
crítica da história 18 •
De maneira semelhante, tomando a filosofia da história
kantiana apenas como teleologia moral, mas buscando encon
trar um lugar sistemático para a Ideia de uma história universal
no interior da filosofia crítica, Klaus Weyand afirma que a teleo
logia natural presente no texto tem de ser interpretada como
um retorno à doutrina da harmonia preestabelecida leibiniziana
(o que do ponto de vista kantiano certamente não é muito lison
jeiro): o te/os da natureza só poderia concordar com o uso que
os seres humanos fazem de sua liberdade na medida em que
Kant pressupõe uma harmonia preestabelecida entre ambos 19 •
Ainda ecoando a tese da filosofia da história como te
leologia moral, Yirmiahu Yovel exclui não apenas a Ideia de uma
história universal como também todos os demais "textos popu
lares" do quadro de uma filosofia crítica da história. Segundo
Yovel, a filosofia crítica da história deve ser buscada apenas no
que ele chama de "imperativo de realização do sumo bem", a
partir de uma reinterpretação das três Críticas e da Religião nos
limites da simples razão, e não a partir de uma reconstrução dos
18
Considerando que, na Ideia de uma história universal, Kant não havia ainda
rompido com uma noção de teleologia natural constitutiva e dogmática, de
pendente de certa ontologia, Medicus caracteriza a filosofia da história kantia
na da década de 1780 como "ontoteleológica". Segundo ele, apenas após a pu
blicação da terceira Crítica Kant pôde formular uma teleologia independente
de pressupostos ontológicos e constitutivos. Cf. Medicus, F. Kants Philosophie
der Geschichte, p. 8 e 24.
19
Cf. WEYAND, K. Kants Geschichtsphi/osophie, lhre Entwicklung und ihr
Verhiiltnis zur Aufkliirung, p. 179-180. Michel Despland é outro autor que apro
xima a filosofia da história kantiana em idos de 1780 da teodiceia leibniziana,
cf. DESPLAND, M. Kant on History and Religion, p. 171.
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argumentos desenvolvidos nos textos onde Kant se propõe a
tratar da história da humanidade2º .
Nas linhas que seguem buscarei indicar de que modo, na
Ideia de uma história universal, Kant apresenta uma justificação
teórica para a sua ideia de história da humanidade como realiza
ção de um fim da natureza.
A Ideia é composta de nove teses, antecedidas por
uma abertura. Esta abertura apresenta algumas dificuldades
de interpretação, embora o seu objetivo pareça claro: mostrar
que a possibilidade de exposição da história como sistema
exige que abandonemos a perspectiva da falta de propósito
das ações humanas individuais e adotemos a perspectiva de um
"propósito da natureza" para a espécie humana como um todo
(laG, AA 08: 17-8)21 •
A primeira das dificuldades de interpretação diz res
peito à compreensão da frase inicial do texto. Kant afirma que
"qualquer que seja o conceito que se faça da liberdade da von
tade, os seus fenômenos, as ações humanas, como todo outro
acontecimento universal, são determinados segundo leis na
turais universais" (laG, AA 08: 17). A história filosófica, dirá ele
em seguida, ocupa-se da narrativa de tais fenômenos e espera
descobrir um curso regular a que eles estejam submetidos.
A afirmação de que os fenômenos da liberdade da vontade são

°

Cf. YOVEL, Y. Kant and the phi/osophy of history, caps. 1 e 3.
"Os seres humanos, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros mal se
dão conta de que, enquanto perseguem propósitos particulares[ ...] frequente
mente uns contra os outros, seguem inadvertidamente, como a um fio condu
tor, o propósito da natureza" (laG, AA 08: 17). "Como o filósofo não pode pres
supor nos seres humanos e seus jogos, tomados em seu conjunto, nenhum
propósito racional próprio, ele não tem outra saída senão tentar descobrir,
neste curso absurdo das coisas humanas, um propósito da natureza que pos
sibilitasse, todavia, uma história segundo um determinado plano da natureza
para criaturas que procedem sem um plano próprio" (08: 18).
2

21
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determinados segundo leis naturais universais sugere que Kant
esteja se referindo à determinação dos acontecimentos naturais
segundo a lei da causalidade natural. Mas, se isso fosse correto,
deveríamos aceitar que, para representar a condição de possibi
lidade da história filosófica, Kant tomaria partido pela antítese
da "Terceira antinomia" (segundo a qual a liberdade é uma mera
ficção e contradiz o sistema das leis da natureza): todos os fe
nômenos se encadeariam segundo a lei da causalidade natural,
sem lugar para a causalidade pela liberdade. Desta perspectiva,
seríamos levados a considerar a aparente irracionalidade dos
acontecimentos históricos como submetida à mesma legalidade
e determinabilidade dos demais fenômenos naturais. E a histó
ria filosófica corresponderia ao ponto de vista do determinismo
ou mecanismo natural.
Mas, se fosse este o ponto de vista que possibilita o dis
curso filosófico sobre a história, não haveria razão para a ela
boração de uma história filosófica. Assim como, conhecida a
posição de um corpo no espaço e as forças que sobre ele inci
dem, pode-se determinar de antemão o curso futuro de seu mo
vimento, do mesmo modo, o curso futuro dos acontecimentos
humanos poderia ser previamente determinado. Mas assim a
história filosófica não seria a exposição sistemática do agregado
dos fenômenos da liberdade humana.
Ao afirmar, na abertura da Ideia de uma história univer
sal, que a história humana não é uma "história planificada" (laG,
AA 08: 17), o próprio Kant se encarrega de afastar a ideia de
que o ponto de vista a partir do qual a história filosófica se faz
possível corresponda ao do determinismo natural. Uma história
pré-determinada, planificada, afirma ele, corresponderia àquela
de seres que "procedem apenas instintivamente", tais como as
"abelhas" e os "castores" (08: 17). Além disso, o texto kantiano
30-
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é claro: a história se ocupa da narrativa dos fenômenos da "li
berdade da vontade" (08: 17). Portanto, temos de considerar
que Kant pressupõe aqui a solução, e não apenas a antitese, da
"Terceira antinomia" 22 • Seja como for, importa ressaltar que a
condição de possibilidade da história filosófica assenta não em
uma ou outra das afirmações que se opõem na referida antino
mia, mas sim no ponto de vista de uma legalidade da natureza
que não aquela oferecida pela causalidade natural23 •
Conforme mencionei acima, a possibilidade da exposi
ção da história de maneira sistemática pressupõe que se assu
ma a perspectiva de um "propósito da natureza" para a espécie
humana. Ou seja, não é à unidade de regras fornecidas pelo en
tendimento que Kant se reporta ao afirmar que a multiplicida
de sem propósito das ações humanas pode ser remetida a uma
regra de unidade. Isto é, não é da perspectiva da determinação
dos fenômenos segundo a lei da causalidade que a exposição
sistemática da história se faz possível. A legalidade da natureza
A narrativa histórica é a narrativa dos fenômenos da liberdade da vontade
(laG, AA 08: 17). Como produtos de uma causalidade livre, as ações humanas
podem ser consideradas como determinadas por uma causalidade que escapa
às leis universais da natureza. Porém, como efeitos no mundo empírico, como
acontecimentos naturais (como fenômenos, mesmo que fenômenos da liber
dade da vontade), as ações humanas estão também, mas de outro ponto de
vista, sujeitas às leis universais da natureza (cf. 08: 17).
23
Diante deste problema, Friedrich Kaulbach propõe que o conceito de "pro
babilidade" seria a categoria (sucedânea da categoria de causalidade) que
unificaria o agregado de fenômenos da experiência histórica. Segundo ele, o
conceito de probabilidade permitiria conciliar a exigência de regularidade sob
leis (implícita na ideia de que as ações humanas estão sob leis universais da
natureza) com o pressuposto de que as ações humanas são fenômenos que
têm em sua origem uma causalidade livre, cf. KAULBACH, F. "Welche Nutzen
gibt Kant der Geschichtsphilosophie". Diferentemente de Kaulbach, no entan
to, entendo que a regularidade sob leis exigida pela ideia de história se en
contra na teleologia da natureza de Kant e seu necessário caráter heurístico e
regulativo (cf. capítulos 3 e 4).
22
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segundo a qual se faz possível remeter a multiplicidade dos fe
nômenos da liberdade humana a um princípio de unidade, e
que permite a exposição sistemática da história, é de ordem te
leológica. Kant não se refere à categoria de causalidade (ou de
probabilidade24) para pensar a "determinação" dos fenômenos
da liberdade da vontade por leis naturais, mas à ideia de um
"propósito da natureza" (laG, AA, 08: 17). A partir deste ponto
de vista, Kant pretende considerar o desenvolvimento histórico
humano como se correspondesse a um fim da natureza, como
ficará claro na formulação da Primeira Proposição da Ideia de
uma história universal.
Parte da dificuldade em compreender a ideia kantiana de
história reside em nas dificuldades de interpretação da relação
entre lei da natureza e liberdade humana. Veremos que, no con
texto da filosofia da história, assim como no contexto da filoso
fia kantiana do organismo, a noção de lei da natureza pressupõe
uma representação teleológica de natureza, distinta, portanto,
da noção de natureza formulada na Analítica Transcendental da
Crítica da razão pura, i.e., natureza como "encadeamento dos
fenômenos, quanto à sua existência, segundo regras necessá
rias, isto é, segundo leis" (KrV A 216/B 263). Procurei me referir
de passagem à solução da "Terceira antinomia" para contrapor
-me à leitura usual de que a afirmação do caráter numenal da
causalidade pela liberdade (condição da solução da antino
mia) implicaria na filiação à tese de que somos livre apenas no
mundo numênico. Ora, como se sabe, a idealidade da liberda
de é afirmada visando salvar a possibilidade de que no mundo
fenomênico sejamos, ao mesmo tempo, mas sob pontos de vis
tas diferentes, livres e não livres (cf. KrV A 532-77/B 560-87).
24 Como sugere Kaulbach, cf. nota acima.
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Assim, para Kant, a história humana não é senão o resultado
cumulativo do uso que as sucessivas gerações humanas fizeram
e fazem de sua liberdade prática (cf. MAM 08: 115), liberdade
cuja possibilidade fica ao menos salvaguardada de contradição
dada a solução da "Terceira antinomia".
Outra das dificuldades de interpretação relacionadas à
abertura da Ideia de uma história universal vincula-se ao exem
plo escolhido para ilustrar a questão da possibilidade de remis
são dos fenômenos da liberdade à regularidade de leis (teleo
lógicas) naturais. Kant se reporta a fenômenos estatísticos tais
como o número de casamentos e nascimentos. Segundo ele, a
influência da liberdade da vontade sobre os casamentos e nas
cimentos levaria a crer que eles não estão submetidos a regras
que permitam prever seu comportamento (cf. laG, AA 08: 17).
No entanto, as estatísticas concernentes a tais acontecimentos
mostrariam que eles ocorrem com certa regularidade e cons
tância, "do mesmo modo que as inconstantes variações atmos
féricas, que não podem ser determinadas de maneira particular
com antecedência, no seu todo não deixam, todavia, de manter
o fluxo dos rios e outras formações naturais num curso uniforme
e ininterrupto" (08: 17, grifo meu).
A analogia sugerida equipara, de um lado, a influência
da livre vontade dos seres humanos sobre os casamentos com
a inconstância das variações atmosféricas e, de outro, a regula
ridade estatística dos primeiros com o curso uniforme e ininter
rupto do fluxo dos rios etc.
A meu ver, parte da dificuldade de compreensão desta
passagem reside nesta confusão entre os domínios dos fenôme
nos atmosféricos e o das ações livres, que a escolha dos exemplos
parece sugerir. A analogia tem, portanto, um limite claro, pois
a indeterminação causal própria à inconstância das variações
_,33
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atmosféricas pode, em princípio, vir a ser superada conforme
progride a ciência da meteorologia. Diferentemente, a indeter
minação (do ponto de vista da causalidade natural) própria às
ações humanas é, em última instância, insuperável, posto que
decorre do fato de as ações humanas serem determinadas por
uma causalidade livre.
Ou seja, Kant parece equiparar estatística sociológica
(cujos eventos que procura sistematizar, as ações humanas, têm
na origem a causalidade pela liberdade) e regularidade meteo
rológica (cujos eventos são determinados pela lei da causalida
de e podem ser explicados de maneira meramente mecânica),
confundindo dois domínios que, por princípio, deveriam ser tra
tados separadamente. Assim como na primeira dificuldade de
interpretação mencionada acima, esta confusão de domínios
pode levar o intérprete ao equívoco de considerar que a pos
sibilidade de ordenação sistemática da história pressuponha a
tomada de partido pelo ponto de vista do determinismo da cau
salidade natural.
Com efeito, ao longo do texto de Kant ficará claro que
há mais coisas em jogo quando tratarmos da possibilidade do
ajuizamento da natureza como um sistema de fins (cf. 1.4).
O fato de as variações atmosféricas (apesar de sua inconstância,
e ainda que, com o progresso da meteorologia, esta inconstância
possa ser reduzida a séries extremamente complexas de leis em
pírico-causais que expliquem mecanicamente o comportamento
das chuvas e intempéries) manterem o fluxo dos rios e demais
formações naturais num curso uniforme e ininterrupto leva o
investigador da natureza a pressupor que há aí uma relação de
meios e fim, como se as variações atmosféricas tivessem sido
ordenadas com o fim de manter a uniformidade e constância
34.....,
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de tais formações naturais. Do mesmo modo, a relação entre
a multiplicidade aparentemente sem regra dos casamentos e a
constância com que, considerados em conjunto, eles acontecem
leva o historiador filósofo a pressupor aí uma relação conforme
a fins. É este afinal o objetivo de Kant nessa Introdução da Ideia
de uma história universal: chamar atenção para a necessidade
de pressuposição de uma ordenação teleológica no domínio hu
mano e no metereológico.
Conforme mencionado na Introdução deste livro, a Ideia
de uma história universal é frequentemente acusada de dog
matismo25. Não é incomum que se recrimine Kant por recorrer
a noções teleológicas cujo uso nos limites de sua filosofia crí
tica só seria devidamente investigado e estabelecido seis anos
depois, quando da publicação da Crítica da faculdade do juízo.
Diferentemente, procurarei sugerir agora que a Ideia se articula
segundo duas noções cujo uso crítico já havia sido estabelecido
na Crítica da razão pura, a de sistematicidade e de conformida
de a fins da natureza. Mostrando isso, além de rebater a acu
sação de dogmatismo, corroboro minha tese de que a ideia de
história como progresso da humanidade em direção ao desen
volvimento completo das disposições naturais humanas é justi
ficada por Kant a partir do interesse teórico da razão (formulado
já na primeira Crítica).
Nas duas partes do "Apêndice à dialética transcenden
tal" da Crítica da razão pura, ao tratar da utilidade positiva
das ideias da razão, Kant se ocupa da necessidade racional de
ordenação sistemática do conhecimento da natureza. Segundo

MEDICUS, F. Kants Philosophie der Geschichte, p. 9; WEYAND, K. Kants
Geschichtsphilosophie, p. 38 e 177; YOVEL, Y. Kant and the philosophy of
history, p. 154-157.
25
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ele, por sua própria natureza, a razão tende a buscar um "todo
do conhecimento" (KrV A 645/B 673). O problema é que as múl
tiplas séries empíricas, constituídas conforme o investigador da
natureza relaciona os acontecimentos naturais segundo a lei
da causalidade, não apresentam por si mesmas uma unidade
que possibilite a sua ordenação em um sistema. Embora a razão
aspire a um todo do conhecimento da natureza, este todo não
pode ser um objeto do conhecimento. Ou seja, apesar de poder
mos vir a conhecer uma multiplicidade sem fim de séries em
píricas por meio do uso do entendimento, estas séries não nos
dão a conhecer a natureza como um todo unitário e sistemático.
Por isso o entendimento não pode satisfazer a exigência racional
pela unidade da natureza em um todo sistemático. Para satis
fazer o seu interesse pela instituição desse todo, a razão pres
supõe que a natureza possa ser assim ordenada, sem que isso
implique que possamos conhecer esse todo (já que a natureza
em sua totalidade não é um objeto da experiência possível).
O pressuposto de que podemos expor a multiplicidade
de séries e leis empíricas como se ela formasse um todo do co
nhecimento é admitido por Kant na qualidade de um princípio
regulativo da investigação empírica. O que justifica a admissão
dessa hipótese heurística é o próprio interesse teórico-especu
lativo da razão pela unidade sistemática do conhecimento da
natureza (cf. A 644/B 672). Trata-se de um princípio regulativo,
admitido como ficção heurística, que visa atender ao interesse
teórico-especulativo da razão pela unidade da multiplicidade
das séries empíricas e que não determina nada no objeto ao
qual se refere (o objeto imaginário de um todo da natureza).
As três ideias transcendentais (psicológica, cosmológi
ca e teológica) são alguns dos casos da atividade regulativa da
35.....,
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razão na ordenação do material empírico constituído pelo enten
dimento26 . Todas elas pressupõem que a diversidade das séries
empíricas (dos fenômenos da experiência interna, dos fenôme
nos da experiência externa e de toda a experiência possível, res
pectivamente) possa ser ordenada segundo uma unidade, a qual,
entretanto, por definição, enquanto unidade meramente proje
tada27 (a unidade da alma como substância, a unidade de um pri
meiro começo do mundo e a unidade de toda a experiência pos
sível), não é encontrável efetivamente na experiência possível28•
Além das ideias transcendentais, Kant se refere a outros princípios regu
lativos da unidade sistemática exigida pelo interesse teórico da razão: os
princípios da "homogeneidade", "especificação" e "continuidade das formas"
empíricas da natureza (KrVA 651-664/B 679-692); a máxima segundo a qual
deve-se sempre buscar uma unidade das forças da natureza em uma "força
fundamental" (KrV A 649/B 677); e a máxima segundo a qual "é totalmente
impossível demonstrar que uma disposição da natureza, seja ela qual for, não
tenha qualquer finalidade", i.e., que "tudo no animal tem a sua utilidade e sua
intenção boa" (A 688/B 716).
27
"Os conceitos da razão [...] são meras ideias e não têm, evidentemente,
objeto algum em qualquer experiência [... mas] são pensados de modo mera
mente problemático, para fundar em relação a eles (como ficções heurísticas)
princípios regulativos do uso sistemático do entendimento no campo da expe
riência" (KrV A 771/B 799).
28
"Tomando as ideias como princípio, vamos primeiramente ligar (na psicolo
gia), ao fio condutor da experiência interna, todos os fenômenos [...] do nosso
espírito como se este fosse uma substância simples, que existe com identidade
pessoal [...]. Em segundo lugar (na cosmologia), temos de procurar as condições
dos fenômenos naturais, tanto internos quanto externos [...], como se fosse in
finita em si e sem um termo primeiro ou supremo, muito embora não se possa
negar que, exteriormente a todos os fenômenos haja fundamentos primeiros,
meramente inteligíveis, desses fenômenos, mas sem nunca os podermos inte
grar no conjunto das explicações naturais, porque não os conhecemos. Por fim, e
em terceiro lugar (em relação à teologia), devemos considerar tudo o que possa
alguma vez pertencer ao conjunto da experiência possível, como se esta cons
tituísse uma unidade absoluta [...], como se o conjunto de todos os fenômenos
(o próprio mundo sensível) tivesse, fora da sua esfera, um fundamento supremo
[...], ou seja, uma razão originária, criadora [...] como se os próprios objetos pro
viessem deste protótipo de toda a razão" (A 672/B 700).
26
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Na Crítica da razão pura, Kant mostra que o interesse
teórico-especulativo da razão pela unidade sistemática da na
tureza nos remete, por sua vez, à necessidade do encadeamen
to da natureza segundo nexos teleológicos. Kant sustenta que
não podemos representar a ideia de uma unidade sistemática
da natureza senão atribuindo a esta ideia um objeto pensável,
que se põe como mero foco imaginário (admitido como mera
hipótese heurística). A ideia de uma inteligência suprema, isto
é, Deus, cumpre esse papel. Assim, "o interesse especulativo da
razão impõe a necessidade de considerar a ordenação do mun
do como se brotasse do propósito de uma razão suprema", de
modo que a mais alta unidade sistemática possa ser alcançada
(A 687-8/B 715-6)29 •
Indiquei mais acima que, segundo Kant, o conjunto dos
fenômenos da liberdade humana não apresenta nenhum pro
pósito ou unidade racional próprios. O curso da história tomado
em si mesmo é "confuso e sem regra" (laG, AA 08: 17), "absur
do" (08: 18), "entretecido de tolice, capricho pueril [ ...] maldade
infantil e vandalismo" (08: 17). Por isso, o material empírico so
bre o qual o historiador filósofo se debruça é caracterizado por
Kant como um "agregado sem plano" (08: 29). Cabe ao filósofo
encontrar um fio condutor racional (isto é, projetar de maneira a
priori uma unidade) a partir do qual a história possa ser exposta
como um sistema. Portanto, o tipo de operação que o historia
dor filósofo realiza com o conjunto dos fenômenos da liberdade
humana parece ser da mesma ordem que aquele do investiga
dor da natureza com o material composto pelas múltiplas séries
empíricas particulares.
29 As duas noções mencionadas (unidade sistemática e ordenação teleológica
da natureza) serão desenvolvidas em detalhe no capítulo 3.
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Assim, ao menos nos termos em que é justificada no tex
to de 1784, a ideia de história é um caso do uso regulativo da ra
zão, aplicado ao campo dos fenômenos da liberdade da vontade
humana. A ideia de história visa expor o agregado desconexo da
multiplicidade dos fenômenos da liberdade da vontade segundo
um ponto de vista que possibilite a sua ordenação sistemática,
assegurando assim à história humana a maior inteligibilidade
possível. Por isso, pode-se afirmar que o interesse teórico-es
peculativo da razão pela inteligibilidade deste conjunto de obje
tos específicos (os fenômenos da liberdade humana) justifica a
"tentativa filosófica de elaborar a história universal do mundo"
{08: 29). Segundo entendo, é a mencionada tendência natural
da razão à constituição de uma "sistemática do conhecimento",
tendência a considerar o "encadeamento [das leis empíricas] a
partir de um princípio" (KrV A 645/B 674), que justifica a expo
sição do curso da história humana "segundo uma ideia de como
deveria ser o curso do mundo, se ele fosse adequado a certos
fins racionais" {laG, AA 08: 29).
Ainda assim, esta interpretação não é ponto pacífico. Há
quem afirme que se a filosofia da história apresentada na Ideia
de uma história universal se justificasse apenas como um caso
do uso regulativo das ideias da razão seria preciso concluir que
Kant aplicou incorretamente o "método regulativo", incorren
do no erro dogmático de impor arbitrariamente fins à natureza.
A história filosófica seria, por isso, um "erro dogmático de Kant[...]
pela aplicação incorreta da teoria do uso regulativo das ideias" 30•
Joel Klein, por exemplo, sustenta que, dada a impos
sibilidade da refutação ou confirmação das proposições que
constituem a aplicação da ideia de história aos conhecimentos
3

°

KLEIN, J. "Os fundamentos teóricos e práticos da filosofia kantiana", p. 175.
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históricos particulares, o entendimento não pode desempenhar
nenhum controle sobre a atividade da razão. Segundo Klein, este
controle da atividade da razão seria a contraparte necessária do
método regulativo exposto no "Apêndice à Dialética Transcen
dental" e Kant o teria negligenciado na Ideia de uma história uni
versa/31 . Tuto indica, entretanto, que esta interpretação se apoia
numa compreensão questionável do papel atribuído por Kant ao
uso regulativo das ideias da razão. Isto porque, segundo Kant,
a ideia de unidade sistemática tem de ser pressuposta a priori
e de maneira indeterminada e não cabe ao entendimento ne
nhum papel de "controle" sobre a atividade da razão. Ao invés
disso, o papel desempenhado pelo entendimento consiste em,
através da via empírica, buscar preencher a unidade sistemáti
ca pressuposta racionalmente e de maneira a priori pela razão
(KrV A 693/B 721). Dada a indeterminação da ideia de unidade
sistemática pressuposta pela razão, cabe ao entendimento tão
somente preenchê-la com determinações empíricas.
Penso que é exatamente este método do uso regulativo
das ideias da razão que Kant aplica na Ideia de uma história uni
versal. Uma vez pressuposta a ideia indeterminada de que a his
tória pode ser concebida como um sistema unitário passa-se a
buscar, pela via empírica, sua determinação particular. É preciso
preencher a ideia indeterminada de progresso humano como fim
da natureza com conteúdos determinados. Então, descobre-se
pela "observação [ ...] do jogo da liberdade da vontade huma
na" que se pode reconhecer na história um desenvolvimento
31 Klein afirma que "os conhecimentos empíricos são a pedra de toque da ver
dade da unidade sistemática" ("Os fundamentos teóricos e práticos da filosofia
da história kantiana", p. 175). Mas, segundo entendo, se fosse assim, a uni
dade sistemática não seria uma unidade projetada de maneira a priori, mas,
inversamente, resultado de mera indução a partir de dados empíricos.
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continuamente progressivo das disposições naturais humanas
(laG, AA 08: 17, grifo meu). Avançando na determinação da
ideia, a investigação empírica permite encontrar um dado parti
cular da natureza humana que preenche a unidade sistemática
histórica projetada, qual seja, a insociável sociabilidade. A inso
ciável sociabilidade, dado antropológico que reside "manifesta
mente na natureza humana" (cf. 08: 20), é o meio de que se ser
viria a natureza para a realização do seu fim. Além da insociável
sociabilidade, o progresso das instituições jurídicas é outro dado
empírico verificável que preenche a ideia do desenvolvimento
progressivo das disposições humanas, pois, como indica Kant,
pela observação "descobrimos um curso regular de aperfeiçoa
mento da constituição política em nossa parte do mundo", des
de os gregos, passando pelos romanos, pelos bárbaros e che
gando até nós (08: 29).
Com isso, temos delineados os meios conceituais a par
tir dos quais Kant justifica a tese da história como progresso em
direção ao desenvolvimento completo das disposições e talen
tos da espécie humana. Não se trata, evidentemente, de um co
nhecimento, mas apenas de uma ideia pressuposta de maneira
a priori com vistas a garantir unidade e inteligibilidade a uma
multiplicidade que, de outro modo, seria mero agregado sem
plano. É nesta justificação teórica que reside o caráter propria
mente crítico da ideia de histórica filosófica kantiana tal qual for
mulada em 1784 na Ideia de uma história universal.
A pressuposição de que os fenômenos da liberdade hu
mana podem ser ordenados sistematicamente como se mos
trassem a realização de um propósito da natureza (o desen
volvimento progressivo das disposições originárias da espécie
humana) justifica-se a partir da necessidade racional de ordena
ção sistemática dos conhecimentos empíricos. Representando
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o mundo como se fosse produto de uma causa inteligente (re
presentação que oferece à razão a perspectiva de ordenação
teleológica da natureza) podemos atender à necessidade da ra
zão de ordenar a natureza como um todo unitário. A unidade
suprema da razão é a unidade de um todo teleológico. O histo
riador filósofo não faz mais do que aplicar essa representação
teleológica ao domínio dos fenômenos da liberdade humana,
considerando-os como se fossem ordenados de acordo com um
fim da natureza, o desenvolvimento completo das disposições
naturais humanas originárias.

1.3

O curso da história: desenvolvimento das
disposições naturais originárias, insociável
sociabilidade e ordem jurídica

Reconstruirei agora o percurso argumentativo da Ideia
de uma história universal, com a intenção de chamar atenção
para o conteúdo das teses que a compõem. Alguns dos temas
apresentados aqui são retomados por Kant em outros escritos
e os problemas principais a eles relacionados (a noção mesma
de desenvolvimento das disposições originárias voltadas ao
uso da razão, o modo como as ideias do direito público figu
ram na filosofia da história kantiana e a relação entre progres
so jurídico e progresso moral) serão desenvolvidos apenas na
Segunda Parte deste livro.
Como indiquei anteriormente, a Ideia de uma história
universal é composta de nove proposições. As primeiras sete
desenvolvem o conteúdo da ideia de história, enquanto as pro
posições oito e nove retomam a questão da legitimidade do pro
jeto de redação de uma história universal da humanidade. Por
fim, a Nona Proposição introduz também a questão da utilidade
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prático-moral da exposição sistemática da história, que será
abordada na próxima seção.
A Primeira Proposição recorre à máxima teleológica
segundo a qual "todas as disposições naturais de uma criatura
estão destinadas32 <sind bestimmt> a um dia se desdobrar <aus
wickeln> completamente e conforme a um fim" (laG, AA 08:
18). Kant aqui toma partido pela teoria biológica da epigênese
(cf. KU, AA 05: 423-424), que, no século XVIII, era alvo de intenso
debate nos meios científicos europeus e opunha-se às teorias
biológicas da pré-formação individual33 • Grosso modo, a teoria
A noção de destinação <Bestimmung> tem um papel central na teleolo
gia da natureza kantiana. Primeiramente, esta noção assume uma conotação
biológico-natural. Os seres naturais estão destinados <sind bestimmt> a des
dobrar todas as suas disposições naturais. A destinação dos seres naturais em
geral (isto é, tanto os seres humanos quanto dos animais não capazes do uso
da razão) corresponde ao desdobramento completo de suas disposições origi
nárias e Kant se refere a ela como "destinação animal" (Refl 1523, AA 15: 895;
cf. também MAM 08: 116-8, nota) ou "destinação física" (Anth, AA 07: 325).
Em segundo lugar, no contexto da espécie humana, a ideia de destinação as
sume conotação racional-prática e, sobretudo, moral. A destinação da espé
cie humana corresponde ao desenvolvimento de suas disposições naturais
voltadas para o uso da razão (cf. laG, AA 08: 18) e ela seria, segundo Kant,
uma "destinação moral" (MAM, AA 08: 118; RGV, AA 06: 50, 60; KpV 05: 122).
Importa ressaltar que a destinação natural dos seres vivos não racionais
(a destinação animal ou física) é um processo fechado (compreendendo gera
ção, crescimento e morte) alcançado por cada indivíduo, enquanto a destina
ção racional ou moral daquele ser vivo dotado de razão, isto é, do ser humano,
é um processo aberto (que pressupõe o desenvolvimento de capacidades ra
cionais, a transmissão do legado cultural e que se prolonga indefinidamente).
Entre os seres humanos, apenas a espécie, numa série indefinida de gerações,
pode alcançar a sua destinação. A destinação dos seres vivos não racionais é
alcançada por instinto, enquanto a destinação do ser humano pressupõe um
fazer de si mesmo, isto é, pressupõe o uso da razão enquanto capacidade de
determinar a vontade (Anth, AA 07: 321).
33
A teoria da pré-formação individual afirmava que cada indivíduo é gerado
com todas as estruturas e propriedades que se encontram no indivíduo adulto.
A vida consistiria apenas no processo de crescimento destas estruturas, as
quais se encontrariam dadas em miniatura desde o embrião (no caso do ser
32
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da epigênese defende que no momento da criação cada espé
cie de seres vivos (plantas e animais) foi dotada de disposições
(órgãos internos e externos, estruturas fisiológicas, etc.) natu
rais constantes. A vida de cada ser vivo consistiria no processo
de desdobramento <Auswickelung> dessas disposições originá
rias ao longo do tempo. O fato de certos indivíduos partilharem
das mesmas disposições e serem capazes de, reproduzindo-se,
legarem-nas a descendentes férteis faria deles indivíduos de
uma mesma espécie. No momento da geração, as disposições
originárias da espécie seriam transmitidas ao novo indivíduo e o
processo teria início novamente.
Tal qual defendida por Kant, a máxima teleológica for
mulada na Primeira Proposição da Ideia deve ser entendida
como um princípio regulativo da investigação científica. O prin
cípio não é extraído da experiência dos objetos (e nesse senti
do não é constitutivo da experiência que temos dos objetos),
mas apenas "confirmado, tanto pela observação externa quanto
pela interna ou anatômica" {laG, AA 08: 18). Trata-se somen
te de um princípio admitido racionalmente (e confirmado, não
provado, pela observação empírica) para que se possa alcançar
a unidade de "uma natureza regulada por leis", de modo que
uma "indeterminação desconsoladora [não] tome o lugar do fio
condutor da razão" {08: 19). Efetivamente, no final da Dialética
Transcendental da Crítica da razão pura, Kant já havia discutido
esta máxima dos fisiólogos e demais investigadores das recen
tes ciências da vida orgânica, no contexto da doutrina do uso
humano, por exemplo, defendia-se que haveria no espermatozoide uma es
pécie de homúnculo que cresceria até a constituição do indivíduo adulto).
Cf. MCLAUGHLIN, P. Kants Kritik der te/eo/ogischen Urteilskraft, cap. 1.
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regulativo das ideias e dos princípios de ordenação teleológica
da natureza (cf. KrV A 687/B 715).
Da Segunda até a Sétima Proposição temos a aplica
ção do princípio teleológico exposto acima à espécie humana.
Os seres humanos são dotados de certas disposições que os di
ferem de todas as demais espécies de seres vivos conhecidos:
as disposições naturais originárias voltadas ao uso da sua razão.
O fato de possuírem razão ou, mais precisamente, o fato de se
rem aptos a desenvolver a capacidade de fazer uso da razão,
distingue o processo de desenvolvimento <Entwicklung> das
disposições naturais dos seres humanos do processo de desdo
bramento <Auswicklung> das disposições das demais espécies
de seres vivos34 •
As disposições naturais dos animais não aptos ao desen
volvimento da razão desdobram-se completamente em cada
indivíduo e, portanto, a destinação do indivíduo e a da espécie
coincidem perfeitamente. O desenvolvimento completo das dis
posições naturais humanas voltadas para o uso da razão só pode
ser alcançado pela espécie como um todo (cf. laG, AA 08: 18).
O motivo é que a razão é uma capacidade que precisa de "tenta
tivas e ensinamentos para progredir, aos poucos, de um grau de
inteligência a outro" o que só se realiza em "uma série talvez in
definida de gerações que transmitam umas às outras as suas lu
zes" (08: 19). Além de definir a espécie em sua totalidade como
a portadora da possibilidade de realização da destinação dos
seres humanos, esta peculiaridade do desenvolvimento das dis
posições naturais racionais define um dos traços característicos

34 Sobre a distinção entre o processo de desdobramento <Auswicklung> das
disposições animais ou físicas e o processo de desenvolvimento <Entwicklung>
das disposições racionais ou morais, cf. capítulo 9, seção 1.
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da filosofia da história kantiana: a ideia de que o processo de
desenvolvimento histórico pressupõe a ideia de transmissão do
legado cultural35 • O aspecto cultural do desenvolvimento das
disposições naturais racionais, isto é, o fato da razão ser uma
faculdade que precisa ser desenvolvida, cultivada, faz com que
cada nova geração tenha de percorrer novamente (aprender de
novo) todo o processo cultural trilhado pelas gerações anterio
res para que a espécie possa progredir de um grau de desenvol
vimento a outro.
Note-se que "razão" é definida inicialmente de maneira
bastante ampla, como "capacidade de ampliar as regras e pro
pósitos do uso de todas as suas [da humanidade] forças muito
além do instinto natural" (laG, AA 08: 18). Não obstante, já se
mostra nesta definição o significado prático que assume o curso
da história humana enquanto desenvolvimento da capacidade
de fazer uso da razão. Ele diz respeito ao desenvolvimento da
capacidade humana de ampliar sua existência para além do ins
tinto natural. A Terceira Proposição mostrará de maneira mais
clara que devemos entender a razão sobretudo em seu sentido
prático, pois Kant se refere à "razão e a liberdade da vontade
que nela se funda" (08: 19). Num primeiro momento, menciona
-se a dimensão técnica e pragmática da razão. Em função de sua
própria natureza enquanto criatura animal, os seres humanos
tiveram de desenvolver suas disposições racionais com o propó
sito da "obtenção dos meios de subsistência [...], [d]a conquis
ta da segurança externa e da defesa" bem como da obtenção
de "todos os prazeres que podem tornar a vida agradável" e da
"prudência" (08: 19) . Por fim, menciona-se também a dimensão
propriamente moral da noção de razão, pois também "a bondade
35 Cf. adiante capítulo 9, seção 2.
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de sua vontade11 e a "perfeição interna do modo de pensar 11 tive
ram de ser desenvolvidas pela espécie humana (08: 19).
E isso confirma a ideia apresentada na seção 1.1, segundo
a qual a destinação da espécie humana compreende o desenvol
vimento daquelas três ordens de disposições voltadas para o uso
da razão, a disposição técnica (que capacita os seres humanos à
busca pela subsistência, segurança e defesa), a pragmática (pela
qual eles desenvolvem suas habilidades sociais e aprendem a agir
com prudência) e a moral (pela qual desenvolvem a bondade da
vontade e perfeição do modo de pensar, isto é, a disposição sub
jetiva de agir conforme ordena a lei objetiva prática).
Deve-se ressaltar que Kant insiste que são os próprios
seres humanos que proporcionam a si mesmos o processo de
desenvolvimento das disposições naturais racionais da espécie.
A participação da espécie em qualquer eventual "felicidade11 ou
"perfeição" futuras não será senão fruto do trabalho e esforço
das sucessivas gerações, "inteiramente sua própria obra", "mé
rito exclusivo seu" (laG, AA 08: 19-20). Com isso, Kant indica o
modo como se devem interpretar as noções de "natureza" e
de "fim da natureza". Quanto à primeira, não se trata de uma
instância divina dotada de poder sobre-humano a desenvolver
a história a despeito da liberdade dos indivíduos36 • Apesar de
tratar-se efetivamente de uma instância a que Kant atribui uma
série de atributos antropomórficos (vontade, saber, utilização
de meios para atingir fins etc.) (cf. 08: 19-24), a interpretação
da ideia de natureza no contexto das máximas teleológicas
introduzidas na Crítica da razão pura deve levar a moderar a
36 Tal como entende BRANDT, R. Die Bestimmung des Menschen bei Kant,
p. 217-221. Esta interpretação foi defendida também por MEDICUS,
F. Kants Philosophie der Geschichte, p. 33-34 e por WEYAND, K. Kants
Geschichtsphilosophie, p. 106.
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pretensão cognitiva ou epistemológica a ela associada: trata-se
tão somente de uma ficção heurística elaborada com a preten
são de garantir inteligibilidade e sistematicidade ao conjunto de
fenômenos da liberdade humana37 • Quanto à segunda, apesar
de Kant descrever o progresso histórico como um "fim da natu
reza", esse progresso não é senão fruto do exercício da liberda
de dos seres humanos (cf. MAM, AA 08: 115) e todo o desenvol
vimento pelo qual a espécie passou (e porventura passará) foi
(e será) alcançado "por meio de seu trabalho" (laG, AA 08: 20,
cf. também MAM, AA 08: 118; Anth, AA 07: 324).
Consideremos agora outro elemento fundamental da
história filosófica desenvolvido na Ideia de uma história uni
versal e retomado em todos os outros escritos sobre história
publicados por Kant: a concepção de que o antagonismo entre
os indivíduos opera como o meio do desenvolvimento político
da humanidade.
Como acabamos de ver, as disposições naturais huma
nas são de tal modo talhadas que oferecem as condições para
que os seres humanos, por meio de sua própria atividade,
37 Evidentemente, a figura metafórica de uma natureza dotada de atributos an
tropomórficos não se confunde com a natureza materialiter spectata, "conjunto
de todos os fenômenos" (KrV B 163), nem com a natureza formaliter spectata,
"encadeamento dos fenômenos, quanto à sua existência, segundo regras necessá
rias, isto é, leis" (KrV A 216/B263), estabelecidas na "Analítica transcendental"
da Crítica da razão pura. O Apêndice à Dialética Transcendental da primeira
Crítica justifica a pressuposição de que a natureza foi ordenada por uma inteli
gência suprema como a única maneira de a razão alcançar a aspirada máxima
unidade sistemática do conhecimento empírico. Daí Kant afirmar naquele con
texto que "sabedoria e [...] providência da natureza ou [...] sabedoria divina
[... são] expressões sinônimas; preferimos mesmo a primeira expressão, na
medida em que se trata da razão meramente especulativa, porque modera
a nossa pretensão de afirmar mais do que estamos autorizados e, ao mesmo
tempo, reconduz a razão ao seu próprio campo, a natureza" (KrV A 701/B 729).
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desenvolvam as suas potencialidades racionais. A Terceira P ro
posição mencionava o fato de os seres humanos, diferentemen
te de outros seres vivos, não serem dotados de características
físicas que lhes possibilitem alcançar o fim da autoconservação
de maneira meramente instintiva (cf. laG, AA 08: 19-20). Despro
vido dos "chifres do touro", das "garras do leão" ou dos "dentes
do cachorro", somente dotado de mãos, os seres humanos ti
veram de, através de seu trabalho, elevar-se da rudeza de sua
natureza até a "máxima destreza" de sua racionalidade (08: 19).
Assim como estas propriedades físicas incitam os seres humanos
ao desenvolvimento da razão, também um certo dado antropo
lógico opera no mesmo sentido. Trata-se da insociável sociabili
dade humana, isto é, a "tendência [dos seres humanos] a entrar
em sociedade que está ligada a uma oposição geral que ameaça
constantemente dissolver essa sociedade" (08: 20). Segundo
Kant, o "antagonismo" é "o meio de que a natureza se serve
para realizar o desenvolvimento de todas as suas disposições"
(08: 20). Ele é o mecanismo natural básico por meio do qual a es
pécie desenvolve suas disposições em direção à sua destinação
(cf. laG, AA 08: 20-22; ZeF, AA 08: 360-368; TP, AA 08: 310-312;
Anth, AA 07: 322).
A noção de que o antagonismo entre os seres humanos
em sociedade opera no sentido de promover o desenvolvimen
to das potencialidades humanas não é propriamente uma no
vidade kantiana. A expressão "insociável sociabilidade" parece
remontar a Montaigne38 e aos primórdios do liberalismo, mas

38 "Não há nada tão insociável e sociável quanto o ser humano: um pelo seu
vício, outro por sua natureza", MONTAIGNE, M. E. "De la solitude", Essais.
Paris: lmpremerie nationale Editions, 1988, v. 1, p. 388.
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assume uma relevância central na filosofia prática kantiana39 •
Enquanto animal dotado da faculdade da razão e capaz de se
fazer racional, o ser humano tende à socialização, isto é, o im
pulso à sociedade está contido nas disposições originárias hu
manas40. No entanto, este impulso natural à socialização assume
uma qualidade insociável, já que a busca de cada um para que
o outro não lhe seja superior dá lugar a um desejo injusto de
adquirir superioridade sobre os demais, qualidade que Kant atri
bui à disposição para a humanidade (RGV, AA 06: 26-7)41 . Com a
intenção de não perderem sua superioridade sobre os demais,
os indivíduos são levados a desenvolver os seus talentos, de tal
modo que a insociável sociabilidade termina por servir "como
móbil para a cultura", entendida como a promoção e desenvolvi
mento dos talentos humanos (06: 27): "sem aquelas qualidades
da insociabilidade- em si nada agradáveis-, das quais surge a
oposição que cada um deve necessariamente encontrar às suas
pretensões egoístas, todos os talentos permaneceriam eterna
mente escondidos, em germe" (laG, AA 08: 21).
A insociável sociabilidade está ligada a três paixões dis
tintas, todas elas oriundas da vida em sociedade: a ânsia de hon
ras <Ehrsucht>, a ânsia de dominação <Herrschsucht> e a ân
sia de posse <Habsucht>. Para Kant, essas paixões são desejos
de natureza social, isto é, "dirigem[-se] propriamente apenas
Cf. WOOD, A. "Unsociable Sociability: The Anthropological Basis of Kantian
Ethics", ln: Philosophical Topics, v. 19, n. 1, p. 325-351, 1991.
40
Por vezes, Kant localiza a insociável sociabilidade na disposição pragmática
dos seres humanos (cf. Anth, AA 07: 322), por outras, na sua disposição para a
animalidade ou disposição técnica (cf. RGV, AA 06: 26). O que talvez explique
essa oscilação é o fato de que Kant oscila também com relação à sede da incli
nação humana para a vida em sociedade, na Antropologia ela é localizada na
disposição pragmática, enquanto na Religião, na disposição para a animalidade.
41
A "disposição para a humanidade" da Religião corresponde à "disposição
pragmática" da Antropologia.
39
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aos seres humanos, e também apenas por eles podem ser sa
tisfeitas" (Anth, AA 07: 269). Por isso, ainda que tenham uma
origem autointeressada42 e apontem para o isolamento do in
divíduo, estas paixões necessitam da vida em comunidade para
poderem ser satisfeitas. Daí Kant afirmar que o antagonismo,
"despertando todas as forças do ser humano, o leva a superar a
sua tendência à preguiça e, movido pela ânsia de honra, ânsia
de dominação ou pela ânsia de posse, a proporcionar-se uma
posição entre companheiros que ele não atura, mas dos quais
não pode prescindir" (laG, AA 08: 21).
Na Quarta Proposição da Ideia, Kant ressalta a confor
midade a fins que se verifica na insociável sociabilidade huma
na e, por isso, afirma que ela é "o meio de que a natureza se
serve para realizar" o fim do desenvolvimento das disposições
humanas. No entanto, cumpre mais uma vez enfatizar que não
se deve hipostasiar a figura heurística da natureza que opera
em conformidade a fins. O antagonismo social enquanto meio
de que se serve a natureza para a realização de seu fim não é
causa do desenvolvimento das disposições, e menos ainda o é
a despeito da liberdade humana. É preciso entender a hipótese
do progresso humano, e o papel da insociabilidade enquanto
meio utilizado pela natureza para a promoção de seu "fim", no
contexto do uso regulativo da ideia de história.
Uma vez admitida a ideia de que a história pode ser
exposta na forma de um sistema que se apresenta como o de
senvolvimento regular das disposições humanas, trata-se de en
contrar dados que possam preencher a ideia. Descobre-se então
42 Essas três paixões têm origem no amor de si <Se/bstliebe>, em particular
no desejo de ter em seu poder as inclinações dos outros seres humanos para
poder dirigi-las e determiná-las segundo as próprias intenções (cf. Anth, AA,
07: 271).
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que as inclinações egoístas dos indivíduos podem desempenhar
esse papel. Enquanto se considera os indivíduos e suas inten
ções apenas em sua particularidade não se pode atribuir a eles
nenhuma conformidade a fins, e o curso da história em seu todo
aparece como uma multiplicidade desordenada. Mas, quando
os consideramos da perspectiva da ideia de história como sis
tema, pode-se compreender que os seres humanos, ao exerce
rem sua liberdade individual, cada qual buscando seu propósito
particular e sem atentar para o resultado coletivo de seus esfor
ços, trabalham no sentido de desenvolver as potencialidades do
todo da humanidade. A consideração do antagonismo social no
quadro da ideia de história pensada como ordenada segundo
um propósito da natureza permite a Kant afirmar que a inso
ciável sociabilidade é o meio de que se serve a natureza para a
realização do seu fim.
Indício claro de que não se deve interpretar o propósito
da natureza como operando em detrimento da liberdade huma
na é o fato de que, se os seres humanos não intervêm racional
mente no mecanismo do antagonismo social, o seu resultado
inicialmente positivo (despertar a humanidade da indolência e
levar à saída da tutelagem dos instintos animais e ao desenvol
vimento da razão) tende a ser anulado. Sem a necessária auto
coação legal, o antagonismo terminaria por trazer abaixo o seu
sentido civilizatório. Sem a instituição de uma ordem legal (isto
é, sem a intervenção racional dos seres humanos sobre o anta
gonismo inicialmente sem leis do estado natural) que discipline
os impulsos egoístas, a insociável sociabilidade terminaria por
ter consequências danosas. Tal como Kant insiste em afirmar, o
antagonismo é o meio para a realização do desenvolvimento das
disposições humanas apenas "na medida em que ele se torna ao
fim a causa de uma ordem regulada por leis" (laG, AA 08: 20).
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Com isso, chegamos ao terceiro elemento do curso da
história explorado nas proposições da Ideia de uma história uni
versal: a ideia de progresso político. A instituição de uma cons
tituição civil perfeitamente justa é tomada como meta subalter
na, embora indispensável, do progresso histórico, na medida em
que, segundo Kant, somente neste contexto jurídico as disposi
ções racionais humanas podem se desenvolver completamente
(cf. laG, AA 08: 22). Isto é, se o desenvolvimento completo das
disposições é fim da natureza e se apenas no contexto de uma
constituição civil perfeita as disposições podem se desenvolver
completamente, então, a instituição de uma constituição civil
perfeita também é fim da natureza.
Ao mesmo tempo, a ordem político-jurídica instaurada
pela constituição civil em dado Estado só pode garantir o desen
volvimento dos cidadãos na medida em que ela mesma não es
tiver ameaçada exteriormente pelos demais Estados, de modo
que "o problema do estabelecimento de uma constituição civil
perfeita depende do problema da relação externa entre os Es
tados" (08: 24). Daí a formulação da Oitava Proposição, na qual
Kant resume toda sua concepção de história:
Pode-se considerar a história da espécie humana, em
seu conjunto, como a realização de um plano oculto
da natureza para estabelecer uma constituição políti
ca perfeita interiormente e, quanto a este fim, tam
bém exteriormente perfeita, como o único estado no
qual a natureza pode desenvolver plenamente na hu
manidade todas as suas disposições (laG, AA 08: 27).

A insociável sociabilidade opera tanto na instituição da
constituição civil quanto na instituição da ordem jurídica inter
nacional (cf. laG, AA 08: 24). No primeiro caso, Kant menciona o
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fato de a liberdade sem leis dos selvagens levar o antagonismo
entre os indivíduos a tal grau que termina por necessitá-los a
instituir uma ordem legal, de modo a impedir que eles se des
truam uns aos outros. A miséria que os seres humanos causam
a si mesmos no estado de ausência de leis os coage "a abdicar
de sua liberdade brutal e a buscar a tranquilidade e segurança
numa constituição conforme leis" (08: 24). De maneira análoga,
a insociabilidade entre os Estados, por meio da miséria causa
da pela guerra, ou ao menos pela necessidade de estar sempre
de prontidão para ela, conduz os Estados a "sair do estado sem
leis dos selvagens para entrar numa confederação de nações
<Vo/kerbund> em que todo Estado, mesmo o menor deles, pu
desse esperar sua segurança e direito não da sua própria força
ou do seu próprio juízo legal, mas somente desta grande confe
deração de nações" (08: 24)43 •
Na Ideia, Kant não explicita por qual razão a constituição
política perfeitamente justa (tanto interna quanto externamen
te) seria o estado mais adequado para o desenvolvimento das
disposições naturais humanas. Entretanto, podemos encontrar
indicações a esse respeito. Na Quinta Proposição, a constitui
ção perfeitamente justa é definida como aquela que "permite a
máxima liberdade e, consequentemente, um antagonismo geral
de seus membros" (laG, AA 08: 22). Ora, se a constituição civil
perfeita é aquela que permite a máxima liberdade (em senti
do negativo, liberdade de fazer tudo o que não faça injustiça ao
43 Em outros textos Kant se refere à necessidade de que a instituição jurídica
internacional seja mais do que uma mera federação, parecendo atribuir-lhe
também características próprias de um Estado mundial, tal como a liberdade
de promulgar leis coativas (cf. ZeF, AA 08: 357). No capítulo 10, seção 2, discuto
a aparente oscilação de Kant entre a ideia de Estado de nações <Volkerstaat>
e a de confederação de nações <Volkerbund>.
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outro) e com isso "um antagonismo geral" entre os indivíduos
e se, como vimos, o antagonismo entre os indivíduos é o meca
nismo por meio do qual se dá o desenvolvimento dos talentos e
disposições humanas, então, pode-se inferir, a constituição civil
que permite o maior antagonismo entre os indivíduos é a que
oferece as melhores condições para o desenvolvimento das dis
posições e talentos dos indivíduos.
Outro elemento vinculado à questão de por que a cons
tituição civil justa oferece as condições unicamente sob as quais
o desenvolvimento completo das disposições naturais humanas
pode ser alcançado diz respeito à necessidade humana de coa
ção e disciplina. Por meio da célebre imagem das árvores na flo
resta44, Kant ilustra a ideia de que a vida em sociedade oferece
a coação social necessária para que o antagonismo seja discipli
nado e, com isso, direcionado para o desenvolvimento das dis
posições, neutralizando o efeito perverso da liberdade sem leis.
Se voltarmos à definição da boa constituição na Quinta
Proposição, veremos que, por permitir a máxima liberdade dos
cidadãos, ela propicia também a maior determinação e resguar
do dos limites desta liberdade. "Apenas sob tal cerco, como é a
união civil, as mesmas inclinações [egoístas] produzem o melhor
efeito" (laG, AA 08: 22). Assim, a posição de Kant é a de que a
conjunção entre liberdade e coação, propiciada pelo ingresso no
estado civil, oferece a condição mais propícia ao desenvolvimen
to das disposições naturais humanas. Apenas uma constituição
civil que garanta estes dois elementos no mais alto grau oferece
44 "Assim como as árvores num bosque, procurando roubar umas às outras
o ar e o sol, impelem-se a buscá-los acima de si, e desse modo obtêm um
crescimento belo e aprumado, as que, ao contrário, isoladas e em liberdade,
lançam os galhos a seu bel-prazer, crescem mutiladas, sinuosas e encurvadas"
(laG, AA 08: 22).
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as condições adequadas para o desenvolvimento completo das
disposições originárias dos seres humanos.
Devemos notar que à noção de constituição justa desen
volvida pela Ideia falta o critério que passará a definir a justiça
nos textos sobre direito, política e filosofia da história publicados
por Kant ao longo da década de 1790. Em escritos como Sobre a
expressão corrente {1793), À Paz Perpétua {1794), Doutrina do
direito (1797) e O Conflito das faculdades (1798} a liberdade po
lítica ou jurídica deixa de equivaler meramente à autorização de
se fazer tudo que se quiser contanto que não se faça injustiça a
ninguém, passando também a incluir necessariamente "a facul
dade de não obedecer quaisquer leis externas senão enquanto
lhes puder dar o meu consentimento" (ZeF, AA 08: 350; cf. tam
bém TP, AA 08: 294-295). Desde então, Kant passa a definir a
constituição política justa como republicana45 • Com efeito, falta
à Ideia essa noção de autolegislação pública e não há no texto
nenhuma referência à constituição republicana. A posição de
Kant parece aí muito mais próxima a uma concepção liberal de
liberdade política ou jurídica do que daquela que caracterizará
o republicanismo kantiano da década de 1790, a ponto de um
autor como Noberto Bobbio afirmar que "a liberdade na qual se
inspira sua [de Kant] concepção de direito, de Estado e de histó
ria não é a democrática [isto é, a republicana], mas a liberal" 46•
Além da ausência da ideia de constituição republica
na, também a aposta kantiana em que o antagonismo entre os
45 Republicana é a constituição "fundada, em primeiro lugar, segundo os prin
cípios da liberdade dos membros de uma sociedade (enquanto seres huma
nos); em segundo lugar, em conformidade com os princípios da dependência
de todos em relação a uma única legislação comum (enquanto súditos); e, em
terceiro lugar, segundo a lei da igualdade dos membros (enquanto cidadãos)"
(ZeF, AA 08: 349-50).
46 BOBBIO, N. "Deux notions de la liberte dans la pensée politique de Kant",
p.117.
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indivíduos levará ao desenvolvimento dos talentos e disposições
da humanidade aponta para uma forte semelhança com teorias
do liberalismo clássico47 (em particular com a teoria da "mão
invisível" de Adam Smith48 ). Estaria, portanto, correta a conclu
são de Bobbio, segundo a qual Kant defende "uma concepção
liberal de história (história como teatro dos antagonismos)",
assim como uma "concepção liberal do direito (o direito como
condição da coexistência das liberdades individuais)" 49? Ou seja,
poderiam as concepções kantianas de história, direito e política
ser tomadas como estritamente liberais?
A meu ver essa interpretação é questionável, tanto para
o caso restrito da Ideia de uma história universal quanto no que
diz respeito à filosofia da história e à filosofia política kantiana
como um todo50 • Com relação à questão que me motiva por ora,
Segundo Bobbio, a "definição implícita de liberdade que se extrai do conjun
to do seu [de Kant] sistema" seria "liberal" e não "democrática" ("Deux notions
de la liberté dans la pensée politique de Kant", p.112-113).
48 Cf. SM 1TH, A. An lnquiry lnto the Natural Cause of the Wea/th of the Nations,
p. 423.
49
BOBBIO, N. "Deux notions de la liberté dans la pensée politique de Kant",
p.116.
50 A leitura meramente liberal da filosofia política (e da filosofia da história)
kantiana tem sido recorrentemente questionada em tempos recentes. Distin
guindo entra uma "época da natureza", na qual a natureza conduz o desenvol
vimento dos talentos e disposições humanos, e uma "época da liberdade", a
época da moralidade, que se iniciaria com o esclarecimento e na qual a razão
e a liberdade conduziriam o desenvolvimento da humanidade, Allen Wood
afirma o seguinte: "A filosofia política de Kant, ou a filosofia do direito, con
siderada por si mesma, é apenas uma versão do liberalismo clássico [ ...] Mas
o pensamento político kantiano deve ser visto no contexto de sua filosofia da
história. Embora o Estado aparentemente continue depois da paz com justiça
ser alcançada, sua função na vida humana pertence propriamente apenas à
primeira fase da história humana, à 'época da natureza"', à qual se segue a
"época da liberdade", cuja "vocação história é difícil de reconciliar com o libe
ralismo clássico", pois "a tarefa da moralidade é unificar natureza e razão na
cultura humana, produzindo uma comunidade racional sistemática de todos
47
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é possível afirmar que, embora não se possa negar que a noção
de liberdade política como autonomia pública esteja explicita
mente ausente da Ideia, acreditamos que alguns de seus traços
estão aí presentes e que, portanto, ao lado da concepção liberal
de liberdade política se encontra (ao menos de maneira tácita)
a concepção própria ao republicanismo kantiano. Indício disso
seria o vínculo estabelecido por Kant entre constituição civil, es
clarecimento e progresso histórico (cf. laG, AA 08: 21 e 28).
Ao que me parece, a presença do esclarecimento no
modelo de filosofia da história de Kant leva a consequências
que transcendem o escopo da concepção liberal de política e
permitem encontrar, já na Ideia de uma história universal, tra
ços do republicanismo kantiano. Essas consequências também
permitem matizar a sugerida identificação do papel atribuído
à insociável sociabilidade no progresso histórico com a teoria
smithiana da mão invisível.
Como vimos, nos termos da Ideia, a boa constituição
é aquela que permite aos cidadãos o maior grau da liberdade,
entendida como a autorização para se fazer tudo o que se de
seja desde que respeitando a liberdade dos demais (isto é, liber
dade negativa ou liberdade política no sentido liberal clássico)
(laG, AA 08: 22). Segundo Kant, aos governantes interessaria
não limitar (pelo contrário, interessaria expandir) a liberdade
civil porque impedir que o cidadão busque alcançar o seu bem
privado de todas as formas que lhe agradem significa limitar a
livre iniciativa, o que implica em prejuízo para todos os ofícios,
os fins humanos". A noção kantiana de moralidade como uma ética comunitá
ria aponta, segundo Wood, para "um socialismo radical residindo no coração
da ética kantiana" ("Unsocial Sociability: The Anthropological Basis of Kantian
Ethics", p. 344). Ainda sobre o sentido comunitário ou social da ética kantiana
e suas relações com o socialismo, cf. VAN DER LINDEN, H. Kantian Ehtics and
Socialism, cap. 1.
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em particular o comércio. A interferência na livre iniciativa leva
ria a um enfraquecimento das "forças do todo", isto é, das condi
ções materiais e econômicas do Estado (08: 27). Kant considera
que, em seu tempo, "os Estados se encontram numa relação tão
artificial entre si que nenhum deles pode negligenciar a cultura
interna sem perder em poder e influência diante dos outros"
(08: 27). Entretanto, e é nisso que a concepção kantiana se di
ferencia da meramente liberal, Kant acredita que o laissez-faire,
apesar de sua raiz econômica e ancoramento no interesse ma
terial dos governantes, termina por levar a implicações políticas
mais amplas: para se garantir a livre iniciativa seria preciso con
ceder aos cidadãos liberdades civis que incluem a liberdade de
consciência (de religião, sobretudo); com isso, o esclarecimento
tenderia a se desenvolver e, assim, expandir-se-ia a influência
da formação pública da vontade sobre as instituições políticas.
Para compreender isso, consideremos a passagem em
que Kant vincula o surgimento do esclarecimento à ampliação
da livre iniciativa:
Se se impede o cidadão de procurar seu bem-estar
por todas as formas que lhe agradem, desde que pos
sam coexistir com a liberdade dos outros, tolhe-se
assim a vitalidade da atividade geral e com isso, de
novo, as forças do todo. Por isso, as restrições relati
vas à pessoa em sua conduta são paulatinamente reti
radas e a liberdade universal de religião é concedida;
e assim surge aos poucos [...] o esclarecimento, como
um grande bem que o gênero humano deve tirar dos
propósitos de grandeza egoísta de seus chefes, ainda
quando estes só tenham em mente suas próprias van
tagens {laG, AA 08: 28).

Agora, lembremos que o célebre texto de Kant toman
do partido na polêmica sobre "o que é o esclarecimento" foi
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publicado no mesmo ano em que a Ideia de uma história uni
versal. Nesse texto, Kant condiciona a possibilidade de um
público esclarecer-se somente à exigência da liberdade de se
fazer um uso público da razão, isto é, somente à liberdade de
todo cidadão de expor sua opinião sobre questões de consciên
cia (questões de religião, mas também questões de legislação)
(cf. WA, AA 08: 38-41). Como é sabido, o reformismo político kan
tiano é inseparável desta noção de uso público da razão (cf. WA,
AA 08: 39; ZeF, AA 08: 381-386) 51 • Se lembrarmos também que,
na Ideia de uma história universal, Kant formula a prescrição de
teor normativo segundo a qual o esclarecimento "tem de aos
poucos ascender até os tronos e exercer influência mesmo so
bre os princípios de governo" (laG, M 08: 28), poderemos ver
que a noção de autolegislação pública não está tão distante do
horizonte kantiano na década de 1780. Pois, se o esclarecimen
to tem de exercer influência sobre os princípios de governo e se
ele pressupõe o uso público da razão, por meio do qual o público
pode se manifestar sobre "o que há de errôneo nas instituições
anteriores" (WA, AA 08: 39), então, no limite, uma constituição
civil reformada segundo a influência do esclarecimento seria uma
constituição à qual o público poderia dar o seu assentimento.
O público pode e deve manifestar-se sobre o que há de errôneo nas
instituições políticas; osgovernantese as instituições políticas têm
de estar abertos à influência do esclarecimento; logo, infere-se,
essas instituições políticas tendem a ser instituições às quais o pú
blico poderia dar seu assentimento.
Sendo assim, creio ser possível afirmar que traços da
concepção de liberdade política ou jurídica como autonomia pú
blica, defendida por Kant nos anos de 1790, não estão de todo
51 Desenvolvo este tema adiante, cf. capítulo 10, seção 1.
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ausentes na Ideia de uma história universal. Do mesmo modo,
a vinculação entre antagonismo social, condição do progresso
histórico, e esclarecimento parece apontar para um modelo de
história e política não meramente liberal (diferentemente do
que afirma Bobbio). Ainda que neste contexto Kant não fale em
constituição republicana, o papel atribuído por ele ao esclare
cimento sugere que a noção de autonomia pública estava no
horizonte de suas preocupações52 • Aos seus olhos, a influência
crescente do esclarecimento sobre os princípios do governo,
formulada de maneira normativa e constatada como tendên
cia histórica vinculada à necessidade de ampliação da livre ini
ciativa, tenderia a levar a reformas políticas que teriam no uso
público da razão a pedra de toque de sua legitimidade, isto é,
tenderia a levar a uma constituição civil à qual o público poderia
dar o seu assentimento53 •
52 Retomo esta discussão adiante no capítulo 10.
53 Se se quiser situar a concepção política kantiana à luz das tradições liberais e
republicanas, pode-se dizer que Kant combina elementos de ambas, vinculan
do-se a uma posição que alguns descrevem como a de uma "cooriginariedade"
entre liberalismo (primado da autonomia privada) e republicanismo (primado
da autonomia pública). O que embasa esta interpretação é o fato de que, para
Kant (como ficará evidente nos textos políticos da década de 1790), é a vonta
de geral unificada do povo, pressuposta na ideia de um contrato social originá
rio, que institui e dá legitimidade ao direito a iguais liberdades subjetivas (em
especial ao direito à propriedade). Ao mesmo tempo em que, inversamente, é
a necessidade de efetivação destas liberdades subjetivas que põe o dever de
unificação da vontade do povo pressuposta na ideia de contrato originário. Ver
a esse respeito, Habermas, J. Direito e democracia, entre facticidade e valida
de, cap. 3. É verdade que a interdependência mútua entre autonomia privada
e pública só ganha contornos nítidos na filosofia política kantiana na década
de 1790, sugiro aqui apenas que a relação entre antagonismo, liberdade civil e
esclarecimento aponta, já na Ideia de uma história universal, para essa mesma
concepção. Isso porque a necessidade de ampliação das liberdades negativas
implica a expansão do esclarecimento e, portanto, na expansão da influência
da opinião do público sobre os princípios de governo.
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Por fim, cabe ressaltar que, além destas implicações po
líticas, Kant vincula ao esclarecimento também a possibilidade
do progresso moral da humanidade. Essa vinculação é explicita
da na seguinte passagem, na qual Kant afirma que, por meio do
antagonismo social, com a entrada no estado civil
desenvolvem-se aos poucos todos os talentos, forma
-se o gosto e tem início, através de um progressivo
esclarecimento, a fundação de um modo de pensar
que pode, com o tempo, transformar as toscas dis
posições naturais para o discernimento moral em
princípios práticos determinados e assim, por fim,
pode transformar em um todo moral [aquilo que é]
um acordo social patologicamente extorquido {laG,
AA 08: 21).

Vejamos como isso se dá.
Para Kant, a moralidade do agente depende da adoção
de máximas cujo princípio seja passível de universalização. Na
Religião nos limites da simples razão, Kant mostra que a mora
lização do indivíduo {e, por extensão, a moralização da socie
dade), a sua conversão em um ser humano moralmente bom,
depende da instauração da pureza da lei como fundamento su
premo da adoção de todas as suas máximas. Do ponto de vista
fenomênico, esta instauração se apresenta como uma transfor
mação gradual dos costumes que faria com que o agente (seu
caráter empírico) persista na consecução de ações que tenham
exclusivamente na lei moral o seu fundamento de determina
ção. Entretanto, posto que este fundamento de determinação
moral é da ordem do suprassensível (pois ele é a própria li
berdade) e, portanto, está fora do tempo, aquilo que aparece
como uma transformação gradual dos costumes a moldar o ca
ráter empírico do agente é, na verdade, uma revolução na sua
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disposição de ânimo (cf. RGV, AA 06: 46-48). A esta revolução no
caráter inteligível do agente Kant dá o nome de "conversão do
modo de pensar" {06: 48).
A Ideia de uma história universal associa esta mesma
fundação ou conversão do modo de pensar à influência do es
clarecimento, conforme mostra a passagem citada em destaque
logo acima ("tem início, através de um progressivo esclareci
mento, a fundação de um modo de pensar que [...], por fim,
pode transformar em um todo moral [aquilo que é] um acordo
social patologicamente extorquido"). No entanto, o texto não
explicita qual seria o vínculo necessário entre o "progressivo
esclarecimento" e "a fundação de um [novo] modo de pensar",
isto é, entre o esclarecimento e a conversão moral do indiví
duo, que pode levar à unificação da sociedade "em um todo
moral". De qualquer modo, reforçando o que afirmara a Quarta
Proposição, na Oitava Proposição Kant mais uma vez vincula
esclarecimento e moralização, ao afirmar que "o ser humano
esclarecido" "não pode deixar de ter em relação ao bem, que
ele concebe perfeitamente", "um certo interesse de coração"
{08: 28). Entretanto, mais uma vez, a ligação entre esclareci
mento e moralização não é justificada.
Para contornar essa dificuldade, remeto a uma passa
gem da Crítica da razão prática em que Kant comenta a obser
vação de um crítico segundo a qual a Fundamentação da me
tafísica dos costumes não apresentaria um "princípio novo da
moralidade, mas somente uma nova fórmula" para o mesmo
princípio (KpV, AA 05: 08). Kant concorda com a observação do
crítico, mas o censura por não haver atentado para a relevân
cia de se conhecer corretamente uma fórmula que determine
exatamente o que deve ser feito. Conhecer a fórmula precisa
mente, afirma ele, "não deixa lugar ao erro" (OS: 08). Com isso,
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Kant quer mostrar que uma das funções de uma crítica da ra
zão prática seria dar a conhecer essa determinação precisa do
princípio moral.
Lembremos agora que Kant compreende a sua própria
empresa crítica como contribuição ao processo de esclarecimen
to (cf. KrV A XI). Lembremos também que a ação moral é aquela
que tem como motivo a mera representação da lei moral. Ora,
se a crítica de nossa razão prática tem como resultado a formu
lação precisa da lei moral e se essa crítica é parte integrante do
processo de esclarecimento, então, sendo o esclarecimento (em
particular, a Fundamentação e a segunda Crítica de Kant) uma
contribuição para que os seres humanos venham a conhecer a
formulação precisa da lei moral, ele contribui para que os seres
humanos passem a ser capazes de determinar sua vontade pela
mera representação da lei, i.e., moralmente.
O ser humano esclarecido, leitor da Fundamentação, co
nhece a determinação mais precisa da lei moral, isto é, conhe
ce perfeitamente o bem. Conhecendo a fórmula do imperativo
categórico54, o ser humano esclarecido pode mais facilmente
54 Há que se ponderar, entretanto, que isso não implica em um comprometi
mento da parte de Kant com uma concepção intelectualista da moral. Não se
trata de condicionar a moralidade do agente ao conhecimento da lei moral.
Como a doutrina do mal radical, desenvolvida na Religião nos limites do sim
ples razão, explicita, age de maneira má aquele indivíduo que, consciente da
lei moral (e todo ser racional é consciente da lei moral), opta por condicionar
o seu seguimento a outros móbiles que não o mero respeito à lei. Daí que não
seja o mero conhecimento da lei moral que garanta a moralidade da ação.
Quando eu afirmo que Kant atribui ao esclarecimento a possibilidade de fa
cilitar a conversão moral é apenas no sentido de que a formulação precisa da
lei moral (a qual, segundo entendo, é um dos frutos das filosofias do esclare
cimento, em particular da de Kant) facilita a escolha do agente: agir segundo a
lei moral, que o leitor esclarecido concebe como aquela que tem na validade
universal do princípio de sua máxima o seu critério de legitimidade, ou agir se
gundo outra lei prática qualquer, que subordina a moralidade da ação a outros
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chegar à "conversão do caráter" de que fala a Religião e, nessa
medida, o esclarecimento pode contribuir para a formação des
se novo "modo de pensar", isto é, pode contribuir para a morali
zação dos indivíduos e, por extensão, de toda a sociedade.
Antes de passarmos à próxima seção, convém nos re
ferirmos a outro problema concernente à maneira como Kant
articula a questão da instituição de uma constituição civil justa.
Alcançar uma constituição civil justa, diz a Sexta Proposição, é o
"problema [ ... ] mais difícil e o que será resolvido por último pela
espécie humana" (laG, AA 08: 23). A razão disso encontra-se
no chamado "paradoxo do senhor", formulado por Kant nos se
guintes termos:
O ser humano é um animal que, quando vive entre
outros de sua espécie, tem necessidade de um se
nhor. Pois ele certamente abusa de sua liberdade
relativamente a seus semelhantes; e, se ele, como
criatura racional, deseja uma lei que limite a liberda
de de todos, sua inclinação animal egoísta o conduz a
excetuar-se onde possa. Ele tem necessidade de um
senhor que quebre sua vontade particular e o obrigue
a obedecer à vontade universalmente válida. Mas de
onde tirar esse senhor? De nenhum outro lugar senão
da espécie humana. Mas este é também um animal
que tem necessidade de um senhor (laG, AA 08: 23).

Isto é, por mais que a constituição civil estabeleça um
critério de justiça capaz de unificar a liberdade exterior de todos
sob leis comuns, os seres humanos, por sua própria natureza,
tendem a ignorar os limites estabelecidos para o exercício de
móbiles, provenientes do amor de si. Agir, moralmente ou não, de maneira
boa ou má, é sempre resultado de uma escolha livre e não algo a que certo
conhecimento possa constranger.
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sua liberdade individual. Daí a necessidade de um poder exterior
capaz de executar aquilo que a legislação pública prescreve, obri
gando os cidadãos a respeitarem a constituição55 • A figura jurídica
responsável por esta tarefa é o governo, exercido por um chefe
supremo. No entanto, e aí reside o paradoxo, o chefe supremo é
também um ser humano e enquanto tal tende a não respeitar os
critérios de justiça pública estabelecidos pela constituição.
A solução de Kant passa por assumir o paradoxo.
O bom governante, aquele capaz de resolver o paradoxo do se
nhor, "deve ser justo por si mesmo e, todavia, ser um ser huma
no" (laG, AA 08: 23). Exige-se dele "uma boa vontade predispos
ta a aceitar essa constituição" (08: 23). A aceitação do paradoxo
por parte de Kant se expressa na afirmação de que a "solução
perfeita [do problema] é impossível" e encontra apoio na ideia
característica de sua filosofia política de que a constituição civil
perfeitamente justa é uma ideia regulativa a ser perseguida de
maneira "aproximativa", isto é, sem que se espere alcançar uma
solução perfeita (08: 23).
Duas dificuldades sobressaem desse esboço de solução
kantiana. A primeira delas diz respeito ao papel do antagonis
mo social na promoção do progresso político. Nas proposições
anteriores da Ideia de uma história universal, Kant mostrou que
a insociável sociabilidade é o meio de que se serve a natureza
para impelir os seres humanos a saírem do estado de natureza,
desenvolverem as suas disposições e talentos e, em meio a esse
55 Como se sabe, a vinculação intrínseca entre a ideia de direito e a faculdade
de coação na Doutrina do direito permite a Kant resolver este problema no
interior mesmo da ordem jurídica, sem que seja preciso recorrer à figura de
um senhor moralmente motivado, que de boa vontade aceita a constituição e
obriga a todos a acatar submeter-se às leis (cf. RL, AA 06: 231). Passa a caber
então ao poder executivo tão somente aplicar uma coação que é internamente
justificada a partir do próprio conceito do direito.
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processo, como meta subalterna embora indispensável, instituí
rem a constituição civil. O resultado socialmente destrutivo do
mecanismo das inclinações egoístas (a miséria e os males que os
indivíduos causam a si mesmos) obriga os seres humanos a ra
cionalmente intervirem sobre ele, limitando a liberdade de cada
um a uma legislação comum. Assim, seja no nível natural ime
diato da saída do estado de natureza e ingresso nas primeiras
formas de convívio social, seja no nível civilizatório posterior, no
qual a intervenção humana já disciplinou as inclinações egoís
tas e as submeteu a uma legislação pública, em ambos os casos
o antagonismo natural entre as inclinações egoístas dos indiví
duos é o móbil do progresso político. Entretanto, a justificação
da hipótese do progresso político apoiada no antagonismo de
indivíduos egoisticamente motivados é evidentemente contra
ditória com a hipótese do progresso apoiada na ação de um
soberano dotado de "boa vontade" (ou vontade moral). Vere
mos que Kant parece ter percebido a contradição aí envolvida e
abandonado essa solução, como sugere a conhecida passagem
de À Paz Perpétua sobre o povo de demônios, objeto de análise
e interpretação nos capítulos 6 e 10 deste livro.
A segunda dificuldade diz respeito à relação entre boa
vontade, moralidade e constituição civil justa56 • Conforme vimos
acima, o progresso histórico tem como fim terminal a moraliza
ção da espécie humana. O progresso das instituições jurídico
-políticas desempenha nesse processo o papel de facilitador
da conversão do modo de pensar dos indivíduos, pois é ape
nas no contexto de uma constituição civil justa (a qual faculta
a liberdade de consciência e a possibilidade de seus cidadãos
56 Este problema foi levantado e discutido por GALSTON, W. Kant and the
Problem of History, p. 241. Cf. também VAN DER LINDEN, H. Kantian Ehtics and
Socialism, p. 108.
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esclarecerem-se) que as disposições naturais humanas (dentre
elas a disposição moral) podem desenvolver-se completamente.
Entretanto, para escapar ao problema do paradoxo do senhor,
Kant faz a instituição de uma ordem legal justa depender da boa
vontade do chefe supremo do Estado. Ora, a boa vontade cor
responde à vontade de um ser racional finito que já cultivou ou
desenvolveu a sua disposição moral. Temos assim que a aceita
ção do paradoxo do senhor implica aceitar um argumento circu
lar: o desenvolvimento e cultivo da disposição moral dependem
da instituição de uma constituição civil justa, a qual, por sua vez,
depende de uma disposição moral cultivada (isto é, da boa von
tade do chefe supremo) para ser instituída. Mas, como conclui
Galston, "evidentemente, a moralidade não pode ser tanto a
precondição quanto o produto da boa ordem política" 57•
Poder-se-ia contra-argumentar que as condições exigidas
para a transformação da sociedade humana em um todo moral
(o cultivo da disposição moral da espécie em seu todo) não coin
cidem necessariamente com aquelas exigidas para o desenvolvi
mento da disposição moral de um único indivíduo e que, portan
to, o argumento não é circular. Efetivamente, a ideia kantiana de
que o contexto político-jurídico justo oferece as condições mais
adequadas ao cultivo da disposição moral da espécie em seu
todo não exclui a possibilidade de que alguns indivíduos sejam
capazes de, por si mesmos, desenvolver a disposição moral mes
mo na ausência de tais condições (assim como, por exemplo,
embora mais difícil, não é impossível que um indivíduo esclare
ça-se a si mesmo (cf. WA 08: 36)). Poder-se ia argumentar que a
hipótese do progresso seria assim dependente de um soberano
que por si só se moraliza e que, então, torna possível o progresso
político do povo.
57

GALSTON, W. Kant and the Prob/em of History, p. 241.

68--

PROGRESSO E MORAL. NA FIL.OSOFIA DA HISTÓRIA DE KANT

Ainda assim, fato é que Kant abandona a solução da Sex
ta Proposição. Por um lado, como indicado acima, a solução pro
posta em À Paz Perpétua reforça a tese de que a instituição da
boa ordem política independe da boa vontade de quem quer que
seja e apoia-se tão somente no mecanismo da interação das incli
nações egoístas. Por outro lado, e no mesmo sentido, nos textos
políticos dos anos de 1790 temos um posicionamento kantiano
bastante nítido no sentido de condicionar a possível moralização
da sociedade à sua boa ordenação política (que aparece como fa
cilitadora ou preparadora da moralização) e não o inverso: como
afirma Kant em À Paz Perpétua, "a moralidade interna <lnnere der
Moralitãt> [...] não é causa da boa constituição do Estado, antes
pelo contrário, desta última é que se deve esperar, acima de tudo,
a boa formação moral de um povo" (ZeF 08: 366) 58 •

1.4

Utilidade da ideia de uma história universal da
humanidade

Conforme busquei mostrar na segunda seção deste capí
tulo, na Ideia de uma história universal a pressuposição de que
58 Cf. também Sdf, AA 07: 92-3. Essa posição, que a meu ver é mais coeren
te com a tese da insociável sociabilidade como motor do progresso político,
concorda também com os termos em que a relação entre progresso político
e moralidade é posta pelo §83 da Crítica da faculdade do juízo, onde Kant
mostra que aquele é preparação para esta, e não o inverso. Há que se notar
também que, em paralelo ao abandono da solução da Sexta Proposição para o
problema do paradoxo do senhor, ocorre também o abandono da aposta kan
tiana no papel da educação moral como móbil do progresso moral da espécie.
Nos anos 1770, Kant foi um entusiasta do papel da educação na promoção do
progresso, vide o seu apoio ao instituto educacional de Dessau. Mas nos anos
90 este entusiasmo é abandonado (cf. BRANDT, R. Die Bestimmung des Mens
chen bei Kant, p. 184-190) e a formulação segundo a qual a boa ordem política
é facilitadora do desenvolvimento moral da espécie se consolida.
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se pode considerar a história humana como um progresso da es
pécie em direção ao desenvolvimento completo de suas dispo
sições naturais voltadas para o uso da razão (processo que tem
como meio a instituição de uma constituição política perfeita e
de uma ordem jurídica internacional e culmina num processo de
moralização) é justificada a partir do interesse teórico da razão
pela unidade sistemática da natureza e da possibilidade de uma
representação teleológica da natureza vinculada a este interes
se. Entretanto, embora eu insista que na Ideia de uma história
universal Kant apresente uma justificação teórica para sua filo
sofia da história, não desconsidero que o conteúdo desta última
diz respeito, sobretudo, à sua filosofia prática. Primeiramente,
porque se trata de sistematizar o conjunto dos fenômenos da li
berdade da vontade. Em segundo lugar, como indiquei na seção
anterior, porque o curso da história se mostra como o desenvol
vimento progressivo da capacidade de fazer uso da razão, defi
nida como a faculdade em que se funda a liberdade da vontade,
o que se dá (e esta é uma terceira razão) em meio à busca pelo
estabelecimento das instituições adequadas do direito público e
do direito internacional. Em quarto lugar, como mostrarei agora,
porque entre as "utilidades" que Kant atribui à ideia de história
encontra-se ao menos uma de caráter prático-moral.
Na Nona Proposição, Kant dirige-se precisamente para
a questão da utilidade da história filosófica: "uma tentativa fi
losófica de elaborar a história universal do mundo segundo um
plano da natureza [... ] deve ser considerada possí vel e mesmo
favorável a este propósito" (laG, AA 08: 29).
A primeira utilidade atribuída à ideia de história é de or
dem teórica e retoma a discussão da abertura do texto sobre a
legitimidade da exposição sistemática da história:
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Se[... ] se pode aceitar que a natureza, mesmo no jogo
da liberdade humana, não procede sem um plano
nem um propósito final, então esta ideia poderia bem
tornar-se útil; [... ] poderá nos servir como um fio con
dutor para expor, ao menos em linhas gerais, como
um sistema, aquilo que de outro modo seria um agre
gado sem plano das ações humanas (laG, AA 08: 29).
Note-se o acento na estrutura hipotética do raciocínio
proposto: "se se pode aceitar [... ) então [... )". O uso hipotético
da razão aqui presente reforça a minha tese de que a justificação
que Kant oferece à sua ideia de história remete à teoria do uso
regulativo das ideias da razão, tal qual desenvolvida na Crítica da
razão pura59 • Se se pode aceitar uma representação teleológica
da natureza humana, então se pode expor a história de maneira
sistemática. Ora, a razão humana busca alcançar a unidade sis
temática dos fenômenos da natureza (o que inclui a ordenação
sistemática dos fenômenos da liberdade) e é esta necessidade
que autoriza a pressuposição da ordenação teleológica da na
tureza, pois apenas considerando que a natureza é produto de
uma inteligência suprema pode-se alcançar a unidade sistemáti
ca completa (cf. KrV A 686-687/ 8714-715).
De qualquer maneira, ao explicitar qual o conteúdo que
podemos atribuir à ideia de unidade sistemática da história,
Kant indica que se pode descobrir no conjunto dos fenômenos
da liberdade humana "um curso regular de aperfeiçoamento da
constituição política em nossa parte do mundo" (laG, AA 08: 29).
Com isso passamos para a segunda das utilidades mencionadas,
de caráter não mais teórico, mas pragmático. Por meio da expo
sição sistemática da história "descobre-se [... ] um fio condutor

59

Cf. capítulo 3.
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que pode servir [... ] para o esclarecimento do tão confuso jogo
das coisas humanas ou para a arte de predição política" (08: 30).
Na medida em que a ideia de história como sistema permite ex
por o curso da história como se ele apresentasse um padrão de
racionalidade (o desenvolvimento progressivo das disposições
racionais e o aperfeiçoamento da constituição política), pode-se,
a partir deste padrão, "esclarecer" o que de outro modo apa
rece apenas como uma série de acontecimentos desconexos e
irracionais. Segundo Kant, isso permite projetar um padrão ra
cional para o desenvolvimento futuro dos acontecimentos, o
que possibilita a tentativa de predizer (evidentemente, apenas
de maneira aproximativa e hipotética) futuros desenvolvimen
tos políticos da história.
Na mesma chave da utilidade de predição política situa-se
a terceira das utilidades mencionadas por Kant, de caráter emi
nentemente prático-mora/. A consideração da história como a
realização de um plano da natureza permite que os seres hu
manos representem para si mesmos o momento futuro em que
a espécie terá desenvolvido todas as suas disposições originá
rias e assim alcançado a sua destinação na Terra. Por meio da
ideia de que a destinação da espécie humana se realiza na his
tória ao longo da série indefinida de gerações, os seres huma
nos podem representar para si mesmos esse momento futuro,
o que, segundo Kant, oferece uma "perspectiva consoladora"
(laG, AA 08: 30). Assim, os seres humanos não mais precisam
projetar "em um outro mundo" a expectativa da realização de
sua destinação moral (08: 30).
Esta passagem da Nona Proposição a respeito da uti
lidade prático-moral da ideia de história serve de chave para
interpretarmos uma passagem da Segunda Proposição, onde
Kant afirma que "este momento [da realização da destinação da
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espécie] precisa ser, ao menos na ideia dos seres humanos, o
objetivo de seus esforços, pois senão as disposições naturais em
grande parte teriam de ser vistas como inúteis e destituídas de
fim, o que aboliria todos os princípios práticos" {08: 19). A pas
sagem não explicita o que nesse contexto devemos entender por
"princípios práticos". Mas, se entendermos "prático" como "mo
ral", então, o argumento de Kant parece ser uma versão alterna
tiva daquele tipo de preocupação que na Crítica da razão prática
justificará a aceitação dos postulados da razão pura prática.
Como sabemos, na Dialética da Crítica da razão prática
Kant sustenta que o sumo bem no mundo enquanto objeto ne
cessário de uma vontade determinada pela lei moral, porque
implica a ideia de plena conformidade da vontade à lei, torna
necessária a postulação da ideia de imortalidade da alma. Se
gundo o argumento, se não pudermos admitir que em seu pro
gresso infinito, possibilitado pela imortalidade, a alma humana
se aproxima gradativamente da santidade exigida pela ideia de
plena concordância da vontade com a lei moral, então esta plena
concordância seria irrealizável ou impossível. Mas, uma vez que
ela é ordenada pela lei moral, ela, a própria moralidade, seria
irrealizável ou impossível (cf. KpV 05: 122). Como admitimos a
moralidade como possível (estando fundada no imperativo cate
górico), temos que admitir ou postular a imortalidade da alma.
No caso da filosofia da história o argumento seria o se
guinte: se não pudermos pressupor que a história consiste no
desenvolvimento das disposições naturais da espécie humana,
que este desenvolvimento inclui a disposição moral e que o pro
gresso histórico pode pouco a pouco levar a uma transformação
da sociedade em um todo segundo leis morais, então os prin
cípios práticos que determinam o moralmente correto seriam
vistos como inúteis e sem finalidade, porque ordenariam fazer
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algo impossível de ser alcançado. Mas a consideração teleológi
ca da natureza nos permite conceber um momento de desen
volvimento completo de todas as disposições naturais humanas
e dentre tais disposições encontra-se a disposição moral, logo,
temos de admitir que a realização da moralidade é possível.
Com efeito, ambos os argumentos têm uma estrutura
bastante semelhante. O que os difere é a justificação da acei
tação da primeira premissa. No primeiro caso, como mostrei
acima em 1.2, o que justifica a pressuposição de que a história
pode ser considerada como progresso em direção à realização
das disposições humanas é o interesse da razão pela ordena
ção do conjunto dos fenômenos da liberdade humana e a ideia
de uma ordenação teleológica da natureza nele implicado. No
segundo caso, o que justifica a postulação da imortalidade da
alma e do progresso dela em direção à plena concordância entre
vontade e lei moral é a validade incondicional desta última como
um fato da razão.
A partir do capítulo 5 veremos que, ao lado desta justifi
cação da filosofia da história a partir de pressupostos da teleolo
gia da natureza, Kant apresenta uma justificação que se articula
a partir de pressupostos distintos, oriundos de sua filosofia prá
tica. Este outro modo de justificação está amparado no dever de
atuar sobre as futuras gerações de modo a que elas possam se
fazer melhores moralmente. No capítulo 7, terei oportunidade
de discutir em detalhe as semelhanças e diferenças entre a jus
tificação prática da hipótese do progresso moral e a doutrina do
sumo bem. Antes disso, no próximo capítulo, procurarei mostrar
que a filosofia da história exposta no§ 83 da Crítica da faculdade
do juízo é também justificada a partir do interesse teórico da ra
zão, embora apresente reformulações importantes do ponto de
vista da relação entre ambos os modos de justificação.
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