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B) FILOSOFIA DA HISTÓRIA DE
UM PONTO DE VISTA PRÁTICO

5
-

O MELHORAMENTO MORAL E
,
A JUS11FICAÇAO PRA11CA DA
FILOSOFIA DA HISTORIA: SOBRE

A EXPRESSAO CORRENTE: ISTO
PODE SER CORRETO NA TEORIA,
MAS NADA VALE NA PRATICA
Conforme indicado na Introdução, defendo a tese de
que Kant formula duas justificações para sua ideia de história
como progresso, uma ancorada em um interesse teórico e outra
em um interesse prático da razão. Em textos como a Ideia de
uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e o §83
da Crítica da faculdade do juízo, a ideia de que a história pode
ser exposta como um desenvolvimento dos talentos, faculdades
e disposições humanas que aponta para o progresso jurídico
-político e moral da humanidade é justificada a partir do interes
se teórico da razão pela unidade sistemática da natureza. Já em
textos como a terceira parte de Sobre a expressão corrente co
mum: isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática,
o suplemento sobre a "Garantia da Paz Perpétua" e a "Conclu
são" da Doutrina do direito, a ideia ou hipótese do progresso po
lítico e moral da humanidade é justificada a partir do interesse
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da razão pela realização daquilo que ela própria põe como dever,
notadamente, o alcance de uma paz perpétua entre as nações,
decorrente de uma ordem jurídica justa nos planos nacional e
internacional, e a atuação para que as gerações futuras progri
dam moralmente. Este outro modo de justificação da hipótese
do progresso, ancorado no interesse prático da razão, é objeto
deste e dos dois próximos capítulos.
Veremos nos capítulos 5 e 6 que nos três textos mencio
nados encontra-se uma estrutura argumentativa semelhante,
que segue mais ou menos assim. A ideia de um progresso da
humanidade em direção ao melhor (seja progresso político em
direção à instituição de uma paz perpétua entre as nações seja o
progresso moral) é tomada como excessiva <überschwenglich>
do ponto de vista do conhecimento teórico da natureza 130, mas
suficientemente justificada de um ponto de vista prático. A pos
sibilidade ou impossibilidade da ideia de progresso (político e/ou
moral) para o melhor não podem ser teoricamente provadas. Mas
instituir uma comunidade político-jurídica justa (no plano nacio
nal e internacional) e atuar pelo melhoramento moral da huma
nidade são deveres fundados na razão pura prática. Assim, de um
ponto de vista prático, estes deveres bastam para garantir realida
de objetiva (prática) à ideia de história como progresso político e
moral e põem o dever de agir como se tal progresso fosse possível
(cf. ZeF, M 08: 362 e 368; TP, AA 08: 308-10; RL, AA 06: 354-5).
No capítulo 7 discutirei a relação entre a filosofia da his
tória e o dever de promover o sumo bem. Mostrarei que o dever
130 O ponto de vista do conhecimento teórico da natureza não deve ser confun
dido com o ponto de vista teórico que justifica a filosofia da história pensada
como fim da natureza, cuja justificação desenvolvi no capítulo 2. O primeiro diz
respeito a um conhecimento objetivo que se fundamenta pela aplicação das ca
tegorias aos dados da sensibilidade, enquanto o segundo diz respeito ao ponto
de vista da teleologia da natureza, que não pretende a legitimidade de um co
nhecimento teórico e objetivo, mas apenas a de um conhecimento regulativo.
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de promover o sumo bem deve ser entendido como um dever
de fazer o mundo sensível aproximar-se tanto quanto possível
da ideia de um mundo moral. Neste sentido, veremos que a
doutrina do sumo bem e a ideia de progresso moral apresentam
certa semelhança. Afinal, a ideia de progresso moral na história
se aproxima da ideia de progresso da vontade em direção à sua
plena conformidade à lei moral, cuja representação se faz possí
vel por meio do postulado da imortalidade da alma.
No entanto, problematizarei esta possível aproximação
mostrando que a postulação da imortalidade da alma se justifi
ca pela necessidade da razão pura prática em pensar um obje
to incondicionado, enquanto a hipótese de progresso moral na
história se justifica a partir da necessidade da razão de pensar a
condição de possibilidade de realização do dever de promover o
melhoramento moral da posteridade. Indicarei também que, a
princípio, a filosofia da história pode ser interpretada como uma
representação alternativa e mais concreta para a possibilidade
de acordo entre virtude e felicidade, pressuposto no conceito
de sumo bem. Mas procurarei questionar esta interpretação
mostrando que, na doutrina do sumo bem, a representação da
possibilidade desse acordo exige a postulação da existência de
um autor moral do mundo, o que vai além da ideia de uma natu
reza que opera conforme a fins, na qual se baseia a justificação
teórica da filosofia da história.
O artigo Sobre a expressão corrente: isto pode ser cor
reto na teoria, mas nada vale na prática foi publicado em 1793
na Berlinischen Monatsschrift, mesma revista na qual Kant pu
blicou a Ideia de uma história universal, a Resposta à pergun
ta: o que é o esclarecimento, o Começo conjetural da história
humana, entre outros. O texto é composto de três partes que
se propõem a tratar, respectivamente, da relação da teoria com
a prática na "moral em geral", no "direito político" e no "direito
das gentes", embora a última parte trate pouco deste tema e
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se concentre mais em justificar, de um ponto de vista prático,
a admissão da hipótese de que a humanidade pode progredir
moralmente para o melhor.
Ao longo do texto Kant se volta contra argumentos que,
a partir de expedientes empíricos, procuram negar que exigên
cias normativas possam ser postas em prática e, a partir daí,
concluem pela invalidade destas próprias exigências. Segundo
Kant, em questões normativas, ou "morais",
o valor da prática se funda inteiramente na sua con
formidade com a teoria que lhe está subjacente, e
tudo está perdido se as condições empíricas e, por
conseguinte, contingentes do cumprimento da lei
[moral, jurídica ou ética] se transformam em condi
ções da própria lei e se, portanto, uma prática que se
avalie por um sucesso provável segundo a experiência
até agora adquirida pretende controlar a teoria que
por si mesma subsiste (TP, AA 08: 277).

Em cada uma das partes do artigo, as teorias que por
si mesmas subsistem, são, respectivamente, a filosofia moral
kantiana e sua teoria do valor incondicionado da ação por dever,
a teoria do direito político e a teoria do direito das gentes. Como
se sabe, tanto o princípio supremo da moral quanto os princípios
da filosofia do direito (dentre eles, a ideia de direito político e de
direito das gentes) são fundados por Kant de maneira a priori na
razão pura prática131 • Esta é a razão pela qual ele considera que
estas teorias subsistem por si mesmas.
Como em verdade a terceira parte do artigo se ocupa em sua maior parte
da questão da hipótese do progresso moral da humanidade, deve-se conside
rar que se pressupõe aí outra "teoria que por si mesma subsiste", qual seja,
a do "dever [...] de atuar sobre a descendência de tal modo que ela se torne
sempre melhor" (TP, AA 08: 309). Veremos no capítulo 5, seção 1 que a ideia
deste dever põe um problema para a justificação prática da hipótese da histó
ria como progresso.
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Além disso, em todos estes domínios da filosofia prática
se faz presente a suposição, intrínseca à concepção kantiana da
relação entre norma e realidade, de que dever <Sollen> implica
poder. Se devo agir com base no respeito à lei moral como mo
tivo suficiente de determinação de meu arbítrio, então tenho de
admitir que possa fazê-lo. Se devemos instituir uma constituição
republicana, então também temos de admitir que possamos fa
zê-lo. E se devemos instituir uma ordem jurídica na relação dos
Estados entre si, então temos de admitir que possamos fazê-lo.
Por isso, ainda na abertura de Sobre a expressão corrente, Kant
conclui que "numa teoria que se funda no conceito de dever"
(e todas as três teorias aqui consideradas assim se fundam)
está deslocada a apreensão por causa da idealidade
vazia deste conceito. Pois, não seria um dever in
tentar um certo efeito da nossa vontade, se ele não
fosse possível também na experiência (quer ele se
pense como cumprido <vollendet> ou como apro
ximando-se constantemente do seu cumprimento
<Vollendung>); é deste tipo de teoria que se fala no
presente tratado (08: 276-267).

Dados os objetivos desta investigação, não analisarei
as duas primeiras partes de Sobre a expressão corrente132 e me
concentrarei em tratar da terceira parte, intitulada "Da relação
da teoria à prática no direito das gentes, considerado do ponto
de vista filantrópico universal, isto é, cosmopolita (Contra Moses
Mendelssohn)". Como fiz notar acima, nesta terceira parte do
tratado Kant só se volta propriamente ao tema do direito das
gentes nos últimos parágrafos do texto.
O objeto de que trata a segunda parte, o direito político, é discutido no
capítulo 10.
132
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O que está em questão primeiramente é a tentativa de
responder à pergunta de se podemos amar o gênero humano
em sua totalidade ou se, antes, sendo este incapaz de praticar
o bem, seria preciso considerá-lo com desdém, ódio e desprezo
(cf. TP, AA 08: 307). Aos olhos de nosso autor, a resposta a esta
questão depende, na verdade, da resposta à outra, que se for
mula assim: "Há na natureza humana disposições <Anlagen> a
partir das quais se pode inferir <abnehmen> que a espécie pro
gredirá sempre em direção ao melhor, e que o mal dos tempos
presentes e passados desaparecerá no bem das épocas futu
ras?" (08: 307)133 •
É no contexto de uma resposta afirmativa a esta questão
que se insere "o ponto de vista filantrópico universal" a que se
refere o título da terceira parte do tratado. Esta resposta se
articula a partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, por
meio do recurso à ideia (introduzida por mim logo acima) de
que dever implica poder. Em segundo lugar, por meio do recurso
à teleologia da história pensada como fim da natureza que dis
cuti no capítulo anterior. É apenas neste segundo momento da
argumentação que surge o tema do direito das gentes. São es
tas duas respostas que me interessa analisar e desta análise im
porta reter, sobretudo, que a primeira delas introduz uma nova
maneira de justificação da ideia ou hipótese da história como
133 Como mostrei no capítulo anterior, a doutrina das disposições naturais ori
ginárias da humanidade desempenha papel importante na justificação teórica
da filosofia da história kantiana. Em Sobre a expressão corrente, Kant anuncia
inicialmente que a resposta à questão de se podemos ou não amar o gênero
humano será respondida por meio da resposta à questão subsequente de se
haveria na natureza humana disposições naturais que permitam inferir que
a humanidade progredirá sempre para o melhor. No entanto, veremos que a
sequência da argumentação kantiana não mais se refere às disposições natu
rais da humanidade e se envereda por justificar de um ponto de vista prático a
admissão da hipótese do progresso moral.
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progresso (que neste contexto é tomado antes de tudo como
um progresso moral).
Mostrarei que esta nova justificação da ideia de histó
ria não se apoia no interesse teórico do sujeito cognoscente em
expor o agregado das ações humanas enquanto sistema (como
mostrei ser o caso da justificativa apresentada por Kant na Ideia
de uma história universal e no §83 da terceira Crítica), mas sim
no interesse prático do sujeito que, ao agir, tem de admitir que
o dever posto pela razão pura prática pode ser realizado. Na pri
meira seção (5.1), apresento este modo de justificação prática da
ideia de história e discuto alguns problemas a ela relacionados
dos quais Kant parece não ter se dado conta. Na segunda (5.2)
retorno à questão do progresso como fim da natureza e trato da
sua relação com a justificação prática da ideia de história.

5.1

A justificação prática da ideia de história como
progresso moral em sobre a expressão corrente

A tese, conhecida desde a Ideia de uma história uni
versal, segundo a qual o curso da história em si mesmo não
apresenta elementos que bastem para provar teoricamente o
progresso da humanidade é retomada em Sobre a expressão
corrente (cf. TP, AA 08: 309; comparar com laG, AA 08: 17).
Do ponto de vista da observação, ao invés de elementos que per
mitam uma resposta afirmativa à questão de se a espécie huma
na progride em direção a um melhoramento político e moral, o
que a história nos mostra é um "espetáculo[...] de males[... ] que
os seres humanos fazem uns aos outros" (TP, AA 08: 309). É este
"espetáculo de males" que Kant tem em vista quando se refere à
impossibilidade de uma prova teórica da hipótese do progresso
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(cf. TP, AA 08: 309-10; ZeF, AA 08: 362; RL, AA 06: 354). Não
se pode provar teoricamente que a humanidade efetivamente
progride para o melhor porque, conforme afirma Kant na Ideia
de uma história universal, em si mesmo (isto é, empiricamente)
o curso da história se mostra como um "agregado sem plano"
(laG, AA 08: 29), "entretecido de tolice [ ...], maldade infantil e
vandalismo" (08: 17). Assim, o que a ideia de histórica filosófica
oferece, seja de um ponto de vista teórico (como mostrei no
capítulo anterior) ou prático (como mostrarei adiante), são ape
nas razões subjetivas que justificam a admissão da hipótese do
progresso. As justificações teórico e prática da hipótese de que a
história humana pode progredir em direção a um melhoramen
to político e moral (ancorada no interesse teórico da razão pela
unidade da natureza em um sistema unitário ou no interesse
prático da razão pela instituição daquilo que a razão prática põe
como dever) não se confunde com uma prova teórica de sua
realidade objetiva.
Entretanto, se o "espetáculo de males" que o agregado
da história humana permite observar é razão suficiente da im
possibilidade de uma prova teórica de que a humanidade pro
gride para o melhor, não são igualmente evidentes as razões
da impossibilidade de uma prova teórica do inverso, isto é, da
impossibilidade de que se prove que a humanidade não pro
gride para o melhor. Ora, se a observação do comportamento
humano nos apresenta um "conjunto [...] entretecido de tolice,
maldade infantil e vandalismo", não bastaria isso como prova da
impossibilidade do melhoramento da espécie?
Na verdade, não. Antes de tudo, porque Kant considera
que há razões de ordem metafísica que nos permitem suspeitar
da possibilidade de tal prova. Em Sobre a expressão corrente,
ele afirma que a ideia de que a humanidade permanece todo o
216--
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tempo no mesmo nível de moralidade seria contrária "à moralida
de de um sábio criador e governador do mundo" (TP, AA 08: 309).
Além disso, e do ponto de vista da filosofia da história
este ponto é ainda mais relevante, porque (como sabemos des
de a Fundamentação da metafísica dos costumes) proposições
normativas não podem ser derivadas de proposições descriti
vas. Do "ser" não se pode derivar o "dever ser" e isso vale tam
bém para a história humana. Do fato de que ao longo da histó
ria os seres humanos, na maioria das vezes, não tenham agido
por dever, não se segue que agir por dever não seja uma norma
bem fundada na razão pura prática. Dito de outro modo, do fato
de que os homens na maioria das vezes não agem por dever
não se pode concluir que os homens não devam agir por dever
(cf. GMS, AA 04: 407-8). Do mesmo modo, do fato do "espetá
culo de males" da história humana pregressa contrariar a ideia
ou hipótese de que a humanidade pode progredir para um me
lhoramento político e moral, não se pode concluir que não deva
mos atuar de tal modo que este progresso seja possível.
É nesse ponto da argumentação que se introduz a ques
tão da justificação prática da hipótese do progresso. Não posso
teoricamente provar nem a possibilidade nem a impossibilidade
desta hipótese. No entanto, do ponto de vista da razão prática,
há razões que justificam a admissão da hipótese de que o pro
gresso seja possível.
Em À Paz Perpétua e na "Conclusão" da Doutrina do
direito (veremos no próximo capítulo), Kant afirma ser um de
ver instituir constituições políticas republicanas e uma ordem
jurídica internacional capaz de dirimir conflitos e conduzir à
paz perpétua entre as nações (cf. ZeF, AA 08: 349-358; RL, AA
06: 354-355). Já em Sobre a expressão corrente (veremos abai
xo), ele afirma ser um dever agir de tal modo que as sucessivas
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gerações aproximem-se progressivamente de seu melhoramen
to moral (cf. TP, AA 08: 309). É sobre estes deveres que se apoia
a justificação prática da hipótese do progresso: não é possível
provar teoricamente nem a possibilidade nem a impossibilidade
do progresso político e moral; é um dever trabalhar com vistas a
que as futuras gerações progridam política e moralmente; tenho
de supor ou admitir que aquilo que o dever ordena pode ser rea
lizado; logo, de um ponto de vista prático (ou do ponto de vista
deste dever), tenho de admitir que o progresso seja possível.
Conforme indiquei acima, embora a terceira parte de
Sobre a expressão corrente se intitule "Da relação da teoria à
prática no direito das gentes", Kant só se volta propriamente ao
direito das gentes nos parágrafos finais do texto, quando entra
em cena o que chamei anteriormente de segunda resposta à
questão de se a humanidade progride para o melhor (respos
ta que se articula por meio do recurso à teleologia da história
como fim da natureza). Na maior parte do texto, o problema
discutido é aquele posto pela pergunta de se podemos ou não
"amar a espécie [humana], pelo menos na sua constante aproxi
mação ao bem" (TP, AA 08: 307).
Como exemplo de resposta negativa a esta pergunta, é
apresentada a opinião de Moses Mendelssohn. Kant cita tex
tualmente este último, que afirma que "a humanidade osci
la constantemente entre limites fixos, para cima e para baixo;
mas, considerada no seu conjunto, conserva em todos os pe
ríodos do tempo mais ou menos o mesmo nível de moralidade,
a mesma proporção de religião e irreligião, de virtude e vício"
(TP, AA 08: 308). De saída, Kant articula uma resposta ad
hominem a seu interlocutor. Mendelssohn afirma que os esfor
ços individuais ou coletivos em prol do melhoramento da huma
nidade, ainda que possam levar alguns homens individualmente
218--
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à virtude, nada alteram no nível da moralidade da espécie, que
se manteria constante em todas as épocas. Mas Kant retruca
que mesmo Mendelssohn haveria tido também necessariamen
te "a esperança de tempos melhores", do contrário não haveria
razão para que houvesse se empenhado "com tanto zelo em prol
do esclarecimento e da prosperidade da nação a que pertencia.
Pois ele não podia racionalmente esperar produzir isso sozinho
e por si mesmo, se outros não continuassem no mesmo trilho
depois dele" (08: 309).
Que se trata de uma resposta ad hominem é evidente.
Mesmo Mendelssohn haveria tido "esperança de tempos
melhores" . Mas a continuação do argumento kantiano já sugere
a maneira como, em outra passagem, fundamenta-se concei
tualmente a resposta de Kant à questão filantrópica. A citação
acima indica que Mendelssohn, enquanto Aufklãrer, havia ne
cessariamente se comprometido (ainda que sem o admitir) com
o pressuposto de que o esclarecimento e prosperidade, que ele
tanto se empenhou em promover, apenas podem ser racional
mente esperados se as gerações subsequentes continuarem no
mesmo caminho trilhado por ele. O argumento propriamente
conceituai de Kant envolve, entre outras coisas, justamente este
pressuposto. Vejamos.
Após formular suas críticas à concepção de seu oponen
te, ele afirma:
Poderei, pois, admitir que, dado que o gênero humano
está em constante avanço <Fortrücken> no tocante à
cultura, enquanto seu fim natural, há que concebê-lo
também em progresso para o melhor no que respeita
ao fim moral de sua existência <Dasein>, e que este
progresso será por vezes interrompido, mas jamais
cessará. Não sou obrigado a provar este pressuposto;
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o adversário do mesmo é quem tem [de fazê-lo]. Pois
apoio-me no meu dever inato [...] de atuar sobre a
posteridade de tal modo que ela se tornará sempre
melhor (para o que também a possibilidade tem de
ser admitida) e de tal modo que este dever pode ser
corretamente transmitido de um membro da geração
a outro (TP, AA 08: 309).

Kant admite, portanto, não apenas o progresso da hu
manidade em relação à cultura, que, como vimos no capítulo 2
(ao analisar §83 da terceira Crítica), é o último fim do sistema te
leológico natureza. Ele admite também o progresso moral da es
pécie humana. Além disso, parece haver aqui até mesmo certo
otimismo quanto à questão do progresso moral - este progresso
"jamais cessará", diz então Kant (comparar com laG, AA 08: 26;
Pad, AA 09: 451). Voltarei a esta questão adiante. O que me im
porta ressaltar, por ora, é aquilo no que se baseia esta admissão
por parte de Kant. Ela se apoia, como se pode ler, no "dever
inato de atuar sobre a posteridade de tal modo que ela se torne
sempre melhor". Este dever, por seu turno, e sem que Kant ex
plicite o porquê, pressupõe a admissão da possibilidade de sua
realização. Tentemos entender a razão desta última admissão.
Conforme chamei atenção acima, a pressuposição de
que dever implica poder é intrínseca à concepção da relação
entre norma e realidade que orienta toda a filosofia prática kan
tiana. Ao agir por dever (seja este um dever meramente moral,
jurídico ou ético), o sujeito da ação tem de pressupor que a ação
a que o dever lhe constrange possa ser realizada. Não fosse as
sim, o próprio dever <Sollen> teria de ser considerado irracional
(já que exigira agir com vistas a realizar algo que se admite de
antemão ser impossível). Evidentemente, dado que o dever é
fundamentado na razão pura prática, a irracionalidade do dever
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seria (ao menos aos olhos de Kant) impossível. Neste sentido, a
possibilidade de realização é derivada analiticamente da própria
noção de dever 134 : o dever é uma norma bem fundada na razão
pura prática; ele ordena agir de certo modo; logo, tenho de ad
mitir ou pressupor que eu possa realizar aquilo que ele ordena,
do contrário a ação por dever seria irracional e ele não seria uma
norma bem fundada.
Evidentemente, a realização mesma daquilo a que o de
ver ordena não está de todo nas mãos do sujeito da ação. Afinal,
ela diz respeito ao curso das coisas no mundo e depende da inte
ração de uma série de outras causalidades (sobretudo naturais,
mas também aquelas originadas da liberdade prática de outros
sujeitos) que não aquela que se inicia com a autodeterminação
do agente segundo uma causalidade livre. Como vimos acima,
Kant reconhece que a história humana se deixa até mesmo
descrever como caminhando no sentido contrário da ideia de
progresso. "É possível", diz ele, "que da história surjam tantas
dúvidas quantas se queira contra as minhas esperanças, que se
fossem comprovativas, poderiam incitar-me a renunciar a um
trabalho que, segundo a aparência, é inútil" {TP, AA 08: 309).

Como bem afirma Yovel, "O dever é, por seu próprio conceito, uma neces
sidade livre, que surge de um raciocínio espontâneo e não de causas externas;
ele pressupõe responsabilidade, a qual, inversamente, implica possibilidades
abertas. Mas na ausência de habilidade, não há também responsabilidade, e a
necessidade livre de um ato é substituída pela coerção ou prevenção exterior.
A relação entre sol/en [dever] e konnen [poder] é, portanto, analítica. Assim
como é sem sentido obrigar um homem a fazer aquilo a que ele seria levado de
qualquer jeito pela necessidade de sua natureza (isto é, a desejar a felicidade),
assim também é sem sentido exigir dele aquilo que ele é incapaz de obter por
causa de limitações físicas ou metafísicas" (Kant and the Philosophy of History,
p. 82). Cf. também a este respeito, SILBER, J. "Kant's Conception of the Highst
Good as lmmanent and Transcendent", p. 482.
134
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Mas, continua Kant,
por mais incerto que eu possa sempre estar e perma
necer sobre se há que se esperar o melhor para o gê
nero humano, isso não pode, no entanto, causar dano
à máxima, por conseguinte, também não ao necessá
rio pressuposto da mesma, num propósito prático, de
que isso seja factível (08: 309).

Se se pode, ou não, admitir que a humanidade progri
de moralmente é algo que não se deixa provar teoricamente.
Como essa prova depende da interação entre diferentes causa
lidades no mundo, cujos efeitos escapam ao poder do agente,
nada assegura que a humanidade efetivamente progredirá para
o melhor e é possível que "da história surjam [... ] provas", não
"comprovativas", que falem contra esta hipótese. Mas esse ar
gumento vale para os dois lados da prova: não se pode provar
teoricamente nem que a humanidade progredirá nem tampou
co que ela não progredirá. A série causal iniciada no mundo
quando me determino a agir pelo dever de que a descendên
cia progrida moralmente pode ou não alcançar o seu fim. Mas
diante desta impossibilidade de uma prova teórica de ambos os
lados, e apoiado no dever de atuar sobre a posteridade de modo
a que ela se torne melhor, tenho ao menos de admitir que isso
seja possível. "Num propósito prático", como indica a citação
em destaque, a não possibilidade de se provar teoricamente a
hipótese do progresso não pode falar contra a máxima de agir
de modo a fazer com que a humanidade progrida moralmente,
tampouco contra o seu pressuposto implícito de que isso seja
factível. Portanto, ao fim e ao cabo, é o dever de agir para o
melhoramento moral da espécie que justifica (de um ponto de
vista prático) a admissão da possibilidade do progresso moral.
É do ponto de vista deste dever que tenho de admitir que tal
progresso seja factível.
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Certamente, a ideia de um dever de agir para o melhora
mento moral da humanidade põe certas dificuldades para a justi
ficação prática da ideia ou hipótese da história como progresso. O
primeiro deles diz respeito à própria ideia de um dever de promo
ver o melhoramento moral da humanidade. O segundo se refere
à ideia mesma de progresso moral e a certa oscilação da parte de
Kant, que às vezes afirma que a humanidade "pode progredir" e
outras que ela "está em progresso", "já efetivamente progrediu" ou
"progredirá sempre". Passo agora à discussão destas duas questões.
1. Na Doutrina da virtude, Kant afirma claramente que
a perfeição moral dos outros não é um fim que seja ao mesmo
tempo um dever. Não posso me considerar obrigado a me pro
por como fim a perfeição moral de outrem, "porque a perfeição
de outro ser humano como pessoa consiste precisamente em
que ele mesmo seja capaz de propor o seu fim de acordo com o
seu próprio conceito de dever" (TL, AA 06: 386). Seria, portanto,
contraditório me propor como dever fazer algo que apenas o
outro, por si próprio, pode fazer, isto é, propor-se como fim a
sua própria perfeição moral. Portanto, parece não ser possível
que, em termos kantianos, haja um dever de atuar para que as
gerações futuras progridam moralmente.
No entanto, que eu não possa me propor como fim a
"perfeição moral" dos outros, nem fazer disso um dever meu, não
implica que eu não possa me propor como fim "promover" ou
"facilitar" a perfeição moral dos outros. Tanto é assim, que a "Me
todologia ética" da Doutrina da virtude inicia-se como uma seção
dedicada à "Didática ética". Nesta seção, Kant trata do tema da
necessidade de educar os seres humanos pra a virtude. "A virtu
de", diz ele, "pode e tem de ser ensinada" (TL, AA 06: 477).
Esta necessidade de educação moral da dos indiví
duos decorre da própria ideia de que a virtude (ou capacidade
._ 223

BRUNO NADAI

subjetiva de se autocoagir a adotar a lei moral como máxima)
não é inata, mas precisa ser desenvolvida. Ainda que eu não
possa tomar como fim a perfeição moral do outro, pois esta
perfeição só pode decorrer de um ato livre seu, pelo qual toma
o conceito de dever como máxima de sua ação, Kant apresenta,
na "Didática Ética" , um método pedagógico por meio do qual
o educador moral pode facilitar e, de certo modo, conduzir o
desenvolvimento da capacidade subjetiva do educando de
se autodeterminar segundo lhe ordena a razão pura prática
(cf. TL, AA 06: 479-480).
Em termos gerais, este mesmo método pedagógico é de
senvolvido por Kant em sua Pedagogia e em passagens da "Dou
trina do Método" da Crítica da razão prática (cf. Pad, AA 09: 449452; KpV, AA 05: 152-158). Esta concepção pedagógica implica
que, por mais que Kant não fundamente algo como um "dever de
promover a educação moral", ele ao menos se compromete com
as ideias de que a educação moral é "condição preparatória" para
a promoção do progresso moral da humanidade e de que é um
dever erigir os meios institucionais adequados a este fim135 •
O dever de promover o melhoramento moral da huma
nidade, de que fala Kant em Sobre a expressão corrente, pode
ser entendido nestes termos. Afinal, ele se apresenta como um
"dever [ ... ] de atuar sobre a descendência de tal modo que ela
se torne sempre melhor" (TP, AA 08: 309, grifo meu). Ou seja,
não se trata de agir sobre a descendência para que eu a faça
melhor, mas sim para que ela mesma assim se faça. Eu não
135
Na Segunda Parte do livro, desenvolvo esta concepção pedagógica, apre
sento as suas implicações para a noção kantiana de progresso moral e argu
mento que o progresso jurídico-político e a constituição de certas instituições
são entendidos por Kant como preparadores ou facilitadores do desenvolvi
mento moral da humanidade (cf. capítulos 9 e 11)

224--

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

posso levar ao aumento da moralidade das gerações futuras,
mas posso oferecer condições para que elas, por seu próprio
esforço e decisão, façam-se a si mesmas melhores do ponto de
vista moral 136• O que devo e posso fazer é promover ou facilitar
o seu melhoramento mora 1 137 •
Também o argumento contra Mendelssohn aponta no
mesmo sentido, já que faz referência a sua atuação enquanto
Aufkli:irer. Como é sabido, o esclarecimento depende de uma
"decisão" subjetiva de "servir-se de si mesmo", isto é, da deci
são do sujeito de atender sua "destinação [ ... ] para pensar por
si mesmo" (WA, AA 08: 35 e 36). Mostrei em outro momento
(cf. seção 1.3), que Kant associa o esclarecimento à possibilida
de da fundação de um "modo de pensar" <Denkungsart> que
pode levar à unificação da humanidade num todo moral (cf. laG,
AA 08: 21). Promover o esclarecimento, como fez Mendelssohn,
é oferecer as condições para que os seres humanos tomem a
decisão de pensar por si mesmos. E, assim, promover o esclare
cimento é em certa medida promover a possibilidade de que os
seres humanos das futuras gerações moralizem-se a si mesmos.
Portanto, nem o esclarecimento nem a educação mo
ral podem ser entendidos como exemplos do dever de tomar
a perfeição moral dos outros como um fim, afinal tal dever é
136

Numa passagem do final da primeira seção de Sobre a expressão corren
te, onde discute a ideia de que "o ser humano [ ...] pode porque deve", Kant
afirma: "se, muitas vezes, se chamasse a atenção do ser humano e ele se ha
bituasse a despojar inteiramente a virtude de toda a riqueza do seu espólio
de vantagens tiradas da observação, e a representá-la para si em toda a sua
pureza; se no ensino privado e público, se transformasse em princípio fazer as
sim dela uso constante (um método de inculcar os deveres que quase sempre
se descurou), a moralidade dos seres humanos depressa haveria de melhorar"
(TP, AA 08: 288, grifos meus).
137 Cf. KLEINGELD, P Fortsschrit und Vernunft: zur Geschichtsphilophie Kants,
.
p. 57.
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contraditório em si mesmo. Mas, e isso é o que nos importa,
ambos se deixam, sim, pensar como exemplos do dever de pro
mover ou facilitar que os seres humanos das gerações futuras
desenvolvam sua capacidade subjetiva de se autodeterminar a
agir moralmente.
2. O segundo problema relativo à questão do dever de
agir sobre a descendência de modo que ela progrida moralmen
te diz respeito a uma oscilação da parte de Kant quando à ad
missão de sua realização.
Em certas passagens se afirma que a humanidade está
"em progresso para o melhor[... ] e que este progresso[...] jamais
cessará" (TP, AA 08: 309) ou que "no nosso tempo o gênero hu
mano[...] progrediu efetivamente[... ] sob o ponto de vista moral"
(08: 310). Em outras se lê que "as coisas podem ser melhores no
futuro" (08: 309) ou que "se deve [...] supor a possibilidade" de
que "a descendência se torne sempre melhor" (08: 309). Segun
do entendo, as primeiras afirmações são ilegítimas da perspecti
va da justificação prática da ideia de história, mas não a última.
O ponto de vista prático justifica apenas a admissão da possibi
lidade da realização do progresso e não a afirmação de que este
progresso efetivamente se deu ou que jamais cessará.
Isso porque, como mostrei acima, tanto a possibilidade
quanto a impossibilidade de que a humanidade progride moral
mente não podem ser teoricamente provadas. Sendo assim, não
dispomos de elementos que permitam afirmar que a humanida
de efetivamente está em progresso ou que ele jamais cessará.
Kant parece por vezes não atentar para a diferença entre afirmar
que há efetivamente progresso e admitir que pode haver pro
gresso. Apenas esta última alternativa deixa-se justificar a partir
do dever de agir sobre a descendência de modo que ela se torne
melhor, pois o que todo dever implica é a pressuposição de que
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o que ele ordena possa ser realizado e não de que necessaria
mente se realizou ou realizará.
Afinal de contas (e esta é nossa tese geral a respeito
do lugar sistemático da filosofia da história de Kant), não há
propriamente uma prova da hipótese do progresso, mas apenas
razões subjetivas, ancoradas em interesses teóricos e práticos,
que nos levam a admiti-la. De um ponto de vista prático, temos
de admitir a hipótese de que a humanidade pode progredir para
o melhor, mas não podemos prová-la teoricamente. Ainda as
sim, no mesmo sentido da desatenção para com a diferença
entre a afirmação de que há e de que pode haver progresso
(e contradizendo o argumento da não possibilidade de prova do
progresso), Kant afirma que "há muitas provas de que o gênero
humano no seu conjunto progrediu efetivamente e de modo no
tável sob o ponto de vista moral no nosso tempo, em compara
ção com todas as épocas anteriores" (TP, AA 08: 310, grifo meu).
Quais seriam estas provas, no entanto, Kant não nos
mostra e as passagens que se seguem a esta última citação mu
dam bruscamente de assunto, abandonam o problema do pro
gresso moral e introduzem a questão dos meios do progresso
político e do papel do autointeresse na instauração de uma or
dem jurídica no plano internacional.
A provável razão de Kant se calar a respeito de quais se
riam estas provas se encontra em pressupostos de sua própria
filosofia moral. Progresso moral quer dizer aumento das ações
praticadas "por dever". No entanto, do ponto de vista do obser
vador (tanto de si mesmo quanto dos outros) não é possível dis
tinguir as ações praticas "por" e "conforme ao dever", uma vez
que não se pode ter acesso à máxima do agente. A legalidade
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das ações (isto é, a conformidade destas ao dever) não pode
ser distinguida, pelo observador, da moralidade das mesmas.
De que modo então Kant poderia apresentar "provas" de que
"no nosso tempo" o gênero humano efetivamente progrediu?
Talvez se possa aqui questionar o sentido de "provas" que Kant
tinha em mente. Talvez ele não pensasse de fato em provas no
sentido de demonstrações teóricas, até porque é sob a premis
sa da impossibilidade de uma prova teórica do progresso (bem
como de seu contrário) que se ergue a justificação prática que
Kant mesmo apresenta para a hipótese do progresso moral.
Se se puder admitir isso, então talvez se possa pensar,
como propõe Kleingeld 138, que por "provas" Kant entenda, neste
contexto, propriamente aqueles "indícios da aproximação" da
humanidade à sua destinação moral mencionados em outros
textos - por exemplo, na Ideia de uma história universal (cf. laG,
AA 08: 27) e no Começo conjetural (cf. MAM, AA 08: 113). Tais
indícios referem-se, sobretudo, ao desenvolvimento da capaci
dade humana de fazer uso da razão, ao progresso das institui
ções políticas e ao surgimento do esclarecimento. Mas eles não
constituem efetivamente comportamentos que se possa provar
terem na sua origem a moralidade interna dos agentes. Também
o argumento contra Mendelssohn corrobora esta interpretação.
Afinal, também o Aufkliirer tinha "esperança de tempos melho
res" (TP, AA 08: 309), esperança baseada em uma possibilidade
futura aberta que depende das sucessivas gerações se engaja
rem no contínuo esforço esclarecido de aproximação ao bem,
mas que não oferece nenhuma garantia em si mesma.
138

Cf. KLEINGELD, P. Fortsschrit und Vernunft: zur Geschichtsphilosophie Kants,

p. 55-56.
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5.2

O direito das gentes no contexto de Sobre a
expressão corrente: a coação da natureza e a
justificação prática da hipótese do progresso

O tema do título da terceira seção de Sobre a expressão
corrente, "a relação da teoria à prática no direito das gentes", é
introduzido apenas no final do texto. Após responder afirmati
vamente à questão do amor à humanidade por meio da justifi
cação prática da hipótese do progresso moral, Kant introduz o
tema dos "meios" que podem levar ao progresso da espécie.
Inesperadamente, no entanto, a discussão sobre o progresso
moral é abandonada e vem para primeiro plano a questão do
progresso político em direção à instituição do direito das gentes.
Retorna aqui, em linhas gerais, o mesmo argumento já discutido
na Ideia de uma história universal: a guerra é tomada como o
meio com o qual natureza coage os seres humanos a abandonar
o estado de natureza internacional e fazer aquilo que deviam fa
zer, mas não fazem, isto é, instituir uma paz duradoura fundada
em uma ordem jurídica internacional.
Do mesmo modo que, no estado de natureza, a violência
e a miséria dela derivada coagem um povo a se submeter ao
constrangimento das leis coercitivas públicas e a ingressar numa
constituição civil, também a miséria resultante das guerras per
manentes entre os Estados (ou mesmo a constante necessida
de de estar de prontidão para elas) coage os povos a ingressar
numa "constituição cosmopolita" (TP, AA 08: 310). Vale notar
que, tanto na Ideia de uma história universal quanto em Sobre
a expressão corrente (e tal como ficará ainda mais explícito em
A Paz Perpétua), o argumento de que a natureza coage os se
res humanos à instituírem uma ordem jurídica capaz de garantir
a paz perpétua é introduzido para mostrar que esta pode ser
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esperada sem que seja preciso pressupor nenhuma motivação
moral por parte dos agentes139 • Para a solução do problema da
instituição de uma ordem jurídica nacional e internacional, basta
pressupor o interesse próprio e egoísta dos indivíduos e Estados.
O interesse em evitar a destruição mútua pela guerra (e não neces
sariamente um acordo baseado em boas intenções <Gesinnungen>
ou na ideia do direito das gentes) termina por coagir a humanida
de a sair do estado de natureza jurídico no plano internacional e a
ingressar numa confederação ou Estado de nações.
O que há aqui de novo no argumento kantiano é a ideia
de que a guerra (e não necessariamente a guerra fática, mas
também a necessidade de preparar-se e estar de prontidão para
ela) coage os seres humanos não somente à instituição de uma
ordem jurídica internacional, mas também à republicanização
interna dos Estados constituídos. Esta ideia é desenvolvida a
partir do argumento de que, em nome de seu interesse próprio,
um povo jamais decidiria fazer a guerra, já que é sempre ele
quem (mediante impostos e com o sacriffcio da própria vida
em alguns casos) arca com os seus caros e sofridos custos. Em
À Paz Perpétua, este argumento leva à conclusão de que a cons
tituição republicana é a única que, do ponto de vista interno aos
Estados, pode evitar a guerra e conduzir a paz entre as nações.
Aqui o argumento aparece de maneira invertida: a guerra con
duzirá à instituição de constituições republicanas.
Seja como for, tanto em À Paz Perpétua quanto em So
bre a expressão corrente, é o interesse próprio e não a intenção
moral que opera como meio do progresso político. No que diz
respeito ao papel da guerra na republicanização dos Estados, o
argumento é o seguinte. Os chefes de Estado têm uma propensão
9
13

A esse respeito, cf. capítulo 10.
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a se engrandecerem à custa dos outros Estados, não poupando
o recurso à guerra e à violência mútua para expandir seus
territórios e posses. Mas, paralela à escalada de violência que
aí se manifesta, há um crescimento cada vez maior dos meios
(materiais e humanos) necessários para custear as guerras, sem
que se possa esperar um crescimento progressivo proporcional
dos recursos necessários para tanto, já que "nenhuma paz
dura também o suficiente de modo a permitir que a economia
iguale, enquanto ela dura, as despesas para a guerra seguinte"
(TP, AA 08: 311). Isso tudo acaba por coagir os chefes de Estado
a conceder mais e mais poder político ao povo, já que, em última
instância, é destes que provêm os recursos necessários à guerra.
O resultado é que, por fim, em nome de seus interesses econô
micos e geopolíticos, o chefe de Estado acaba por transferir todo
o poder político ao povo, republicanizando seu próprio Estado e
realizando a ideia do contrato originário:
O que a boa vontade deveria ter feito, mas não fez,
fá-lo-á por fim a impotência: que todo o Estado esteja
de tal modo internamente organizado que não seja o
chefe de Estado, a quem a guerra nada custa (porque
a subvenciona à custa de outrem, a saber, do povo),
mas o povo, que a paga, a ter o voto decisivo sobre se
deve ou não haver guerra (para o que se deve decerto
pressupor necessariamente a realização da ideia do
contrato originário) (TP, AA 08: 311)140 •
140 Na Doutrino do direito, Kant apresenta uma versão histórica e mais clara
deste mesmo argumento, na qual se mostra que ele tinha em vista aconteci
mentos passados na França de Luis XVI que culminaram na conversão desta
em uma república: "Foi um grande erro de juízo, portanto, por parte de um
poderoso senhor de nosso tempo, querer ajudar a si mesmo a sair de um apu
ro devido a grandes dívidas públicas transferindo para o povo o assumir e divi
dir este fardo conforme achasse melhor. Pois caiu naturalmente nas mãos do
povo o poder legislativo com respeito não somente à tributação dos súditos,
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Kant conclui estas considerações a respeito do papel da
guerra na instituição do direito das gentes ressaltando justa
mente que não é do sentimento de amor desinteressado pela
humanidade e pelas futuras gerações que se pode esperar o
progresso político da espécie. A causa do progresso rumo à ins
tituição de uma confederação ou Estado de nações é "apenas o
amor de cada época por si própria" e não o amor pela "posteri
dade" (TP, AA 08: 311).
Vimos na seção anterior que a justificação da hipótese
do progresso moral da humanidade é baseada no interesse prá
tico do sujeito que reconhece o dever de atuar sobre a posteri
dade de modo a que ela se torne sempre melhor do ponto de
vista moral. No entanto, quando se trata de pensar o progresso
político da humanidade, Kant se volta novamente à justificação
teórica da ideia de história como progresso, segundo a qual o
desenvolvimento político da espécie é um fim da natureza, a
cuja realização esta última nos coage. Veremos agora que, em
À Paz Perpétua e na "Conclusão" da Doutrina do direito, Kant
também justifica de um ponto de vista prático a admissão da
hipótese do progresso político. Mesmo assim, nestes dois tex
tos, ele não deixa de recorrer à justificação teórica da ideia de
história, que é invocada, então, para que se possa pensar as
condições que garantem que se espere que possamos realizar
aquilo que devemos: instituir uma paz perpétua decorrente de
uma ordem jurídica justa nacional e internacional.
No contexto de À Paz Perpétua, Kant recorre à justifi
cação teórica da filosofia da história para dar concretude à
mas também ao governo, a saber, a impedir que este último, mediante des
perdício ou guerra, fizesse novas dívidas: o poder soberano do monarca, por
conseguinte, desapareceu por completo (não foi apenas suspenso) e passou
ao povo, a cuja vontade legisladora foi agora submetido" (RL, AA 06: 341).
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possibilidade de realização do dever de instauração da paz per
pétua - possibilidade cuja admissão se faz implícita na própria
ideia deste dever. O argumento é o seguinte. Instaurar a paz
perpétua é um dever. Dever implica poder. Logo, de um ponto
de vista prático, tenho de admitir que eu possa realizar aquilo
que o dever ordena. E, para pensar as condições concretas que
permitem esperar que aquilo que o dever ordena possa efetiva
mente vir a se realizar, posso admitir a hipótese de que a natu
reza coage os seres humanos a um constante progresso de suas
instituições jurídicas.
Há aí, portanto, uma possível concordância entre a coa
ção da natureza e a realização do dever de instituir a ordem jurí
dica nacional e internacional que pode conduzir à paz perpétua
(dever em que se baseia a justificação prática da hipótese do
progresso). Esta concordância entre o dever jurídico e a coação
da natureza pode ser pensada porque as leis jurídicas não pres
supõem a motivação moral dos agentes e a sua instituição pode
resultar da mera oposição recíproca entre indivíduos motivados
cada qual pelo seu interesse próprio. Assim, a "Garantia" da Paz
Perpétua mostra que pode haver uma convergência entre a coa
ção da natureza e a realização do dever de instituir a paz por
meio de um progresso jurídico-político.
Entretanto, este mesmo modelo não poderia ser utiliza
do no contexto da justificação prática da hipótese do progresso
moral da humanidade apresentado em Sobre a expressão cor
rente. Vejamos por quê. Atuar sobre a descendência de modo a
que ela sempre progrida moralmente é um dever. Dever impli
ca poder. Logo, de um ponto de vista prático, tenho de admitir
que eu possa realizar aquilo que este dever ordena. No entanto,
progresso moral quer dizer propriamente aumento da moralida
de no mundo, aumento das ações morais praticadas no mundo.
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E nem a natureza, nem eu e nem ninguém podemos coagir ou
trem a agir moralmente. Agir moralmente, isto é, adotando o
mero respeito à lei como fundamento de determinação da von
tade, é sempre resultado de uma decisão subjetiva, autônoma
e livre de coações outras que não a mera autocoação implícita
na ideia mesma de dever. Por isso, quando se trata de pensar as
condições que permitem esperar o progresso moral da espécie,
a ideia de progresso como um fim a que a natureza coage os
seres humanos é necessariamente inoperante.
Condizentemente com essa distinção entre as condi
ções de realização do progresso político e do progresso moral,
nos textos onde trata da possibilidade de passagem da história
(e da política} para a moral, Kant mostra claramente a diferença
de estatuto entre estes dois domínios. Como vimos no capítulo
anterior, nos termos da Crítica da faculdade do juízo, o progresso
histórico-político da humanidade é fim último da natureza, en
quanto a moralidade é o fim terminal <Enzweck> da criação. E a
passagem para a moralidade depende do uso que os próprios seres
humanos fazem de sua liberdade prática, isto é, depende de eles
se determinarem a agir tal como lhes ordena sua razão pura prática
(cf. KU, AA 05: 431-3}. A distinção entre progresso político e pro
gresso moral explica por que razão, em Sobre a expressão corren
te, Kant não recorre à ideia do progresso como fim da natureza
para articular sua resposta à pergunta pela possibilidade do pro
gresso moral da humanidade. O progresso moral da posteridade
pode ser promovido por ações que favoreçam o desenvolvimento
da capacidade dos outros de se determinar a agir moralmente,
mas nem eu, você ou a natureza podemos coagir quem quer que
seja a se fazer melhor do ponto de vista moral.
O capítulo 11 será o momento de explicitar de manei
ra detida a relação entre progresso político e progresso moral.
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Terei então oportunidade de desenvolver a tese segundo a qual
Kant concebe que o progresso político e o progresso moral têm
estatutos distintos, mas que considera que o primeiro pode fa
cilitar ou preparar o segundo. No próximo capítulo, tratarei de
apresentar a justificação prática da ideia ou hipótese do pro
gresso político da humanidade, desenvolvida por Kant no suple
mento sobre a "Garantia" da Paz Perpétua e na "Conclusão" da
Doutrina do direito. Ao final, retornarei ao problema da relação
entre as justificações teórica e prática da filosofia da história .
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