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C) HISTÓRIA E MORAL: O
DESENVOLVIMENTO DAS DISPOSIÇÕES
ORIGINÁRIAS DA HUMANIDADE

8
UNIVERSALISMO,
MORAL E PROGRESSO
Nos debates da filosofia moral e política contemporâ
nea, pelo menos desde a segunda metade do século passado,
não é difícil notar certo acordo que pode muito bem ser descrito
por meio do hoje já distante mote do neokantismo, zurück zu
Kant! Este novo convite a retornar a Kant não se explica mais
pelas pretensões sobretudo epistemológicas que animavam o
debate entre os neokantianos da passagem do século XIX para o
século XX, mas sim pelo reconhecimento da atualidade daque
las noções consideradas as mais distintivas da filosofia prática
kantiana, a ideia de autonomia da vontade e o universalismo
moral a ela associada. Em autores como Karl-Otto Apel ou John
Rawls, em Jürgen Habermas ou mesmo entre seus críticos, em
diferentes perspectivas da filosofia moral e política contempo
rânea 192, encontra-se um dado comum: o reconhecimento de
Cf. APEL, K. O. "Kants 'Philosophischer Entwurf: Zum ewigen Frieden' ais
geschichtsphilosophische Quasi-Prognose aus moralischer Pflicht. Versuch
einer kritisch methodologischen Rekonstruktion der Kantschen Konstruktion
192
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que autonomia da vontade e universalismo moral são ainda as
fontes nas quais se deve beber quando se tem em vista respon
der satisfatoriamente aos problemas morais, éticos e políticos
próprios da contemporaneidade, mesmo que não se deixe de
reconhecer a necessidade de assentar em novas bases ou mes
mo de reformular e atualizar o princípio moral fundamental que
a elas subjaz.
Parte significativa das filosofias moral e política contem
porâneas, portanto, parece reconhecer no imperativo categóri
co, na forma da universalidade que lhe é própria e na autonomia
da vontade em que ele se baseia, a peça central e digna de ser
atualizada da filosofia prática de Kant.
É igualmente central o papel que ocupam estes
elementos da filosofia prática kantiana quando se trata de
situarmos o autor em relação à tradição da filosofia moral que
o precede. Pois é por meio da ideia de autonomia da vontade
e do universalismo moral que Kant pôde resolver os problemas
de fundamentação por ele apontados nas filosofias morais de
seus predecessores, tanto nas filosofias do sentimento moral de
origem empirista (como a de Hutcheson) quanto nas filosofias
da perfeição moral de origem racionalista (como a de Wolff)
(cf. KpV, AA 05: 40-41).
Assim, seja da perspectiva da presença kantiana no ce
nário político-filosófico contemporâneo seja no embate de Kant
com a tradição filosófica que lhe é anterior, há que se reconhecer
que é nas noções acima mencionadas que se encontra o maior
achado desta filosofia prática.
aus der Sicht einer transzendental-pragmatischer Verantwortungsethik";
BENHABIB, S. Situating the Se/f, Introdução e caps. 1 e 4; HABERMAS, J. "As
objeções de Hegel a Kant também se aplicam à ética do discurso?"; RAWLS, J.
Uma teoria da justiça, § 40.
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A importância fundamental das noções de autonomia e
universalismo, reunidas no imperativo categórico, também se
confirma quando consideramos o desenvolvimento interno do
sistema da filosofia crítica de Kant. Como sabemos, toda a am
pliação da razão pura prática em direção aos objetos da metafísi
ca clássica, cujo acesso a crítica das pretensões especulativas da
razão teórica vetava, justifica-se em função de Kant considerar
ter encontrado no imperativo categórico uma fundamentação
sólida para a moral: às ideias de Deus e de imortalidade da alma
se assegura realidade objetiva por meio de uma postulação le
gitimada a partir de uma proposição fundamental que "não é
nenhum postulado, mas uma lei pela qual a razão determina
imediatamente a vontade" (KpV, AA 05: 132). Ou seja, é o pró
prio imperativo categórico que sustenta o sistema da razão pura
prática, permitindo até mesmo a extensão do conhecimento em
direção àqueles objetos que, embora lhe sejam os mais funda
mentais (Deus e a alma), restavam inacessíveis teoricamente.
Do mesmo modo, os desdobramentos sistemáticos da
filosofia prática kantiana no final da década de 1790 (que re
tomam o projeto de redação de uma metafísica dos costumes,
já esboçado por Kant desde o período pré-crítico193 ) têm de ser
vistos como resultantes do trabalho prévio de fundamentação
da moral realizado por Kant em obras como a Fundamentação
da metafísica dos costumes e a Crítica da razão prática. Afinal,
os dois subsistemas que constituem a Metafísica dos costumes
são especificações de uma filosofia moral sistemática funda
mentada no imperativo categórico, isto é, resultam da aplicação
deste último aos domínios da relação externa entre os arbítrios
Cf. KOSBIAU, D. A metafísica dos costumes: a autonomia para o ser huma
no. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - FFLCH-USP, São Paulo, 2011.
193
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(o direito) e da relação interna entre lei e motivo (a virtude)
(cf. RL, AA 06: 218-219). De maneira semelhante, também os
problemas relativos às condições de realização da moral numa
comunidade jurídica e numa comunidade ética (investigados
por Kant em sua filosofia política, filosofia da história e filoso
fia da religião) são respondidos pelo autor sem que ele jamais
renuncie ao princípio moral fundamental que subjaz a todo seu
sistema prático, o imperativo categórico.
Como se vê, o imperativo categórico (a autonomia e a
universalidade) ocupa posição central e privilegiada no interior
da filosofia prática de Kant. Mas se é assim, então a conhecida
objeção de matriz hegeliana, formulada por certos intérpretes
contemporâneos194, parece minar as tentativas de determinar o
lugar da filosofia da história no interior do sistema prático kan
tiano, empreendidas nos capítulos anteriores deste livro.
Segundo tal objeção, a filosofia da história de Kant é
entendida como contraditória com sua filosofia moral. Contra
pondo à ideia de desenvolvimento moral a a-historicidade de
corrente da validade necessária e a priori do imperativo categó
rico, tais intérpretes afirmam que a filosofia da história kantiana
torna supérfluas as exigências do agir por dever. Se o desenvolvi
mento histórico da razão traz consigo o desenvolvimento moral
da humanidade, argumentam, não haveria porque os agentes
individuais preocuparem-se em agir por dever ou promover a
moralidade. Pois agir segundo o imperativo categórico se torna

Cf. FACKENHEIN, E. "Kant's Concept of History" e Stern, P. "The Problem
of History and Temporality in Kantian Ethics". Como veremos adiante, Michel
Despland também subscreve o mesmo tipo de crítica de inspiração hegeliana,
embora considere que o problema da realização histórica da moralidade possa
ser solucionado a partir de uma reconstrução da filosofia kantiana da religião,
cf. Kant on History and Religion, caps. 3 e 12.
194
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supérfluo caso a razão se desenvolva na história, assim pensam
os hegelianos.
No primeiro capítulo, fiz menção a diferentes intérpre
tes (Hõffe, Weyand, Yovel) que, concordando com a crítica de
que a noção de desenvolvimento moral poderia contradizer a
fundamentação da filosofia moral, procuram mostrar que a no
ção kantiana de progresso histórico restringir-se-ia à dimensão
político-jurídica. Se o progresso da espécie humana é apenas de
ordem jurídico-política, diz-se, então seria falso o problema da
superfluidade do agir por dever apontado pela crítica hegeliana,
já que o que progrediria na história seria apenas a legalidade
das ações e não propriamente a sua moralidade.
Além de pretender oferecer uma saída para o problema
apontado pela crítica de matriz hegeliana mencionada acima
(que seria afinal um falso problema) esta via interpretativa tem
também o objetivo de oferecer uma solução para um segundo
problema, que diz respeito à ideia de que o progresso histórico
é, para Kant, um "fim da natureza". Uma vez que o progresso his
tórico da humanidade é um fim a que a natureza coage os seres
humanos, se este desenvolvimento incluísse o desenvolvimento
moral, então haveria de se concluir que a natureza coagiria os
seres humanos a um desenvolvimento moral, isto é, coagiria os
seres humanos a agir por dever. Entretanto, se o agir moral é ou
será coagido por qualquer outra instância que não a própria au
todeterminação do agente, ele não é afinal um agir moral, mas
heterônomo, determinado por motivos que não o mero respeito
pela lei. Uma vez que estes intérpretes negam a ideia de que o
progresso histórico inclua um progresso moral, então, resolve-se,
segundo eles, o problema de uma suposta incompatibilidade
entre progresso histórico e coação da natureza.
No entanto, a solução interpretativa desses comentado
res vai contra a letra do texto kantiano, pois, conforme vimos em
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capítulos anteriores, Kant afirma em diversas passagens que o
progresso histórico da humanidade compreende seu progresso
moral (cf. laG,AA08: 21 e 28;TP,AA08: 310; KU,AAOS:429-433) 195 •
Mas, se é assim, então a solução destes intérpretes para os dois
problemas referidos não se sustenta e é preciso apresentar ou
tra resposta para os mesmos.
Com relação ao segundo problema acima levantado,
mostrei nos capítulos 1 e 3 que o caráter regulativo que Kant atri
bui à sua teleologia da natureza impede que se interprete num
sentido constitutivo ou determinante a ideia do progresso histó
rico como fim da natureza. Esta última tem de ser compreendida
no quadro de uma concepção de teleologia epistemológica ou
criticamente circunscrita, cuja admissão se justifica apenas com
Cf. a esse respeito STERn, P. "The Problem of History and Temporality in
Kantian Ethics, p. S26: "Assume-se com frequência que, em seus escritos po
pulares de filosofia da história - tais como A ideia de uma história universal e
À paz perpétua - Kant restringe sua concepção do desenvolvimento histórico
à evolução das instituições racionais políticas e jurídicas. Mas pode-se argu
mentar, no entanto, que as premissas teleológicas da sua filosofia da história
exigem a aceitação de uma ligação entre desenvolvimento político e desen
volvimento moral. Pois, como o argumento de Kant na segunda metade da
Crítica do Juízo claramente indica, a justificação metodológica da ideia de uma
filosofia da história se apoia na assunção básica de que o desenvolvimento
histórico das instituições político-jurídicas culmina em um fim moral 'incondi
cionado'. Se essa ligação com um fim especificamente moral é cortada, toda
a construção teleológica da filosofia da história perde seu único fundamento
de justificação e tem de colapsar". A formulação de Stern toca no centro da
questão por mim aludida. No entanto, sua afirmação de que haveria um "único
fundamento de justificação" da filosofia da história kantiana é questionável.
Como alguns intérpretes têm mostrado, Kant não oferece apenas um, mas
dois modos de justificação da hipótese história como progresso, um de ordem
teórica, ao qual Stern fez menção, e outro de ordem prática, que ele parece
ignorar. A respeito da dupla justificação da hipótese da história como progres
so, cf. KLEINGELD, P. Vortschritt und Vernunft: zur Geschichtsphi/osophie Kants,
caps. 1 a 4; WOOD, A. "Kant's Philosophy of History", p. 244-245. Cf. também
os capítulos anteriores deste trabalho.
195
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vistas a oferecer inteligibilidade e sistematicidade ao agregado
dos fenômenos da liberdade, de modo a satisfazer a um interes
se teórico da razão. Assim, embora o desenvolvimento político
-jurídico e moral da humanidade possa ser tomado como uma
tendência inscrita nas disposições naturais originárias a que nós,
seres humanos, estamos destinados a desenvolver (tendência
descrita como um fim da natureza) este desenvolvimento não
é algo que se possa afirmar apoditicamente nos termos de um
juízo de conhecimento 196.
Além disso, ao longo da terceira seção do primeiro ca
pítulo insisti também que, apesar de admitir a hipótese do pro
gresso como fim da natureza, Kant não deixa de ressaltar que
todo o desenvolvimento pelo qual a humanidade passou e pas
sará foi e será fruto do seu trabalho, "inteiramente sua própria
obra" e "mérito exclusivo seu" (laG, AA 08: 19-20). Portanto, a
ideia de que o desenvolvimento moral da humanidade é um fim
da natureza não contradiz a liberdade prática dos seres huma
nos 197. Muito pelo contrário, como veremos adiante a realização
Como vimos na primeira parte deste trabalho, segundo Kant, não se pode
afirmar apotidicamente que o fim da história irá se realizar porque, antes de
tudo, o juízo sobre a história é baseado numa teleologia da natureza ancorada
em um uso regulativo da razão (nos termos da primeira Crítica) ou num juízo
teleológico reflexionante (nos termos da terceira Crítica). Tal juízo não deter
mina nada em relação ao objeto a que se refere e se justifica apenas a partir de
uma carência cognitiva subjetiva. Além disso, a realização do te/os da história
depende dos homens fazerem aquilo que podem e devem fazer, isto é, desen
volver as suas disposições naturais voltadas ao uso da razão, propiciando-se
uma ordem civil justa e passando a adotar o princípio supremo da moral como
fundamento suficiente de determinação da vontade. Ou seja, a realização do
fim <Zweck> da história é sempre uma questão de liberdade e o juízo que a
afirma apoia-se numa mera hipótese que pode ser admitida enquanto tendên
cia inscrita nas disposições naturais originárias da espécie, mas que depende
sempre da autodeterminação dos agentes.
197
A esse respeito, cf. o capítulo 11.
196
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deste fim da natureza pressupõe o processo de desenvolvimen
to da capacidade humana de utilizar-se justamente de sua liber
dade prática. Veremos também que o desenvolvimento da dis
posição a agir moralmente depende de um aprendizado prático
que os próprios seres humanos se proporcionam uns aos outros.
E não se pode negligenciar o fato de que Kant oferece
não apenas uma justificação teórica da ideia de história como
progresso (na qual, de fato, o desenvolvimento histórico é toma
do como fim da natureza), mas também uma justificação práti
ca. Nesta última, Kant não se reporta à ideia de fim da natureza
para justificar a ideia de progresso moral, mas ao dever de atuar
sobre as futuras gerações de modo a que elas se aproximem
paulatinamente da perfeição moral. Como mostrei no capítulo
5, a teleologia da natureza é inoperante no texto onde o autor
mais se ocupa da questão da possibilidade de um progresso mo
ral da humanidade. E Kant reforça então a ideia de que é aos
próprios seres humanos que cabe a tarefa de trabalhar para que
as futuras gerações, por si mesmas, se façam melhores de um
ponto de vista moral.
Uma vez que já mostrei ser possível compatibilizar a
ideia de progresso como fim da natureza com a ideia de pro
gresso como progresso moral, será preciso agora oferecer uma
resposta ao primeiro dos problemas levantados acima. Isto é,
como compatibilizar a filosofia da história com os pressupos
tos da filosofia moral de Kant, especialmente sua fundamenta
ção transcendental e a priori. Minha intenção é justificar a in
terpretação de que o progresso político, cultural e civilizatório
da humanidade tem de ser compreendido como "preparação"
ou "facilitação" do progresso moral da humanidade. Na seção
que segue explicitarei a objeção de matriz hegeliana à filosofia
da história de Kant e mostrarei que ela se baseia numa leitura
31 2--
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equivocada da ideia kantiana de progresso moral, que não é
compreendido como um progresso "da razão" (prática), mas
como um progresso da "capacidade humana de dela fazer uso".

A objeção de matriz hegeliana à filosofia da
história de Kant

8.1

Como se sabe, na conhecida seção da Fenomenologia
do esp rito dedicada à "visão moral do mundo", Hegel se volta
contra a filosofia moral kantiana e sua doutrina dos postulados
da razão 198• Ele pretende mostrar que a dualidade entre ser e de
ver ser conduziria uma relação de indiferença e independência
entre sujeito e objeto que faz com que a realização da morali
dade na efetividade se mostre simplesmente contraditória ou
impossível. Segundo Hegel, Kant teria buscado reunificar estas
cisões por meio de postulados que nada mais fariam do que
deslocar dissimuladamente a dualidade inicial ser/dever ser,
repondo a oposição entre universal e particular numa série de
novas dualidades contraditórias (natureza e liberdade, mundo
sensível e mundo inteligível, virtude e felicidade) que deixam
intacto o problema 199 •
A partir desta objeção hegeliana à filosofia moral de
Kant, desenvolveu-se, na segunda metade do século XX, uma crí
tica recorrente filosofia da história kantiana. Segundo esta críti
ca, haveria incompatibilidade entre a fundamentação transcen
dental e a priori da moralidade {da qual decorre a necessidade
de sua validade a-histórica) e a noção de progresso histórico200 •
í

Cf. HEGEL, G. F. Fenomenologia do espírito, §§ 599-631.
Cf. MÜLLER, M. L. "A crítica de Hegel aos postulados da razão prática como
deslocamentos dissimuladores".
20°
Cf. DESPLAND, M. Kant on History and Religion, caps. 3 e 12; FACKENHEIN,
198
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De acordo com esta interpretação, a filosofia da história seria
mais uma tentativa dissimulada de unificar universal e particular
cindidos na filosofia moral, isto é, mais um caso das fracassadas
tentativas kantianas de responder ao problema da efetivação de
um ideal moral irrealizável, contraditório e, portanto, falso. Se
há um desenvolvimento histórico gradual da moralidade, eis o
cerne do argumento, a própria exigência incondicional de agir
por dever cairia por terra. Afinal, por que deveríamos agir cons
trangidos por um mandamento moral incondicional se a mora
lidade se tornará efetiva, outrossim, conforme se desenrola o
processo natural de desenvolvimento da razão,?
A título de ilustração, vejamos como o filósofo canaden
se Michel Despland (curiosamente muito mais um defensor do
que um crítico de Kant, como atesta seu esforço editorial de tra
dução para o inglês de obras kantianas) formula esse tipo de
crítica a que me refiro:
Razão, autonomia e moralidade são apresentadas na
filosofia da história como surgindo no interior de um
processo, enquanto que as leis do uso prático da ra
zão, ou as leis da moralidade, são, na segunda Crítica,
deduzidas transcendentalmente e fundadas a prio
ri; o que implica, portanto, que elas estão acima do

E. "Kant's Concept of History"; STERN, P. "The Problem of History and Tempo
rality in Kantian Ethics". Vale notar que a resposta a esta objeção tem também
implicações para uma segunda objeção de matriz hegeliana, segundo a qual
a filosofia prática kantiana seria um formalismo vazio e incapaz de pensar as
condições de realização da moralidade. Ora, se não há contradição entre o
princípio transcendental da moralidade e a ideia de progresso moral e se o cur
so deste progresso diz respeito ao desenvolvimento das disposições naturais,
da cultura, das instituições políticas (condições preparatórias do progresso
moral), então a filosofia da história pode ser vista como um domínio da filoso
fia prática onde entram em cena justamente questões substantivas ligadas a
problemas de realização da moralidade.
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processo do tempo e são 'eternamente válidas' [...] A
filosofia da história [...] dissolve a distinção entre obje
tivamente e subjetivamente prático. A filosofia da his
tória mostra como a lei moral 'objetiva' foi aprendida
'subjetivamente' pela espécie, ou por alguns membros
dela, apenas em algum ponto do processo da história
[...] Mas esse ponto de vista da filosofia da história tor
na a moralidade algo encarnado no processo histórico,
relacionado, digamos, à experiência histórica [...] e isso
não pode senão estar em tensão com o ponto de vista
atemporal da Crítica da razão prática2º1 •

Como se lê, Despland argumenta que a filosofia da histó
ria, que torna a moralidade dependente do processo histórico,
está "em tensão" com o ponto de vista atemporal da dedução
transcendental das leis da moralidade. Resta determinar até que
ponto ele tem razão.
Como se sabe, a distinção entre validade objetiva e va
lidade subjetiva da lei prática é estabelecida por Kant para dar
conta do fato de que, em seres racionais finitos como os huma
nos, a razão prática não necessariamente determina a vontade
de maneira suficiente. Segundo Kant, embora sejamos conscien
tes da lei moral, que se apresenta a todo ser racional em geral
como objetivamente válida, nem por isso agimos efetivamente
por respeito a essa lei. De fato, muitas vezes, se não na maioria
delas, aquilo que subjetivamente adotamos como fundamen
to de determinação de nossa vontade não coincide com o que
a lei moral objetivamente prescreve. Esta é a razão pela qual
a lei moral assume para os seres racionais finitos, em especial
para nós humanos, um caráter categoricamente imperativo, que
ordena que admitamos como fundamento subjetivo de
201

DESPLAND, M. Kant on History and Religion, p. 67-68, grifo meu.
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determinação aquilo que a razão pura prática põe como funda
mento objetivo, a lei moral.
Segundo Kant, a validade objetiva da lei moral decor
re da sua validade universal, necessária e incondicionada. Em
razão disso, a lei moral é válida independentemente de con
dicionamentos "empíricos" e ou de qualquer "antropologia"
(GMS, AA 04: 410). Pois, argumenta o filósofo,
não é possível, a não ser que se queira contestar ao
conceito de moralidade toda verdade [... ], discordar
que sua lei seja de tão extensa significação que tenha
de valer [...] não apenas para os seres humanos, mas
para todos os seres racionais em geral, não apenas
sob condições contingentes e com exceções, mas de
modo absolutamente necessário (GMS, AA 04: 408).

Derivando sua consideração dos elementos básicos da
experiência moral de uma análise do que podemos chamar de
"juízo moral comum" 202, Kant nega a ideia de que a justificação do
princípio moral fundamental possa depender de condições con
tingentes, empíricas ou históricas. A validade objetiva (a priori,
universal, necessária e absoluta) da lei moral exige que em qual
quer momento do tempo histórico, e independentemente de
quaisquer outros condicionamentos empíricos, determinemos
Segundo eu entendo, é no sentido de um "juízo moral comum" que apon
tam expressões como aquela do título da "Primeira seção" da Fundamenta
ção, "conhecimento racional moral comum", ou aquela do final da "Segunda
seção", "conceito da moralidade universalmente aceito" (cf. GMS, AA 04: 445).
A ideia de que é possível extrair um conceito determinado de moralidade a
partir de uma análise do "juízo moral comum" diz respeito ao fato, admitido
por Kant, de que os conceitos de boa vontade e dever, dados no juízo moral
comum, contêm, de maneira vaga, o conceito universal de moralidade (cf. 04:
445). A esse respeito, cf. a tradução de Guida de Almeida da Fundamentação
da Metafísica dos Costumes, "Prefácio", nota 41 do tradutor, p. 96-97.
202
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subjetivamente nossa vontade segundo aquilo que a lei moral
prescreve. Ora, a fundamentação a priori, universal e com pre
tensão de validade necessária e incondicional do princípio da
moral não se colocaria em contradição com toda e qualquer re
presentação de progresso moral? A meu ver, não. E ao longo
deste capítulo desenvolvo as razões de minha afirmação.
Como vimos, a objeção de tipo hegeliana desenvolvi
da por Despland parte da ideia de que na filosofia da história
kantiana a lei prática objetivamente válida teria sido aprendida
(portanto, teria sido admitida subjetivamente como válida) pela
humanidade apenas em certo momento do processo históri
co. Segundo o intérprete, isso representaria uma dissolução da
distinção entre validade objetiva da lei moral e a consequente
necessidade de que seres racionais finitos tomem-na como fun
damento subjetivo suficiente de determinação do arbítrio. Não
deixa de ser curioso que esta suposta dissolução seja apresenta
da por Despland como algo a que deveríamos ser gratos, como
se tivéssemos de agradecer por Kant ter sido não kantiano, agra
decer por Kant hegelianizar-se ao menos um pouco. Segundo
ele, teríamos de ser "gratos à filosofia da história por dissolver
certos aspectos do dualismo kantiano (natureza versus liberda
de, teleologia natural versus teleologia moral)" 203•
Seja como for, Despland está correto ao afirmar que a
filosofia da história kantiana pressupõe que os seres humanos
"aprendem" ou "podem aprender" no curso do tempo a tomar
203 DESPLAND, M. Kant on History and Religion, p. 69. De acordo com meu
argumento, a filosofia da história não dissolve a distinção entre validade obje
tiva (como fundamento de determinação) e a validade subjetiva (como motivo
da determinação) da lei moral, mas permite a Kant pensar a possibilidade de
desenvolvimento das condições subjetivas para que os agentes acolham a lei
moral como fundamento objetivo e suficiente de determinação do arbítrio.
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a lei moral objetivamente válida como fundamento subjetivo su
ficiente de determinação do arbítrio. No entanto, argumentarei
que isto não implica na dissolução da distinção entre a validade
objetiva da lei moral (fundamento de determinação da vontade)
e a validade subjetiva da mesma (motivo <Triebfeder> da de
terminação da vontade). Isto é, procurarei mostrar que a filoso
fia kantiana da história está, sim, comprometida com a ideia de
desenvolvimento moral pensado como aprendizado histórico,
muito embora isso não ocorra à custa de dissolver as bases da
fundamentação kantiana da moral. A chave para a solução do
problema apontado passa por compreender que, nos termos da
filosofia da história de Kant, o que se desenvolve ao longo do
progresso histórico não é a razão ela mesma, mas sim a capaci
dade humana de fazer uso da razão.
Ao que parece, portanto, a crítica de matriz hegeliana,
que aponta incompatibilidade entre a ideia de progresso moral
e a fundamentação a priori e transcendental da moral, baseia
-se numa má compreensão da ideia kantiana de progresso his
tórico. De modo a fundamentar a interpretação de que o que
se desenvolve na história é a capacidade de fazer uso da razão,
e não a razão ela mesma, é importante lembrar que Kant parte
da ideia de que a fundamentação da moral por ele oferecida
não faz mais do que formular de maneira precisa uma noção
de moralidade que já estaria dada no "conceito da moralidade
universalmente aceito" (GMS, AA 04: 445).
Como se sabe, a primeira seção da Fundamentação da
metafísica dos costumes traz o título de "transição do conheci
mento racional moral comum para o conhecimento filosófico".
E, como o último parágrafo da segunda seção esclarece, o mé
todo utilizado nas duas primeiras seções é analítico, isto é, um
método tal que apenas procura mostrar, "por desenvolvimen
to do conceito da moralidade universalmente aceito, que uma
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autonomia da vontade está inevitavelmente apensa ao mesmo,
ou, antes, subjaz a ele" (04: 445). Esta explicação metodológi
ca permite compreender que longe de querer fundar um novo
princípio para a moralidade, o que Kant pretende é, por meio de
um procedimento de análise dos conceitos de boa vontade e de
dever, desenvolver algo que já estaria dado no "conhecimento
racional moral comum" ou no "conceito de moralidade univer
salmente aceito".
Esta interpretação é confirmada pela nota do "Prefá
cio" da Crítica da razão prática (à qual já fiz menção na Primeira
Parte do livro) em que se afirma que na Fundamentação "não
foi apresentado nenhum princípio novo da moralidade, mas so
mente uma nova fórmula" (KpV, AA 05: 06, nota). Se Kant não
pretende ter introduzido nenhum novo princípio da moralidade,
mas apenas o formulado de maneira precisa, assim eu entendo,
é porque este princípio corresponde a um "conceito de morali
dade universalmente aceito" e dado no "conhecimento racional
moral comum".
Ao que me parece, isto não é de pouca monta. Pois uma
filosofia moral esclarecida, capaz de formular de maneira precisa
aquilo que o dever moral incondicionalmente obriga a fazer (isto
é, agir de tal modo que a máxima de minha vontade possa valer
ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal)
nos esclarece a respeito da norma suprema dos juízos morais
e nos torna capaz de orientarmos de maneira mais adequada
nossa conduta (cf. GMS, AA 04: 390). Tanto quanto as fórmulas
matemáticas, a formulação precisa do princípio da moralidade
"não deixa lugar ao erro" (KpV, AA 05: 06, nota).
Segundo entendo, a ideia de que Kant parte de um con
ceito partilhado de moralidade e que sua filosofia moral não
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funda nenhum novo princípio, mas apenas formula adequa
damente um princípio universalmente aceito, tem implicações
para a questão discutida nesta seção. Antes de uma filosofia
moral esclarecida, isto é, antes, sobretudo, da Fundamentação
e da segunda Crítica, os seres humanos já dispunham de um
conceito de moralidade, que para Kant, é sempre o mesmo e
é universalmente partilhado. A moralidade tem, portanto, um
núcleo a-histórico. A validade incondicional, universal e a priori
do princípio da moralidade (sua validade objetiva como princí
pio de determinação do arbítrio) é necessariamente a-histórica.
O que pode se desenvolver historicamente é a capacidade sub
jetiva dos seres humanos de tomar o princípio objetivo como
motivo suficiente de determinação do arbítrio. E para este de
senvolvimento a filosofia moral esclarecida desempenhou um
papel crucial: formulou de maneira precisa tal princípio e, assim,
facilitou a orientação do juízo moral do agente.
Sendo assim, esta interpretação do método analítico das
primeiras seções da Fundamentação (método possibilitado pelo
fato de Kant considerar haver um conceito de moralidade dado
no conhecimento racional moral comum) já permite vislumbrar
que talvez não haja efetivamente contradição entre a noção de
desenvolvimento moral, entendido como desenvolvimento da
disposição subjetiva a adotar o princípio moral como fundamen
to suficiente de determinação do arbítrio, e a validade objetiva
e a-histórica deste mesmo princípio. Mas, para que eu possa
melhor embasar esta interpretação, apresentarei a seguir a tese
de que Kant compreende o desenvolvimento da capacidade hu
mana de fazer uso da razão como um processo de "desenvol
vimento das disposições naturais originárias" da humanidade.
Veremos que este processo compreende, entre outras coisas, o
desenvolvimento da disposição humana subjetiva para adotar a
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lei moral como princípio objetivo de determinação do arbítrio.
Em seguida, apresento a interpretação segundo a qual o proces
so de desenvolvimento da capacidade humana de fazer uso da
razão se vincula a uma concepção de aprendizado histórico.
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