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RESUMO 

De acordo com a teoria moral de Kant, uma ação moralmente obrigatória dotada de autêntico 

valor moral deve ser executada exclusivamente pela consciência do dever. Desse modo, a 

motivação moral poderia prescindir de nossa natureza sensível, mais precisamente, de nossos 

desejos e inclinações, uma vez que o motivo do dever seria, por si só, capaz de levar a ações 

moralmente obrigatórias dotadas de genuíno valor moral. Aqui tentaremos defender a 

cogência dessa tese kantiana contra possíveis ou reais objeções levantadas por autores, tais 

como Schiller e Hume. Com efeito, por um lado, tendo como background uma concepção 

particular da natureza humana e sua perfeição, Schiller põe em questão a tese kantiana de que 

a moralidade pode prescindir da contribuição efetiva da sensibilidade como uma autêntica 

fonte de motivação moral. Por outro lado, Hume ficou famoso por colocar em dúvida a 

capacidade da razão determinar a vontade independentemente da influência de, e, ainda pior, 

em oposição às, paixões, desejos e inclinações. Pois, como é bem sabido, de acordo com 

Hume, puras considerações racionais são por si mesmas incapazes de exercer força 

motivacional, o que provaria falsa a tese kantiana da motivação moral. Numa palavra, a 

resposta de Kant a Schiller consiste em mostrar que este último desconhece o tipo de 

perfeição atingível pelo homem, isto é, a virtude como uma luta contínua contra a influência 

oposta de inclinações, em vez da santidade, ou seja, um estado em que as inclinações estão em 

completa conformidade com as exigências da lei moral. Contra Hume, Kant mostra que as 

inclinações podem exercer a suposta força motivacional sobre a vontade apenas na condição 

de serem acolhidas em máximas, isto é, na medida em que são concebidas pelo agente como 

razões suficientes para as ações. 

Palavras-chave: Kant, Schiller, Hume, moralidade e sensibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

According to Kant’s moral theory, a morally obligatory action endowed with authentic moral 

value must be performed exclusively out of the thought of duty. Accordingly, moral 

motivation should dispense with our sensible nature, more precisely, our desires and 

inclinations, since the motive of duty would be for itself alone able to lead to morally 

obligatory actions endowed with genuine moral worth. Here we will try to defend the cogency 

of the Kantian thesis against possible or actual objections raised by authors, such as Schiller 

and Hume. In fact, on the one hand, having as a background a particular view of human 

nature and its perfection, Schiller calls into question the Kantian thesis that morality can 

dispense with the effective contribution of sensibility as a source of authentic moral 

motivation. On the other hand, Hume famously calls into question reason’s ability to 

determine the will independently of the influence of, and, even worse, in opposition to the 

passions, desires and inclinations. For, as is well known, according to Hume, pure rational 

considerations are by themselves unable to exert motivational force, which would prove false 

the Kantian thesis of moral motivation. In a nutshell, Kant’s answer to Schiller consists in 

showing that the latter misunderstands the kind of perfection achievable by man, namely, 

virtue as a continuous struggle against the opposing influence of inclinations, instead of 

sanctity, i.e., a state in which the inclinations are in a complete conformity to the requirements 

of moral law. Against Hume, Kant shows that the inclinations can exert the alleged 

motivational force on the will only on the condition of their being taken up into maxims, i.e., 

inasmuch as they are conceived by the agent as sufficient reasons for actions.   

Keywords: Kant, Schiller, Hume, morality and sensibility. 
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1- INTRODUÇÃO 

Podemos afirmar que no período moderno do pensamento filosófico, período 

comumente identificado como aquele que se inicia com René Descartes (1596-1650) e 

culmina com Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), a principal tarefa da 

filosofia moral consistia na busca por um novo fundamento para a moralidade. Desse 

modo, é lícito dizer que os filósofos morais modernos estavam mais preocupados com o 

estabelecimento do princípio último da moralidade, do que com a elaboração de normas 

morais particulares que prescrevam o que devemos ou não fazer. 

Com efeito, não há, entre esses filósofos, como observa John Rawls (2005) em 

sua História da Filosofia Moral, uma discordância significativa quanto àquilo que 

acreditamos e concebemos que seja bom, correto ou obrigatório que façamos no âmbito 

da moralidade.1 Por exemplo, “[n]enhum deles duvidava de que a propriedade deveria 

ser respeitada; todos afirmavam as virtudes da fidelidade a promessas e contratos, da 

veracidade, beneficência, caridade e muitas outras” obrigações morais (RAWLS, 2005, 

p. 14). Assim, “o problema para eles”, explica Rawls (2005, p. 14), “não era o conteúdo 

da moralidade, mas sim sua base”, ou seja, “como poderíamos conhecê-la e ser 

impelidos a agir conforme a ela”, caso queiramos que o cumprimento de nossas 

obrigações morais possua autêntico valor moral.    

Em suas Lições sobre Ética, Ernst Tugendhat (2012, p. 14) esclarece que essa 

preocupação com o fundamento da moralidade tornou-se necessária em razão da 

“desorientação ética que resulta do declínio da fundamentação religiosa.” Ao dizer isso, 

Tugendhat não está fazendo uma pura e simples crítica às doutrinas religiosas em geral. 

O que ele está dizendo é que devemos “pôr em dúvida a possibilidade de ainda hoje 

fundamentar, sobretudo religiosamente, as normas morais (2012, p. 13).” Pois, como 

escreve Tugendhat, até mesmo o crente, “se ele leva a sério o não crente e aquele que 

possui uma crença diferente da sua”, deveria compreender que não há possibilidade de 

fundamentação das normas morais de uma maneira intersubjetivamente válida, tendo 

                                                           
1 Na contemporaneidade, o filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) faz uma crítica 

radical aos valores morais tradicionalmente arraigados no pensamento ocidental. Em linhas gerais, 

Nietzsche crítica a hierarquia dos valores morais (bem e mal, bom e mau, correto e errado, etc.) e busca 

ultrapassá-la por meio do que ele chama de “transvaloração” desses valores. Para tanto, escreve Nietzsche 

em A Genealogia da Moral, “é de toda a necessidade conhecer as condições e o meio ambiente em que 

[esses valores] nasceram, em que se desenvolveram, e deformaram (2011, p. 28)”.  Essa análise 

“histórica” dos valores morais pretende mostrar, em última análise, que eles não possuem uma origem 

“metafísica” (eterna ou imutável), como pretendiam os filósofos modernos, por exemplo, e sim uma 

origem humana, relativa a um determinado contexto histórico. 
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por base sua crença religiosa. A razão disso é que “a observância de normas morais é 

algo que podemos exigir de todos”, esclarece Tugendhat, “e, para podermos fazê-lo, 

devemos esperar que isso possa ser tornado compreensível para todos (2012, p. 13).”  

Mas, por que devemos buscar um fundamento moral que seja válido para todos 

os indivíduos de modo geral? A nossa noção comum de moralidade mostra que este 

conceito reivindica necessariamente uma validade universal e objetiva. Com efeito, 

mesmo que não tenhamos consciência dessa reivindicação, quando julgamos 

moralmente, isto é, quando dizemos que uma pessoa é boa ou má ou que uma ação é 

correta ou errada, julgamos sempre à luz de um critério universal e objetivo. Ou seja, 

quando julgamos uma ação como moralmente errada, por exemplo, estamos 

implicitamente dizendo que ela é errada não apenas neste ou naquele contexto histórico, 

mas universalmente errada. Do contrário, como poderíamos justificar o sentimento de 

indignação que as recentes atrocidades cometidas pelo assim chamado “Estado 

Islâmico” têm causado em milhões de pessoas pelo mundo todo? Esse sentimento só é 

possível porque reconhecemos que a vida e a liberdade, por exemplo, são direitos 

humanos inalienáveis e, por conseguinte, válidos universalmente. 

Ora, se o conceito de moralidade reivindica necessariamente uma validade 

universal e objetiva, então, irão dizer os filósofos morais modernos, seu fundamento não 

deve ser buscado em uma ordem comunitária ou teológica, como pretendiam os 

filósofos antigos, uma vez que sua pretensão à universalidade sequer poderia ser 

pensada. A saída para o problema em questão foi procurar encontrar no homem, mais 

exatamente, em alguma característica especial e relevante presente no ser humano, o 

princípio em que a moralidade pudesse ser fundamentada. Pois, na visão desses 

filósofos, o homem seria dotado de certas características que o autorizariam a ser ele 

mesmo o fundamento da moralidade, e, portanto, a buscar nele mesmo, e não em uma 

instância externa qualquer, princípios que regulariam sua conduta moral.  

Podemos dizer que o ideal moderno de uma fundamentação da moralidade é 

sintetizado na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785),2 principal e 

mais influente obra de ética do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804). Já no 

                                                           
2 Nesta dissertação, usaremos, preferencialmente, a edição portuguesa da Grundlegung zur Metaphysik 

der Sitten feita por Paulo Quintela. Quando for necessário, iremos confrontá-la com a tradução brasileira 

feita pelo professor Guido Antônio de Almeida (2009), com as de língua inglesa de Mary Gregor (1998) e 

Allen W. Wood (2002), e, em última análise, com a tradução realizada pelo orientador desta dissertação 

diretamente da edição alemã editada por Herausgegeben von Theodor Valentiner (2012). As citações da 

Fundamentação seguirão a seguinte ordem: ano da obra, número da página e paginação da edição da 

“Akademie” alemã. Quando a citação referir-se a uma nota de rodapé, iremos acrescentar um “n” no fim 

da mesma. 
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Prefácio à obra, Kant (1974, p. 198; AK, 389, grifo do autor) esclarece que o princípio 

supremo de avaliação da correção moral de ações não deve ser buscado “na natureza do 

homem ou nas circunstâncias do mundo em que o homem está posto, mas sim a priori 

exclusivamente nos conceitos da razão pura”. Assim, de acordo com Kant, aquela 

característica relevante e especial presente no homem seria a existência de uma razão 

pura prática, isto é, uma razão capaz de determinar a vontade independe de, e mesmo 

em oposição à, influência da sensibilidade, mais exatamente, de desejos e inclinações.  

Na introdução à Crítica da Razão Pura (1781), Kant (1983, p. 24; B/3, grifo 

nosso) já havia mostrado que um juízo baseado na experiência “nos ensina que algo é 

constituído deste ou daquele modo, mas não que não possa ser diferente.” Por exemplo, 

com base na experiência, podemos dizer apenas que esta ou aquela ação é moralmente 

proibida por uma determinada cultura, mas não que tal ação deva ser universalmente 

proibida. Ora, por se ocupar com questões práticas que nos dizem o que devemos ou 

não fazer com pretensão de validade universal, juízos morais não podem ser derivados 

da experiência. É por esse motivo que Kant afirma que juízos morais são aqueles que 

valem independente de toda experiência, e, portanto, são considerados juízos a priori.3 

E, como diz Kant (1983, p. 24; B/4), “onde a universalidade rigorosa é essencial a um 

juízo, indica uma fonte peculiar de conhecimento do mesmo, a saber, uma faculdade de 

conhecimento a priori”: a razão.  

O reconhecimento kantiano de que juízos morais em sentindo próprio erguem 

pretensão de validade absoluta e universal é aceito como correto por grande parte dos 

filósofos morais modernos, assim como pelo conhecimento moral comum. Contudo, o 

recurso à razão pura como base de resgate dessas pretensões universais e absolutas já 

aparece problemático para alguns autores.4 Mais problemática ainda é a importante e 

inovadora tese kantiana sobre a motivação moral, a saber, que o princípio de avaliação 

moral, por meio do qual conhecemos nossos deveres e obrigações morais, deve poder 

ele próprio motivar nossa vontade simplesmente pela consciência que dele temos, 

prescindindo completamente da influência de nossos desejos e inclinações. A proposta 

revolucionária de Kant em filosofia moral é a de que a razão tem de poder fornecer o 

critério de avaliação da correção de normas e ações morais e, também, o motivo 

                                                           
3 Kant (1983, p. 24; B/3, grifo do autor) define um conhecimento a priori como aquele que ocorre não 

“independente desta ou daquela experiência, mas absolutamente independente de toda a experiência, e o 

contrasta com “os conhecimentos empíricos ou aqueles que são possíveis apenas a posteriori, isto é, por 

experiência.”  
4 Cf. a esse respeito a primeira lição das Lições sobre Ética, de Ernst Tugendhat. 
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exclusivo para a execução de ações moralmente obrigatórias dotadas de autêntico 

valor moral. Numa palavra, usando uma terminologia advinda da assim chamada fase 

pré-crítica da moral kantiana, a razão tem de poder fornecer tanto o principium 

diiudicationis, quanto o principium executionis de ações morais. 

Ora, essa concepção kantiana tem por implicação que não podemos ser 

conscientes de uma obrigação moral sem reconhecê-la como um motivo suficiente para 

agirmos de acordo com ela. Assim, podemos dizer que tal concepção se alinha ao que se 

convencionou chamar na contemporaneidade de “internalismo”. Com efeito, como 

explica Thomas Nagel (1970, p. 7): “Internalism is the view that the presence of a 

motivation for acting morally is guaranteed by the truth of ethical propositions 

themselves.” Ou seja, segundo o internalismo, “[i]f I judge that some action is right, it is 

implied that I have, and acknowledge, some motive or reason for performing that action 

(KOSGAARD, 1986, p.8-9).” O internalismo kantiano se manifesta, por exemplo, na 

sua famosa e polêmica discussão sobre o valor moral das ações moralmente 

obrigatórias. De fato, na primeira seção da Fundamentação, Kant (1974, p. 206-8; 397-

99) pretende mostrar que, já do ponto de vista do conhecimento moral comum, ações 

moralmente obrigatórias só adquirem autêntico valor moral quando são cumpridas 

exclusivamente pela mera consciência do dever. Para tanto, Kant nos chama a atenção 

para casos em que esse tipo de conduta moral poderia ser mais facilmente percebido, a 

saber, quando o agente encontra-se por alguma razão desprovido de inclinações que 

possam levá-lo à ação. Kant ilustra essa situação, por exemplo, com o caso de uma 

pessoa que, mesmo insensível ao sofrimento dos outros devido ao desgosto pessoal, 

executa ações filantrópicas porque as reconhece como dever, ou seja, porque tem a 

plena consciência de que a filantropia é uma coisa boa em si mesma. 

Desde a época de Kant, muitos filósofos acharam incoerente sua tese sobre o 

valor moral das ações moralmente obrigatórias. Por exemplo, Johann Christoph 

Friedrich von Schiller (1759-1805), declaradamente um kantiano, toma como coerente a 

ideia de que nós podemos ser levados a cumprir nossas obrigações morais pela 

consciência do dever, e que quando isso ocorre nossa conduta é digna de autêntico valor 

moral. No entanto, discorda completamente da tese kantiana de que a moralidade possa 

prescindir da contribuição efetiva da sensibilidade. Ou seja, Schiller questiona a 

exigência kantiana de que somente a consciência do dever seria capaz de conduzir o 

agente a executar ações moralmente obrigatórias dotadas de genuíno valor moral. Para 

Schiller, “Kant teria dividido a natureza humana em duas partes, e isto não é apenas um 
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problema filosófico, mas significa, visto moralmente, que não é mais o homem como 

um todo que age moralmente (TUGENDHAT, 2012, p. 117).”  

Assim, em Sobre Graça e Dignidade (1793), Schiller (2008) propõe uma 

alternativa motivacional dentro do quadro da própria moral kantiana. Com efeito, 

partindo do princípio de que o “homem (...) não está destinado a executar ações éticas 

singulares, mas a ser um ser ético”, Schiller pretende mostrar que a sensibilidade tem 

um papel crucial na vida moral, pois, a virtude ou caráter moralmente cultivado “não é 

mais que ‘uma inclinação para o dever’, e que, por isso, o homem “não apenas pode, 

mas deve combinar o prazer e o dever;” numa palavra, “ele deve obedecer com alegria à 

sua razão (2008, p. 38, grifo do autor).”  

Alguns estudiosos do problema em questão afirmam que não existe, na verdade, 

uma diferença substancial entre Kant e Schiller. Por exemplo, Karl Vorländer (1894) e 

Eugen Kühnemann (1922), defendem que Schiller não atacou os princípios da ética 

kantiana, mas apenas a “complementou” introduzindo uma dimensão estética (apud 

REINER, 1983). Ou seja, grosso modo, é como se Schiller estivesse apenas dizendo a 

Kant que nossas inclinações podem contribuir como coadjuvantes em ações moralmente 

obrigatórias com autêntico valor moral. No entanto, Hans Reiner (1983), Henry E. 

Allison (1990), Anne Margaret Baxley (2003), entre outros, tomam essa interpretação 

como completamente equivocada. De modo geral, eles veem em Kant e Schiller não 

apenas um desacordo no que diz respeito à motivação moral, mas também quanto a uma 

concepção da existência humana, ou melhor, quanto ao status ontológico do ser 

humano.  

Em linhas gerais, para esses últimos intérpretes, o problema “Kant-Schiller” 

pode ser entendido da seguinte maneira. Schiller afirma que o ideal de perfeição moral 

humana reside na harmonia entre razão e sensibilidade. Assim, para Schiller (2008, p. 

42), por estar imune ao desacordo entre inclinação e dever, aquele que tiver atingido 

esse ideal moral “pode deixar ao afeto a direção da vontade e nunca corre o risco de 

estar em contradição” com os ditames da moralidade. No entanto, Kant vê esse estado 

de sanidade moral completamente incompatível como a “condição humana”. Kant 

afirma que, apesar de não existir uma incompatibilidade de princípio entre razão e 

sensibilidade, nós não poderíamos correr o risco de entregar às inclinações o governo de 

nossa vontade, abdicando assim, da consciência do dever. Para Kant, é justamente por 

sermos naturalmente constituídos de inclinações que por ventura podem obstaculizar as 
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exigências da moral, que nossa relação com a mesma tem de ser representada como um 

dever.  

Ora, se levarmos em conta a tese de David Hume (1711-1776) de “que em geral 

apenas sentimentos (portanto inclinações) podem ser determinantes de ações, então a 

suposição de Kant,” observa Tugendhat, “segundo a qual o mandamento, enquanto livre 

de afeto, pode ser determinante de ação, revelar-se-ia como ficção (2012, p. 117)”.5 

Com efeito, no Tratado da Natureza Humana (1739-40),6 Hume (2009, p. 450) sustenta 

ser “a emoção de aversão ou de propensão” que sentimos quando “temos a perspectiva 

de vir a sentir dor ou prazer por causa de um objeto” o que, em última análise, constitui 

um motivo para agirmos. Desse modo, para Hume, o papel da razão na esfera das ações 

seria justamente o de descobrir a relação causal entre objeto desejado e a paixão que 

surge à mente quando somos afetados por ele. Em outras palavras, na esfera prática, a 

razão seria apenas um instrumento capaz de identificar os meios mais eficazes para 

satisfazer nossas paixões, as verdadeiras causas das ações. Daí Hume proclamar sua 

famosa e provocante tese sobre a inércia da razão: “A razão é, e deve ser, apenas a 

escrava das paixões, e não pode aspirar a outra função além de servir e obedecer a elas 

(2009, p. 451).” 

Ao afirmar que a razão é inerte, Hume está atacando a base da teoria moral 

kantiana, a saber, a tese de que a razão pura pode ser prática. Com efeito, para Hume, 

por si só, isto é, sem a influência de impulsos sensíveis, puras considerações racionais 

não se constituem como um motivo para agirmos. Ou seja, de acordo com Hume, 

podemos até ter a consciência de uma obrigação moral, como seria o caso da 

consciência de que a filantropia é dever, mas permaneceríamos completamente “frios” 

diante de tal obrigação até sermos afetados, por exemplo, pela imagem de uma pessoa 

necessitada. Desse modo, sem a colaboração de um elemento de natureza sensível, a 

mera consciência do dever seria incapaz de determinar nossa vontade.   

Ora, nesse sentido podemos dizer que Hume seria um representante do assim 

chamado “externalismo”.7 De fato, o “[e]xternalism holds (...) that the necessary 

motivation is not supplied by ethical principles and judgments themselves, and that an 

additional psychological sanction is required to motivate our compliance (NAGEL, 

                                                           
5 Por sugestão de meu orientador foram feitas pequenas modificações nessa passagem. 
6 O nome completo da obra é: Tratado da Natureza Humana: uma tentativa de introduzir o método 

experimental de raciocínio nos assuntos morais.  
7 Aqui, discordamos da interpretação de Nagel (1970, p. 10), pois, para ele, surpreendentemente, Hume 

seria “[t]he most influential anti-rational internalist”. 
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1970, p. 7).” Assim, segundo uma leitura externalista da teoria humeana da motivação, é 

lícito dizer que, diferentemente do que sustenta Kant, a mera compreensão do valor de 

verdade de uma proposição, seja ela moral ou não, é condição necessária, mas não 

suficiente para agirmos, pois, precisaríamos ainda não ser sensivelmente indiferentes ao 

conteúdo da proposição. 

Como pudemos ver, os desafios lançados por Schiller e Hume à moral kantiana 

são de naturezas distintas. O primeiro começa questionando a concepção kantiana dos 

motivos unicamente capazes de conduzir a ações moralmente obrigatórias com valor 

moral, tendo como background uma concepção da natureza humana e de sua perfeição. 

O segundo, por sua vez, questiona a capacidade da razão, por si só, determinar a 

vontade sem influência de, e, ainda pior, em oposição à, influência da sensibilidade. 

Entretanto, em última análise, ambos visam questionar por que, segundo Kant, a 

moralidade poderia prescindir de nossa natureza sensível, mais exatamente, de nossos 

desejos e inclinações. Por essa razão, decidimos dividir esta dissertação em três 

capítulos, distribuídos da seguinte maneira. 

Como o próprio título indica, “Kant e o Valor Moral das Ações”, no primeiro 

capítulo dessa dissertação iremos apresentar e examinar criticamente a teoria kantiana 

sobre o valor moral das ações moralmente obrigatórias. Por ter desenvolvido tal teoria 

com mais propriedade na primeira seção da Fundamentação, iremos nos limitar a fazer 

uma breve exposição do procedimento analítico-regressivo empreendido por Kant nesta 

seção. O nosso objetivo é mostrar que, para Kant, ações moralmente obrigatórias 

dotadas de autêntico valor moral são aquelas executadas pela mera consciência do 

dever. 

No segundo capítulo, abordaremos o que aqui denominamos ser o “problema 

Kant-Schiller”, a saber, o problema da motivação adequada às ações moralmente 

obrigatórias dotadas de autêntico valor moral. Iniciaremos esse capítulo com a 

exposição de alguns dos principais elementos da obra de Schiller denominada Sobre 

Graça e Dignidade, na qual se encontra mais desenvolvida sua objeção a Kant. Em 

seguida analisaremos criticamente algumas tentativas de respostas que os intérpretes 

simpáticos à moral kantiana fornecem ao problema de Schiller. Mostraremos que o 

sucesso dessas respostas foi comprometido pelo fato deles acreditarem que a objeção de 

Schiller se reduza ao que está contido em seus famosos epigramas intitulados Escrúpulo 

da Consciência e Decisão. Terminaremos esse capítulo com a análise crítica da resposta 

de Kant a Schiller e com a nossa tentativa de solução do “problema Kant-Schiller”.  
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 No terceiro capítulo, intitulado “O Externalismo de Hume versus o Internalismo 

de Kant”, iremos expor e examinar criticamente as teorias humeana e kantiana da 

motivação em geral. Na primeira parte do capítulo, iremos analisar o que ficou 

conhecido como sendo a tese humeana da inércia da razão. Na segunda parte, iremos 

mostrar que a teoria kantiana da motivação é diametralmente oposta à de Hume. O 

nosso objetivo é evidenciar que, para Kant, diferentemente de Hume, a razão não apenas 

pode, mas, sobretudo, deve poder determinar nossa vontade, sem que precisemos da 

influência de desejos e inclinações. Faremos ainda uma observação sobre uma possível 

concessão de Kant a Hume na Crítica da Razão Prática (1788). Finalizaremos esse 

capítulo argumentando que essa concessão de Kant deve ser abandonada tendo por base 

sua posição mais refletida sobre o modo como nossa vontade pode ser determinada. 

 Encerrando esta dissertação, teceremos algumas considerações finais sobre os 

principais pontos discutidos ao longo deste trabalho.  
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2- KANT E O VALOR MORAL DAS AÇÕES 

Neste presente capítulo faremos uma breve exposição da teoria moral kantiana, 

mais exatamente, iremos fazer uma sumária exposição do procedimento analítico-

regressivo adotado por Kant na primeira seção da Fundamentação, o qual tem início 

com a proposição de abertura da referida obra, a saber, a proposição sobre o valor 

incondicionado da boa vontade, como condição da bondade de dons naturais e da 

fortuna, e termina com a formulação do princípio supremo da moralidade: “devo 

proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne 

uma lei universal.” O objetivo principal dessa exposição é apresentar a teoria kantiana 

sobre o valor moral das ações moralmente obrigatórias, de modo que possamos colocar 

o problema que será discutido no próximo capítulo, a saber, o problema da motivação 

moral.  

 2.1 A Boa Vontade 

Nos parágrafos iniciais da primeira seção da Fundamentação, Kant (1974, p. 

203-4; AK, 393-4) afirma ser a boa vontade a condição última de toda bondade de dons 

tradicionalmente considerados como bons em si mesmos, e até mesmo da bondade de 

nossas ações. Kant (1974, p. 203; AK, 393, grifo do autor) sustenta que dons naturais 

intelectuais, como “discernimento” e “capacidade de julgar”, e qualidades naturais de 

temperamento, como “coragem” e “constância de propósito”, por exemplo, “são sem 

dúvida a muitos respeitos coisas boas e desejáveis;” porém, “podem tornar-se 

extremamente más e prejudiciais se a vontade, que haja de fazer uso destes dons 

naturais e cuja constituição particular por isso se chama caráter, não for boa.” Isso 

ocorreria também com o que Kant (1974, p. 203; AK, 393, grifo do autor) chama de 

“dons da fortuna”, como seria o caso de “poder”, “riqueza”, “honra”, “saúde” e até 

mesmo a “felicidade”, entendida como “todo o bem-estar e contentamento com a sua 

sorte”. Pois, a felicidade “duma pessoa a quem não adorna nenhum traço duma pura e 

boa vontade”, explica Kant, tende a torna-la, na maioria das vezes, arrogante e soberba; 

e mesmo que isso não ocorra, um “espectador razoável e imparcial” jamais poderia 

aprovar a ideia de que uma pessoa possa ser merecedora de felicidade sem possuir uma 

boa vontade, pois, aos seus olhos, “a boa vontade parece constituir a condição 

indispensável do próprio fato de sermos dignos da felicidade (1974, p. 203; AK, 393).”  

O mesmo aconteceria também com algumas qualidades e propriedades que não 

somente os filósofos antigos consideravam como boas em si mesmas, mas que também 
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costumamos considerar em nosso cotidiano como boas e desejáveis sob muitos 

aspectos. Por exemplo, apesar da “moderação nas emoções e paixões, autodomínio e 

calma reflexão” serem qualidades “favoráveis” à boa vontade e até mesmo facilitarem a 

“sua obra”, como diz Kant, elas “não têm todavia nenhum valor íntimo absoluto, pelo 

contrário pressupõem ainda e sempre uma boa vontade, a qual restringe a alta estima 

que (...) por elas se nutre, e não permite que as consideremos absolutamente boas (1974, 

p. 203; AK, 393, grifo do autor)”. Na verdade, segundo Kant (1974, p. 203; AK, 393, 

grifo do autor), embora possam parecer “constituir até parte do valor íntimo da pessoa”, 

essas qualidades e propriedades nem de longe poderiam ser consideradas como “boas 

sem reserva”, pois, assim como no caso dos dons da natureza e da fortuna listados 

acima, pressuporiam “ainda e sempre uma boa vontade” para que possamos atribuir a 

elas valor positivo.  

Apesar de Kant pretender expressar o juízo moral do homem comum, visto que 

sua teoria moral encontra-se dentro de uma tradição que, desde Aristóteles (384-322 a. 

C.), tem como ponto de partida nossas intuições morais pré-filosóficas (no caso de 

Aristóteles as diversas opiniões sobre o conceito de “felicidade”,8 por exemplo, e, de 

Kant, na primeira seção da Fundamentação, a noção comum do que seja dever moral),9 

ainda assim, o filósofo de Königsberg antecipa possíveis objeções de alguns filósofos 

morais, argumentando da seguinte maneira. Ora, se as qualidades acima mencionadas 

fossem boas em si mesmas, como supunham os filósofos antigos, isto é, se elas 

pudessem ser consideradas boas sem estarem relacionadas aos “princípios duma boa 

vontade”, então nós teríamos que aceitar, segundo Kant, a ideia de que um “facínora” 

dotado de “moderação nas paixões”, por exemplo, seria de alguma maneira melhor do 

que aquele que é destituído de tal qualidade. Porém, Kant (1974, p. 203-4; AK, 394) 

está convicto que todos concordariam com o fato de que “o sangue frio dum facínora 

                                                           
8 Na Ética à Nicômaco, Aristóteles (1996, p.121) afirma que, em ética, “devemos começar pelas coisas 

evidentes para nós”, remontando assim, ao seu princípio “primeiro”. Ao propor esse tipo de método, 

Aristóteles “conduz à clareza refletida noções num primeiro momento ainda vagas e confusas, em parte 

superficiais (com respeito à honra), em parte equivocadas (com respeito à vida de prazer), porém de 

algum modo já corretas, [e] coloca ao ser humano o fim da sua vida, a felicidade... (HÖFFE, 2008, p. 

173)”. 
9 Nas duas primeiras seções da Fundamentação, Kant emprega o assim chamado método analítico-

regressivo, o qual consiste em um argumento regressivo pelo qual se parte de algo dado como um 

condicionado ou principiado, indo em busca de sua condição ou princípio. Já na terceira seção, Kant 

emprega o método sintético-progressivo, que vai em sentido contrário, ou seja, trata-se de um argumento 

que parte de forma progressiva da condição ou princípio, indo em direção do condicionado. Sobre essa 

distinção de métodos, ver, por exemplo: KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda metafísica futura. Tânia 

Maria Bernkopf (trad.) In: “Os Pensadores”. São Paulo: Abril Cultural, 1974, §§ 4-5, pp.112-118. 
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não só o torna muito mais perigoso como o faz também imediatamente mais abominável 

ainda a nossos olhos do que o julgaríamos sem isso.” 

 Em contraposição, diz Kant (1974, p. 204; AK, 394), a bondade da boa vontade 

não dependeria de nada além dela mesma; por exemplo, não dependeria nem do alcance 

efetivo de fins moralmente exigidos, nem muito menos de sua aptidão para realizar fins 

que possam vir “em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se se quiser, da soma 

de todas as inclinações”, isto é, da felicidade. Aliás, como foi dito acima, a felicidade 

“duma pessoa a quem não adorna nenhum traço duma pura e boa vontade” jamais 

poderia ser considerada como boa do ponto de vista de um “espectador razoável e 

racional”. Ao dizer que para ser boa a vontade não dependeria de nada além dela 

mesma, Kant está dizendo que a boa vontade é boa “em si mesma”, ou seja, que sua 

bondade residiria especificamente em seu modo de “querer”, o qual não se reduz a “um 

simples desejo”, mas trata-se da firme disposição ou intenção do agente para atingir 

seus fins moralmente bons. Assim, quando o agente emprega de forma sincera todos os 

meios de que dispõe para alcançar esses fins, sustenta Kant (1974, p. 204; AK, 394), 

nem mesmo “um desfavor especial do destino” ou o “apetrechamento avaro duma 

natureza madrasta” que o impedisse de alcança-los faria com que sua vontade deixasse 

de brilhar “por si mesma como uma joia, como alguma coisa que em si mesma tem seu 

pleno valor.” Para tornar mais claro o que Kant está dizendo, imaginemos o seguinte 

caso. Suponhamos que uma pessoa entre em um prédio em chamas não pelo mero 

desejo de pôr em risco sua vida, mas para salvar uma criança que se encontra trancada 

em um dos apartamentos. Suponhamos ainda que, apesar de todos os seus sinceros 

esforços, ele ou ela não consiga resgatá-la com vida do prédio devido aos obstáculos 

causados pelo fogo. Ainda assim, segundo Kant, deveríamos julgar a vontade dele ou 

dela como moralmente boa, pois, não seria justo ponderarmos seu valor levando em 

conta fatores que extrapolam seu controle, ou seja, coisas que não dependem ou não 

estão sob seu poder ou responsabilidade. O sucesso na realização dos fins propostos 

pelo agente pode, quando muito, apenas servir “como que o engaste para essa joia [a 

boa vontade] poder ser manejada facilmente na circulação corrente ou para atrair sobre 

ela a atenção daqueles que não são ainda bastante conhecedores,” mas, em momento 

algum, afirma Kant, “para a recomendar aos conhecedores e determinar o seu valor 

(1974, p. 204; AK, 394).”  

Assim, para Kant, escreve Nagel (1991, p. 24) a “good or bad luck should 

influence neither our moral judgment of a person and his actions, nor his moral 
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assessment of himself”, em suma, para Kant, “[t]here cannot be moral risk.” Ao dizer 

isso, Nagel parece sugerir que essa concepção da moralidade seria uma característica 

específica da moral kantiana. No entanto, Tugendhat esclarece que tal concepção não 

seria especificamente kantiana, como podem sugerir as palavras de Nagel, mas, ao 

contrário, um “patrimônio comum de todas as concepções morais em geral (com 

exceção daqueles primitivos que ainda sequer entenderam o valor da intenção e apenas 

julgam pelas consequências) (2012, p. 109).” Desse modo, até mesmo um representante 

das assim chamadas éticas consequencialistas, como, por exemplo, um utilitarista,10 

teria de concordar com Kant quando ele diz que, em última análise, nós só poderíamos 

“julgar a vontade por isto: se ele [o agente] fez tudo que estava em seu poder”, escreve 

Tugendhat (2012, p. 110). Isto não quer dizer, contudo, que Kant esteja sugerindo que 

as consequências previsíveis da ação não devam ser levadas em conta quando avaliamos 

se devemos empreendê-la. Sua teoria moral seria irresponsável e até mesmo 

inconsequente se sustentasse esse tipo de coisa. Na verdade, o que Kant quer dizer, e 

essa é uma de suas críticas às éticas consequencialistas em geral, é que os resultados que 

uma ação é esperada produzir deveriam ser razões necessárias, mas não suficientes, para 

que devamos executá-la ou não. Em outras palavras, em contraposição às éticas 

consequencialistas em geral, Kant defende que, ao avaliarmos um determinado curso de 

ação, não deveríamos apenas levar em consideração suas consequências, mas, 

sobretudo, características ou qualidades que lhe são intrínsecas. 

Kant está convencido de que esse seria o modo como o homem comum avalia 

um curso de ação. Pois, em sua concepção, o homem comum, cidadão íntegro e 

humilde, avaliaria como moralmente reprovável a ideia de que os fins das ações possam 

justificar os meios. Por exemplo, aos olhos desse homem, seria moralmente reprovável 

a conduta de uma pessoa que, por exercer um cargo de confiança em uma instituição de 

saúde, desvia dinheiro dos contribuintes para manter uma instituição de caridade que 

cuida de crianças com necessidades especiais, mesmo que esse fim seja sem dúvida 

alguma uma coisa boa em si mesma. Para o homem bom comum, segundo Kant, a 

conduta de tal agente seria necessariamente conspurcada pelos meios com os quais ele 

                                                           
10 O utilitarismo sustenta a tese segundo a qual o critério último para decidirmos o que é correto ou bom 

que façamos em geral é o “princípio da utilidade”. Considerado o fundador do utilitarismo, Jeremy 

Bentham (1748-1832) afirma que tal princípio é “aquele que aprova ou desaprova qualquer ação segundo 

a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que 

é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida 

felicidade (1979, p. 4).” Em outras palavras, segundo o princípio da utilidade, uma ação é boa quando a 

tendência que ela tem de promover ou “maximizar” a felicidade do maior número possível de pessoas for 

maior do que a tendência a diminui-la.  
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busca atingir esse fim particular, por mais meritório que possa parecer. Daí Kant (1974 

p. 203; AK, 393, grifo do autor) afirmar em sua famosa proposição de abertura da 

primeira seção da Fundamentação, que, para o conhecimento moral comum: “Neste 

mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa sem limitação ser 

considerado como bom a não ser uma só coisa: uma boa vontade.” 11 

 2.2 A Boa Vontade não é uma Dádiva 

Na sequência imediata à exposição do conceito de boa vontade (parágrafos 4-7), 

Kant (1974, p. 204-6; AK, 394-6) manifesta preocupação com o fato de que sua tese 

sobre o valor incondicionado da boa vontade, como condição da bondade de dons 

naturais e da fortuna, possa ser rejeitada como uma quimera, isto é, como um mero 

produto da imaginação. Kant (1974, p. 204; AK, 394-95) pondera que talvez “a natureza 

tenha sido mal compreendida na sua intenção ao dar-nos a razão por governante da 

nossa vontade.” Tal preocupação se justificaria apesar da afirmada conformidade da 

“ideia do valor absoluto da simples vontade” com o conhecimento moral comum. 

Porém, para a perplexidade da maior parte dos seus intérpretes, Kant teria, a essa altura, 

lançado mão de um princípio controverso, a saber, o assim chamado “argumento 

teleológico” (ALLISON, 2011, p. 80-86; SCHÖNECKER; WOOD, 2014, p. 53-56; 

TIMMERMANN, 2007, p. 22-24). Controverso porque os intérpretes questionam seu 

                                                           
11 Tradicionalmente, a proposição de abertura da primeira seção da Fundamentação é traduzida da 

seguinte maneira: “Neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser 

considerado como bom sem limitação a não ser só uma coisa: uma boa vontade (KANT, Trad. Quintela, 

1974, p. 203; AK, 393 negrito do autor)”; “Não há nada em lugar algum, no mundo e até mesmo fora 

dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão-somente uma boa vontade.” 

(KANT, Trad. Guido, 2009, p. 101, primeiro grifo nosso)”; “It is impossible to think of anything at all in 

the world, or indeed even beyond it, that could be considered good without limitation except a good will. 

(KANT, Trad. Gregor, 1998, p. 7, negrito do autor)”; “There is nothing it is possible to think of anywhere 

in the world, or indeed anything at all outside it, that can be held to be good without limitation, excepting 

only a good will (KANT, Trad. Wood, 2002, p. 9, negrito do autor)”. Como observa Julio Esteves (2014, 

p. 85) em seu artigo intitulado “The Primacy of the Good Will”, essa tradicional interpretação incorre em 

um erro, pois, “interpreters have a tendency to take what is an adverb for an adjective and to talk of an 

‘unconditioned good’ or ‘good without restriction’ in connection with the will, and, correspondingly, of 

an alleged ‘conditioned or limited good’ in connection with those gifts of nature and fortune” listados por 

Kant nos parágrafos iniciais da Fundamentação. Segundo Esteves (2014, p. 85), a tradução correta dessa 

proposição deve tomar Kant dizendo “that the will is the only thing that can without limitation be held to 

be good, or, in other words, that the will is the only thing that can limitlessly, unqualifiedly and 

unconditionally be held to be good.” De acordo com Esteves (2014, p. 86, grifo do autor): “Kant does not 

use the adverbs ‘(un)conditionally’ or ‘(un)qualifiedly’ to modify the predicate ‘good’, but to describe the 

way determinate items [dons da natureza e da fortuna] can be held to be good and receive the predicate 

‘good’ in the first place. So Kant does not mean that the will is the only thing to which we can apply the 

predicate ‘unconditionally good’ or ‘good without limitation’. Kant rather maintains that the will is the 

only thing to which we can unconditionally, absolutely and unqualifiedly apply the predicate ‘good’.” 

Como pôde ser visto, nossa citação da proposição de abertura da Fundamentação foi modificada seguindo 

a interpretação de Esteves. 
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valor posicional no desenvolvimento do texto, por um lado, mais exatamente, põem em 

dúvida sua importância na cadeia analítica que tem início com a proposição sobre a boa 

vontade, e, por outro, porque questionam o mérito de uma concepção teleológica da 

natureza que, já na época de Kant, teria caído em descrédito.12 Além disso, Kant é 

criticado por ter introduzido neste contexto o conceito de razão “como evidente (...) e 

ainda por cima em uso absoluto, apesar de não se tratar de um tal uso nem na 

argumentação precedente nem na ulterior da 1ª seção (TUGENDHAT, 2012, p. 110).” 

Não precisamos, contudo, a essa altura, nos ater a esta última crítica. Voltaremos a ela 

quando discutirmos a relação entre boa vontade, moralidade e razão. 

Isso posto, no que se segue, iremos mostrar que, ao contrário da interpretação 

comumente aceita desses parágrafos, Kant não procedeu ao que se denomina de 

desnecessário “interlúdio teleológico”, como sugere Allison (2011, p. 81) em seu 

recente livro Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A commentary. Ou 

seja, iremos mostrar que a tese de Kant, segundo a qual a razão tem como finalidade 

produzir uma boa vontade, não se configura como um interlúdio ou um desvio em seu 

procedimento analítico-regressivo. Essa discussão nos levará a outra questão polêmica, 

a saber, a questão das assim chamadas “três proposições kantianas sobre o dever” 

(ALLISON, 2011, p. 121-135; POTTER, 1998; SCHÖNECKER; WOOD, 2014, p. 59-

84; TIMMERMANN 2007, p. 26-27). Em linhas gerais, a polêmica em torno dessas 

proposições diz respeito ao fato de Kant (1974, p. 208; AK, 400) mencionar a existência 

de três proposições ao longo da primeira seção da Fundamentação, mas citar 

explicitamente apenas duas (nos parágrafos 14 -15), sendo que a última, como ele 

mesmo diz, seria a “consequência das duas anteriores”. Desse modo, Kant parece ter 

deixado a cargo de seus intérpretes encontrar essa suposta “enigmática” primeira 

proposição, tradicionalmente identificada entre os parágrafos 9-13 (1974, p. 206-8; AK, 

397-99), a qual é assim formulada por Herbert J. Paton (1956, p. 18-19, grifo do autor): 

“A human action is morally good, not because it is done from immediate inclination – 

still less because it is done from self-interest – but because it is done for the sake of 

duty.” Segundo a nossa interpretação, contudo, o que os intérpretes dizem ser a primeira 

proposição sobre o dever seria, na verdade, a quarta do procedimento analítico-

regressivo, pois, a primeira proposição seria justamente a de abertura da primeira seção, 

ou seja, a proposição sobre a bondade incondicional da boa vontade como condição da 

                                                           
12 Até mesmo um intérprete geralmente simpático a Kant, como Paton (1971, p. 44), admite ser 

problemático apelar para um argumento teleológico nos dias de hoje. 
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bondade de certos dons e qualidades naturais;13 a segunda estaria implícita justamente 

no assim chamado “interlúdio teleológico”; e, a terceira, como iremos ver em seguida, 

no parágrafo 8 (KANT, 1974. p. 206; AK, 397). Para apresentar o que a nosso ver seria 

a segunda proposição, vejamos como Kant desenvolve seu “argumento teleológico.”  

Kant (1974, p. 204; AK, 395) inicia seu “argumento teleológico” supondo que, 

“quando consideramos as disposições naturais dum ser organizado, isto é, dum ser 

constituído em ordem a um fim que é a vida,” temos que aceitar “como princípio que 

nele se não encontra nenhum órgão que não seja o mais conveniente e adequado à 

finalidade a que se destina.” Em outras palavras, Kant inicia sua argumentação partindo 

do princípio teleológico segundo o qual a natureza constitui os seres vivos organizados 

de tal maneira que cada um de seus órgãos é o mais “conveniente e adequado à 

finalidade” ou propósito a que se destina. 

Em seguida, de acordo com a interpretação mais difundida dessa passagem, Kant 

passaria então a uma análise da “verdadeira finalidade da natureza” para o homem. Com 

efeito, intérpretes como Paton,14 Allison,15 Dieter Schönecker e Allen W. Wood, 16 

alegam que, supondo que “a verdadeira finalidade da natureza” para o homem, um ser 

vivo organizado dotado de “razão e vontade”, isto é, razão como faculdade prática, 

fosse a felicidade, Kant passaria então a examinar qual o órgão do homem seria o “mais 

conveniente e adequado” a essa finalidade, a saber: a razão ou o instinto. No entanto, 

como iremos ver, além de estar equivocada, essa muito difundida interpretação acaba 

por obscurecer a importância do “argumento teleológico” para o procedimento 

analítico-regressivo proposto por Kant na primeira seção da Fundamentação.  

Podemos dizer que o erro dessa interpretação é não perceber que, nessas 

passagens, Kant não está preocupado em saber qual seria a verdadeira finalidade da 

natureza humana. Isso fica claro se levarmos em conta o motivo pelo qual ele introduz 

um raciocínio do tipo teleológico nesse contexto da Fundamentação. Com efeito, como 

dissemos anteriormente, Kant (1974, p. 204; AK, 394-95) recorre a tal argumento com 

objetivo de despachar a possibilidade de suspeita de que a natureza possa ser “mal 

                                                           
13 Potter (1998, p. 30) e Tugendhat (2012, p. 104) também identificam a proposição de abertura com a 

primeira do procedimento analítico-regressivo. 
14 “Now if we assume that the natural end of man is a happy life (or the maximum satisfaction of desire), 

reason is ill adapted to secure such happiness (1971, p. 44)”. 
15 “Armed with this principle, Kant uses it to test the assumption that nature’s purpose for a being with 

reason and will, that is, a reason that is practical, is happiness (2011, p. 82).” 
16 “Mesmo se fosse certo que todas as ferramentas de um ser vivo organizado realizam a sua função de 

forma ideal, não poderia ser deduzido que um ser vivo como este, além disso, ainda possui um fim 

integral da sua ‘existência’ (396,10), um ‘verdadeiro fim da natureza’ (395,10) (2014, p. 54).” 
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compreendida na sua intenção ao dar-nos a razão por governante da nossa vontade.” 

Como podemos ver, a atenção de Kant nesses parágrafos da Fundamentação não está 

voltada para a verdadeira finalidade da natureza humana, como sugerem os intérpretes, 

mas sim para a finalidade pela qual a natureza deu-nos “a razão por governante da nossa 

vontade.”  

A falta de clareza sobre esse ponto faz com que os intérpretes atribuam a Kant o 

erro de limitar os fins do ser humano, um ser essencialmente complexo, à felicidade ou 

à moralidade. Em decorrência disso, Kant estaria em flagrante contradição com sua 

doutrina moral, na medida em que, ao fim e ao cabo, ele supostamente estaria 

assumindo que a verdadeira finalidade da natureza humana seria a moralidade e não a 

felicidade. De fato, Kant estaria em contradição não somente com o que ele diz mais à 

frente ao anunciar sua doutrina do sumo bem,17
 mas também ao afirmar que nós temos, 

pelo menos indiretamente, o dever de assegurar a própria felicidade (1974, p. 207; AK, 

399).” 

 Assim, na nossa interpretação, Kant (1974, p. 204; AK, 395, grifo do autor) 

inicia seu argumento afirmando que, se a “verdadeira finalidade” da razão prática fosse 

promover e a assegurar a felicidade do homem, então, “muito mal teria ela [a natureza] 

tomado as suas disposições ao escolher a razão da criatura para executora destas suas 

intenções.” Na verdade, “todas as ações que esse ser tem de realizar nesse propósito, 

bem como toda regra de seu comportamento,” sustenta Kant, “lhe seriam indicadas com 

muito maior exatidão pelo instinto, e aquela finalidade”, ou seja, a promoção de sua 

felicidade, “obteria por meio dele muito maior segurança do que pela razão (1974, p. 

204; AK, 395, grifo do autor)”.  Ora, se o instinto é o “órgão mais conveniente e 

adequado” a essa finalidade, então, a natureza, sugere Kant, que não é perdulária na 

distribuição de suas disposições e capacidades, teria feito melhor se tivesse evitado que 

“a razão caísse no uso prático e se atrevesse a engendrar com suas fracas luzes o plano 

da felicidade e dos meios de a alcançar (1974, p. 204-5; AK, 395, grifo do autor).” Em 

outras palavras, a natureza teria agido “com sábia prudência”, se ela tivesse não 

somente destinado o “plano da felicidade e dos meios de a alcançar” ao instinto, mas 

também dotado o homem apenas de razão como faculdade teórica, para que ele pudesse 

                                                           
17 No parágrafo 7, Kant faz alusão a sua doutrina do sumo bem, a qual é desenvolvida na Crítica da 

Razão Prática, mais exatamente, no segundo capítulo do segundo livro intitulado “Dialética da Razão 

Prática Pura”. Em linhas gerais, a doutrina do sumo bem entende que a máxima concordância possível 

entre a felicidade e a moralidade, esta última como condição do merecimento de ser feliz, constitui o 

“bem completo e consumado” para o qual as ações de um ser racional finito virtuoso convergem (2011, p. 

179-181; A, 198-199).  
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apenas “se entregar a considerações sobre a feliz disposição de sua natureza, para 

admirar, alegrar-se com ela e mostrar-se por ela agradecida à Causa benfazeja”, observa 

Kant (1974, p. 204; AK, 395).  

Mas, por que a razão não seria o “órgão mais conveniente e adequado” para 

promover e assegurar a felicidade do homem? A resposta de Kant a essa pergunta é 

influenciada por observações pessimistas de sua época, sobretudo as do filósofo 

genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o qual é famoso por ter defendido a 

existência de um conflito inevitável entre os fins da natureza humana e os fins 

promovidos pela cultura. Em seu Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 

Desigualdade entre os Homens (1755), Rousseau (1973a) argumenta que, enquanto o 

homem vivia em um estado primitivo, preocupado apenas com a satisfação de desejos e 

necessidades básicas, como alimentação e moradia, por exemplo, numa palavra, 

enquanto o homem vivia guiado apenas pelo instinto de sobrevivência, ele teria 

experimentado sua verdadeira felicidade.18 Porém, na medida em que ele entra em 

sociedade, ocorre um inevitável afastamento desse estado originário, uma vez que ele 

passa a estar sujeito a males resultantes de uma vida em coletividade, mais exatamente, 

sujeito a certos sentimentos e disposições que são trazidos à tona pelo desejo de ser 

estimado publicamente, a saber, a inveja, a competição, a ostentação, o amor-próprio, 

em suma, sentimentos e disposições que fazem com que o gênero humano regrida, 

sobretudo, moralmente. De fato, através das relações sociais, os homens fazem 

comparações uns com os outros e constatam que, por conta do apreço à estima pública, 

não basta apenas possuir comida e moradia, por exemplo, mas ter esses bens em maior 

quantidade e qualidade do que os demais homens. No Discurso Sobre as Ciências e as 

Artes (1750), Rousseau (1973b) diz que as ciências e as artes surgiram justamente para 

dar conta dessas “necessidades supérfluas”, ou seja, para dar conta dos desejos 

resultantes das relações sociais.19 O problema, segundo Rousseau, é que os homens não 

conseguiram satisfazer tais desejos com a invenção das ciências e das artes. Pelo 

contrário, com o desenvolvimento das ciências e das artes, foram produzidos artifícios 

que, ao mesmo tempo em que multiplicaram indefinidamente tais desejos, os tornaram 

mais complexos e difíceis de serem satisfeitos. Obviamente, a dificuldade para 

satisfazer esses novos desejos acaba tornando os homens desapontados e frustrados.  

                                                           
18 Cf. a esse respeito a segunda parte da obra citada. 
19 Cf. a esse respeito a segunda parte da obra citada. 
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Eis por que, ecoando Rousseau, Kant (1974, p. 205; AK, 395) diz que 

poderíamos encontrar já em sua época fortes indícios empíricos de que, “quanto mais 

uma razão cultivada se consagra ao gozo da vida e da felicidade, tanto mais o homem se 

afasta do verdadeiro contentamento”. Kant (1974, p. 205; AK, 395-6) alega que, em seu 

uso prático instrumental, isto é, como um instrumento que prescreve princípios e regras 

eficazes como meios para a satisfação de nossos desejos e necessidades, a razão, ao 

criar novas necessidades, mais nos sobrecarregou de problemas do que gerou 

benefícios. Com efeito, há pouco tempo atrás, vivíamos tranquilamente sem a 

necessidade de smartphones. Atualmente, o smartphone é um objeto tão indispensável 

que dificilmente conseguiríamos pensar a possibilidade de fazermos sem ele as mesmas 

coisas que fazíamos há bem pouco atrás. Ainda nessa mesma linha, antes da internet, 

por exemplo, se quiséssemos fazer uma pesquisa científica ou até mesmo escolar, 

tínhamos que nos deslocar até a biblioteca mais próxima sem que pudéssemos ter a 

certeza de que iríamos encontrar aquilo que estávamos desejando. Hoje em dia, 

dificilmente saímos de casa para fazermos uma pesquisa na biblioteca. Na verdade, 

atualmente, devido à eficácia dos “buscadores”, podemos ter acesso a todos os livros 

que precisamos na comodidade de nossas casas e escritórios.20 

Apesar de reconhecer os benefícios resultantes da aplicação da razão em seu uso 

prático instrumental, Kant (1974, p. 205; AK, 395-96, grifo do autor) sugere não ser 

injusto que naqueles que refletem sinceramente sobre as vantagens e desvantagens do 

desenvolvimento das ciências e das artes surjam, por um lado, “um certo grau de 

misologia”, isto é, um certo “ódio à razão”, e, por outro, uma certa inveja daqueles 

homens de “condição inferior que estão mais próximos do puro instinto natural e não 

permitem à razão grande influência sobre o que fazem ou deixam de fazer”. Kant (1974, 

p. 205; AK, 396) sugere ainda que teríamos de confessar que o juízo desses 

“misólogos” não seria “de forma alguma mal-humorado ou ingrato” com a natureza ou 

com a providência que nos dotou de “razão por governante de nossa vontade”. Trata-se, 

antes disso, da suspeita de que a razão não seria “apta [o] bastante para guiar com 

segurança a vontade no que respeita aos seus objetos e à satisfação de todas as 

necessidades”, uma vez que “um instinto natural inato levaria com muito maior certeza 

a esse fim (1974, p. 205; AK, 396)”. Na verdade, adverte Kant (1974, p. 205; AK, 396), 

                                                           
20 A título de ilustração, podemos aduzir a famosa canção “(I Can't Get No) Satisfaction”, da banda de 

rock inglesa The Rolling Stones, como a trilha sonora do fracasso da razão instrumental em nos 

proporcionar satisfação e felicidade duradouras. Devo esta observação ao meu orientador, a quem 

agradeço. 
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na base desse “ódio à razão” manifesta-se a suspeita de “uma outra e mais digna 

intenção [de sua] existência”, isto é, da razão,21 “a cuja intenção a razão muito 

especialmente se destina, e à qual”, segundo Kant, “se deve subordinar em grandíssima 

parte a intenção privada do homem.” 

Ora, e qual seria, então, essa finalidade a que a razão prática “especialmente se 

destina”? Como vimos acima, não pode ser a de servir meramente como um 

instrumento, ou seja, não pode ser produzir uma vontade boa, por exemplo, como meio 

para a satisfação de nossos desejos e necessidades, visto que essa finalidade seria 

alcançada por meio dos instintos com “muito maior segurança do que pela razão.” Visto 

que “a razão nos foi dada como faculdade prática, isto é, como faculdade que deve 

exercer influência sobre a vontade, então o seu verdadeiro destino deverá ser produzir 

uma vontade”, afirma Kant, “boa em si mesma, para o que a razão é absolutamente 

necessária, uma vez que a natureza de resto agiu em tudo com acerto na repartição das 

suas faculdades e talentos (1974, p. 205; AK, 396, grifo do autor)”. Essa vontade, 

conclui Kant (1974, p. 205; AK, 396), pode na verdade não ser “o único bem nem o 

bem total, mas terá que ser contudo o bem supremo22 e a condição de tudo o mais, 

mesmo de toda a aspiração de felicidade.” 

 Isso posto, estamos agora na condição de mostrar como seria possível extrair 

dessa passagem a segunda proposição do procedimento analítico-regressivo adotado por 

Kant na primeira seção da Fundamentação. Para começar, recordemos que a primeira 

proposição afirma que a bondade incondicional da boa vontade é a condição da bondade 

de dons da natureza e da fortuna. Ora, está analiticamente contido no conceito de boa 

vontade a ideia de que, em contraposição àqueles dons, qualidades e propriedades 

listados por Kant, a boa vontade não poderia ser algo que nós teríamos como uma 

espécie de dádiva. Rawls (2005, p. 178, grifo nosso) também interpreta assim, pois, 

como ele mesmo afirma: “Kant vê os talentos do espírito e as qualidades de 

temperamento como dons da natureza, ao passo que uma boa vontade não é um dom.” 

Para Kant, uma vontade boa deve ser “algo adquirido”, diz Rawls, “resulta da conquista 

de um caráter, às vezes por um tipo de conversão que persiste quando fortalecida pelo 

                                                           
21 Por sugestão de meu orientador, modifiquei tanto a tradução portuguesa quanto a brasileira dessa 

passagem, que omitem o possessivo no caso genitivo “ihrer” (da sua). Divergimos também da tradução 

inglesa que tem o possessivo (one’s existence), mas o refere ao ser humano, e não, como fizemos, à razão. 

A importância desse último ponto diz respeito ao objetivo de Kant nessa passagem, qual seja, despachar a 

suspeita de que a natureza possa ser “mal compreendida na sua intenção ao dar-nos a razão por 

governante da nossa vontade”.   
22 Aqui, Kant se refere à doutrina do sumo bem. Ver nota 17. 
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cultivo das virtudes e dos modos de pensamento e sentimento que as sustentam (2005, 

p. 178).” Em outras palavras, para Kant, uma vontade boa precisa ser um produto da 

atividade da razão prática, ou, mais exatamente, como veremos mais tarde, um produto 

da atividade da razão na determinação da vontade segundo a lei moral, lei esta que 

emana da própria razão pura prática (ESTEVES, 2014, p. 102). O próprio Allison 

(2011) faz uma observação que vai ao encontro de nossa interpretação:  

Kant does not suggest that we should think of nature as actually 

providing us with a good will since that would make such goodness 

into a gift of nature. Rather, we are to assume that, by providing us 

with practical reason, nature gives us the capacity to acquire such a 

will for ourselves -what we do with this capacity being up to us (p. 

84). 

 Todas essas considerações nos levam a afirmar que, entre os parágrafos 4-7 da 

primeira seção da Fundamentação, Kant tem em mente o que seria, a nosso ver, a 

segunda proposição de seu procedimento analítico-regressivo, a saber: “uma boa 

vontade não é algo que temos instintivamente, com um dom da natureza ou da fortuna.” 

O que estamos dizendo pode ficar mais claro quando reconstruímos o “argumento 

teleológico” levando em conta o seguinte raciocínio. Ora, se é verdade que a razão não é 

apta o bastante para assegurar e promover nossa felicidade, visto que tal finalidade seria 

alcançada com mais exatidão e segurança pelo instinto natural, então a recíproca 

também tem de ser verdadeira. Ou seja, que o instinto natural também não é apto o 

bastante para produzir uma boa vontade, e, sim, a razão, a qual, como o próprio Kant 

afirma, “é absolutamente necessária” para esse propósito.  

 O que estamos dizendo pode ficar mais claro ainda se recorrermos ao opúsculo 

intitulado Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita (1784), 

escrito à mesma época da Fundamentação, o qual Kant teria em mente, segundo Allison 

(2011, p. 84), quando compôs seu “interlúdio teleológico.” Ora, tanto na 

Fundamentação quanto na Ideia de uma História Universal, Kant exprime, ainda 

segundo Allison (2011, p. 85), o ponto de vista essencial de seu pensamento, a saber: 

“that what matters most is not what nature does for us ('gifts of nature'), but what we as 

rational beings with wills can do for ourselves.” Com efeito, nos parágrafos iniciais da 

Fundamentação, Kant (1974, p. 202-4; AK, 393-4) sustenta que dons da natureza e da 

fortuna, e até mesmo qualidades favoráveis à boa vontade, não possuem, em si mesmos, 

“nenhum valor íntimo absoluto, pelo contrário pressupõem ainda e sempre uma boa 

vontade” para que possamos lhes atribuir valor positivo. Com isso Kant assinala a 
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importância da atividade de uma vontade (boa), pois, como vimos anteriormente, sem 

tal atividade, aquelas dádivas e qualidades “podem tornar-se extremamente más e 

prejudiciais”, haja vista o exemplo do “facínora” dotado de “moderação nas paixões”. 

Na Ideia de uma História Universal, esse ponto de vista é expresso preferencialmente 

na terceira proposição do opúsculo. Eis a proposição: 

A natureza quis que o homem tirasse inteiramente de si tudo o que 

ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência animal e que não 

participasse de nenhuma felicidade ou perfeição senão daquela que 

ele proporciona a si mesmo, livre do instinto, por meio da própria 

razão (KANT, 2004, p. 6, grifo do autor). 

  Na sequência dessa proposição, Kant afirma que esse propósito da natureza para 

o homem, a saber, “que o homem tirasse inteiramente de si tudo o que ultrapassa a 

ordenação mecânica de sua existência animal”, tornar-se-ia mais claro se considerarmos 

a maneira como ela o dotou. Pois, “tendo dado ao homem a razão e a liberdade da 

vontade que nela se funda, a natureza forneceu um claro indício”, sustenta Kant, de que 

ele “não deveria ser guiado pelo instinto, ou ser provido e ensinado pelo conhecimento 

inato;” mas, sim, que “ele deveria, antes, tirar tudo de si mesmo (2004, p. 6-7).” Dentre 

as coisas que “tiveram de ser inteiramente sua própria obra”, diz Kant (2004), estão:  

(...) [a] obtenção dos meios de subsistência, de suas vestimentas, a 

conquista da segurança externa e da defesa (razão pela qual a natureza 

não lhe deu os chifres do touro, nem as garras do leão, nem os dentes 

do cachorro, mas somente mãos), todos os prazeres que podem tornar 

a vida agradável, mesmo sua perspicácia e prudência e até a bondade 

de sua vontade (p. 7, grifo nosso). 

Segundo nossa interpretação dessa passagem, não é tanto pelo modo como a 

natureza dotou o homem que nós podemos perceber seu propósito para ele. Na verdade, 

seu propósito fica mais claro se olharmos o modo como ela não o dotou, pois, como 

podemos ver na passagem acima, é por não ter o dotado com os “chifres do touro” e as 

“garras do leão”, por exemplo, que a natureza “forneceu um claro indício” de que o 

homem deveria “tirar tudo de si mesmo.” Ou seja, tudo se passa como se a natureza, ao 

“ter medido os dotes animais dos homens de maneira estrita e exata”, escreve Kant, 

“quisesse dizer que o homem devia (...) ter o mérito exclusivo” de tudo aquilo que 

ultrapassa sua natureza animal, desde a “obtenção dos meios de subsistência”, até 

mesmo a aquisição de uma vontade boa (2004, p. 7). Com isso, vemos que aquele ponto 

de vista assinalado acima por Allison (2011) está correto, visto que, como pôde ser 

percebido, o que mais importa para Kant não é o que a natureza fez por nós, e sim o que 
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ela intencionalmente não fez, nesse caso, não nos dotou de um instinto capaz de dar 

conta de nossa existência, muito menos da existência em sentido moral, fato que 

obrigou-nos a ter que trabalhar para sermos dignos de nossas próprias conquistas, em 

especial, de uma boa vontade.  

 2.3 O Valor Moral das Ações 

No parágrafo 8 da Fundamentação, Kant (1974, p. 206; AK, 397, grifo do autor) 

anuncia que o próximo passo de seu procedimento analítico-regressivo consiste em 

explicar o conceito de boa vontade por meio da análise “do conceito de Dever”23 

(Pflicht), conceito este, segundo ele, que “contém em si o de boa vontade”, muito 

embora “sob certas limitações e obstáculos subjetivos”. “À primeira vista”, escreve 

Tugendhat (2012, p. 110), “este passo pode surpreender; mas é impecável, porque o 

conceito de dever, como diz Kant com razão”, “implica logicamente” o de boa vontade, 

ou seja, está analiticamente contido no conceito de boa vontade. 

 Além disso, a essa altura da Fundamentação, Kant desenvolve o argumento que 

conteria, segundo nossa interpretação, a terceira proposição de seu procedimento 

analítico-regressivo. Entre os parágrafos 4-7, vimos Kant desenvolver a proposição 

segundo a qual uma vontade boa não é algo que podemos ter natural ou instintivamente, 

pois, como foi dito, o instinto não é o órgão “mais conveniente e adequado a essa 

finalidade.” A partir dessa proposição, podemos chegar, por extrapolação ou 

eliminação, às seguintes conclusões: 1) se a boa vontade não é uma espécie de dádiva da 

natureza, então, sua posse tem de ser adquirida através de uma atividade deliberativa 

por parte do agente; 2) se precisamos nos esforçar para possuir uma boa vontade, logo, 

podemos dizer que ter uma boa vontade é um dever. Na verdade, como vemos Kant 

(1974, p. 206; AK, 397) afirmar, e esse é justamente o ganho trazido pelo parágrafo 8, a 

posse de uma boa vontade cujo conceito encontra-se “já no bom senso natural e que (...) 

está sempre no cume da apreciação de todo o valor das nossas ações e que constitui a 

condição [da bondade] de todo resto,” não é apenas um dever, mas, o dever, ou seja, a 

obrigação suprema e incondicional, e, por conseguinte, moral. 

 Com efeito, como destaca Tugendhat (2012, p. 110), “o que Kant diz no 

parágrafo 8 é simples: o [bom] é dever”.24 Porém, esse dever a que se refere Kant, 

                                                           
23 “Dever” é a tradução para o substantivo alemão Pflicht que designa dever em sentido estritamente 

moral, em contraposição a sollen, que designa dever de modo geral. 
24 Por sugestão do meu orientador, modifiquei a tradução da passagem, vertendo o vocábulo alemão des 

guten por “bom”, e não por “bem”, como é feito pela tradução brasileira. 
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prossegue Tugendhat (2012, p. 110), “(naturalmente não um dever qualquer, mas o 

dever assim compreendido: o bem como devido) contém logicamente o conceito do 

[bom] irrestrito, é por isso exata.” Eis por que vemos Kant nesse contexto avançar uma 

terceira proposição, a qual formularíamos da seguinte maneira: “para nós, seres 

racionais finitos dotados de desejos e inclinações25 que podem obstaculizar as 

exigências da moral, ter uma boa vontade é um dever entendido não apenas como 

“sollen”, como inferimos do assim chamado “interlúdio teleológico”, mas, sim, como 

“Pflicht”, ou seja, como o dever moral.” Kant pretende tornar mais clara essa 

proposição chamando a atenção para situações em que desejos e inclinações de seres 

racionais finitos como o homem tornam-se “obstáculos e limitações subjetivas” à 

moralidade, aparentemente, de duas maneiras distintas. Em primeiro lugar, quando o 

agente é levado imediatamente por sua natureza afetiva a cumprir suas obrigações 

morais, e, em segundo, quando é levado mediata ou imediatamente em direção contrária 

àquilo que o dever exige. Apesar disso, Kant (1974, p.206; AK, 397) adverte que, 

“muito longe de ocultarem e tornarem irreconhecível a boa vontade,” esses obstáculos e 

limitações subjetivas “a fazem antes ressaltar por contraste e brilhar com luz mais 

clara.” Antes de passarmos ao exame desses exemplos, precisamos fazer as seguintes 

observações. 

 Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que, apesar de no conceito de dever 

estar analiticamente contido o de boa vontade, no conceito de boa vontade não está 

necessariamente contido o de dever (SCHÖNECKER; WOOD, 2014, p. 56-8). Apesar 

de não mencionar isto na primeira seção da Fundamentação, Kant reitera em sua teoria 

moral em geral a ideia de que seres perfeitamente racionais não agem por dever, e nem 

por isso é vedada a eles a possibilidade de agirem segundo princípios de uma boa 

vontade. Com efeito, na segunda seção da Fundamentação, Kant (1974, p. 218; AK, 

414) esclarece que, por uma questão de princípio, a moralidade não é representada por 

um ser racional perfeito como uma obrigação, visto que sua vontade é necessariamente 

boa, ou seja, imediatamente determinada pela representação do bem. Como diz Paton 

(1971) em seu célebre The Categorical Imperative: a Study in Kant’s Moral 

Philosophy: 

                                                           
25 Na Fundamentação, Kant define inclinação da seguinte maneira: “Chama-se inclinação a dependência 

em que a faculdade de desejar está em face das sensações; a inclinação prova sempre portanto uma 

necessidade (Bedürfnis) (1974, p. 218; AK, 413-4n (=36)).” De acordo com Guido de Almeida, a palavra 

alemã Bedürfnis pode ser também traduzida por carência ou carecimento (2009, p. 187, nota de rodapé). 
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A completely good or ‘holy’ will, as Kant calls it, would be all of a 

piece: it would manifest itself in good actions without having to 

restrain or thwart natural inclinations, and so it would not act from a 

concept of duty at all. We may suppose that God`s will is holy, and it 

would be absurd to speak of Him as doing His duty. But in finite 

creatures, or at any rate in a finite creature such as man, there are 

certain ‘subjective limitations’: man`s will is not wholly good but is 

influenced by sensuous desires and inclinations, which may be 

hindrances and obstacles to the good present in him. Hence the good 

actions in which, but for these obstacles, his good will would 

necessarily be shown appear to him as duties; that is, as actions that 

ought to be done in spite of these obstacles. A good will under human 

conditions is one which acts for the sake of duty (p. 46, grifo do 

autor). 

 Em segundo lugar, é preciso deixar claro também que, apesar de num ser 

racional finito a boa vontade se manifestar em ações por dever, “not every action that an 

agent with a good will performs need be done form duty”, como esclarece Allison 

(2011, p. 87). Com efeito, malgrado o próprio Kant não ter feito essa importante 

observação na Fundamentação, uma leitura mais cuidadosa de sua teoria moral mostra 

que é completamente possível uma boa vontade se manifestar não somente em ações 

moralmente obrigatórias motivadas pelo dever, mas, também, em ações moralmente 

indiferentes, moralmente permissíveis e até mesmo em ações moralmente proibidas. No 

caso das duas primeiras modalidades de ações, a boa vontade não se manifestaria como 

o fundamento determinante da vontade, pois, tais ações visam a satisfações de nossos 

desejos e inclinações. Nessas ações a boa vontade funciona como uma espécie de 

“controle” para que o curso da ação que leva a satisfação dos desejos e inclinações não 

viole os ditames da moralidade. Em seu Kant’s Theory of Freedom, Allison (1990, p. 

108) explica que a possibilidade da boa vontade se manifestar em ações moralmente 

proibidas, por sua vez, se deve ao fato de Kant, em A Religião nos Limites da Simples 

Razão (1793), “maintains that having a good will is compatible with radical evil.” 

Como nesta dissertação nossa atenção está voltada para as ações moralmente 

obrigatórias, não iremos entrar em detalhes sobre a relação entre uma boa vontade e o 

que Kant entende por mal radical. Aqui, nos limitamos apenas a dizer que a chave de 

compreensão dessa questão é a ideia kantiana de que nós não perdemos a disposição de 

ânimo para agirmos segundo princípios de uma vontade boa, mesmo quando 

escolhemos agir de acordo com princípios contrários à moralidade.   

Por fim, é preciso ter em mente algumas controvérsias e mal-entendidos que 

supostamente resultam do parágrafo 8. Apesar de nesse contexto da Fundamentação 

Kant pretender “analyze what is involved in acting from duty and show why such action 



34 

 

is the expression of a good will under human conditions”, escreve Allison, “he 

complicates matters and provides ammunitions for his critics in at least two ways”: 1) 

“by discussing acting from duty prior to providing a definition of duty”; 2) “by 

introducing, without sufficient preparation, the concept of moral worth, which is a value 

attributed to action from duty and to such action alone (2011, p. 86-7).” Na mesma linha 

de raciocínio, o professor Guido Antônio de Almeida (2009) faz a seguinte observação: 

A alínea26 que se segue não parece ser uma continuação imediata da 

anterior, pois pressupõe um conceito (o de ações que ocorrem “por 

dever”) que não sabemos onde foi introduzido e não contém o que o 

leitor espera, a saber, uma análise (ou “desenvolvimento”) do conceito 

de dever, mas, sim, considerações sobre o modo e a facilidade ou 

dificuldade de aplicar em nossos juízos morais comuns a distinção 

entre agir por dever e agir em conformidade com o dever, mas por 

inclinação mediata ou imediata à ação exigida, não por dever. Por 

isso, é lícito supor aqui uma lacuna no texto publicado, que se deveria 

talvez à supressão, voluntária ou acidental, de uma passagem do 

manuscrito original. Essa suposição é reforçada pelo fato de que, 

embora Kant mencione em BA 13 e 14 uma “segunda” e uma 

“terceira proposição”, resumindo os resultados da análise do conceito 

de dever, em nenhum lugar encontramos a “primeira proposição” 

dessa análise (p. 153, grifo do autor). 

A primeira crítica, diz Allison (2011, p. 87), “can easily be explained on the 

basis of Kant’s analytic method, according to which definitions in philosophy come 

only at the end.”  Com efeito, para entendermos o que Allison está dizendo temos que 

ter em mente o contraste que Kant estabelece entre os procedimentos metodológicos da 

filosofia, e da matemática em geral. Na Crítica da Razão Pura, mais exatamente, no 

“Capítulo Primeiro da Doutrina Transcendental do Método”, Kant (1981, p. 352; B741, 

grifo do autor) compara o conhecimento filosófico com o matemático, e caracteriza o 

primeiro como sendo um “conhecimento racional a partir de conceitos”, e, o segundo, 

por sua vez, como um conhecimento racional “a partir da construção de conceitos”, 

onde construir conceitos, segundo Kant, “significa apresentar a priori a intuição que lhe 

corresponde”, ou seja, significa apresentar na intuição o objeto que corresponde ao 

conceito, e isso independentemente de toda a experiência.  

Por exemplo, o geômetra constrói a figura de um triângulo, seja na imaginação 

ou no papel, sem levar em consideração qualquer referência empírica, mas, tão somente 

a priori de acordo com seu conceito, isto é, de acordo com sua representação universal. 

Esse modo de proceder “é válido mesmo nos casos em que nossa imaginação ou 

                                                           
26 Parágrafo 9.  
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percepção se encontra submetida a limitações que impossibilitam que efetivamente se 

produzam as figuras correspondentes,” observam Esteves e Candice Glandey, como no 

caso “do conceito de um quiliógono, i.e. de um polígono composto por mil lados,” ou, 

até mesmo, no caso do conceito aritmético de um bilhão (2010, p. 69). Em ambos os 

casos, o que está em questão é o seguinte. Apesar de sermos incapazes “de fazer uma 

imagem de uma figura exatamente correspondente” a esses conceitos em razão da nossa 

limitação da imaginação ou percepção (a imagem da figura de um quiliógono seria 

indistinguível da de um círculo, e o conjunto de objetos exatamente correspondente a 

um bilhão, por exemplo, seria indistinguível do conjunto de objetos correspondente a 

um bilhão e um), conseguimos compreender os respectivos conceitos, pois, “o que a 

cada vez compreendemos é nada mais nada menos que uma regra sobre como devemos 

proceder para executar ações em conformidade,” prosseguem Esteves e Glandey, “de 

modo a exibir objetos em correspondência, ou seja, figuras ou conjuntos de objetos, 

apesar das nossas limitações perceptivas (2010, p. 69, grifo dos autores).” 

Já o procedimento metodológico da filosofia é completamente diferente do da 

matemática em geral. Isto porque, segundo Kant, os conceitos com os quais a filosofia 

se ocupa, como, por exemplo, os conceitos de substância e de causalidade, “não são 

regras de produção a priori de intuições,” como os da matemática em geral, “e, sim, 

regras de síntese de intuições ou percepções possíveis, que ela tem de esperar que sejam 

dadas em alguma parte, a saber, na experiência” (ESTEVES; GLANDLEY, 2010, p. 

69, grifo dos autores). Daí Kant (1981, p. 359; B/758) enfatizar que a filosofia não deve 

imitar o procedimento metodológico da matemática, mais exatamente, não “deve imitar 

a Matemática no que tange a iniciar com definições”. Pois, “as definições filosóficas”, 

explica Kant, “são unicamente exposições de conceitos dados, ao passo que as 

definições matemáticas são construções de conceitos originariamente forjados pelo 

entendimento (1981, p. 359; B/758)”. É por isso que as definições filosóficas “só são 

obtidas analiticamente através de um trabalho de desmembramento” de conceitos já 

dados, e as definições matemáticas “são constituídas sinteticamente.” Eis por que, 

segundo Kant (1981, p. 360; B/759), “na filosofia a definição, enquanto uma clareza 

precisa, deve antes concluir do que começar nosso labor”, ao passo que, na matemática, 

“não possuímos qualquer conceito anterior à definição, pois aquele é primeiramente 

dado mediante esta última; consequentemente, esta ciência também pode e tem que 

iniciar sempre com a definição.” 
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Recorde-se a esse respeito, por exemplo, que os famosos diálogos de Platão 

(428/7-348/7. a.C.) partiam de uma pré-compreensão de determinados conceitos já 

dados, como, por exemplo, os conceitos de justiça e do bom, com a finalidade de atingir 

uma definição última dos mesmos. Porém, como se sabe, a maior parte desses diálogos 

terminava de forma aporética, isto é, de maneira inconclusiva. Ao rejeitar que a filosofia 

possa adotar o método da matemática, Kant, por sua vez, não pode começar sua 

filosofia apresentando definições. Na verdade, na primeira seção da Fundamentação, 

Kant se inspira nesse método filosófico ao se propor a tarefa de “buscar”, por meio de 

uma análise de nossas intuições morais pré-filosóficas, o princípio supremo dos juízos 

morais em geral. Assim, podemos ver que a crítica segundo a qual Kant teria 

introduzido a discussão sobre o conceito de ação por dever antes mesmo de fornecer sua 

definição é infundada e resulta de uma incompreensão do método empregado em seu 

sistema filosófico, a saber, o método analítico-regressivo. 

A segunda crítica, por sua vez, também incorre no mesmo problema. Com 

efeito, a dificuldade que alguns intérpretes de Kant encontram para identificar a relação 

entre o que é anunciado no parágrafo 8 e o que é discutido entre os parágrafos 9-13, 

talvez se deva ao fato deles não perceberem o seguinte. Ora, como observa Julio Esteves 

(2014) em seu artigo “The Primacy of the Good Will”, já nos parágrafos iniciais da 

Fundamentação, quando Kant sustenta que dons da natureza e da fortuna não possuem 

“nenhum valor íntimo absoluto, pelo contrário pressupõem ainda e sempre uma boa 

vontade”, ele está afirmando que o que confere valor positivo a todas as coisas é a 

atividade resultante de uma boa vontade. Nos parágrafos supracitados, Kant retoma essa 

mesma proposição, porém, de maneira ampliada, ao afirmar que a atividade de uma 

vontade determinada pela consciência do dever moral é a atividade “que constitui a 

condição [da bondade de] todo o resto”. Assim, segundo nossa interpretação, nesses 

parágrafos, Kant desenvolveria uma quarta proposição por meio de uma reflexão sobre 

alguns exemplos de ações candidatas a possuírem autêntico valor moral. Em 

contraposição a isso, para a maioria esmagadora dos intérpretes, o que chamamos de 

quarta proposição do procedimento analítico-regressivo, seria a primeira das assim 

chamadas “três proposições kantianas sobre o dever”; a qual, como vimos 

anteriormente, é expressa como sugere Paton (1956, p. 18-19, grifo do autor): “A human 

action is morally good, not because it is done from immediate inclination – still less 

because it is done from self-interest – but because it is done for the cause of duty.” 



37 

 

Isso posto, a fim de identificar que tipo de ações poderia ser digno de autêntico 

valor moral, Kant (1974, p. 206; AK, 397, grifo do autor) não se dá o trabalho de 

examinar ações “reconhecidas como contrárias ao dever”, pois, apesar de serem “úteis 

sob este ou aquele aspecto”, nelas nem sequer se põe a questão de saber se foram 

praticadas por dever, visto estarem até em contradição com ele.” Kant também rejeita 

como candidatas a possuírem autêntico valor moral “ações que são verdadeiramente 

conformes ao dever, mas para as quais os homens não sentem imediatamente nenhuma 

inclinação, embora as pratiquem porque a isso são levados por outra tendência (1974, p. 

206; AK, 397, grifo do autor).” A razão para isso, segundo Kant, é que nesses casos, ou 

seja, casos em que as ações estão apenas externamente em conformidade com o que o 

dever exige e que, além disso, são executadas por motivos que levam o agente apenas 

indiretamente a elas, nós saberíamos tranquilamente “distinguir se a ação conforme ao 

dever foi praticada por dever ou com intenção egoísta”, em suma, se elas possuiriam ou 

não valor moral. Kant ilustra esse tipo de ações com o exemplo do comerciante que trata 

honestamente a todos os seus clientes sem exceção, mas motivado por uma inclinação 

ao lucro. “É na verdade conforme ao dever”, diz Kant, que o comerciante mantenha em 

seu estabelecimento “um preço fixo geral para toda a gente”, isto é, indistintamente, “de 

forma que uma criança [possa] comprar em sua casa tão bem como qualquer outra 

pessoa”, sem ser enganada (1974, p. 206; AK, 397, grifo do autor). No entanto, o 

simples fato de que uma criança é servida honestamente em sua casa, prossegue Kant, 

“ainda não é o bastante para acreditar que o comerciante tenha assim procedido por 

dever e princípios de honradez”, (...) “e que além disso tenha tido uma inclinação 

imediata para seus fregueses, de maneira a não fazer, por amor deles, preço mais 

vantajoso a um do que a outro (1974, p. 206; AK, 397).” Na verdade, segundo Kant, o 

comerciante trata honestamente seus clientes, mesmo os mais inexperientes, porque “o 

seu interesse assim o exigia”, ou seja, porque ele percebe que a honestidade seria a 

melhor política a longo prazo para maximizar seus lucros, na medida em que evitaria 

cair em descrédito ao ser flagrado enganando alguns deles. Ora, por estar externamente 

em conformidade com o dever, a ação desse comerciante está em conformidade com a 

lei.27 Porém, do ponto de vista moral, segundo Kant, essa mesma ação não poderia ser 

qualificada como possuindo autêntico valor moral, já que o que a determina não seria o 

                                                           
27 É importante frisar que, para Kant, ações que estão apenas externamente em conformidade ao dever 

não são moralmente erradas. Pois, por mais que não sejam feitas pelo motivo do dever, elas não 

apresentam contradição com aquilo que a moralidade exige. Tais ações podem até ser destituídas de 

autêntico valor moral, mas possuem legalidade e são até mesmo socialmente desejáveis.     
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mero reconhecimento de que a honestidade é um dever, e, por conseguinte, uma coisa 

boa em si mesma, mas tão somente cálculos prudenciais.  

No entanto, de acordo com Kant (1974, p. 206; AK, 397, grifo do autor), é mais 

difícil distinguir o valor moral das ações “quando a ação é conforme ao dever e o sujeito 

é além disso levado a ela por inclinação imediata”. Em outras palavras, Kant diz ser 

mais difícil determinar se ações moralmente obrigatórias possuem valor moral quando 

estas, além de estarem externamente em conformidade com o dever, são executadas por 

um agente movido por inclinações favoráveis à conduta moral, ou seja, movido por 

inclinações que, por um feliz acaso, o conduzem imediatamente àquilo que o dever 

exige. Kant discute tal caso mediante três exemplos de ações já reconhecidas como 

moralmente obrigatórias, a saber, o exemplo do dever de autopreservação, da filantropia 

e do dever de assegurar a própria felicidade, que, segundo ele, seria uma modalidade de 

obrigação moral, ainda que indiretamente. Vamos examinar cada exemplo de acordo 

com a ordem em que eles aparecem no texto. 

Assim, afirma Kant ( 1974, p. 206; AK, 397), “conservar cada qual a sua vida é 

um dever, e é além disso uma coisa para que toda a gente tem inclinação imediata.” Por 

essa razão, prossegue Kant (1974, p. 206; AK, 397-98), “o cuidado, por vezes ansioso, 

que a maioria dos homens lhe dedica não tem nenhum valor intrínseco e a máxima que 

o exprime nenhum conteúdo moral.” Ora, sugere Kant (1974, p. 206-7; AK, 398), se 

pudermos supor que “as contrariedades e o desgosto sem esperança [roubassem] 

totalmente o gosto de viver” de um “infeliz”, e que mesmo desejando a morte ele 

preservasse sua vida “não por inclinação ou medo, mas por dever”, então, pela primeira 

vez “sua máxima [teria] um conteúdo moral.” 

O mesmo ocorreria, segundo Kant (1974, p. 207; AK, 398), com o caso de 

filantropos que ajudam necessitados “sem nenhum outro motivo de vaidade ou 

interesse,” mas apenas porque “acham íntimo prazer em espalhar alegria à sua volta e se 

podem alegrar com o contentamento dos outros.” Aqui, como no exemplo anterior, o 

raciocínio de Kant é o mesmo, ou seja, enquanto a filantropia for motivada apenas por 

inclinação, isto é, enquanto o filantropo estiver apenas externamente em conformidade 

com o dever, sua ação, por mais “amável que ela seja”, não poderá ser qualificada como 

possuindo autêntico valor moral, pois, ao fim e ao cabo, a inclinação para ajudar 

pessoas necessitadas, diz Kant (1974):  

(...) vai emparelhar com outras inclinações, por exemplo o amor das 

honras que, quando por feliz acaso topa aquilo que efetivamente é de 
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interesse geral e conforme ao dever, é consequentemente honroso e 

merece louvor e estímulo, mas não estima; pois à sua máxima falta o 

conteúdo moral que manda tais ações se pratiquem, não por 

inclinação, mas por dever (p. 207; AK, 398, grifo do autor). 

 Ora, supondo que esse mesmo filantropo “estivesse velado pelo desgosto pessoal 

que apaga toda a compaixão pela sorte alheia”, de modo que ele não tivesse mais 

nenhuma inclinação à filantropia como estímulo de suas ações e mesmo assim “ele se 

arrancasse a essa mortal insensibilidade e praticasse a ação (...) simplesmente por 

dever”, conclui Kant (1974, p. 207, AK, 398), “só então é que ela teria o seu conteúdo 

moral.” Nas palavras de Kant (1974): 

Se a natureza tivesse posto no coração deste ou daquele homem pouca 

simpatia, se ele (homem honrado de resto) fosse por temperamento 

frio e indiferente às dores dos outros por ser ele mesmo dotado 

especialmente de paciência e capacidade de resistência às suas 

próprias dores e por isso pressupusesse e exigisse as mesmas 

qualidades dos outros; se a natureza não tivesse feito de um tal homem 

(que em boa verdade não seria o seu pior produto) propriamente um 

filantropo, – não poderia ele encontrar ainda dentro de si um 

manancial que lhe pudesse dar um valor muito mais elevado do que o 

dum temperamento bondoso? Sem dúvida! – e exatamente aí é que 

começa o valor do caráter, que é moralmente sem qualquer 

comparação o mais alto, e que consiste em fazer o bem, não por 

inclinação, mas por dever (p. 207; AK, 398). 

 

 Por fim, Kant (1974, p. 207; AK, 399) discute o caso do dever, indireto, que os 

homens têm de assegurar a própria felicidade, visto ser “exatamente nesta ideia que se 

reúnem numa soma todas as nossas inclinações.” Isto porque “a ausência de 

contentamento com o seu próprio estado num torvelinho de muitos cuidados e no meio 

de necessidades insatisfeitas”, afirma Kant, “poderia facilmente tornar-se numa grande 

tentação para a transgressão dos deveres (1974, p. 207; AK, 399, grifo do autor).” 

Kant (1974, p. 207; AK, 399) alega que, por ser a felicidade uma ideia indeterminada, 

“não é de admirar que uma única inclinação determinada, em vista daquilo que promete 

e do tempo em que se pode alcançar a sua satisfação, possa sobrepor-se a uma ideia tão 

vacilante.” Segundo Kant (1974, p. 207-8; AK, 399), esse seria o caso, por exemplo, 

daquele que, apesar de sofrer de gota, escolhe sentar-se à mesa com alimentos que 

acentuam sua doença, pois, aos seus olhos, seria mais prudente não “renunciar ao prazer 

do momento presente em favor da esperança talvez infundada da felicidade que possa 

haver na saúde.” Assim, “mesmo que a inclinação universal para a felicidade não 

determinasse” a vontade desse gotoso, “mesmo que a saúde, pelo menos para ele, não 
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entrasse tão necessariamente no cálculo, ainda aqui, como em todos os outros casos”, 

conclui Kant, “continua a existir uma lei que lhe prescreve a promoção da sua 

felicidade, não por inclinação, mas por dever – e é somente então que o seu 

comportamento tem propriamente valor moral (1974, p. 208; AK, 399).” 

 Após analisar alguns casos de ações já reconhecidas como moralmente 

obrigatórias, e chegar à conclusão de que somente aquelas que são executadas pelo 

motivo do dever possuem autêntico valor moral, Kant formula o que aparece no texto 

como sendo a segunda das suas “três proposições sobre o dever”, que, a nosso ver, é a 

quinta de seu procedimento analítico-regressivo. Eis a proposição, tal como aparece no 

texto: 

Uma ação praticada por dever tem seu valor moral, não no propósito 

que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; não 

depende portanto da realidade do objeto da ação, mas somente do 

princípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo de todos os 

objetos da faculdade de desejar, foi praticada (KANT, 1974, p. 208; 

AK, 399-400, grifo do autor.) 

 Como ressaltam Allison (2011, p. 126) e Allen W. Wood (1999, p. 40), nessa 

proposição estão contidos dois argumentos, um negativo e outro positivo. O negativo 

diz respeito à parte da proposição que sustenta que o valor moral de uma ação 

moralmente obrigatória não reside “no propósito que com ela se quer atingir, mas na 

máxima que a determina”; e o positivo à parte em que é afirmada a ideia de que o valor 

de tais ações encontra-se tão somente no “princípio do querer segundo o qual a ação, 

abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada”. 

 Como podemos perceber, ambos os argumentados já foram discutidos por Kant 

anteriormente, porém, com uma terminologia menos técnica. Com efeito, ao discutir a 

questão da bondade da boa vontade nos parágrafos iniciais da Fundamentação, Kant 

(1974, p. 204; AK, 394) afirma que a “boa vontade não é boa por aquilo que promove 

ou realiza, (...) mas tão-somente pelo querer, isto é, em si mesma”. Vimos também que, 

ao discutir alguns exemplos de ações moralmente obrigatórias, Kant sustenta a tese 

segundo a qual o que confere valor moral a essas ações é a “máxima” que a determina, e 

não os resultados alcançados pela mesma, como pôde ser visto, por exemplo, no caso do 

filantropo motivado por inclinações. 

Nesse contexto da Fundamentação, a tarefa de Kant é esclarecer que o valor 

moral das ações moralmente obrigatórias reside na máxima que a determina. 

Voltaremos ao conceito de máxima quando formos discutir sua função na teoria 
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kantiana da motivação em geral. Por ora, precisamos ter mente que, nesse contexto, 

Kant (1974, p. 209; AK, 402n) define máxima como sendo “o princípio subjetivo do 

querer”, isto é, o princípio segundo o qual o agente escolhe agir. Aqui, Kant introduz 

dois tipos de máximas, a saber, formais e materiais. Máximas são materiais (ou a 

posteriori), escreve Paton (1971, p. 61), quando elas estão fundadas em nossas 

inclinações, mais exatamente, quando “they refer to the desired ends which the action 

attempts to realize, and these ends are the matter of the maxim.” Que tais máximas “não 

podem dar às ações nenhum valor incondicionado, nenhum valor moral,” enfatiza Kant, 

resulta do que foi dito nos exemplos de ações moralmente obrigatórios discutidos acima 

(1974, p. 208; AK, 400). Com efeito, como vimos acima, ações moralmente 

obrigatórias com genuíno valor moral são aquelas feitas pela consciência do dever, ou 

seja, pelo simples reconhecimento por parte do agente de que são boas em si mesmas, e 

não porque poderiam ser boas para fins ulteriores, como foi observado no exemplo do 

comerciante que trata honestamente seus clientes visando única e exclusivamente o 

lucro. Ora, já que a vontade é necessariamente determinada por uma máxima e o valor 

moral das ações moralmente obrigatórias não é derivado de uma máxima material, 

então, por eliminação, tal valor deve ser derivado de uma máxima formal, ou seja, de 

uma máxima que abstrai dos resultados esperados pelas ações, e determina a priori a 

vontade do agente, isto é, independentemente da influência de desejos e inclinações.  

Em seguida, Kant (1974, p. 208; AK, 400, grifo do autor) desenvolve o que 

tomamos como sendo a sexta proposição de seu procedimento analítico-regressivo, a 

última de suas “três proposições sobre o dever”, a saber: “Dever é a necessidade de uma 

ação por respeito à lei.” Assim como foi dito sobre o conceito de máxima, iremos 

analisar o conceito do respeito pela lei em outro momento. No entanto, é importante 

deixar claro que, ao afirmar que o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei, 

Kant não está dizendo que o respeito é o motivo pelo qual o agente cumpri suas 

obrigações morais, como a proposição pode dar a entender. De fato, como podemos ver 

na citação abaixo, Kant (1974, p. 208; AK, 400) tem o cuidado de mostrar que o 

respeito é o efeito da consciência da subordinação imediata de uma vontade pela lei, e 

não a causa propriamente dita da ação. 

Aquilo que eu reconheço imediatamente como lei para mim, 

reconheço-o com um sentimento de respeito que não significa senão a 

consciência da subordinação da minha vontade, sem intervenção de 

outras influências sobre minha sensibilidade. A determinação imediata 

da vontade pela lei e a consciência desta determinação é que se chama 
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respeito, de modo que se deve ver o efeito da lei sobre o sujeito e não 

a sua causa. (...) O objeto do respeito é portanto simplesmente a lei, 

quer dizer, aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e no entanto 

como necessária em si (KANT, 1974, p. 209; AK, 402n, grifo do 

autor). 

Dito isso, voltemos ao argumento da terceira proposição kantiana sobre o dever. 

Como o próprio Kant diz, essa proposição não traz nada de novo, mas é apenas a 

“consequência das duas anteriores”. Com efeito, como vimos anteriormente, a primeira 

proposição sobre o dever dizia que uma ação moralmente obrigatória dotada de 

autêntico valor moral não é aquela que é feita por uma inclinação, e sim pelo motivo do 

dever. A segunda dizia que “[u]ma ação tem seu valor moral (...) na máxima que a 

determina”, a qual, como vimos, tem que ser puramente formal. Na terceira proposição, 

o motivo do dever é enriquecido pelo conceito de respeito, e a concepção de uma 

máxima formal, pelo conceito de lei’. Isto significa que, “se uma ação realizada pelo 

dever deve eliminar totalmente a influência da inclinação e com ela todo o objeto da 

vontade,” então temos que concluir que “nada mais resta à vontade que a possa 

determinar”, escreve Kant, “do que a lei objetivamente, e, subjetivamente, o puro 

respeito por esta lei prática, e por conseguinte a máxima que manda obedecer a essa lei, 

mesmo com prejuízo de todas as minhas inclinações (1974, p. 208-9; AK, 400-1, grifo 

do autor).” Esse pensamento fica claramente expresso na seguinte passagem: 

O valor moral da ação não reside portanto, no efeito que dela se 

espera; também não reside em qualquer princípio da ação que precise 

de pedir o seu móbil a este efeito esperado. Pois todos estes efeitos (a 

amenidade da nossa situação, e mesmo o fomento da felicidade alheia) 

podiam também ser alcançados por outras causas, e não se precisava 

portanto para tal vontade de um ser racional, na qual vontade – e só 

nela – se pode encontrar o bem supremo e incondicionado. Por 

conseguinte, nada senão a representação da lei em si mesma, que em 

verdade só no ser racional se realiza, enquanto é ela, e não o esperado 

efeito, que determina a vontade, pode constituir o bem excelente a que 

chamamos moral, o qual se encontra já presente na própria pessoa que 

age segundo esta lei, mas se não deve esperar somente do efeito da 

ação (KANT, 1974, p. 209; AK, 401-2, grifo do autor).    

Ora, “[m]as que lei pode ser então essa,” se pergunta Kant, “cuja representação, 

mesmo sem tomar em consideração o efeito que dela se espera, tem de determinar a 

vontade para que esta se possa chamar boa absolutamente e sem restrição?” (1974; p. 

209; AK, 402). Kant responde essa pergunta com aquilo que denominou de fórmula da 

lei moral, e que vai aparecer mais à frente em diferentes formulações como sendo o 

Imperativo categórico: “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também 
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que a minha máxima se torne uma lei universal (1974; p. 209; AK, 402, grifo do 

autor).” Como podemos perceber, essa fórmula da lei moral exige que devemos agir de 

tal maneira que possamos querer que a máxima de nossa ação possa figurar numa 

legislação universal. Ou seja, ela ordena que o princípio prático à luz do qual 

escolhemos agir, isto é, a máxima da ação, possa não apenas ser válida subjetivamente, 

mas, também, objetivamente, ou seja, válida para todo ser racional em geral. Kant alega 

que nós não precisaríamos de muita “perspicácia” para saber se a máxima de nossa ação 

possa figurar como lei universal e, por conseguinte, ser qualificada como moralmente 

boa. Basta submetermos a máxima ao procedimento de universalização expresso na lei, 

e, se a máxima não apresentar nenhuma contradição interna, então, ela se evidencia 

como moralmente permitida. Caso contrário, ou seja, se ela apresentar uma contradição 

interna, o agir de acordo com tal máxima se evidencia como moralmente proibido, e seu 

oposto contraditório, por conseguinte, como moralmente obrigatório. Para tornar mais 

claro o que estamos dizendo, vejamos como Kant aplica o teste de universalização das 

máximas no caso da falsa promessa.  

Kant (1974, p. 210; AK, 402, grifo nosso) nos convida a fazer a seguinte 

pergunta: “—Não posso eu, quando me encontro em apuro, fazer uma promessa com a 

intenção de a não cumprir?” Kant (1974, p. 210; AK, 402) esclarece que essa pergunta 

pode ser entendida de duas maneiras distintas: “—Se é prudente, ou se é conforme ao 

dever, fazer uma falsa promessa.” Em outras palavras, a máxima de fazer uma promessa 

com a intenção de não cumpri-la, quando for do interesse do agente, pode ser entendida 

tanto do ponto de vista prudencial, quanto do ponto de vista moral. Segundo Kant, no 

primeiro caso, o que vai determinar a adoção ou não da máxima é simplesmente a 

preocupação por parte do agente com as consequências que porventura poderão resultar 

de sua conduta. A esse respeito, escreve Kant (1974): 

É verdade que vejo bem que não basta furtar-me ao embaraço presente 

por meio desta escapatória, mas que tenho de ponderar se desta 

mentira me não poderão advir posteriormente incômodos maiores do 

que aqueles de que agora me liberto; e como as consequências, a 

despeito de minha pretensa esperteza, não são assim tão fáceis de 

prever, devo pensar que a confiança uma vez perdida me pode vir a 

ser mais prejudicial do que todo o mal que agora quero evitar; posso 

enfim perguntar se não seria mais prudente agir aqui em conformidade 

com uma máxima universal e adquirir o costume de não prometer 

nada senão com a intenção de cumprir promessas. Mas breve se me 

torna claro uma tal máxima tem sempre na base o receio das 

consequências (p. 210; AK, 402, grifo do autor).   
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No entanto, prossegue Kant (1974, p. 210; AK, 403), para sabermos se a 

máxima do prometer sem ter a intenção de cumprir é conforme ou não ao dever, não 

precisamos raciocinar com base em cálculos prudenciais, mas apenas fazermos a 

seguinte pergunta: “[f]icaria eu satisfeito de ver a minha máxima (...) tomar o valor de 

lei universal (tanto para mim quanto para os outros)?” Dito de outro modo: “poderia eu 

dizer a mim mesmo”, de forma lúcida e racional, que [t]oda gente pode fazer uma 

promessa mentirosa quando se acha numa dificuldade de que não pode sair de outra 

maneira?” Segundo Kant (1974, p. 210; AK, 403), se examinarmos a questão à luz da 

lei moral, isto é, do ponto de vista objetivo, logo iremos ver que não podemos querer 

que a máxima da promessa mentirosa se torne uma lei universal. Pois, se uma tal 

máxima figurasse como lei, então “não poderia propriamente haver já promessa 

alguma,” visto que ela envolveria uma contradição. Ora, com efeito, se a máxima do 

prometer sem a intenção de cumprir torna-se lei, logo ela se autodestruiria, pois, não 

faria sentido algum prometer algo a quem já não mais acredita na instituição de 

promessas. Assim, se formos coerente conosco, teremos que reconhecer que a promessa 

mentirosa não pode tornar-se uma lei universal, mas apenas valer como máxima de 

nossa ação, na medida em que fazemos exceções a tal lei.  

Com isso terminamos nossa exposição do percurso analítico-regressivo da 

primeira seção da Fundamentação, necessário para passarmos à discussão do capítulo 

seguinte, intitulado “O Problema Kant-Schiller”. 
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3- O PROBLEMA KANT-SCHILLER 

A questão que permeia e guia esta dissertação é a seguinte: pode a moralidade 

prescindir da contribuição efetiva de nossa natureza sensível? Neste capítulo, 

analisaremos essa questão tendo como fio condutor o que aqui denominamos ser o 

problema Kant-Schiller, a saber: o problema da motivação adequada às ações 

moralmente obrigatórias com autêntico valor moral. Nosso objetivo é tentar mostrar que 

Kant está correto ao afirmar que a consciência do dever moral não é somente condição 

necessária, mas, também, suficiente para produzir ações moralmente obrigatórias com 

autêntico valor moral.  

Para tanto, iniciaremos este capítulo com uma breve exposição de alguns dos 

principais elementos contidos na obra de Schiller denominada Sobre Graça e 

Dignidade. Apesar de nessa obra Schiller declarar que está em perfeita concordância 

com os princípios da moral kantiana, ele se propõe a tarefa de não apenas corrigir a 

maneira “dura” como Kant apresenta a ideia de dever, visto que ela “poderia facilmente 

induzir um entendimento fraco a buscar a perfeição moral na via de um ascetismo 

obscuro e monástico”, mas, sobretudo, mostrar a Kant “que a perfeição do homem só 

pode ser esclarecida a partir [da] participação da sua inclinação no seu agir [Handeln] 

moral.” Segundo Schiller, o modo como Kant concebe o homem jamais permitirá que o 

mesmo atinja esse estado de perfeição moral e, por conseguinte, a virtude, porque nele 

apenas a razão determina sua conduta moral.    

No que segue, iremos inicialmente analisar alguns elementos contidos na obra 

Sobre Graça e Dignidade. O objetivo central dessa análise e expor o ideal de perfeição 

moral demandado por Schiller. Ao longo dessa exposição, teremos a preocupação de 

diferenciar o “Schiller dos epigramas”, o qual tornou-se mais discutido entre os 

intérpretes de Kant, do “Schiller” de Sobre Graça e Dignidade. Ainda nesse mesmo 

capítulo, examinaremos criticamente as tentativas de respostas fornecidas pelos 

intérpretes de Kant à objeção mais discutida de Schiller. Por fim, analisaremos a 

resposta de Kant a Schiller e, em seguida, apresentaremos nossa própria proposta de 

solução para o problema Kant-Schiller.  

 3.1 Schiller e o Papel da Sensibilidade no Agir Moral 

Desde a época de Kant, a suposta coerência de sua tese sobre o valor moral das 

ações moralmente obrigatórias vem recebendo duras objeções por parte de seus críticos. 

Tendo em mente os exemplos de ações moralmente obrigatórias discutidos no interior 
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da primeira seção da Fundamentação, em especial o exemplo do filantropo que age pelo 

motivo do dever, os críticos de Kant alegam que ele estaria proclamando a completa 

supressão da sensibilidade para que uma ação moralmente obrigatória tenha genuíno 

valor moral. Dito de outro, é como se Kant estivesse dizendo que uma ação moralmente 

obrigatória não teria valor moral algum, se no momento da ação o agente possuísse 

alguma inclinação para executá-la, ou, até mesmo, se ele sentisse algum tipo de prazer 

resultante da satisfação de ter cumprido suas obrigações morais. Essa tese suscitou uma 

crítica de Schiller, contemporâneo de Kant, a qual aparece ilustrada em seus famosos 

epigramas intitulados Escrúpulo da Consciência e Decisão. Eis os epigramas:  

Scruples of Conscience 

I like to serve my friends, but unfortunately I do it by inclination 

And so often I am bothered by the thought that I am not virtuous. 

Decision 

There is no other way but this! You must seek to despise them 

And do with repugnance what duty bids you.28 

Como iremos ver no que se segue, quando examinados atentamente as 

declarações de Schiller em sua obra mais alentada, Sobre Graça e Dignidade, chegamos 

a uma conclusão diferente daquela a que chegaram os intérpretes de Kant que se 

limitaram ao exame do epigramas (ALLISON, 1990, p. 110; 2011, p. 107; BARON, 

2002; HENSON, 1979; PATON, 1971, p. 48; TIMMERMANN, 2007, p. 152-4; 

WOOD, 1999, p. 28). Ou seja, Schiller não interpreta a moral kantiana como sugerindo 

necessariamente uma incompatibilidade entre o dever e a inclinação, malgrado seus 

epigramas darem margem para essa interpretação. Isso também é observado por Reiner 

em seu livro Duty and Inclination: The Fundamentals of Morality Discussed and 

Redefined with Special Regard to Kant and Schiller. Como escreve Reiner (1983):  

Schiller sees clearly that, to Kant’s thinking no less than to his own, 

‘the approval of sensibility ... is no cause to doubt the conformity of a 

will to duty’, and that Kant separates inclination from duty only 

because otherwise one could not be sure ‘that inclination was not a 

second motive’. The purity of a will depends on its always obeying 

the law, and never an impulse. Schiller declares that he is in perfect 

agreement with all this; and hence the interpretation that he puts on his 

reply to Kant, according to which there can be no dispute between 

them ‘about the matter itself’, appears to be consistent not only with 

Schiller’s understanding of Kant but also with Kant’s actual doctrine  

(p. 30, grifo do autor). 

                                                           
28 Os epigramas foram retirados de Wood, 1999, p. 28. 
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 Como podemos ver na citação acima, além de reconhecer que Kant não reprova 

a participação da sensibilidade na conduta moral, Schiller declara que está em perfeita 

conformidade com os princípios básicos da moral kantiana. Com efeito, após a parte 

poética de Sobre Graça e Dignidade, que, doravante iremos examinar mais 

minuciosamente, vemos Schiller (2008, p. 37, grifo do autor) afirmando que a ação 

genuinamente moral “não depende da conformidade à lei [Gesetzmässigkheit] dos atos, 

mas unicamente da conformidade ao dever [Pflichtmässigkeit] das disposições”. Em 

outra passagem da mesma obra, Schiller (2008, p. 37, grifo do autor) diz que “o imortal 

autor da Crítica, ao qual cabe a glória de ter restabelecido a razão sã a partir da razão 

filosofante”, pôs fim a uma concepção comumente aceita de que, “para poder se tornar 

um objeto da inclinação, a obediência à razão tem de dar um motivo de contentamento, 

pois o impulso somente é posto em movimento pelo prazer e pela dor.” Nessa mesma 

linha de afinidade com o pensamento de Kant, vemos Schiller (2008, p. 38, grifo do 

autor) ainda demostrar preocupação em ser reconhecido como estando em conformidade 

“com os rigoristas da moral,” dos quais Kant faz parte, em vez de ser um 

“latitudinário”, pois aquele se diz preocupado em “manter, no campo do fenômeno e do 

exercício efetivo do dever ético, as exigências da sensibilidade que, no campo da razão 

pura e da legislação moral, são inteiramente rejeitadas”.29 

Mas, o que, então, Schiller encontra de problemático na teoria moral de Kant? 

Antes de examinarmos essa questão, precisamos ter em mente o seguinte. 

Diferentemente do que tem sido tradicionalmente sugerido pelos intérpretes, os famosos 

epigramas Escrúpulo da Consciência e Decisão não são o lugar adequando para se 

compreender o que Schiller encontra de problemático na teoria moral de Kant. Com 

efeito, nos epigramas, Schiller apenas “captured what first-time readers of Groundwork 

find so counterintuitive about Kant`s analysis of the good will and the accompanying 

examples of action from duty”, como escreve Baxley (1983, p. 493, grifo da autora) em 

seu artigo intitulado “The Beatutiful Soul and the Autocratic Agent: Schiller’s and 

Kant’s “Children of the House”. De fato, com base em evidência textual, podemos dizer 

                                                           
29 Em A Religião nos Limites da Simples Razão, Kant (2008, p. 28, grifo do autor) salienta que aqueles 

que não admitem “nenhum termo médio moral, nem nas acções (adiaphora) nem nos caracteres 

humanos”, são chamados de “rigoristas”. Não admitir um “termo médio moral” é o mesmo que admitir 

que, “entre uma má e uma boa disposição de ânimo (princípio interno das máximas), segundo a qual se 

deve igualmente julgar a moralidade da acção, nada há, pois, de intermédio (2008, p. 29, nota 5).” Dito de 

uma maneira mais simples, um rigorista é aquele que defende uma concepção segundo a qual não pode e 

não deve haver exceções morais, sejam elas relacionadas com as ações ou até mesmo com o caráter. Em 

contraposição, os “latitudinários” seriam aqueles que admitem tais possibilidades, pois, para eles, tem de 

haver um termo médio moral.   
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que a linguagem ambígua de algumas passagens da primeira seção da Fundamentação 

dá margem a uma concepção tradicionalmente aceita entre os críticos de Kant de que, a 

fim de agir pelo motivo do dever, o agente deve agir contra ou ao menos sem a 

influência da sensibilidade. Por exemplo, ao discutir o caso do dever da 

autopreservação, Kant (1974, p. 206; AK, 397-8) sustenta que é por termos uma 

inclinação imediata à vida, “que o cuidado, por vezes ansioso, que a maioria dos 

homens lhe dedica não tem nenhum valor intrínseco e a máxima que o exprime nenhum 

conteúdo moral.” Nesse mesmo contexto, vemos Kant (1974, p. 206-7; AK, 398) dizer 

que, “quando o infeliz, com fortaleza de alma, mais enfadado do que desalentado ou 

abatido, deseja a morte, e conserva contudo a vida sem a amar, não por inclinação ou 

medo, mas por dever, então a sua máxima tem um conteúdo moral.” Examinando agora 

o caso da filantropia, Kant (1974, p. 207; AK, 398) parece sugerir que um homem não 

mostra o valor do seu caráter, “que é moralmente sem comparação o mais alto”, quando 

pratica ações filantrópicas para se satisfazer ou ter prazer em ajudar os outros em razão 

de um desejo ou inclinação natural à filantropia, mas tão somente quando as pratica 

exclusivamente pelo motivo do dever. Além dessas famosas e controversas passagens, 

vemos Kant ainda fazer a seguinte consideração ao descrever o que seria uma ação 

motivada pelo dever e, portanto, dotada de autêntico valor moral. Nas palavras do 

próprio Kant (1974): 

(...) se uma ação realizada por dever deve eliminar totalmente a 

influência da inclinação e com ela todo o objeto da vontade, nada mais 

resta à vontade que a possa determinar do que a lei objetivamente, e, 

subjetivamente, o puro respeito por esta lei prática, e por conseguinte 

a máxima que manda obedecer a essa lei, mesmo com prejuízo de 

todas as minhas inclinações (p. 208-9; AK, 400-1, grifo do autor). 

 Ora, ao dizer, por exemplo, que “uma ação motivada pelo dever deve eliminar 

totalmente a influência da inclinação” para que tenha genuíno valor moral, o próprio 

Kant contribui de maneira significativa para a muito difundida interpretação segundo a 

qual sua doutrina moral conceberia uma incompatibilidade absoluta de princípio entre a 

moralidade e a natureza sensível do homem. Com efeito, Schiller (2008, p. 37) 

reconhece que o modo como Kant e seus seguidores costumam representar os princípios 

da moralidade dá a impressão de que “inclinação (...) é uma companheira muito 

ambígua do sentimento ético e o contentamento, um acréscimo duvidoso às 

determinações morais.” Em uma famosa passagem de Sobre Graça e Dignidade, à qual, 

como iremos ver, Kant responde em uma nota de rodapé da Religião, Schiller faz a 
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seguinte observação sobre o modo como a ideia do dever é expressa na teoria moral de 

Kant. Em suas palavras: 

Na filosofia moral de Kant, a ideia do dever é exposta com uma 

dureza diante da qual toda a Graça recua e que poderia facilmente 

induzir um entendimento fraco a buscar a perfeição moral na via de 

um ascetismo obscuro e monástico. Por mais que também o grande 

filósofo buscasse se guardar desta falsa interpretação que, entre todas, 

tem de ser justamente a mais revoltante ao seu espírito sereno e livre, 

parece-me, porém, que ele mesmo deu uma forte (embora, em sua 

intenção, talvez, quase não pudesse evitar) ocasião para isso, pela 

oposição severa e penetrante de ambos os princípios que agem sobre a 

vontade do homem. (SCHILLER, p. 39, grifo do autor). 

 Antes de explicarmos o sentido de alguns elementos contidos na citação acima, 

sobretudo o conceito de Graça, conceito central na mencionada obra, é importante ter 

em mente o que Schiller quer dizer com o fato de Kant não ter podido evitar a “oposição 

severa e penetrante de ambos os princípios que agem sobre a vontade do homem.” Ou 

seja, precisamos ter em mente o porquê de Schiller (2008, p. 40, grifo do autor) afirmar 

que Kant, “o Drácon de sua época,” trouxe a lei moral do “santuário da razão pura” e “a 

exibiu, em toda sua santidade, ao degradado século e pouco perguntou se há olhos que 

não suportam o seu brilho.” 

Para começar, razão e sensibilidade são os dois princípios que Kant 

supostamente teria posto “em oposição severa e penetrante”. Contudo, essa oposição 

teria sido perfeitamente justificada por circunstâncias de sua época, mais exatamente, 

levando em conta as teorias morais prevalecentes à época. Pois, quando Kant 

“encontrou diante de si a moral de sua época, no sistema e na prática, teve de revoltá-lo, 

por um lado, um materialismo grosseiro nos princípios morais,” escreve Schiller, e, por 

outro, “tinha de chamar a sua atenção um não menos duvidoso princípio da perfeição 

que, para realizar uma ideia abstrata da perfeição universal do mundo, não estava muito 

embaraçado com a escolha dos meios (2008, p. 40, grifo do autor).” O que Schiller está 

dizendo é melhor compreendido quando temos em mente a famosa preocupação de Kant 

em distinguir, nitidamente, as partes pura e empírica da ética. Em linhas gerais, a parte 

pura da ética lida com leis e princípios que governam a vontade de seres racionais, mais 

exatamente, ocupa-se com a busca e justificação do princípio supremo da moralidade. A 

parte empírica, por sua vez, ocupa-se com o problema da aplicação desse princípio ao 

caso específico do homem, a saber, de um ser racional naturalmente afetado por 
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elementos sensíveis.30 Ora, como para derivar normas particulares do princípio supremo 

da moralidade é necessário um conhecimento da “condição humana”, Kant (1974, p. 

198-9; AK, 389) associa a parte empírica da ética com a Antropologia.31 Segundo Kant, 

a não distinção da parte pura e empírica da ética não é só problemática do ponto vista 

especulativo, porque tende a obscurecer a fonte dos princípios morais, mas, sobretudo, 

do ponto vista prático, pois pode levar a uma deturpação do conhecimento moral 

comum. Quanto ao último ponto, Kant (1974, p.199; AK, 390, grifo do autor) pensa 

que, apesar de saber “que aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja 

conforme à lei moral, mas tem também que cumprir-se por amor dessa mesma lei”, o 

homem bom comum poderia facilmente ser desviado do caminho correto pela 

introdução equivocada de um elemento sensível no motivo do agir moral. Segundo Kant 

(1974, p.199; AK, 390), isso faria com que a consciência moral comum ficasse sujeita 

“a toda a sorte de perversão”, na medida em que ela poderia ser tentada a produzir ações 

conforme ao dever, mas feitas por motivos moralmente irrelevantes, como, por 

exemplo, por motivos de prazer e de caráter prudencial. Assim, é para evitar tal 

“perversão” que Kant, segundo Schiller (2008), como “o Drácon de sua época, 

(...) dirigiu, portanto, a mais poderosa força dos seus fundamentos 

para onde o perigo era mais declarado e a reforma, mais urgente, e 

tornou em lei perseguir sem indulgência a sensibilidade tanto aí onde 

ela escarnece com audaciosa fronte do sentimento ético quanto no véu 

imponente de fins moralmente louváveis, no qual, em particular, um 

certo espírito de ordem entusiástico sabe encobri-la. Ele não tinha de 

instruir a ignorância, mas tinha de repreender a perversão. A cura 

exigia abalo e não lisonja e persuasão e, quanto mais duro fosse o 

contraste do princípio da verdade com as máximas dominantes, mais 

ele podia esperar despertar a reflexão sobre isso (p. 40, grifo do autor). 

Ora, se Schiller concorda com os princípios fundamentais da moral kantiana, e 

se, além disso, reconhece que a “dureza” com que Kant os apresenta poderia ser 

perfeitamente justificada pelo contexto histórico em que escreveu, então, qual é, de fato, 

o real problema que ele vê na teoria moral de Kant? O esclarecimento do ideal de 

moralidade proposto por Schiller nos ajudará a obter um melhor entendimento do que 

                                                           
30 Como observa Paton (1971, p. 23-4), supondo que anjos sejam imortais e que não possuam bens 

materiais, então os mandamentos “não roubarás” e “não matarás”, válidos para nós, seres humanos, não 

se aplicam a eles.  
31 “Strictly speaking, the Groundwork of the Metaphysics of Morals and the Critique of Practical Reason 

belong to pure ethics, though they may occasionally bring in problems of applied ethics by way of 

illustration. Kant`s latter work, the Metaphysics of Morals, belongs, in great part at least, to applied ethics 

(PATON, 1971, 23, grifo do autor). ” 
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denominamos aqui ser “o problema Kant-Schiller”, a saber, o problema da motivação 

adequada às ações moralmente obrigatórias dotadas de autêntico valor moral. 

Podemos dizer que o pomo da discórdia entre Kant e Schiller pode ser 

compreendido da seguinte maneira. Schiller acredita que Kant está errado ao afirmar 

que a moralidade poderia prescindir da contribuição efetiva de nossa natureza sensível, 

mais exatamente, de nossos desejos e inclinações. Ao reivindicar um papel positivo para 

a sensibilidade na vida moral, Schiller está propondo uma alternativa motivacional, mas 

ainda permanecendo no interior dos quadros da moral kantiana. Mais exatamente, 

Schiller está dizendo que impulsos sensíveis podem e devem contribuir como 

coadjuvante em ações moralmente obrigatórias com autêntico valor moral. Pois, como 

Schiller (2008, p. 38) diz, “a perfeição ética do homem só pode ser esclarecida a partir 

[da] participação da sua inclinação no seu agir [Handeln] moral,” uma vez que o 

homem, segundo ele, “não está destinado a executar ações éticas singulares”, seja 

apenas motivado pela razão ou pela sensibilidade, “mas a ser um ser ético”, o que, como 

observa Reiner (1983, p. 32), ocorreria “when inclination contributes to his moral 

conduct in a measure proportionate to the part that sensibility plays in his personality.” 

Ainda que Schiller reconheça que Kant tenha boas razões para distinguir nitidamente 

razão e sensibilidade, dever e inclinação, em Sobre Graça e Dignidade ele irá propor a 

tarefa de corrigir a maneira “dura” como a doutrina moral kantiana apresenta a ideia do 

dever, de modo que a sensibilidade não seja entendida como “uma companheira muito 

ambígua do sentimento ético”, mas que ela tenha, além disso, um papel ativo a 

desempenhar na vida moral. Assim, Schiller (2008, p. 38, grifo do autor) crê poder 

mostrar que a virtude ou caráter moralmente cultivado “não é mais que ‘uma inclinação 

para o dever’, e que, em decorrência disso, o homem “não apenas pode, mas deve 

combinar o prazer e o dever;” isto é, “ele deve obedecer com alegria à sua razão.” A 

esse respeito, escreve Schiller (2008): 

Uma natureza sensível está associada a sua pura natureza espiritual 

não para atirá-la como um fardo ou removê-la de si como um espesso 

véu, mas para compatibilizar32 do modo mais íntimo com seu si 

mesmo [Selbst] mais elevado. Já que a natureza o tornou em ser 

racional e sensível, isto é, em homem, anunciou-lhe a obrigação de 

não separar o que ela combinou; mesmo nas mais puras manifestações 

de sua parte divina não deve deixar para trás a parte sensível nem 

fundar o triunfo de uma sobre a opressão da outra. Somente quando 

                                                           
32 Por sugestão do meu orientador, modifiquei a tradução da passagem, vertendo o vocábulo alemão 

“vereinbaren” por compatibilizar, e não por combinar, como encontra-se na tradução brasileira. 
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ela brota de sua humanidade inteira como efeito unificado de ambos 

os princípios, quando se tornou para ele em natureza, seu modo de 

pensar ético é recuperado, pois, na medida em que o princípio ético 

ainda usa o poder, o impulso natural ainda tem de opor-lhe a força. O 

inimigo meramente derrotado pode erguer-se de novo, mas o 

reconciliado é verdadeiramente vencido (p. 38-9, grifo do autor). 

Schiller (2008, p. 35) concebe “três relações nas quais o homem pode estar 

consigo mesmo, isto é, sua parte sensível com sua parte racional.” A primeira dessas 

três relações “recorda uma monarquia, na qual a vigilância rigorosa do soberano põe um 

freio a todo movimento livre (2008, p. 36-7, grifo do autor).” Segundo Schiller (2008, p. 

35), essa forma de governo representaria a maneira como “o homem reprime as 

exigências da sua natureza sensível, para proceder segundo as exigências mais elevadas 

da sua natureza racional”. A segunda, por sua vez, é a inversão da primeira, ou seja, 

enquanto na “monarquia” impera o governo da razão sobre a sensibilidade, na 

“oclocracia”, segunda das três relações, a razão é subjugada pela sensibilidade. Nessa 

forma de governo, também denominada por Schiller de “oclocracia selvagem”, o 

homem “submete a parte racional de seu ser à parte sensível e segue, portanto, somente 

o abalo com o qual a necessidade natural o impele do mesmo modo que aos outros 

fenômenos (2008, p. 35, grifo do autor).” Como diz Baxley (2003, p. 497), “Schiller 

considers both of these relations to be undesirable: the first amounts to legal oppression; 

the second amounts to anarchy; and each is incompatible with beauty.”  

 Antes de vermos como Schiller concebe a terceira das três relações do homem 

consigo mesmo, é necessário que tenhamos em mente sua concepção de beleza em 

Sobre Graça e Dignidade. Schiller lança mão de duas concepções distintas de beleza. A 

primeira, denominada “beleza arquitetônica ou da estrutura”, é “formada pela mera 

natureza, segundo a lei da necessidade (SCHILLER, 2008, p. 12)”. Esse tipo de beleza 

diz respeito, segundo Schiller, à “parte da beleza humana que não foi apenas realizada 

pelas forças da natureza (o que vale para todo fenômeno), mas que também é 

determinada apenas e somente” por estas forças, como, por exemplo, “uma feliz 

proporção dos membros, contornos fluidos, uma tez graciosa, uma pele delicada, uma 

constituição delgada e livre, uma voz melodiosa, etc. (2008, p. 12, grifo do autor).” 

Schiller (2008, p. 10, grifo do autor) a distingue do que ele denomina ser a “beleza do 

jogo ou da expressão”, beleza esta que externaliza, segundo ele, a beleza “interior” do 

homem em seus “movimentos voluntários”, mais exatamente, nos movimentos 

voluntários “que são uma expressão das sensações morais.” A beleza arquitetônica é 
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compreendida como uma dádiva da natureza, e a beleza do movimento, como o 

resultado de um mérito pessoal. 

A beleza dos movimentos voluntários é identificada com a última das “três 

relações nas quais o homem pode estar consigo mesmo”. Nessa relação, ao contrário das 

duas anteriores, razão e sensibilidade estão de tal maneira dispostas, que “os impulsos 

da última se põem em harmonia com as leis da primeira e o homem é unificado consigo 

mesmo (SCHILLER, 2008, p. 35).” Para Schiller, aquele em que “sensibilidade e razão, 

dever e inclinação” encontram-se em perfeita harmonia, possui uma “bela alma” e a 

“Graça é a sua expressão no fenômeno (2008, p. 42).” 

Em Sobre Graça e Dignidade, observa Baxley (2003, p. 497) “Schiller refers to 

those who have reached this ideal moral state as 'children of the house' whom he 

contrasts with mere 'servants' thereof.” Com efeito, para Schiller, os “filhos da casa”33 

representam aquelas pessoas de “bela alma” que não correm o risco de agir de forma 

contrária aos ditames da moralidade, uma vez que suas inclinações combinam 

perfeitamente com a lei moral. Desse modo, essas pessoas não precisam consultar a lei 

moral antes de executar ações morais. Na verdade, Schiller argumenta que a forma 

imperativa com que Kant apresenta a lei moral não só é inapropriada para essas pessoas, 

como são os “filhos da casa”, como tem de tomar “a aparência de uma lei estranha e 

positiva”, isto é, “a law imposed on men by someone else, rather than a law they freely 

enact for themselves (REINER, 1983, p. 33).” Para essas pessoas, portanto, não faria 

sentido algum exigir que elas cumpram suas obrigações morais pelo que Kant considera 

ser o exclusivo motivo do dever, a saber, a consciência do dever dada pela razão pura. 

 No entanto, na segunda parte de sua obra, intitulada Dignidade, Schiller chama 

a atenção para o fato de que este estado de perfeição moral é apenas um ideal, e, como 

tal, pode apenas ser buscado, mas jamais ser, de fato, alcançado. Em suas palavras: 

É dado ao homem, com efeito, fundar uma consonância íntima entre 

suas duas naturezas, ser sempre um todo harmonizante e agir com sua 

humanidade total e plena. Mas esta beleza do caráter, o fruto mais 

maduro da sua humanidade, é somente uma ideia de acordo com a 

qual ele se empenhará com vigilância contínua, mas que ele nunca 

poderá alcançar inteiramente com todo esforço (SCHILLER, 2008, p. 

44). 

                                                           
33 Schiller está se referindo às seguintes passagens da bíblia: S. João 8, 34.; Epístola aos romanos 8, 

14ss.; 1ª. Epístola aos coríntios 7, 22). 
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O que impede que o homem consiga “ser sempre um todo harmonizante”, 

esclarece Schiller, é justamente “o arranjo invariável da natureza humana”, ou seja, “são 

as condições físicas da sua existência mesma que o impedem disso (2008, p. 44).” À 

primeira vista, parece que “Schiller contradicts things he said in setting forth the ideal of 

a fair soul”, sugere Reiner (1983, p. 33), em especial, com a seguinte passagem: 

A vontade tem (...) uma conexão mais imediata com a faculdade da 

sensação que com a do conhecimento e, em muitos casos, seria ruim 

se ela tivesse de se orientar primeiro junto à razão pura. Se um homem 

pode confiar tão pouco na voz do impulso que é constrangido, a cada 

vez, a ouvi-la somente face ao princípio da moral, não desperta em 

mim nenhum juízo prévio favorável; antes, ele é altamente 

considerado, quando se confia, com uma certa segurança, à mesma, 

sem perigo de ser desviado por ela. Pois isto mostra que ambos os 

princípios nele já se encontram naquele acordo que é o selo da 

humanidade consumada e é isso que se entende por uma bela alma 

(SCHILLER, 2008, p, 41-2, primeiro grifo nosso). 

Aqui, escreve Reiner (1983, p. 34), “[t]he contradiction, it seems, can be 

resolved by our paying closer attention to the term ‘affection’.” De acordo com Reiner 

(1983, p. 34), Schiller concebe o termo “afeto” de um modo mais amplo do que os 

termos “impulso” ou “sentimento”, os quais abrangem “any ‘inclination’ resulting from 

the operation of sensibility.” É com essa concepção de afeto em mente que Schiller 

exige que consultemos a razão antes de agirmos. No entanto, prossegue Reiner (1983):  

(…) his solution is contradicted by the fact that, immediately before 

the passage quoted just now, where Schiller opposes the idea that 

reason must be consulted every time, he speaks of affections that must 

never again be repudiated by reason as unworthy of it, and are 

reason`s allies. That is, here Schiller alleges that affections also have a 

share in the morality of men. And so we cannot but assume that the 

‘voice of instinct’ Schiller regards as able to make any consultation of 

reason superfluous can also take the form of an affection. That is to 

say, Schiller`s use of the term “affection” is inconsistent with itself (p. 

34, grifo do autor).    

Ainda segundo Reiner (1983, p. 34, grifo nosso), esta contradição tende a ser 

resolvida com a distinção que Schiller faz entre dois tipos de afetos, a saber: “original 

affections, which derive wholly from instinct, and acquired affections, which are, so to 

speak, instilled by reason.” O primeiro tipo de “afeto” exige que consultemos a razão 

antes de agirmos, visto que ele apresenta necessariamente uma resistência aos ditames 

da moralidade. Em casos como esses, ou seja, casos em que “o impulso exige para a sua 

satisfação uma ação que infringe o princípio moral (...), é dever imutável da vontade 

subordinar a exigência da natureza à sentença da razão, pois, as leis da natureza”, afirma 
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Schiller, “apenas combinam condicionalmente, mas as da razão combinam absoluta e 

incondicionalmente” com a lei moral (2008, p. 46). Desse modo, escreve Schiller 

(2008): 

(...) nos afetos “em que a natureza (o impulso) age primeiro e se 

empenha ou em contornar inteiramente a vontade ou em atraí-la à 

força para o seu lado, a eticidade do caráter não pode se revelar senão 

pela resistência e somente a limitação do impulso pode impedir que 

este limite a liberdade da vontade. (p. 48, grifo do autor).” 

Schiller (2008, p. 48, grifo do autor) entende que quando afetos contrários à 

moral tentam agir “primeiro” e o agente é levado a sacrificar sua natureza sensível por 

razões morais, sua conduta não é “moralmente bela”, pois, a beleza pressupõe harmonia 

entre razão e sensibilidade, e sim “moralmente grande, pois tudo o que é grande e 

somente este dá o testemunho de uma superioridade das faculdades superiores sobre a 

faculdade sensível.” Para Schiller (2008), a “alma” que sacrifica sentimentos contrários 

à moralidade é denominada “sublime”,34 e a “dignidade” é a sua expressão no 

fenômeno. 

A essa altura, um leitor atento poderia dizer que Schiller incorre em uma outra 

contradição, a saber: entre os conceitos de virtude e dignidade. Pois, o primeiro 

demanda harmonia entre inclinação e dever, de tal modo que uma pessoa virtuosa é 

aquela que “obedece com alegria à razão”, ao passo que a dignidade demanda 

justamente o contrário, ou seja, que a pessoa sacrifique sua natureza sensível quando a 

razão assim o exigir. Diante disso, poder-se-ia dizer que aquele que age com dignidade 

não é uma pessoa virtuosa.  

Schiller (2008, p. 52) admite que, “[e]m geral, o que se exige da virtude não é 

propriamente a dignidade, mas a graça.” No entanto, Schiller explica que os conceitos 

de virtude e dignidade também são compatíveis. Isto porque o conceito de dignidade 

envolve o que ele chama de “tranquilidade no sofrimento”, ou seja, a capacidade de 

dominar impulsos quando eles são contrários aos ditames da moralidade. Segundo 

Schiller, é justamente nesse “sofrimento” resultante de um autodomínio que o caráter 

virtuoso se manifesta.  

O que Schiller (2008, p. 52) está dizendo é que, “quando a resistência é 

necessária à inclinação e é somente a visão do combate que pode nos convencer da 

                                                           
34 “Sublime denominamos um objeto frente a cuja representação nossa natureza sensível sente suas 

limitações, enquanto nossa natureza racional sente sua superioridade, sua liberdade de limitações; 

portanto, um objeto contra o qual levamos a pior fisicamente, mas sobre o qual nos elevamos moralmente, 

i. e., por meio de ideias (SCHILLER, 2011, p. 21, grifo do autor).”  
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possibilidade de vitória”, temos, num primeiro momento, a tendência de não nos deixar 

“persuadir em acreditar numa virtude aí onde nós nem mesmo vemos humanidade.” No 

entanto, Schiller (2008, p. 52) explica que, quando “o dever ético ordena uma ação que 

faz necessariamente sofrer o sensível, aí há seriedade e nenhum jogo,” ou seja, “aí a 

dignidade, e não graça, deve ser a expressão da ação.” Na verdade, quando existe 

resistência do afeto, a graça é completamente inadequada e seu “exercício nos revoltaria 

muito mais que satisfaria”. E a recíproca também tem de ser verdadeira. Com efeito, 

quando vemos uma pessoa fazer com dignidade aquilo que deveria ser feito com graça, 

com leveza e espontaneidade, costumamos dizer, com Schiller, que sua conduta não 

apenas é inadequada para a situação, mas, também, risível e até mesmo desprezível. Nas 

palavras de Schiller (2008):  

Ri-se do comediante (qualquer que seja a sua condição), que afeta 

uma certa dignidade [Dignität], mesmo em afazeres indiferentes. 

Despreza-se a alma pequena, que se faz remunerar com a dignidade 

para o exercício de um dever comum que, muitas vezes, é apenas a 

omissão da baixeza (p. 52, grifo do autor).  

Por fim, Schiller (2008, p. 54) explica que, “[p]orque a dignidade e a graça têm 

seus âmbitos distintos, nos quais se manifestam, elas não se excluem reciprocamente na 

mesma pessoa nem no mesmo estado de uma pessoa”. Muito pelo contrário, pois, a lei 

que vigora aqui é a seguinte: “o homem tem de fazer com graça tudo o que pode 

realizar no interior de sua humanidade e com dignidade tudo aquilo para cuja realização 

ele tem de superar a sua humanidade.” Ou seja, podemos dizer com Tugendhat (2012, p. 

120) que a máxima de Schiller é expressa da seguinte maneira: “tanta graça quanto 

possível, tanta dignidade quanto necessária.” 

De fato, aqui, como em suas obras em geral, Schiller canaliza seus esforços na 

direção de conciliar elementos que, à primeira vista, podem parecer conflitantes. Em 

Sobre Graça e Dignidade, seu objetivo é mostrar que inclinação e dever são tão 

compatíveis quanto graça e dignidade o são, pois, quando estas “estão unidas na 

mesma, logo, a expressão da humanidade é consumada nela e aí ela se encontra 

justificada no mundo dos espíritos e absolvida no fenômeno (SCHILLER, 2008, p. 55, 

grifo do autor).” Essa busca por uma conciliação foi reconhecida desde sua época como 

marca indelével de seu pensamento, como podemos ver nas palavras de Hegel (1988) na 

Estética: a Ideia e o Ideal (1838). 
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Foi um homem dotado de grande sentido artístico e, ao mesmo tempo, 

de profundo espírito filosófico quem primeiro se ergueu contra a 

acepção da infinitude abstrata do pensamento, do dever pelo dever, do 

intelecto amorfo (do intelecto que vê na natureza e na realidade, na 

vida dos sentidos e dos sentimentos uma barreira que é preciso 

afastar) e reivindicou a totalidade e a conciliação, antes de a filosofia 

lhes reconhecer a necessidade. O grande mérito de Schiller está em ter 

ultrapassado a subjetividade e a abstração do pensamento kantiano, e 

em haver tentado conceber pelo pensamento e realizar na arte a 

unidade e a conciliação como única expressão da verdade (p. 56-7, 

grifo nosso). 

 3.2 As Tentativas de Respostas a Schiller pelos Intérpretes de Kant 

 Como foi dito anteriormente, a interpretação mais difundida dos epigramas 

Escrúpulo da Consciência e Decisão sustenta que Schiller esteja sugerindo que, para 

Kant, uma ação moralmente obrigatória seria destituída de valor moral se no momento 

da ação o agente possuísse alguma inclinação que o levasse imediatamente a ela, ou, até 

mesmo, se ele sentisse algum tipo de prazer resultante da satisfação de ter cumprido 

suas obrigações morais. Assim, munidos dessa interpretação do “problema Kant-

Schiller”, intérpretes simpáticos à moral kantiana tentam fornecer uma defesa de Kant 

ao suposto problema colocado por Schiller. No que se segue, iremos examinar 

criticamente algumas dessas defesas, para em seguida tentarmos formular uma possível 

solução ao mencionado problema. 

 A fim de mostrar o equívoco da interpretação de Schiller, Paton (1971) alega 

que a doutrina moral de Kant admitiria a presença de inclinações sem que isso venha em 

prejuízo do valor moral de ações moralmente obrigatórias. Para tanto, Paton lança mão 

do que ficou conhecido como a estratégia padrão para lidar com a objeção implícita nos 

epigramas de Schiller, a saber, o assim chamado “‘method of isolation’ (ALLISON, 

1990, p. 110).” Segundo Paton (1971, p. 48-9, grifo do autor) na intenção de descobrir 

qual motivo poderia ser fonte de valor moral, Kant teria considerado de forma isolada 

“actions done solely from inclination without any motive of duty and [he] says they 

have no moral worth”. Analogamente, ele teria então considerado “actions done solely 

for the sake of duty without any inclination and says they have moral worth (PATON, 

1971, p. 48-9).” Assim, empregando esse método, Kant estaria apenas sustentando que 

ações moralmente obrigatórias motivadas meramente por inclinações não teriam valor 

moral, e não que a ação, desde que o motivo do dever seja o fator determinante, seria 

prejudicada em seu valor moral, com a presença de inclinações.   
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Kant`s doctrine is that the motive of duty must be present at the same 

time as inclination and must be the determining factor, if our action is 

to be good. It is therefore a distortion of his view to say that for him 

an action cannot be good if inclination is present at the same time as 

the motive of duty (1971, p. 49, grifo do autor). 

 Além disso, tendo em mente a Doutrina da Virtude na obra Metafísica dos 

Costumes (1797), Paton (1971, p. 49) chama a atenção para o fato de Kant admitir que o 

cultivo de inclinações favoráveis à moralidade poderia facilitar a execução de ações 

moralmente obrigatórias, como seria o caso, por exemplo, do cultivo de sentimentos 

filantrópicos para executar ações beneficentes. Com efeito, no § 35 da Doutrina da 

Virtude, intitulado “O sentimento [Empfindung] participante é, em geral, um dever”, 

Kant (2013) afirma que: 

(...) mesmo que tomar parte no sofrimento (e, assim também, tomar 

parte na alegria) dos outros não seja em si mesmo um dever, a 

participação ativa no destino deles, e até o fim, é, porém, um dever 

indireto; portanto, é dever cultivar em nós os sentimentos compassivos 

naturais (estéticos) e utilizá-los, tantos quanto haja, como meios para a 

participação que decorre de princípios morais e do sentimento a eles 

correspondente. Portanto, é dever não evitar, mas buscar os lugares 

onde se encontram os pobres aos quais falta mais o necessário, não 

fugir das enfermarias, das prisões para devedores e semelhantes (...) 

(p. 271-2; 457). 

 Em “On the Value of Acting from the Motive of Duty”, Barbara Herman (1981) 

concorda com Paton quando ele diz que, para Kant, a mera presença de inclinações não 

seria suficiente para negar o valor moral de ações moralmente obrigatórias, desde que o 

motivo do dever tenha sido o fator determinante da ação. Concorda também que, para 

que possamos compreender a teoria kantiana sobre o valor moral das ações moralmente 

obrigatórias, precisamos ter em mente que, nos exemplos da primeira seção da 

Fundamentação, seu objetivo seria o de contrastar a diferença entre ações conforme ao 

dever (Pflichtmässig) e por dever (aus Pflicht). Porém, diferentemente de Paton, 

Herman (1981, p. 377) sugere que, ao invés de estar contrastando essas ações realizadas 

por indivíduos diferentes, Kant estaria, na verdade, descrevendo a situação moral do 

mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias, já que “the ‘friend of man’, no longer 

moved by the needs of others, is the man of sympathetic temper with whom the 

discussion begins.” 

 A partir disso, Herman diz que a questão crucial seria, então, saber por que, 

segundo Kant, o filantropo que age por inclinação natural à caridade não estaria agindo 

de forma moralmente correta. Para tentar nos mostrar a posição de Kant, Herman diz 
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que o filósofo de Königsberg conceberia uma diferença significativa entre as ações 

desse mesmo filantropo, diferença esta que seria suficiente para destituir de valor moral 

sua primeira conduta. Herman começa analisando o caso do comerciante que trata 

honestamente a todos os seus clientes sem exceção, mas motivado por uma inclinação 

ao lucro. De acordo com Herman (1981), a mensagem implícita no exemplo do 

comerciante é simples:  

(…) while it is always morally correct to serve people honestly (we 

can assume this for the example), acting from an interest in making a 

profit will require honest action in only some circumstances -- there 

may be times when honesty is not the best policy (p. 363, grifo da 

autora).  

Para Herman (1981, p. 363), o problema da motivação do comerciante é que ela 

não é confiável, pois, ela o conduz à execução de ações moralmente obrigatórias por 

razões circunstanciais. Segundo Kant, diz Herman (1981, p. 366) a conduta do 

comerciante estaria em conformidade com a moralidade apenas por uma questão de 

sorte, e, em decorrência disso, “the denial of moral worth to an action is intended to 

mark the absence of interest in the morality of the action: that the shopkeeper's action 

was morally correct and required was not a matter of concern to him.”  

Herman reconhece que, diferente do comerciante, o filantropo mostra um 

interesse em agir moralmente, pois, movido por inclinações que o conduzem de forma 

imediata àquilo que o dever exige, sua conduta não mudaria, mesmo por razões 

circunstanciais. Por esta razão, essa não poderia ser a causa da falta de valor moral de 

suas ações filantrópicas. Neste sentido, Herman (1981, p. 365) alega que o problema de 

Kant com a conduta do filantropo passaria a ser então o fato de sua ação ser indiferente 

à moralidade. Pois, ao agir por inclinação, ele não estaria preocupado em saber se a 

filantropia, em uma dada situação, seria proibida ou moralmente obrigatória. Agindo 

assim, ele não saberia, por exemplo, distinguir a diferença moral que haveria entre 

salvar uma criança se afogando, e ajudar um ladrão de obra de arte (HERMAN, 1981, p. 

365). Segundo Herman (1981), o problema de Kant com a conduta do filantropo é que 

ela não seria motivada pelo interesse em fazer a coisa certa pelo motivo certo, e, por 

conseguinte, a conformidade de sua ação com os ditames da moralidade seria tão 

somente uma questão acidental. 

This reading of the two examples does not (and is not intended to) 

give us an account of what moral worth is, or a clear idea of the 

conditions for its correct attribution. It does suggest why Kant thought 
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that there was something the matter with a dutiful action performed 

from a nonmoral motive: Nonmoral motives may well lead to dutiful 

actions, and may do this with any degree of regularity desired. The 

problem is that the dutiful actions are the product of a fortuitous 

alignment of motives and circumstances. People who act according to 

duty from such motives may nonetheless remain morally indifferent 

(HERMAN, 1981, p. 366, grifo nosso). 

 Lidando com o problema em questão em seu artigo intitulado “What Kant might 

have said: moral Worth and the overdetermination of dutiful action”, Richard Henson 

(1979) sugere que, apesar de não ter dito explicitamente, Kant tinha em mente a ideia de 

que ações moralmente obrigatórias admitiriam a presença e até mesmo a influência de 

inclinações, sem o prejuízo de seu valor moral. A razão para isso resulta do fato de Kant 

assumir implicitamente que ações moralmente obrigatórias com genuíno valor moral 

poderiam ser o resultado do que ele denominou “overdetermination”,35 isto é, elas 

poderiam ser motivadas por uma duplicidade de motivos, ou seja, tanto pelo motivo do 

dever quanto por inclinação, sendo que cada um por si só poderia ser causa suficiente da 

ação.  

 Henson procura ilustrar seu ponto com o seguinte exemplo. Suponhamos que 

Kant agisse por dever ao cumprir suas obrigações como professor de ética na 

Universidade de Königsberg. Henson (1979, p. 42) trabalha com a hipótese de que a 

conduta de Kant como professor poderia ser devidamente capturada pelo conceito de 

‘overdetermination’. Com efeito, Henson (1979) elenca alguns motivos que também 

poderiam ter determinado a conduta de Kant como professor:  

i) he enjoyed lecturing; ii) he did not want people to think him 

irresponsible; iii) he was benevolently concerned for his students and 

felt that they needed to hear his lectures; iv) he recognized lecturing as 

a (moral) duty (p. 43). 

 Partindo do princípio de que cada um desses motivos teria sido suficiente para 

conduzi-lo à sala de aula, e que, por exemplo, em ao menos em uma determinada 

ocasião, Kant tenha ministrado aulas motivado tanto pelo motivo do dever quanto pelo 

prazer em ensinar, Henson (1979) coloca a seguinte questão: “Now are we to say that on 

that occasion his act (presenting himself at the lectern) was an act done from duty and 

thus had moral worth?”. 

                                                           
35 “I reserve the term for cases in which one has two or more logically independent motives for acting, 

and acting, and would have acted from any one of those motives even in the absence of the others 

(HENSON, 1979, p. 42).”  
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 Para Henson (1979), a conduta de Kant como professor ilustraria o “modelo” de 

ações moralmente obrigatórias com autêntico valor moral que Kant tinha em mente na 

Metafísica dos Costumes, obra posterior à Fundamentação. Chamado por ele de “fitness 

report”, esse modelo permitiria que uma ação moralmente obrigatória tenha autêntico 

valor moral, “provided that respect for duty was present and would have sufficed by 

itself, even though (as it happened) other motives were also present and might 

themselves have sufficed (1979, p. 48)”. Em outras palavras, o modelo “fitness report” 

permitiria que uma ação moralmente obrigatória tenha genuíno valor moral motivada 

tanto por inclinação quanto por dever, desde que o motivo do dever tivesse sido 

condição necessária e, sobretudo, suficiente para a execução da ação. 

 Henson reconhece que esse modelo de ações moralmente obrigatórias com 

autêntico valor moral não é compatível com o modelo distinto que Kant tinha em mente 

na Fundamentação, a saber, o modelo de “battle citation”.  De acordo com Henson, o 

exemplo do filantropo na primeira seção da Fundamentação, o qual ajuda pessoas 

necessitadas “sem qualquer inclinação”, mas “simplesmente por dever”, merece um tipo 

de condecoração análoga ao caso de um “soldier whose comrades have been killed, who 

is severely wounded, but who manages (say) to prevent the enemy from crossing the 

crucial bridge for twelve hours, until reinforcements arrive (1979, p. 50)”. Para Henson, 

o modelo de “battle citation” corresponderia ao que é sugerido pelos epigramas de 

Schiller, ou seja, afirmaria que o valor moral das ações moralmente obrigatórias seria o 

resultado da vitória do dever em sua guerra contra inclinações, já que a influência de 

inclinações no momento da ação seria suficiente para destituí-la de seu valor moral. 

Assim, de acordo Henson, para que possamos encontrar uma possível resposta à 

objeção de Schiller, teríamos que levar em consideração a possibilidade de ações 

moralmente obrigatórias serem overdetermined, por conseguinte, levando em conta a 

doutrina moral de Kant como um todo, uma vez que, se ficarmos presos somente à 

Fundamentação, ficaremos expostos à crítica de Schiller. 

 Analisando os casos do comerciante e do filantropo, Allison (1990, p. 113) 

afirma que “[t]he comparison of these two cases suggests a distinction between two 

senses in which an action can agree only contingently with the dictates of the moral law, 

each of which”, segundo ele, “suffices to deny moral worth to the action.” Na mesma 

linha de raciocínio adotado por Herman (1981), Allison alega que, em primeiro lugar, 

uma ação moralmente obrigatória pode estar externamente em conformidade com aquilo 

que a moralidade exige, porém, ter sido executada por motivos moralmente irrelevantes. 
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O problema desse tipo de ação decorre do fato do agente fazer aquilo que é moralmente 

devido, mas por motivos contingentes do ponto de vista moral. Segundo Allison (1990, 

p. 113), é justamente essa contingência motivacional que “Kant usually emphasizes, and 

it applies to both the self-interested honest shopkeeper and the "friend of man" (in his 

premoral stage)”, pois, “[b]oth act in morally correct ways for morally irrelevant 

reasons.” 

Thus, the shopkeeper can be counted on to be honest only as long as 

honesty is perceived to be the best policy and the friend of man to help 

others in need only as long as he is sufficiently moved by sympathetic 

feeling (ALLISON, 1990, p. 113).   

Segundo Allison, há ainda outra maneira de uma ação moralmente obrigatória 

ser destituída de autêntico valor moral, a saber, quando a conformidade da ação com a 

lei moral é contingente. Este tipo de conformidade não se aplicaria ao caso do 

comerciante, mas apenas ao do filantropo, devido a sua categoria de obrigação moral. A 

categoria a que se refere Allison é a de “deveres imperfeitos”. A classificação kantiana 

dos deveres morais é estabelecida com mais propriedade na Metafísica dos Costumes. 

No que diz respeito à divisão entre deveres “perfeitos” e “imperfeitos”, Kant segue a 

tradição e identifica os primeiros com aqueles que não admitem exceções, e os últimos 

com os que admitem certo grau de latitude, isto é, certo espaço de deliberação, por parte 

do agente (2013, p. 201; 390). Segundo Allison (1990, p. 112), a obrigação moral do 

comerciante de servir honestamente seus clientes é um dever perfeito, e a filantropia um 

dever imperfeito. Por estar em conformidade com o dever perfeito, a conduta do 

comerciante possui legalidade, mas não moralidade. Em outras palavras, “it is not a 

contingent matter that his conduct agrees with the law (he may treat his customers 

unsympathetically but not unjustly)”, sustenta Allison (1990, p. 113). No entanto, “this 

is not at all the case with the friend of man”, pois, “[r]maining well-disposed, he can 

quite easily violate the rights of others and even, as Kant would put it, the ‘rights of 

humanity in his own person’ (1990, p. 113).” Dito de outro modo pelo próprio Allison 

(1990, p. 112-3), por ser enquadrar na categoria de deveres imperfeitos e, por 

conseguinte, permitir que o agente se abstenha da ação quando a razão o assim ordenar, 

como, por exemplo, quando ele não reuni condições necessárias para a ação, ou, mesmo 

que as tenha, não se encontre no momento certo para agir, o filantropo que age 

motivado por inclinação não seria capaz de reconhecer quando sua ação seria 

obrigatória ou moralmente proibida, podendo assim, “violate both duties of justice (as 



63 

 

in the cases of someone who steals from the rich in order to give to the poor).”, quanto 

os “perfect duties to oneself (if one totally neglects one's own real needs out of an 

overly zealous concern with the needs of others).” 

Por fim, Allen Wood (1999, p. 29) chama a atenção para o fato de “Kant does 

not advocate that we cultivate hatred of our friends or other contra-moral desires in 

order to give ourselves opportunities to resist them.” Na verdade, escreve Wood (1999, 

p. 29), e isso foi dito anteriormente por Paton (1971), na Metafísica dos Costumes, 

“Kant says (unsurprisingly) that we have a duty to cultivate love, sympathy, and other 

inclinations that make our duties easier to do”. 

 Wood faz ainda a seguinte observação. O que está em questão nos exemplos de 

ações moralmente obrigatórias discutidos por Kant na primeira seção da 

Fundamentação, “is not the opposition of duty to self-seeking but only the need for duty 

to move us when there is no inclination (whether selfish or unselfish) capable of getting 

us to do our duty (1999, p. 30).” O que Wood está dizendo é que nesses exemplos (no 

caso da autopreservação, da filantropia e do dever de assegurar a própria felicidade) o 

objetivo de Kant é ilustrar a conduta de um agente que cumpre suas obrigações morais, 

mesmo não possuindo uma inclinação imediata à ação, ou, o que é pior, inclinações que 

o conduzem imediatamente a uma ação contrária.36 Pois, somente nesses casos, 

poderíamos tranquilamente saber que a ação foi feita por boa vontade e, por 

conseguinte, possui valor moral. 

 Wood observa ainda que Kant, ao afirmar que ações moralmente obrigatórias 

dotadas de autêntico valor moral são aquelas feitas pela consciência do dever, não está 

dizendo que as mesmas ações motivadas por inclinação são indesejáveis. Muito pelo 

contrário, apesar de não possuírem valor moral, essas ações são consideradas louváveis 

e até socialmente desejáveis, visto estarem externamente em conformidade com aquilo 

que a moralidade exige. Segundo Wood, Kant pensa que, se compararmos, por 

exemplo, uma ação filantrópica feita por um agente motivado por inclinações naturais à 

filantropia, com a mesma ação feita meramente pela consciência do dever e com a 

presença de inclinações contrárias a ação (ou até mesmo sem a presença de inclinações 

                                                           
36 “(The man tempted to suicide is moved by dejection and despair, not by selfishness; the podagrist 

tempted to violate his diet is moved by inclination that directly opposes his self-interest; the formerly 

sympathetic person does not need to overcome selfishness but only an insensibility to the sufferings of 

others into which his own misfortunes have plunged him (WOOD, 1999, p. 30-1)).” 
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favoráveis), iríamos inevitavelmente aprovar a primeira, assim como estimar37 a 

segunda. Em suas palavras: 

Kant thinks we approve the shopkeeper's honest dealing with 

inexperienced customers, even though it is prompted by no immediate 

desire but only by a self-interested concern with his reputation. But we 

obviously do not esteem the shopkeeper for merely following prudent 

calculations. The difference between mere approval and esteem is 

harder for us to notice when a beneficent action is done from 

sympathy. For here we find in the agent an immediate willingness to 

do a morally good action, and we deem this praiseworthy. But Kant 

thinks we can notice a difference in our reaction if we compare the 

beneficent action done from a sympathetic inclination with a similar 

act done from duty. For in the latter case the agent's good will is not 

supported by any comfortable natural feeling or desire. The dutiful 

action is done solely because the agent's willing is good, and the agent 

must even rise above all natural feelings and inclinations in order to 

do what duty requires (WOOD, 1999, 32, grifo do autor). 

 3.3 O Fracasso das Tentativas de Resposta a Schiller e Nossa Proposta de 

Solução 

Isto posto, estamos agora na posição de analisar criticamente as tentativas de 

respostas à objeção de Schiller que os intérpretes de Kant retiram dos epigramas 

Escrúpulo da Consciência e Decisão. Em resposta a Schiller, os intérpretes buscam 

mostrar que Kant nunca exigiu a ausência de inclinações para que uma ação moralmente 

obrigatória tenha autêntico valor moral. Pois, para ele, uma ação moralmente obrigatória 

não é destituída de valor moral se ela for acompanhada de uma inclinação, desde que o 

motivo do dever seja a causa necessária e, sobretudo, suficiente, para a execução da 

ação. Na verdade, como foi dito por Paton (1971), Kant admite que inclinações têm um 

papel a desempenhar em nossa conduta moral, uma vez que o cultivo de inclinações 

favoráveis à moralidade poderia facilitar a execução de ações moralmente obrigatórias. 

Nessa mesma linha, vimos Wood (1999) lembrar que Kant também nunca disse que 

ações moralmente obrigatórias executadas por inclinação seriam destituídas de qualquer 

valor. Ao contrário, elas apenas não são objetos da mais alta estima moral, mas não 

deixam ser, contudo, louváveis e até mesmo socialmente desejáveis, visto estarem 

externamente em conformidade com o dever. Além disso, vimos Herman (1981) e 

Allison (1990) sustentarem que o problema de Kant com as inclinações é que elas não 

                                                           
37 “Esteem is what rational moral cognition has for that special worth of character, which cannot be the 

product of a fortunate temperament or of inclinations that happily coincide with duty. It is rather reserved 

solely for the good will. Not all acts proceeding from a good will, however, elicit this attitude, but only 

those that display “moral worth” – that worth an act has when all other incentives have been taken away 

besides duty, and the agent performs the act solely from duty (1999, p. 32).” 
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seriam moralmente confiáveis, uma vez que ações moralmente obrigatórias feitas por 

inclinações estão apenas contingentemente em conformidade com os ditames da 

moralidade. Ou seja, segundo essa linha de interpretação, o problema de Kant seria com 

o fato de ações moralmente obrigatórias motivadas por inclinações serem, em última 

análise, resultado do que Herman (1981, p. 366, grifo nosso) chama de “a fortuitous 

alignment of motives and circumstances”. De fato, como escreve Allison (1990, p. 113), 

“the shopkeeper can be counted on to be honest only as long as honesty is perceived to 

be the best policy and the friend of man to help others in need only as long as he is 

sufficiently moved by sympathetic feeling.” Como vimos também, Allison (1990, p. 

113) acrescenta a sugestão de que Kant teria ainda outra razão para negar a 

possibilidade de que a filantropia motivada por inclinação possa ser candidata a 

produzir ações dotadas de autêntico valor moral. Pois, já que ajudar os outros é um 

dever imperfeito, e, por conseguinte, permite certa latitude de decisão, a filantropia 

motivada por inclinação poderia facilmente levar a violação dos deveres para com os 

outros, por exemplo, levando alguém a roubar dos ricos para dar aos pobres, ou dos 

deveres para consigo mesmo, levando uma pessoa a negligenciar suas próprias precárias 

condições para ajudar outras pessoas.  

Ora, as questões discutidas pelos intérpretes são relevantes e possuem sua devida 

importância dentro da teoria moral de Kant. Sem dúvida alguma, elas contribuíram 

significativamente para que uma visão caricaturada da moral kantiana caísse em 

completo descrédito. No entanto, no nosso modo de ver, elas são incapazes de 

solucionar o problema Kant-Schiller. Com efeito, para começar, como vimos, Schiller 

(2008, p. 37-8, grifo do autor) está convencido de que, para Kant, “a parte da inclinação 

numa ação livre nada prova da pura conformidade ao dever desta ação”, e de que ele 

separou nitidamente a inclinação do dever apenas “para estarmos inteiramente seguros 

de que a inclinação não interveio” como fator determinante da ação. Na verdade, como 

foi dito, Schiller até reconhece que Kant teve boas razões para “perseguir sem 

indulgência a sensibilidade”, devido ao estado em que se encontrava a moralidade à 

época. Nesse sentido, concordamos com Baxley (2003, p. 494n) quando ela diz que 

Schiller contribui para a nossa compreensão da teoria moral de Kant, pois, como ela 

bem observa, já em Schiller podemos encontrar as raízes do assim chamado “method 

isolation”, tradicionalmente atribuído a Paton (1971), em sua famosa e seminal 

interpretação das passagens da primeira seção da Fundamentação. Nessa mesma linha 

de raciocínio, podemos até dizer que Schiller compreendeu Kant melhor do que muitos 
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intérpretes, uma vez que ele discordaria completamente de Henson (1979) em sua 

afirmação de que, na Fundamentação, Kant teria em mente o que ele denomina modelo 

“battle citation”, isto é, a ideia de que o valor moral das ações moralmente obrigatórias 

seria o resultado da vitória do dever em sua guerra contra inclinações. 

Podemos até dizer que Schiller concordaria com os intérpretes quando eles 

enfatizam a exigência kantiana de que o motivo do dever precisa ser causa necessária e, 

sobretudo, suficiente, para que uma ação moralmente obrigatória tenha valor moral. 

Schiller diria que essa exigência se aplica perfeitamente à condição moral daquelas 

pessoas que não estão em “harmonia consigo mesmo”, como seria o caso dos “servos da 

casa”. Com efeito, por possuírem desejos e inclinações que podem entrar em conflito 

com os ditames da moralidade, os “servos da casa” precisam consultar a razão a fim de 

agirem em conformidade com a lei moral. Nesse caso, o melhor que essas pessoas 

podem ter é a “tranquilidade no sofrimento” e cumprir suas obrigações morais por 

questão de dignidade. Isso pode ser ilustrado tomando os exemplos discutidos pelo 

próprio Kant. Assim, aquela pessoa que, mesmo desgostosa com a vida e desejando 

incessantemente a morte, preserva sua vida porque reconhece nisso um dever; aquele 

que, mesmo insensível ao sofrimento dos outros por ter passado por desgosto pessoal, 

executa ações filantrópicas por ter a plena consciência de que a filantropia é uma coisa 

boa em si mesma: seria o caso de pessoas que possuem tranquilidade no sofrimento e 

cumprem suas obrigações morais por dignidade. Em conformidade a isso, escreve 

Schiller (2008): 

(...) sempre que a natureza faz uma exigência e quer surpreender a 

vontade pelo poder cego do afeto, cabe a esta impor àquela uma 

parada, até que a razão tenha falado. Se a sentença da razão resultará a 

favor ou contra o interesse da sensibilidade, isto é o que agora ela 

ainda não pode saber; mas justamente por isso ela tem de considerar 

este procedimento em cada afeto sem distinção e, em cada caso, onde 

ela é a parte iniciante, negar à natureza a causalidade imediata. 

Somente pelo fato de que ela rompe o poder do desejo que corre 

precipitadamente para sua satisfação e de que preferiria passar 

inteiramente pela instância da vontade, o homem faz ver sua 

autossuficiência e se mostra como um ser moral, que nunca apenas 

deseja ou apenas repele, mas que sempre tem de querer sua repulsa e 

desejo (p. 47, grifo do autor). 

Ora, se, por um lado, como pôde ser visto, Schiller concorda que o motivo do 

dever tem de ser o governante da vontade no caso de pessoas que estão na condição de 

“servos da casa”, por outro, ele discorda veementemente de que essa exigência deva ser 

generalizada. Pois, para Schiller, essa condição não se aplicaria às pessoas que tiverem 
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sucesso em cultivar uma harmonia entre razão e sensibilidade, inclinação e dever.  É 

esse o questionamento e crítica a Kant que podemos depreender das seguintes palavras 

do próprio Schiller (2008, p. 40): “Teria também de tornar-se suspeito o afeto 

desinteressado no peito mais nobre porque, muitas vezes, inclinações impuras usurpam 

o nome da virtude?” Em outras palavras, segundo Schiller, Kant teria cometido o erro 

de generalizar o juízo negativo sobre as inclinações indistintamente, tendo por base a 

ocorrência de algumas inclinações contrárias à moral. Diante disso, os intérpretes 

simpáticos a Kant poderiam retrucar dizendo que, mesmo nos casos de uma suposta 

harmonia entre inclinação e dever, faz sentido exigir que pessoas de alma nobre 

cumpram suas obrigações morais pelo motivo do dever. Pois, nós não podemos supor, 

diriam os intérpretes, que todos tenham a capacidade de cultivar inclinações moralmente 

relevantes, e, muito menos supor que, uma vez cultivadas, essas inclinações possam nos 

conduzir imediatamente à execução de ações moralmente obrigatórias dotadas de 

autêntico valor moral. Pois, como vimos, segundo esses intérpretes, o problema de Kant 

com ações moralmente obrigatórias feitas por inclinação é que elas são, em última 

instância, o resultado de um fortuito alinhamento entre o motivo da ação e aquilo que a 

moralidade obriga, e por isso eles mantém a exigência da consciência do dever como 

fundamento determinante da ação (HERMAN, 1981). 

Contra essa linha de raciocínio e com base no pensamento de Kant, Schiller 

poderia replicar afirmando que a lei moral como um motivo para agirmos poderia ser 

também contingente na medida em que a consciência do agente está sujeita a variações 

como qualquer outro evento do mundo. Com efeito, na Fundamentação, Kant (1974, p, 

217; AK, 413) sustenta que, por uma questão de princípio, para nós, seres racionais 

finitos dotados de desejos e inclinações, “as ações, que são objetivamente necessárias, 

são subjetivamente contingentes”. Mais importante ainda, observamos já no Prefácio à 

Fundamentação que o próprio Kant (1974, p. 198-9; AK, 389) reconhece que a 

faculdade de julgar, necessária para distinguirmos em cada caso o que é conforme ou 

contrário ao dever, é algo que exige experiência, ou seja, é algo que se aprimora com o 

passar do tempo. De fato, por vezes, ficamos em retrospectiva surpresos com certas 

atitudes que, em um dado momento de nossa vida, estávamos convictos de estarem em 

completa conformidade com o dever.38  

                                                           
38 A questão toda é que “[t]here are no moral principles (...), which can be applied mechanically or by any 

method of logical deduction without practical judgment and moral insight (PATON, 1971, 174).” 
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Esteves (2014, p. 107), por sua vez, afirma que as tentativas de respostas à 

objeção que os intérpretes julgam encontrar nos epigramas de Schiller não passam de 

simples petições de princípio. Pois, para ele, a tese da inconfiabilidade das inclinações 

não soluciona em hipótese alguma o problema colocado por Schiller. Segundo sua 

interpretação, o problema entre Kant e Schiller é axiológico, ou seja, trata-se de uma 

discussão sobre a possibilidade de desejos e inclinações poderem ser também fontes 

genuínas de valor moral. Nesse sentido, a sugestão de Herman (1981) de que, por serem 

inconfiáveis, inclinações poderiam levar a ações contrárias ao dever, por conseguinte, 

dotadas de valor moral negativo, simplesmente traz água para o moinho de Schiller. 

Pois, diria ele: se inclinações podem ser fonte de valor moral negativo, por que não 

poderia ser também fonte de valor moral positivo. A única resposta seria a de que Kant 

teria estigmatizado as inclinações em seu conjunto, rejeitando inclinações nobres tendo 

por base umas poucas impuras. Eis por que Esteves propõe uma diferente tentativa de 

resposta ao desafio tradicionalmente atribuído aos epigramas. Com efeito, como escreve 

Esteves (2014): 

(…) in his recent book on the Groundwork, Allison himself makes an 

observation that points in the right direction. In the passages we are 

examining, Allison now says, “Kant is making an axiological point 

regarding the comparative difficulty of distinguishing the moral value 

of actions performed from a sense of duty from those motivated by an 

inclination such as love or sympathetic feeling”. That is right, and 

Schiller is also making an axiological point as he asks: why are such 

inclinations incapable of giving rise to actions endowed with genuine 

moral worth (p. 109, grifo do autor)? 

De acordo com Esteves, se interpretamos o problema de um ponto de vista 

axiológico, podemos ver que Kant teria antecipado a objeção de Schiller já nos 

parágrafos iniciais da Fundamentação. Para começar, segundo Esteves (2014, p. 84), 

nesses parágrafos, Kant não está estabelecendo, em linhas gerais, uma distinção entre os 

predicados ‘incondicionalmente bom’ e ‘condicionalmente bom’, como 

tradicionalmente tem sido sugerido. Ou seja, Kant não inicia a primeira seção da 

Fundamentação estabelecendo um contraste entre uma vontade “incondicionalmente 

boa”, e outras coisas “condicionalmente boas”, como os dons da natureza e da fortuna. 

Ainda segundo Esteves (2014, p. 84), “this widespread line of interpretation of the 

expressions Kant uses is mistaken and that, in addition, it obscures the centrality and 

primacy of the concept of the good will.”  
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A questão de Esteves é que, na base dessa tradicional interpretação, reside um 

erro no que diz respeito à atribuição do predicado “condicionalmente bom” aos dons da 

natureza e da fortuna listados por Kant. De acordo com Esteves, ao afirmarem que Kant 

aplica esse suposto predicado a esses dons, os intérpretes estão implicitamente dizendo 

que só poderíamos lhes aplicar o predicado “bom” na medida em que eles satisfizessem 

à seguinte condição, a saber, na medida em que estiverem em relação com uma boa 

vontade. Como esclarece Esteves (2014, p. 85, grifo do autor), isso quer dizer que, antes 

de satisfazerem a essa condição, esses dons “a not good at all, in any sense that the 

word ‘good’ may have.” Esteves (2014, p. 85) ilustra sua interpretação com o seguinte 

exemplo. Só faz sentido dizermos que Pedro está rico porque ele satisfez a determinadas 

condições, como, por exemplo, porque trabalhou, não gastou o dinheiro ganho, ou até 

soube investi-lo de forma correta. Assim, antes de ter satisfeito a tais condições, não 

podíamos ainda dizer de Pedro, que fosse rico. Segundo Esteves, Kant teria raciocinado 

assim no que tange aos dons da natureza e da fortuna listados no início da 

Fundamentação. Em outras palavras, aqueles dons só podem receber o predicado bom 

se satisfizerem à condição de estarem relacionados com uma boa vontade.  

Assim, segundo Esteves (2014, p. 85), isso nos leva a ver que, para Kant, uma 

vez desvinculados de sua relação com uma vontade, os dons da fortuna e da natureza 

são completamente destituídos de valor positivo. Em outras palavras, eles só têm o valor 

que nós normalmente lhes atribuímos, quando os tomamos em relação com a boa 

vontade, ainda que não tenhamos consciência clara disso. Com efeito, como dissemos 

no primeiro capítulo dessa dissertação, Kant (1974, p. 203; AK, 393-4, grifo nosso) 

argumenta que, apesar da “moderação nas emoções e paixões, autodomínio e calma 

reflexão” serem qualidades “favoráveis” à boa vontade e até mesmo facilitarem a “sua 

obra”, elas “não têm todavia nenhum valor íntimo absoluto, pois, pressupõem ainda e 

sempre uma boa vontade” para que possamos lhes atribuir valor positivo. Se as 

qualidades acima mencionadas fossem boas em si mesmas, como supunham os filósofos 

antigos, isto é, se elas pudessem ser consideradas boas sem estarem relacionadas aos 

“princípios duma boa vontade”, então, diz Kant, nós teríamos que admitir que um 

“facínora” dotado de “moderação nas paixões”, por exemplo, seria de alguma maneira 

melhor do que aquele que é destituído de tal qualidade. No entanto, Kant (1974, p. 203-

4; AK, 394) está seguro de que “o sangue frio dum facínora não só o torna muito mais 

perigoso como o faz também imediatamente mais abominável ainda a nossos olhos do 

que o julgaríamos sem isso.” 
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Ainda de acordo com Esteves, Kant concebe inclinações que contingentemente 

favorecem ações conforme ao dever como sendo uma espécie de dom. Por exemplo, 

podemos dizer que a compaixão natural do filantropo seria uma espécie de dom da 

natureza, mais exatamente, uma “qualidade de temperamento” que favorece a execução 

de ações benevolentes. E é justamente por essa razão, segundo Esteves (2014, 109, grifo 

do autor), que “Kant refuses to acknowledge moral worth in actions externally in 

conformity with duty but motivated by a naturally-given inclination, insofar as he 

considers the latter merely as a kind of gift.” Dito de outro modo, é por entender que 

semelhantes inclinações, assim como aqueles dons, não possuem valor positivo algum 

quando tomadas em si mesmas, que elas são incapazes de conferir valor moral às ações 

moralmente obrigatórias delas decorrentes. Esteves (2014, p. 110) sustenta que Kant 

está correto ao negar que tais inclinações possam, em si mesmas, serem fontes de valor, 

pois, “worth is something that one must deserve and is conceptually linked with merit 

for an activity or even an effort done.” No entanto, Esteves esclarece que não é qualquer 

atividade ou esforço que é capaz de conferir valor a uma ação moralmente obrigatória. 

Com efeito, como é salientado por ele, apesar de todos os esforços do comerciante para 

resistir à tentação de enganar compradores inexperientes, violando assim princípios 

prudenciais, nós não reconheceríamos as ações resultantes desses esforços como dignas 

de valor moral. Nesse sentido, Esteves discorda de Wood (1999, p. 32) quando este 

sustenta que “Kant thinks we approve the shopkeeper`s honest dealing with 

inexperienced customers, even though it is prompted by no immediate desire but only 

by a self-interested concern with his reputation.” Em contraposição a isso, Esteves 

(2014, p. 110, grifo do autor) lembra que, na verdade, para Kant, “only the activity of a 

good will governed by the moral law is capable of conferring moral worth on actions.” 

Para ser mais preciso, isto quer dizer que “it is the activity of a good will governed by 

the thought of duty that ultimately confers moral goodness and moral worth on the 

natural inclination to help others and on the corresponding beneficent actions”, conclui 

Esteves (2014, p. 110). 

 Ora, apesar de fazer uma interpretação original dos parágrafos iniciais da 

Fundamentação, a qual, sem dúvida alguma, lança uma luz sobre a teoria moral 

kantiana, Esteves, assim como os outros intérpretes, não fornece um argumento 

definitivo contra a objeção de Schiller, se levarmos em conta a sua obra mais alentada. 

Com efeito, apesar de dizer em algumas passagens de Sobre Graça e Dignidade que as 

pessoas de bela alma podem, “sem temor, (...) deixar ao afeto a direção da vontade e 
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nunca corre[m] o risco de estar em contradição com” os ditames da moralidade, Schiller 

(2008, p. 42) não está, por isso mesmo, propondo que as inclinações possam, por si 

mesmas, conduzir o agente a executar ações moralmente obrigatórias dotadas de 

autêntico valor moral. Se ele tivesse tomado isso como correto, então, ele estaria em 

contradição com o seu ideal de moralidade. De fato, como bem observa Reiner (1983, p. 

32, grifo nosso), para Schiller, um homem atinge sua perfeição moral, e, por 

conseguinte, torna-se virtuoso, “when inclination contributes to his moral conduct in a 

measure proportionate to the part that sensibility plays in his personality.” Esse ideal de 

perfeição moral não é algo natural aos homens, mas o resultado de um mérito pessoal, 

ou seja, é o resultado de um processo de autoeducação. Segundo Schiller, é por esse 

processo que as inclinações são moralizadas pela razão a ponto do homem poder, “com 

uma certa segurança”, entregar a elas o controle de sua vontade e estar imune a desvios 

de conduta moral. Assim, como escreve Tugendhat (2012, p. 119), a questão de Schiller 

com Kant não é a de que as inclinações possam por si mesmas produzir ações 

moralmente obrigatórias dotadas de autêntico valor moral, e sim o simples fato dele não 

entender por que, segundo Kant, “a razão não deve poder formar nossa afetividade de 

tal modo que, tanto quanto possível, ‘Razão e sensibilidade – dever e inclinação – se 

conjuguem’, de maneira que então o homem ‘está em harmonia consigo mesmo’.” 

No nosso modo de ver, o erro dos intérpretes é que eles tomam os famosos 

epigramas Escrúpulos da Consciência e Decisão como contendo propriamente a 

objeção de Schiller a Kant. Mas, como vimos, nesses epigramas não está contida 

propriamente nenhuma crítica à moral kantiana, e, sim, uma síntese do que “first-time 

readers of Groundwork find so counterintuitive about Kant’s analysis of the good will 

and the accompanying examples of action from duty (BAXLEY, 2003, 493, grifo da 

autora)”. É em Sobre Graça e Dignidade que o desafio de Schiller a Kant está contido, 

pois, como foi dito, nessa obra Schiller se propõe a tarefa de corrigir a maneira “dura” 

como a doutrina moral kantiana apresenta a ideia do dever, de modo que a sensibilidade 

não seja entendida apenas como “uma companheira muito ambígua do sentimento 

ético”, mas que ela tenha, além disso, um papel ativo a desempenhar na vida moral.  

A fim de nos posicionar diante do “problema Kant-Schiller”, é preciso deixar 

claro que Kant tomou ciência do desafio colocado por Schiller em Sobre Graça e 

Dignidade, e buscou respondê-lo em algumas passagens de suas obras, uma das quais 
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não publicada no seu tempo,39 a mais famosa delas, porém, a que se encontra em uma 

nota de rodapé da Religião. No que se segue, iremos citar o texto da nota na íntegra, 

sem ter com isso a preocupação inicial de analisa-lo exaustivamente.   

O Sr. Prof. Schiller, na sua dissertação, composta com mãos de 

mestre, sobre graça e dignidade na moral (Thalia 1793, nº3) 

desaprova este modo de representação da obrigação, como se 

comportasse uma disposição de ânimo própria de um Cartuxo; mas, 

por estarmos de acordo nos princípios mais importantes, não posso 

estabelecer neste um desacordo; contanto que nos possamos entender 

um ao outro. – Confesso de bom grado que não posso associar graça 

alguma ao conceito de dever, justamente por mor da sua dignidade. 

Com efeito, ele contém uma compulsão incondicionada, com a qual a 

graça se encontra em contradição directa. A majestade da lei (igual a 

lei do Sinai) inspira veneração (não timidez que repele, também não 

encanto que convida à esperança), que desperta respeito do 

subordinado ao seu soberano, mas que neste caso, em virtude de o 

senhor residir em nós próprios, desperta um sentimento do sublime da 

nossa própria determinação, que nos arrebata mais do que toda a 

beleza.  – Mas a virtude, i.e., a intenção solidamente fundada de 

cumprir exactamente o seu dever, é nas suas consequências também 

mais benéfica do que tudo o que no mundo a natureza ou a arte 

consegue realizar; e a imagem esplêndida da humanidade, apresentada 

nesta sua figura, permite muito bem a companhia das Graças, as 

quais, porém, quando ainda se fala apenas em dever, se mantêm a uma 

distância reverente. Se, porém, se olhar para as consequências amáveis 

que a virtude, se encontrasse acesso em toda a parte, estenderia no 

mundo, então a razão moralmente orientada põe em jogo a 

sensibilidade (por meio da imaginação). Só depois de vencidos os 

monstros é que Hércules se torna musageto; antes de tal trabalho, 

aquelas boas irmãs recuam. As acompanhantes de Vênus Urânia são 

cortesãs no séquito da Vênus Díone, logo que se intrometem no 

negócio da determinação do dever e para tal querem subministrar os 

motivos. – Se agora se perguntar qual é a qualidade estética, por assim 

dizer, o temperamento da virtude, denodado, por conseguinte, alegre, 

ou dobrado pelo medo e deprimido, dificilmente é necessária uma 

resposta. A última disposição do ânimo, própria de um escravo, nunca 

pode ter lugar sem um ódio oculto à lei, e o coração alegre no 

seguimento do seu dever (não a comodidade no seu reconhecimento) é 

um sinal da autenticidade da intenção virtuosa, inclusive na piedade, 

que não consiste na autotortura do pecador arrependido (a qual é 

muito equívoca e, comumente, é apenas a censura interna de ter 

infringido a regra da sua prudência), mas no firme propósito de agir 

melhor no futuro, propósito que alentado pela boa progressão deve 

produzir uma alegre disposição de ânimo, sem a qual nunca se está 

certo de amar o bem, i.e., de o ter acolhido na sua máxima (KANT, 

2008, p. 29-30n, grifo do autor).  

                                                           
39 Estamos nos referindo aos Vorarbeiten zur Religion, ou seja, a um trabalho preliminar à obra A 

Religião nos Limites da Simples Razão. 
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Como podemos ver, Kant inicia sua resposta a Schiller com certo tom 

conciliatório. Kant tem a preocupação de deixar claro que ele e Schiller estão em acordo 

quanto “aos princípios mais importantes” da moral, e que a contenda entre eles reside 

apenas no modo como esses princípios são representados. Aqui, Kant está se referindo 

àquela passagem de Sobre Graça e Dignidade na qual Schiller (2008, p. 39) diz que “a 

ideia [kantiana] do dever é exposta com uma dureza diante da qual toda a Graça recua”. 

Kant (2008, p. 29-30) explica que foi pela dignidade do conceito de dever que ele o 

expôs dessa maneira. Pois, tal conceito “contém uma compulsão incondicionada, com a 

qual a graça se encontra em contradição directa”, e, quando o dever está em questão, a 

graça “se mantém a uma distância reverente”. Com isso Schiller (2008) concordaria 

tranquilamente, pois, como ele mesmo diz, quando:  

(...) o dever ético ordena uma ação que faz necessariamente sofrer o 

sensível, aí há seriedade e nenhum jogo; aí a leveza no exercício nos 

revoltaria muito mais que satisfaria; aí, portanto, a dignidade pode ser 

a expressão, mas não a graça (p. 52-3). 

Apesar desse tom conciliatório com o qual Kant inicia sua resposta a Schiller, o 

desacordo entre os dois vem à tona quando o que está em questão é o conceito de 

virtude. Kant (2008, p. 29n) define virtude como “a intenção solidamente fundada de 

cumprir exactamente o seu dever”, onde cumprir exatamente o dever, escreve Baxley 

(2003, p. 501), “amounts to doing one’s duty from the motive of duty, not from emotion 

or inclination.” Aqui, Kant está em completo desacordo com Schiller. Com efeito, como 

vimos anteriormente, para Schiller (2008, p. 38), “a virtude não é mais que ‘uma 

inclinação para o dever’.” Segundo essa concepção, uma pessoa virtuosa seria aquela 

que, por estar em “harmonia consigo mesmo”, agiria espontaneamente em 

conformidade com os ditames da moralidade, sem com isso os representar como uma 

obrigação, como algo que se devesse fazer pelo motivo do dever.  

No entanto, poder-se-ia dizer que as considerações finais que Kant faz sobre 

conceito de virtude representam uma concessão a Schiller. De fato, no fim da nota, Kant 

(2008, p. 30n, grifo do autor) afirma que a disposição de ânimo própria do homem 

virtuoso não é o medo nem o “ódio oculto à lei”, e sim a alegria no cumprimento do 

dever. Kant (2008, p. 30n, grifo do autor) chega até a dizer que “o coração alegre no 

seguimento de seu dever (não a comodidade no seu reconhecimento) é um sinal da 

autenticidade da intenção virtuosa”. Contudo, apesar de admitir que a alegria seja um 

sentimento adequado ao conceito de virtude, Kant está aqui se distanciando claramente 
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de Schiller na medida em que concebe tal sentimento como sendo apenas um sinal 

exterior da virtude. Com efeito, como vimos anteriormente, para Schiller, em uma 

pessoa virtuosa, a sensibilidade não é um mero adorno, e sim um elemento 

indispensável da vida moral. Na verdade, segundo Schiller (2008, p. 39), em uma 

pessoa virtuosa, a razão e a sensibilidade se encontram em tal harmonia, que ela “não 

apenas pode, mas [sobretudo] deve combinar o prazer e o dever; [ela] deve obedecer 

com alegria à sua razão (2008, p. 38).” 

Esse desacordo entre eles fica mais evidente na Metafísica dos Costumes. De 

fato, na Doutrina da virtude, Kant (2013, p 190; 380, grifo do autor) identifica a virtude, 

tomada como um traço de caráter, com “a faculdade e o propósito refletido de opor 

resistência (...) ao adversário da intenção moral em nós”. Esse adversário a que Kant se 

refere é a natureza sensível do homem quando torna-se um obstáculo à moralidade. 

Como isso indica, para Kant, grosso modo, a virtude é a capacidade de controlar a 

sensibilidade, quando a razão assim o exigir. Com efeito, nesse mesmo contexto, Kant 

(2013, p. 194; 393) esclarece que no conceito de virtude está necessariamente contido o 

de auto coerção, ou melhor, a ideia de uma “autocracia” da razão prática sobre as 

inclinações que se rebelam contra a lei moral.  

Ora, podemos dizer que essa concepção de virtude apresentada por Kant nessa 

passagem da Metafísica dos Costumes se assemelha ao que Schiller diz sobre a primeira 

das “três relações nas quais o homem pode estar consigo mesmo”. Pois, nessa relação, 

“o homem reprime as exigências da sua natureza sensível, para proceder segundo as 

exigências mais elevadas da sua natureza racional”, escreve Schiller (2008, p. 35). 

Porém, como vimos, para Schiller (2008), essa relação do homem consigo mesmo não é 

compatível com a relação que as pessoas virtuosas cultivaram entre razão e 

sensibilidade, visto que ela seria a representação da tirania da razão sobre a 

sensibilidade, tirania essa que recordaria uma espécie de “monarquia, na qual a 

vigilância do soberano põe um freio a todo movimento livre”.    

Contudo, em uma outra passagem da mesma Metafísica dos Costumes, apesar de 

continuar sustentado que a coerção está analiticamente contida no conceito de virtude, 

Kant apresenta uma interpretação desse processo auto coercitivo que se aproximaria do 

que Schiller entende ser a virtude como um estado de sanidade moral. Eis a passagem: 

Virtude é a firmeza da máxima do ser humano no cumprimento de seu 

dever. Toda firmeza é conhecida apenas por meio de obstáculos que 

ela pode superar; na virtude, porém, estes são as inclinações naturais, 
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que podem entrar em conflito com o propósito moral, e, visto que é o 

ser humano mesmo que coloca esses obstáculos no caminho de suas 

máximas, a virtude então não é meramente uma auto coerção (pois 

uma inclinação poderia empenhar-se para dominar as outras), mas 

antes também uma coerção segundo um princípio da liberdade interna, 

por conseguinte, por meio da mera representação de seu dever, 

segundo a lei formal do mesmo (KANT, 2013, p. 206; 394).  

 

Como podemos ver, Kant diz que a virtude pressupõe a superação de inclinações 

naturais quando estas entram em conflito com o propósito moral. Porém, Kant explica 

que, por serem postos pelo próprio ser humano, esses obstáculos podem ser igualmente 

retirados, fato este que mostraria que a virtude “não é meramente uma auto coerção (...), 

mas antes também uma coerção segundo um princípio da liberdade interna.” 

Explicaremos melhor essa questão quando formos analisar a doutrina kantiana do 

respeito à lei moral. Contudo, para o presente propósito, precisamos apenas ter em 

mente que, para Kant, na passagem acima citada, a auto coerção como traço 

característico da virtude não está sendo entendida como uma mera repressão da 

sensibilidade pela razão, e sim como um ato de liberdade, o qual, por sua vez, aponta 

para uma outra relação entre razão e sensibilidade. 

Uma outra obra que Kant discute com Schiller são nos seus nos Vorarbeitein 

para a Religião. Como assinala Allison (1990, p. 183, grifo do autor), nesse trabalho, 

Kant “dismisses as contradictory Schiller`s claim that we have a duty to do something 

gladly and from inclination (gern und aus Neigung).” Allison (1990, p. 183, grifo do 

autor) também observa que, apesar de não oferecer uma explicação para essa afirmação, 

nesse mesmo contexto Kant faz uma distinção que lança luz sobre o ponto em questão, 

qual seja, a distinção entre “doing something dutiful (pflichtmässige) with pleasure (mit 

Lust), (...) and doing something from duty with pleasure (mit Lust aus Pflicht), that is, 

taking pleasure in acting from duty”. Para Kant, somente o primeiro tipo de ação seria 

possível. 

Segundo Baxley (2003, p. 504), Kant’s claim that we cannot have a duty to do 

something gladly and from inclination, (…) can be interpreted in two ways.” A primeira 

delas diz respeito à ideia de que nós não podemos ser obrigados a sentir alguma coisa. 

Baxley (2003, p. 505) lembra que essa ideia está na base da “Kant’s analysis of the 

nature of the love that we ought to have for others (the love that is commanded in the 

Scriptures).” Com efeito, na primeira seção da Fundamentação, Kant (1974, p. 208; 

AK, 399) explica o que se quer dizer quando se ordena “amar ao próximo”, nos textos 

bíblicos. De modo geral, todo o amor é, ou bem “patológico”, quando se refere a um 
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sentimento natural, ou seja, produzido por impulsos sensíveis, ou bem “prático”, 

identificado com “o bem-fazer por dever”. O primeiro não pode ser ordenado, mas 

apenas sentido. Em outras palavras, o amor patológico independe de nossa vontade. Por 

ser produzido pela razão, o amor prático pode ser ordenado. Ou seja, sua posse é dever, 

pois, não podemos supor que somente as pessoas pelas quais nutrimos sentimentos 

podem ser dignas de nossa benevolência. Na verdade, como diz Kant, (1974, p. 208; 

AK, 399) quando fazemos ações caridosas sem qualquer inclinação ou até mesmo 

contra “uma aversão natural e invencível” estamos agindo simplesmente pelo motivo do 

dever, e, por conseguinte, nossa conduta é dotada de autêntico valor moral. Kant (2013) 

retoma esse mesmo pensamento na Metafísica dos Costumes, em especial, na seguinte 

passagem: 

Amor é relativo ao sentir e não ao querer, e não posso amar porque 

quero, menos ainda porque eu devo (não posso ser necessitado ao 

amor); por conseguinte, um dever de amar é um absurdo. Entretanto, a 

benevolência (amor benevolentiae), enquanto um fazer, pode estar 

submetido a uma lei do dever. Com muita frequência, porém, 

denomina-se também amor (embora de maneira muito imprópria) uma 

benevolência altruísta para com o ser humano; inclusive, quando se 

trata não da felicidade alheia, mas da completa e livre submissão de 

todos seus fins aos fins de um outro ser (ainda que de um ser sobre-

humano), fala-se de um amor que seria para nós ao mesmo tempo 

dever. Porém, todo dever é necessitação, uma coerção, mesmo que 

deva ser também uma auto coerção segundo uma lei. Mas o que 

fazemos por coerção não ocorre por amor (p. 212-3; 401, grifo do 

autor).  

Como observa Baxley (2003, p. 505), a parte final da citação acima permite-nos 

interpretar de um outro modo a afirmação de Kant de que não podemos ter o dever de 

cumprir nossas obrigações morais com alegraria ou por inclinação, como demanda 

Schiller. Aqui, a atenção precisa estar voltada para a seguinte frase: “todo dever é 

necessitação, uma coerção”. O que está na base dessa afirmação é a ideia de que, para 

nós, seres imperfeitamente racionais que nem sempre fazem o que a razão ordena como 

bom justamente por causa de nossa constituição sensível, “a necessidade moral é 

necessitação, isto é, obrigação, e toda ação fundada sobre ela tem de ser representada 

como dever”, afirma Kant (2011, p. 132; 145), “não porém como um modo de 

procedimento já espontaneamente querido por nós ou que possa vir a ser querido como 

tal.” Como escreve Baxley (2003, p. 505, grifo da autora), essa afirmação de Kant está 

“directly at odds with having something like a ready willingness or thoroughgoing 

liking toward duty, which explains why Kant rejects as contradictory the notion of 
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having a duty to do something gladly and from inclination.” Como efeito, como o 

próprio Kant (2011) diz na Crítica da Razão Prática: 

(...) um mandamento de que se deva fazer algo de bom grado é em si 

contraditório, porque, se já sabemos espontaneamente o que nos 

obriga a fazer algo, se além disso também fôssemos conscientes de 

fazê-lo espontaneamente, um mandamento correspondente resultaria 

totalmente desnecessário e, se de fato o fazemos mas não 

precisamente de bom grado e, sim, somente por respeito à lei, um 

mandamento que precisamente tornasse esse respeito um motivo da 

máxima atuaria exatamente de encontro à disposição ordenada (p. 

134; A, 148-9). 

De acordo com Alisson (1990, p. 183) e Baxley (2003, p. 506), a concepção 

schilleriana, segundo a qual inclinações moralizadas pela razão poderiam nos conduzir 

espontaneamente à execução de ações moralmente obrigatórias sem a necessidade de 

uma auto coerção, equivaleria ao que Kant denomina “fanatismo moral”. Kant (2011, p. 

139; A, 153) define o fanatismo moral (Schwärmerei) como a tendência a colocar “o 

fundamento determinante subjetivo de ações conformes ao dever, isto é, o motivo moral 

das mesmas, em qualquer outro lugar que [não] na própria lei e pôr a disposição 

<Gesinnung> (...) em qualquer outra parte que [não] no respeito por essa lei”. Como 

essas passagens da segunda Crítica indicam, o problema de Kant com Schiller não diz 

respeito tanto ao fato dele colocar a “inclinação ao dever” em lugar “mais alto” do que a 

lei moral, e sim com a questão de que o ideal de perfeição moral exigido por Schiller é 

completamente incompatível com a nossa condição de seres racionais finitos. Com 

efeito, por sermos sensivelmente afetados, explica Kant (1974, p. 137; A, 151, grifo do 

autor), o máximo de sanidade moral que podemos alcançar “é o de virtude, isto é, de 

disposição moral em luta, e não o de santidade na pretensa posse de uma completa 

pureza das disposições da vontade.”   

Tendo isso em mente, escreve Allison (1990, p. 183), tornar-se “relatively easy 

to fill in the gaps in Kant`s direct response to Schiller.” Com efeito, ao afirmar que uma 

pessoa atinge o ideal de perfeição moral quando pode, “sem temor, (...) deixar ao afeto a 

direção da vontade e nunca corre o risco de estar em contradição com” os ditames da 

moralidade, Schiller está negligenciando o nosso status ontológico de seres racionais 

finitos. De fato, como nos lembra Kant (2011, p. 135; A, 149, grifo do autor), “se uma 

criatura racional pudesse alguma vez chegar a praticar todas as leis morais inteiramente 

de bom grado,” como pensa Schiller, então “isso equivaleria a que não se encontrasse 

nela sequer a possibilidade de um apetite que o estimulasse a desviar-se delas”. No 
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entanto, para nós, seres racionais finitos, esse estado de perfeição moral jamais poderá 

ser atingido, afirma Kant, pois, por sermos constituídos por uma natureza sensível que 

pode obstaculizar nossa conduta moral, não podemos prescindir da ideia de agirmos 

moralmente sem a consciência do dever. Na verdade, como diz Kant (1974, p. 133; A, 

147), devido a nossa finitude, “[d]ever e obrigação são as únicas denominações que 

temos de dar a nossa relação com a lei moral.” No entanto, como observa Allison 

(1990):   

(…) the claim that our finitude does not enable us to transcend the 

standpoint of duty does not entail, as Schiller (and later Hegel) 

thought, that the law must be conceived as confronting us as an alien 

burden that tyrannizes over our sensuous nature. The point is rather 

merely that the moment of rational constraint, the ought, is never 

entirely absent, even for the best of us (183-4, grifo do autor). 

Para resumir essa discussão, podemos dizer que Schiller pretendia estabelecer 

um ideal de perfeição moral tal que a totalidade das inclinações se torna-se compatível e 

favorável à lei moral. Como acabamos de ver, segundo Kant, esse ideal não é factível 

para nós, seres racionais finitos, nem mesmo com um ideal. Isto não quer dizer que 

Kant caiu no erro oposto, a saber, que a totalidade de nossas inclinações seja 

incompatível e desfavorável à lei moral, de tal modo que a vida virtuosa consistiria num 

esforço constante contra as inclinações recalcitrantes. No entanto, como podemos ver na 

Metafísica dos Costumes, para Kant (2013, p. 220-1; 409), “[a] verdadeira firmeza da 

virtude é o ânimo tranquilo com uma sólida e refletida decisão de pôr sua lei em 

exercício. Esse é o estado de saúde na vida moral”. 
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4- O EXTERNALISMO HUMEANO VERSUS O INTERNALISMO 

KANTIANO 

No Tratado da Natureza Humana, Hume sustenta a tese de que a razão, por si 

só, isto é, independente de qualquer influência de nossa natureza sensível, jamais 

poderia determinar nossa vontade. A razão seria, na melhor das hipóteses, apenas um 

instrumento capaz de identificar os meios mais eficazes para satisfazer nossas paixões, 

segundo ele, as verdadeiras causas das ações. Daí ele proclamar sua famosa e 

provocante tese sobre a inércia da razão: “A razão é, e deve ser, apenas a escrava das 

paixões, e não pode aspirar a outra função além de servir e obedecer a elas (HUME, 

2009, p. 451).” 

Nesse presente capítulo, pretendemos argumentar contra a tese humeana da 

inércia da razão. Mais exatamente, tendo por base a teoria kantiana da determinação da 

vontade, pretendemos mostrar que, ao contrário do que Hume pensa, paixões jamais 

poderiam determinar nossa vontade por sua força afetiva, no que tange ao agir 

consciente e refletido.40 Desse modo, iremos defender a tese kantiana de que impulsos 

sensíveis só poderiam determinar nossa vontade na medida em que atribuímos valor a 

eles, ou seja, na medida em que os consideramos razões suficientes para agir; numa 

palavra: se e somente se forem acolhidos em uma máxima. 

No que se segue, iremos apresentar e analisar criticamente o que ficou conhecido 

como a tese humeana da inércia razão, assim como sua doutrina das paixões calmas. Em 

seguida mostraremos como a teoria kantiana da motivação é diametralmente oposta à de 

Hume. Nesse sentido, procederemos a uma exposição e análise do conceito de um 

agente racional, tal como é definido por Kant na segunda seção da Fundamentação, 

para em seguida examinarmos a assim chamada “tese da incorporação”. Por fim, 

abordaremos a doutrina kantiana do respeito pela lei moral, da qual iremos inferir 

importantes conclusões para esta presente dissertação. 

 4.1 A Tese da Inércia da Razão 

O que ficou conhecido como a tese humeana sobre a inércia da razão é 

especialmente desenvolvido no Tratado da Natureza Humana, mais exatamente, no 

Livro II, Parte III, Seção III, intitulada “Dos motivos que influenciam a vontade”.  

                                                           
40 Todas as vezes que empregarmos o termo ação neste presente trabalho, estaremos especificamente nos 

referindo às ações voluntárias, ou seja, às ações resultantes da intencionalidade do agente. Pois, desde 

Sigmund Freud (1856-1939), sabemos que impulsos sensíveis podem influenciar nossa vontade sem que 

deles tenhamos consciência.  
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Hume inicia a mencionada seção expondo o modo de pensar nossas ações predominante 

tanto entre os filósofos morais (antigos e modernos) quanto no senso comum. No centro 

desse tradicional modo de pensar, tal como Hume o compreende, está a ideia 

racionalista de que, no “combate entre razão e paixão”, a razão deve sair vitoriosa caso 

queiramos que nossa conduta seja virtuosa. Assim, nesse modo racionalista de pensar 

nossas ações, defende-se a ideia de que “toda criatura racional é obrigada a regular suas 

ações pela razão; e se qualquer outro motivo ou princípio disputa a direção de sua 

conduta,” afirma Hume, “a pessoa deve se opor a ele até subjuga-lo por completo ou, ao 

menos, até torná-lo conforme àquele princípio superior (2009, p. 449).” 

Em seguida, Hume (2009, p. 449, grifo do autor) anuncia que é capaz de 

demonstrar a “falácia” desse modo racionalista de pensar nossas ações, mostrando, 

“primeiramente, que a razão, sozinha, não pode nunca ser motivo para uma ação da 

vontade; e, em segundo lugar, que nunca poderia se opor à paixão na direção da 

vontade.” Trata-se, portanto, de uma tese defendida em dois passos, ao cabo dos quais 

Hume acredita poder mostrar que, se deve haver alguma primazia entre a razão e as 

paixões, seria sem dúvida alguma a das paixões sobre a razão. 

Hume (2009, p. 449-50) explica que todo raciocínio é, ou bem “demonstrativo”, 

o qual se funda na faculdade de demonstrar a verdade ou a falsidade de proposições, ou 

bem de “probabilidade”, quando busca inferir, por meio da experiência, as relações de 

causa e efeito entre os objetos e seus respectivos eventos. Hume (2009, p. 449) alega 

que “dificilmente se afirmará que a primeira espécie de raciocínio pode ser, sozinha, a 

causa de uma ação.” Pois, apesar de ser útil em várias áreas da vida humana, como, por 

exemplo, “a matemática é útil nas operações mecânicas, e a aritmética, em quase todas 

as artes e profissões”, o raciocínio demonstrativo será sempre empregado como um 

meio para satisfazer “alguma finalidade ou propósito” já desejado (2009, p. 449, grifo 

do autor). Por exemplo, “a única razão de empregarmos a aritmética para determinar as 

proporções dos números”, sustenta Hume, “é porque, com ela, podemos descobrir as 

proporções da influência e operação destes”, como é o caso do comerciante que “deseja 

conhecer a soma total de suas contas com alguém (2009, p. 449).” 

Antes, porém, de passarmos ao exame do raciocínio por probabilidade, 

gostaríamos de fazer a seguinte observação. Como pôde ser visto, aqui, Hume está 

simplesmente dizendo que as operações da razão, no que tange ao raciocínio 

demonstrativo, alcançam seu verdadeiro sentido na medida em que um outro elemento 

exterior a si mesma a impulsiona. No entanto, alguns exemplos de nosso cotidiano 
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tendem a colocar em dúvida esse tipo de afirmação. Por exemplo, recentemente o 

matemático russo Grigori Yakovlevich Perelman recusou um prêmio de um milhão de 

dólares por ter resolvido a famosa conjectura de Poincaré, proposta em 1904, a qual é 

considerada um dos sete problemas matemáticos do milênio.41 Entendemos que a recusa 

de Grigori pelo prêmio indica que ele não tinha um desejo extrínseco e anterior ao 

próprio problema matemático, visto que sua motivação encontra-se pura e simplesmente 

na resolução do problema matemático. Nesse sentido, podemos dizer que a conduta de 

Grigori vai ao encontro do que Aristóteles (2008, p. 9; 980a-21) diz em sua famosa 

frase de abertura da Metafísica, qual seja: “Todos os homens por natureza propendem 

ao saber.” Aristóteles explica que esse saber para o qual os homens possuem uma 

inclinação natural não é tanto um saber que visa à utilidade prática, e sim um saber que 

é um fim em si mesmo. A indicação disso, afirma Aristóteles (2008, p. 9; 980a-21), já 

pode ser encontrada no nível das próprias sensações, visto que, “não apenas para agir, 

mas também quando nada pretendemos fazer, preferimos o ver a todas as outras” 

sensações. Podemos ilustrar o que Aristóteles está dizendo com o seguinte exemplo da 

vida cotidiana. Milhões de pessoas todos os dias usam ônibus como meio de transporte 

para ir trabalhar. Apesar de já estarem por demais familiarizadas com a monotonia do 

trajeto, sempre que podem elas preferem os assentos mais próximos às janelas, 

simplesmente para poderem ver as ruas, as pessoas, etc., ainda que numa paisagem nada 

diferente da habitual. 

Dito isso, passemos agora ao exame da influência do raciocínio de probabilidade 

sobre nossas ações. “É evidente que, quando temos a perspectiva de vir a sentir dor ou 

prazer por causa de um objeto,” escreve Hume, “sentimos, em consequência disso, uma 

emoção de aversão ou de propensão, e somos levados a evitar ou abraçar aquilo que nos 

proporcionará esse desprazer ou essa satisfação (2009, p. 450).” Segundo Hume, é 

justamente essa “perspectiva de dor ou prazer que gera a aversão ou propensão ao 

objeto” que justifica o uso do raciocínio de probabilidade, uma vez que sua influência 

sobre nossas ações está limitada apenas à descoberta de meios mais eficazes para 

atingirmos fins que já desejamos. Como o próprio Hume (2009) diz:  

Nunca teríamos o menor interesse em saber que tais objetos são 

causas e tais outros são efeitos, se tanto as causas como os efeitos nos 

fossem indiferentes. Quando os próprios objetos não nos interessam, 

sua conexão jamais pode lhes dar uma influência; e é claro que, como 

                                                           
41Cf. a esse respeito: https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman. Acesso em: 24/01/2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman
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a razão não é senão a descoberta dessa conexão, não pode ser por 

meio dela que os objetos são capazes de nos afetar (p. 450). 

 Também aqui podemos aduzir um exemplo contra o argumento de Hume. Como 

se sabe, grosso modo, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência 

cujo comprimento varia de um metro a um milímetro. A ideia de usar micro-ondas em 

fornos de cozinha surgiu “por acaso em 1946, nos Estados Unidos, com o engenheiro 

eletrônico Percy Lebaron Spencer”, quando este foi comer um chocolate enquanto 

testava um magnetron em seu laboratório, relata Marcelo Duarte (1997, p. 114-5). O 

fato é que, quando pôs a mão no bolso para comer a barra de chocolate, Spencer ficou 

curioso por perceber que o chocolate havia derretido. Diante desse fato inusitado, 

Spencer ficou “[d]esconfiado de que as micro-ondas geravam calor, [e] supôs que o 

chocolate teria ficado próximo demais das ondas que escapavam do tubo de magnetron 

(1997, p. 115).” Após o ocorrido com o chocolate, Spencer fez a mesma experiência 

com outros alimentos, e o resultado era sempre o aquecimento dos mesmos. Desse 

modo, Spencer “tratou então de desenvolver um forno que tirasse o máximo proveito 

das micro-ondas”, o qual começou a ser comercializado no ano de 1952.  Ora, como 

podemos perceber, a invenção acidental do forno micro-ondas e tantas outras, como, por 

exemplo, a da penicilina, marco científico a partir do qual se consegue atualmente êxito 

em muitos procedimentos cirúrgicos e no tratamento de doenças infecciosas em geral, 

não foi o resultado de um interesse prático prévio por parte do cientista. Muito pelo 

contrário, a descoberta da relação causal entre os objetos foi estabelecida de forma 

completamente desinteressada, mostrando assim, que, na base destas invenções, está a 

simples curiosidade científica e não o fim da satisfação de um desejo prévio. 

 De qualquer maneira, a essa altura do Tratado, salienta John Rawls (2005, p. 

35), “Hume considera ter esboçado o argumento para o primeiro ponto do §1, qual seja, 

que a razão por si só jamais pode ser motivo de uma ação.” Contudo, segundo Barry 

Stroud (1977, p. 156) um autorizado intérprete de Hume, esse argumento não seria 

ainda conclusivo, viso que “[i]t says only that when we already have a ‘propensity’ 

towards a certain end, the only role reason can play in action is to guide us in choosing 

the appropriate means to that end.” De acordo com Stroud, falta Hume mostrar ainda 

que esse argumento seria válido não somente para casos em que já teríamos uma 

propensão em direção a um objeto, mas para os casos de ações humanas em geral. No 

entanto, dando continuidade à sua análise crítica, Stroud (1977, p. 156) afirma ser 

bastante plausível a ideia humeana de que “we must in some way want or prefer that 
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one state of affairs obtain rather than another if we are to be moved to bring about that 

state of affairs.” Stroud (1977) ilustra tal ideia com o que entendemos ser um claro 

exemplo do externalismo humeano, se tomarmos, grosso modo, o externalismo como a 

concepção segundo a qual conhecimento e motivação são duas coisas completamente 

distintas (KOSGAARD, 1986, p. 9). No exemplo a seguir, Stroud deixa claro que, para 

Hume, por si só, isto é, sem um desejo pressuposto presente no agente, frias 

considerações racionais em geral jamais poderiam exercer influência sobre nossa 

vontade. Eis o exemplo: 

I might find out by observation and reasoning that there is a large 

juicy water-melon in the next room. I also know by reasoning what I 

must do in order to get some—I must get up and walk into the next 

room, try to get someone to bring me some, or some such thing. But 

clearly all that knowledge, both categorical and hypothetical, is not 

alone sufficient to lead me to do anything as long as I do not want any 

watermelon. If I do not want any to eat, or to give to someone else, or 

to use as a paperweight or for anything else, then all the knowledge I 

admittedly have will not lead me to try to get it. Without a want or 

desire, or at least a preference for water-melon over its absence, I will 

do nothing, however much knowledge I have acquired by reasoning 

(STROUD, 1977, p. 157). 

A fim de mostrar que a razão, sozinha, não pode ser causa de nossas ações, 

Hume terá de evidenciar, segundo Stroud (1977, p. 157), “that our being concerned by, 

or being affected by or our not being indifferent to, a certain course of action, is itself 

something that cannot be the result of some process of reason or reasoning.” Ou seja, 

para finalizar o primeiro ponto de sua tese geral sobre a inércia da razão, Hume terá que 

ser capaz de mostrar, ainda segundo Stroud, que, posto que “propensão” ou “aversão” 

seriam os únicos motivos de todas as ações, então esses impulsos jamais poderiam ser 

produzidos por considerações puramente racionais. 

‘Propensities’ or ‘aversions’ are for Hume the causes of all actions. If 

we could arrive by reason alone at various ‘propensities’ or 

‘aversions’, then, we could be led by reason alone to act, since 

propensities and aversions are what cause actions, and if reason alone 

could bring about those states that are the causes of actions, then 

reason alone could be the cause of action after all. So in order to 

establish his thesis of the impotence of reason in action Hume must 

show that no propensities or aversions could be arrived at by reason 

alone. It would seem that whether or not that could be established 

would depend on what sort of things propensities or aversions are 

(STROUD, 1977, p. 157). 

 

Vimos anteriormente que Hume define “aversão” e “propensão” como sentimos 

resultantens da “perspectiva de vir a sentir dor ou prazer por causa de um objeto”. Como 
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Hume também chama esses sentimentos de “paixões” ou “emoções”, e como o que ele 

entende por esses termos é bem distinto do que usualmente entendemos, precisamos ver 

como ele os define. A teoria humeana das paixões é desenvolvida ao longo das Seções 

do Livro II do Tratado da Natureza Humana. Para os propósitos deste estudo, não 

precisamos acompanhá-lo em sua exaustiva classificação das paixões. Faremos apenas 

uma breve exposição de sua concepção geral sobre as paixões, para em seguida darmos 

atenção à sua definição no parágrafo cinco da seção intitulada “Dos motivos que 

influenciam a vontade”. 

Hume (2009, p. 25, ênfase do autor) inicia a seção I do Livro I do Tratado com a 

seguinte afirmação: “As percepções da mente humana se reduzem a dois gêneros 

distintos, que chamerei de IMPRESSÕES e IDEIAS.” Essas percepções são ditinguidas 

segundo os “graus de força e vividez com que atingem a mente e penetram em nosso 

pensamento ou consciência (2009, p. 25).” Aquelas “que entram com mais força e 

violência podem ser chamadas de impressões,” escreve Hume, como o seria o caso “de 

todas as nossas sensações, paixões e emoções”, tal como elas aparecem pela primeira 

vez em nossa mente (2009, p. 25, grifo do autor). As “ideias” correspondem às “pálidas 

imagens dessas impressões no pensamento e no racíocínio”, ou seja, as ideias 

correspodem àquilo que comumente chamamos de pensamento (2009, p. 25, grifo do 

autor). Apesar de Hume dizer que “não são necessárias muitas palavras para explicar 

essa distinção”, vejamos como ele a disntingue na exposição inicial de sua teoria sobre a 

origem das ideias na obra Investigação Acerca do Entendimento Humano (1748): 

Um homem à mercê de um ataque de cólera é estimulado de maneira 

muito diferente da de um outro que apenas pensa nessa emoção. Se 

vós me dizeis que certa pessoa está amando, compreendo facilmente o 

que quereis dizer-me e formo uma concepção precisa de sua situação, 

porém nunca posso confundir esta com as desordens e as agitações 

reais da paixão. Quando refeltimos sobre nossas sensações e 

impressões passadas, nosso pensamento é um reflexo fiel e copia seus 

objetos com veracidade, porém as cores que emprega são fracas e 

emabaçadas em comparação com aquelas que revestiam nossas 

percepções originais. (...) Podemos, por conseguinte, dividir todas as 

percepções do espírito em duas classes ou espécies, que se distiguem 

por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e 

menos vividas são geralmente denominadas pensamentos e ideias. A 

outra espécie não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos 

outros, porque, suponho, somente com fins filosóficos era necessário 

compreendê-las sob um termo ou nomenclatura geral. Deixe-nos, 

portanto, usar um pouco de liberdade e denominá-las impressões, 

empregando essa palavra num sentindo de algum modo diferente do 

usual. Pelo termo impressão, entendo, pois, todas as nossas 

percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, 
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odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões diferenciam-se das 

ideias, que são percepções menos vivas, das quais temos consciência, 

quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos 

acima mencionados (HUME, 1999, p. 36, grifo do autor).  

No interior dos conjuntos das impressões, Hume faz ainda outra distinção, a 

saber, entre impressões de “sensação” e “reflexão”. “As da primeira espécie nascem 

originalmente na alma, de causas desconhecidas”, e, as da segunda, diz Hume, “derivam 

em grande medida de nossas ideias, conforme a ordem seguinte (2009, p. 32).” Uma 

impressão de sensação faz com que percebamos “o calor ou o frio, a sede ou a fome, o 

prazer ou a dor”, e, “[e]m seguida, a mente faz uma cópia dessa impressão, que 

permanece mesmo depois que a impressão desaparece, e à qual denominamos ideia 

(2009, p. 32)”. Quando, por exemplo, a ideia de prazer ou dor retorna à alma, escreve 

Hume, “produz novas impressões, de desejo ou aversão, esperança ou medo”, as quais, 

por derivarem das impressões de sensação, são denominadas de impressões de reflexões 

(2009, p. 32). Correspondem às primeiras impressões, por exemplo, “todas as dores e os 

prazeres corporais”, e, às segundas, “as paixões e outras emoções semelhantes (2009, p. 

309).” 

Ao considerar as paixões como uma espécie de impressões de reflexão, Hume 

deu-nos uma visão geral do que ele entende por paixão, a saber, uma impressão que 

deriva das sensações de prazer e dor que temos quando somos afetados pelos objetos 

externos. Feita essa caracterização geral, Hume procede a uma investigação detalhada 

sobre sua natureza, origem, causas e efeitos sobre a vontade. Como dissemos 

anteriormente, não iremos acompanhá-lo nessa empreitada. O que nos interessa aqui é 

seu argumento segundo o qual nenhuma consideração racional, por si só, é capaz de 

produzir uma ação ou gerar uma volição. Assim, vejamos o que ele diz sobre as paixões 

na seguinte passagem: 

Uma paixão é uma existência original ou, se quisermos, uma 

modificação de existência; não contém nenhuma qualidade 

representativa que a torne cópia de outra existência de modificação. 

Quando tenho raiva, estou realmente possuído por essa paixão; e, com 

essa emoção, não tenho mais referência a um outro objeto do que 

quando estou com sede, ou doente, ou quando tenho mais de cinco pés 

de altura. Portanto, é impossível haver uma oposição ou contradição 

entre essa paixão e a verdade ou a razão; pois tal contradição consiste 

na discordância entre certas ideias, consideradas como cópias, e os 

objetos que elas representam (HUME, 2009, p. 451, grifo nosso). 

Aqui, a preocupação de Hume está voltada para a distinção entre os “domínios” 

da razão e da paixão. Com efeito, como podemos ver na citação acima, uma paixão “não 
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contém nenhuma qualidade representativa” sobre as coisas, mas é simplesmente “uma 

existência original”, ou, como escreve Rawls (2005, p. 36) ao comentar essa passagem, 

“uma impressão de reflexão que ocorre sob certas condições, dá origem a certas 

propensões e nos incita à ação.” Quando temos raiva estamos sujeitos a uma 

determinada “modificação de existência”, do mesmo modo que quando temos desejos 

por um determinado prato ou quando estamos doentes, por exemplo. Segundo Hume, 

essa modificação psicológica não é algo produzido pela razão, uma vez que ela não é 

uma existência original, mas, como podemos ver na seguinte passagem do Livro III do 

Tratado, a mera faculdade da descoberta da verdade ou falsidade das proposições.  

A razão é a descoberta da verdade ou da falsidade. A verdade e a 

falsidade consistem no acordo e no desacordo seja quanto à relação 

real das ideias, seja quanto à existência e aos fatos reais. Portanto, 

aquilo que não for suscetível desse acordo ou desacordo será incapaz 

de ser verdadeiro ou falso, e nunca poderá ser objeto de nossa razão. 

Ora, é evidente que nossas paixões, volições e ações são incapazes de 

tal acordo ou desacordo, já que são fatos e realidades originais, 

completos em si mesmos, e não implicam nenhuma referência a outras 

paixões, volições e ações. É impossível, portanto, declará-las 

verdadeiras ou falsas, contrárias ou conforme à razão (HUME, 2009, 

p. 498, grifo do autor).   

Hume retira importantes conclusões das passagens citadas acima. Para começar, 

por estarem em estrita conexção com nossas ações e volições, as paixões não podem ser 

consideradas como falsas ou verdadeiras. Somente às proposições podemos atribuir 

esses predicados, uma vez que elas representam determinadas coisas, e a sua verdade ou 

a falsidade depende do seu acordo ou desacordo com aquilo que é representado. Desse 

modo, não pode haver “combate entre razão e paixão”, como tradiconalmente é suposto. 

Para existir um combate entre essas faculdades, as paixões teriam que possuir alguma 

qualidade representativa, ou melhor, elas teriam que representar alguma proposição 

contrária ao que for representado pela razão, capacidade que as paixões jamais 

poderiam possuir. 

De acordo Hume (2009, p. 451, grifo do autor), “as paixões só podem ser 

contrárias à razão enquanto estiverem acompanhadas de algum juízo ou opinião.” Essa 

oposição se dá de duas maneiras distintas. Em primeiro lugar, diz Hume (2009, p. 451-

2), “quando uma paixão, como a esperança ou o medo, a tristeza e a alegria, o desespero 

ou a confiança, está fundada na suposição da existência de objetos que não existem 

realmente.” Como escreve John Leslie Mackie (1980, p. 45), aqui Hume está dizendo 

que “that fear of ghosts, for example, is contrary to reason, since there aren't any ghosts, 
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or that my joy at the prospect of winning the lottery is contrary to reason if I have no 

good grounds for expecting to win.” Em segundo lugar, “quando, ao agirmos movidos 

por uma paixão, escolhemos meios insuficientes para o fim pretendido, e nos 

enganamos em nossos juízos de causas e efeitos (HUME, 2009, p. 452).” Nesse caso, a 

contradição reside num equívoco de probabilidade, como, por exemplo, na crença de 

que seria mais adequado “to try to cut down an oak tree with a table knife, or to try 

make a perpetual motion machine (MACKIE, 1980, p. 45)”. Como podemos ver nos 

exemplos acima, em ambos os casos, não é a paixão tomada em si mesma que é 

contrária à razão ou considerada irracional, mas o juízo ou a crença que a acompanha e 

a precede. E esse princípio se aplica a quaisquer casos, até mesmo às mais estranhas 

paixões, como as descritas por Hume (2009) em seus famosos exemplos. 

Não é contrário à razão que eu escolha minha total destruição só para 

evitar o menor desconforto de um índio ou de uma pessoa que me é 

inteiramente desconhecida. Tampouco é contrário à razão eu preferir 

aquilo que reconheço ser para mim um bem menor a um bem maior, 

ou sentir uma afeição mais forte pelo primeiro que pelo segundo (p. 

452, grifo do autor). 

 Até aqui vimos que, para Hume, somente uma paixão que nos incline para 

determinado objeto pode motivar-nos a agir. Vimos também que a razão está a serviço 

das paixões quando produz crenças relevantes para a sua satisfação. Com isso, 

chegamos ao segundo ponto da tese geral de Hume sobre a inércia da razão, a saber, 

“que a razão, sozinha, (...) nunca poderia se opor à paixão na direção da vontade (2009, 

p. 249).” Aqui, o argumento é relativamente simples. Com efeito, uma vez que “a razão 

sozinha não pode produzir nenhuma ação nem gerar uma volição,” então, afirma Hume, 

ela deve ser “igualmente incapaz de impedir uma volição ou de disputar nossa 

preferência com qualquer paixão ou emoção (2009, p. 450, grifo nosso).” A razão só 

poderia se opor a uma volição, se produzisse um impulso contrário a esta última. Ou 

seja, a razão “teria de exercer uma influência original sobre a vontade e ser capaz de 

causar, bem como impedir, qualquer ato volitivo (2009, 450-1, grifo nosso).” Mas, se a 

razão é completamente inerte, diz Hume (2009, p. 451), então é evidente que ela “não 

possui uma influência original” e, por conseguinte, “é impossível que possa fazer frente 

a um princípio com essa eficácia, ou que possa manter a mente em suspenso por um 

instante sequer.” 

 Após ter concluído a sua tese geral sobre a inércia da razão, Hume faz as 

seguintes observações. Em primeiro lugar, segundo ele, por uma questão de princípio, 
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não há um combate entre razão e paixão, como tradicionalmente tem sido tomado como 

evidente. Esse suposto combate seria apenas o resultado de uma visão acrítica do modo 

como essas faculdades exercem influência sobre nossa vontade. Isso é o que Hume 

(2009, p. 451) quer dizer ao afirmar que, “quando nos referimos ao combate entre 

paixão e razão, não estamos falando de uma maneira filosófica e rigorosa.” Em segundo 

lugar, e isto deve ser o resultado inevitável de uma visão “filosófica e rigorosa” sobre o 

modo como nossa vontade pode ser determinada, a razão deve ser entendida apenas 

como um instrumento para a satisfação de nossas paixões, ou como ele mesmo diz em 

sua famosa frase: “a razão é, e deve ser, apenas a escrava das paixões, e não pode 

aspirar a outra função além de servir e obedecer a elas (2009, p. 451).” 

 4.2 A Doutrina das Paixões Calmas 

À primeira vista, parece que em boa parte de nossas ações cotidianas 

conseguimos tranquilamente ter a consciência de que uma paixão causa uma 

“modificação de existência” que nos inclina a executar determinada ação. Por exemplo, 

quando somos levados a agir motivados por um sentimento de raiva resultante de um 

dano que nos foi causado. No entanto, parece que em algumas situações não 

conseguimos perceber algo de natureza sensível determinando nossa vontade. Na 

verdade, em algumas situações, agimos até mesmo de forma contrária a todos os nossos 

desejos e inclinações. No nosso modo ver, esse tipo de ação pode ser ilustrado pelos 

casos em que pais entregam seus filhos à justiça quando descobrem que os mesmos 

cometeram um crime. Aqui, pensamos naqueles pais que agem dessa maneira não 

porque estão preocupados com a possível repercussão caso o acontecido se torne 

público, mas tão somente porque reconhecem que entregar um criminoso à justiça é a 

coisa certa a se fazer, independentemente dele ser um filho ou não, ou seja, 

independentemente de existir um afeto pelo criminoso. Isso posto, o que Hume poderia 

dizer sobre casos como esses, ou seja, casos em que, aparentemente, o sujeito age 

apenas por considerações puramente racionais?   

Em seu artigo intitulado “Hume’s Theory of Motivation”, Daniel Shaw (1989) 

afirma que Hume tem consciência dessa linha de objeção e que a sua resposta a ela está 

fundada no que ficou conhecida como a doutrina das paixões calmas, a qual é 

considerada, segundo Terence Penelhum (1993, p. 127), “Hume's main card in the game 

against rationalism psychology”. A passagem relevante para a compreensão da 

mencionada doutrina é a seguinte. 
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É natural que as pessoas que não examinam os objetos com um olhar 

estritamente filosófico imaginem que, se duas ações da mente não 

produzem sensações diferentes e não podem ser de imediato 

distinguidas pela sensação [feeling] e pela percepção, elas são 

exatamente as mesmas. O exercício da razão, por exemplo, não 

produz nenhuma emoção sensível; e, exceto nas indagações filosóficas 

mais sublimes, ou nas frívolas sutilezas escolásticas, quase nunca 

transmite prazer ou desconforto. É por isso que toda ação da mente 

que opera com a mesma calma e tranquilidade é confundida com a 

razão por todos aqueles que julgam as coisas por seu primeiro aspecto 

e aparência. Ora, é certo que há determinadas tendências e desejos 

calmos que, embora sejam verdadeiras paixões, produzem pouca 

emoção na mente, sendo conhecidos mais por seus efeitos que pelo 

sentimento ou sensação imediata que produzem. Esses desejos são de 

dois tipos: ou bem são certos instintos originalmente implantados em 

nossas naturezas, tais como a benevolência e o ressentimento, o amor 

à vida e a ternura pelas crianças; ou então são o apetite geral pelo bem 

e aversão ao mal, considerados meramente enquanto tais. Quando 

alguma dessas paixões é calma e não causa nenhuma desordem na 

alma, é facilmente confundida com as determinações da razão, e 

supomos que procede da mesma faculdade que julga sobre a verdade e 

a falsidade. Supomos que sua natureza e seus princípios são os 

mesmos porque suas sensações não são evidentemente diferentes 

(HUME, 2009, p. 453, grifo do autor). 

A fim de compreendermos o que Hume está dizendo nessa famosa passagem, 

precisamos considerar a classificação das paixões quanto à sua intensidade ao 

determinar nossa vontade. Quanto à intensidade sentida, afirma Hume, as paixões 

podem ser classificadas como “calmas” e “violentas”. As “do primeiro tipo são o 

sentimento [sense] do belo e do feio nas ações, composições artísticas e objetos 

externos”; as “do segundo são as paixões de amor e ódio, pesar e alegria, orgulho e 

humildade (2009, p. 310, grifo do autor).” Em tese, as paixões calmas são aquelas que 

não causam “agitação” na mente, em contraposição às violentas. Como vimos na citação 

acima, as paixões calmas são conhecidas mais “por seus efeitos que pelo sentimento ou 

sensação imediata que produzem”, sendo que os últimos “são de dois tipos: ou bem são 

certos instintos originalmente implantados (...); ou então são o apetite geral pelo bem e a 

aversão ao mal (2009, p. 453)”. 

A despeito do que possa parecer, é importante ter claro que nem toda paixão 

violenta é forte, assim como nem toda paixão calma é fraca. Com efeito, para Hume, 

uma coisa é a intensidade das paixões sobre a vontade, e é essa pode ser ou violenta ou 

calma, como dissemos acima, e a outra coisa é o grau de influência que as paixões 

exercem sobre a vontade, e, nesse caso, o grau pode ser medido como forte ou fraco. 

Hume (2009, p. 473) esclarece que “[t]anto as causas como os efeitos dessas paixões, 

violentas e calmas, são bastante variáveis, dependendo, em grande parte, do 
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temperamento e da disposição peculiar de cada indivíduo.” Todavia, em linhas gerais, 

“as paixões violentas exercem uma influência mais poderosa sobre a vontade; mas 

constatamos frequentemente que as calmas, corroboradas pela reflexão e auxiliadas pela 

resolução, são capazes de controlá-las em seus movimentos mais impetuosos (2009, p. 

473).” É justamente nesse momento em que uma paixão calma exerce uma influência 

forte sobre nossa deliberação e conduta. Segundo Terence (1993, p. 127) isso ocorre, 

por exemplo, “when we choose the good over the alluring – so that the aching longing 

for the dessert loses out to the wish to stay slim, which agitates not at all.” 

Como pudemos ver na citação acima, Hume pensa ser “natural que as pessoas 

que não examinam os objetos com um olhar estritamente filosófico” não percebam a 

diferença entre as paixões calmas e as violentas e o modo como elas determinam nossa 

deliberação e conduta. Na verdade, aqui, o argumento de Hume está voltado 

especialmente para uma tradição racionalista à qual Kant pertenceria, tradição esta que, 

por julgar as paixões pelo seu “primeiro aspecto e aparência”, confunde a influência 

calma e constante que elas exercem sobre a mente, com as determinações da razão. 

Desse modo, o erro dos racionalistas residiria no modo como eles usualmente 

compreendem paixões em geral, a saber: “uma emoção violenta e sensível da mente, 

que ocorre quando se apresenta um bem ou um mal, ou qualquer outro objeto que, pela 

formação original de nossas faculdades, seja propício a despertar um apetite (HUME, 

2009, p. 473)". Porém, como foi dito, nem todas as paixões causam agitação na mente, e 

quando assim operam, ou seja, “quando operam mais calmamente, sem causar desordem 

no temperamento,” os racionalistas costumam equivocadamente confundi-las com as 

determinações da razão, supondo assim que a razão tenha exercido força motivacional e 

domínio sobre as paixões, ao passo que são as paixões as verdadeiras e inquestionáveis 

causas das ações. 

Para Hume, a confusão feita pelos racionalistas poderia ser resolvida por meio 

de um exame introspectivo detalhado dos motivos que nos levaram a agir em um 

determinado momento, pois, desse modo, teríamos a capacidade de detectar uma paixão 

calma exercendo influência sobre nossa deliberação e conduta. Isso é o que ele chama 

de um olhar estritamente filosófico sobre a determinação da vontade humana. Para 

Stroud (1977, p. 164), contudo, “[t]his does not cohere very well with his fundamental 

principle that we cannot be wrong about the contents of our own minds at a given 

moment.” O princípio a que Stroud se refere é a assim chamada “incorrigibility thesis”, 
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a qual está na base da teoria humeana das ideias. No Tratado, essa tese pode ser 

encontrada na seguinte passagem: 

Porque, como todas as ações e sensações da mente nos são conhecidas 

pela consciência, elas devem necessariamente, em todos os 

pormenores, parecer o que são, e ser o que parecem. Como tudo o que 

entra na mente é na realidade uma percepção, é impossível que 

alguma coisa pareça diferente em sua sensação [feeling]. Afirmar isso 

seria supor que poderíamos estar enganados mesmo sobre aquilo de 

que estamos mais intimamente conscientes (HUME, 2009, p. 223, 

grifo do autor). 

Com efeito, como podemos ver na citação acima, para Hume, no que tange aos 

conteúdos de consciência, o seu ser se reduz à sua percepção. Nesse caso, não há 

nenhuma base entre o que é verdadeiramente e o que parece ser. Assim, se através de 

uma introspecção o agente encontra apenas considerações racionais, então, ele não tem, 

do ponto de vista de da própria teoria de Hume, nenhuma outra razão para supor que, na 

verdade, haja uma suposta paixão calma determinado sua deliberação e conduta, 

inacessível, porém, à sua consciência.   

 4.3 A Teoria Kantiana da Motivação 

A teoria kantiana da motivação é diametralmente oposta à de Hume. Pois, para 

começar, segundo Kant, a razão por si mesma, a razão pura, pode ser prática, isto é, 

pode determinar a vontade independente de, e mesmo em oposição à, influência de 

impulsos sensíveis, no caso das ações morais. Além disso, mesmo quando se trata de 

ações motivadas pela busca de satisfação das inclinações, Kant sustenta que a razão tem 

um papel decisivo a desempenhar. Antes, porém, de vermos como isso seria possível, 

precisamos ter em mente o seguinte. Ao contrário de Hume, Kant não elaborou 

explicitamente uma teoria da ação. O que podemos saber a esse respeito, inferimos a 

partir de sua teoria da motivação moral. Ou seja, sua concepção sobre o modo como 

nossa vontade é determinada, mesmo pelas inclinações, tem de ser reconstruída pelo 

intérprete a partir de teses desenvolvidas em sua teoria moral. 

Com efeito, como vimos no primeiro capítulo desta dissertação, Kant (1974, p. 

204) afirma que, para ser boa, a vontade não dependeria nem do alcance efetivo de fins 

moralmente exigidos, nem muito menos de sua aptidão para realizar fins que possam vir 

em proveito de qualquer inclinação, ou até mesmo em proveito da felicidade. Desse 

modo, para ser boa, a vontade dependeria tão-somente de seu querer, que, na concepção 

de Kant, consiste no querer cumprir suas obrigações morais simplesmente pela mera 



92 

 

consciência do dever, ou seja, pelo simples reconhecimento por parte do agente de que 

as ações que a moralidade ordena são boas em si mesmas, e não boas como um meio 

para alcançar determinados fins. Vimos também que, para Kant, somente a consciência 

do dever é capaz de conduzir o agente a executar ações moralmente obrigatórias dotadas 

de autêntico valor moral.  

Ora, ao sustentar que uma obrigação moral pode constituir um motivo para 

agirmos simplesmente por meio da consciência que dela temos, Kant estabelece um 

profundo contraste entre sua teoria da motivação e a de Hume. Com efeito, ao contrário 

de Kant, Hume sustenta que, por si só, isto é, sem a colaboração de desejos e 

inclinações, a mera consciência do dever não é capaz de nos motivar a executar ações 

morais. Na verdade, como vimos anteriormente, a tese de Hume abarca não somente as 

ações morais, mas todas as ações voluntárias de modo geral. Pois, como ele mesmo diz, 

(...) a razão, sendo fria e desinteressada, não constitui um motivo para 

a ação, mas limita-se a direcionar o impulso recebido dos apetites e 

inclinações, mostrando os meios de atingir a felicidade e evitar 

sofrimento (HUME, 2013, 154, grifo nosso). 

O contraste entre as teorias motivacionais de Hume e Kant é acentuado com a 

definição kantiana de um agente racional como aquele que é capaz de agir segundo a 

representação de leis ou princípios, expressa em uma famosa e importante passagem da 

segunda seção da Fundamentação. Eis a passagem:  

Tudo na natureza opera42 segundo leis. Só um ser racional tem a 

capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo 

princípios, ou: só ele tem uma vontade. Como para derivar ações das 

leis é necessária a razão, a vontade não é outra coisa senão a razão 

prática (KANT, 1974, p. 217; AK, 412). 

Aqui, Kant está dizendo que, o que nos distingue dos entes naturais, sejam eles 

animados ou inanimados, é a posse de uma vontade. Entes naturais animados, como os 

animais, por exemplo, “seguem impulsos de ação próprios, mas não uma vontade 

própria e sim a ‘vontade da natureza’ (HÖFFE, 2005, p. 189).” Por exemplo, “o peixe 

na água e o pássaro no ar movem-se segundo regras” que não são dadas por eles 

mesmos, e sim pela natureza (KANT, 2002, p. 25). De acordo com Kant, ter uma 

vontade é idêntico a ter a “capacidade de agir segundo a representação das leis”, ou 

seja, é a mesma coisa que ter a capacidade de agir de acordo com leis e princípios de 

que se tem consciência, sejam eles os mais diversos, como, por exemplo, jurídicos, 

                                                           
42 Por sugestão do meu orientador, modifiquei a tradução da passagem, vertendo o vocábulo alemão 

“wirkt” por “opera”, e não por “age”, como aparece na tradução portuguesa. 
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morais e mesmo naturais. E, como não há, segundo Kant, outra faculdade senão a razão 

para derivar ações de leis e princípios, ter uma vontade seria, em última análise, a 

mesma coisa que ter uma razão prática. 

Como foi dito no primeiro capítulo desta dissertação, Kant chama de máxima o 

princípio segundo o qual o agente escolhe agir de forma livre e consciente. Desse modo, 

poderíamos dizer que as leis e princípios segundo cuja representação só uma vontade 

age, seriam justamente as máximas. Pois, numa passagem da segunda seção da 

Fundamentação, o próprio Kant (1974, p. 237; AK, 438) define máximas como regras 

auto impostas.  No entanto, segundo Konrad Cramer (1972, apud, BITTNER, 2004, p. 

17, grifo do autor) as leis mencionadas por Kant na passagem acima “não seriam, elas 

mesmas, idênticas às máximas”, assim como não seria “idêntico o agir segundo a 

representação da lei e o agir segundo máximas.” Em contraposição a isso, Bittner 

(2004) retruca dizendo que esse tipo de interpretação passa por cima da subjetividade 

essencial da máxima. Com efeito, para compreendermos o que Bittner tem em mente, 

precisamos apresentar alguns contrastes entre máximas e leis fornecidos por Kant na 

Fundamentação.  

Máxima é o princípio subjetivo do querer; o princípio objetivo (isto é, 

o que serviria também subjetivamente de princípio prático a todos os 

seres racionais, se a razão fosse inteiramente senhora da faculdade de 

desejar) é a lei prática (1974, p. 209; AK, 402n). 

Máxima é o princípio subjetivo da ação e tem de se distinguir do 

princípio objetivo, quer dizer, da lei prática. Aquela contém a regra 

prática que determina a razão em conformidade com as condições do 

sujeito (muitas vezes em conformidade com a sua ignorância ou as 

suas inclinações), e é portanto o princípio segundo o qual o sujeito 

age; a lei, porém, é o princípio objetivo, válido para todo o ser 

racional, princípio segundo o qual ele deve agir, quer dizer, um 

imperativo (1974, p. 223; AK, 421n). 

Podemos ver em ambas as passagens uma clara distinção entre máximas, como 

princípios subjetivos, de um lado, e leis, como princípios objetivos, de outro. Com 

efeito, máximas são definidas como princípios práticos que um agente de fato adotou, e, 

por isso, até segunda ordem, são válidos apenas para o mesmo, isto é, subjetivamente 

válidas. Isto não quer dizer que uma máxima possa ser erigida como lei universal, 

sendo, portanto, válida tanto subjetiva quanto objetivamente. E as leis práticas são 

definidas como princípios práticos válidos para todo o ser racional como tal, isto é, 

objetivamente válidos, expressando o modo como um sujeito agiria, se a razão fosse 

capaz de determinar a vontade independente de sua natureza sensível. Se, para nós, 
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seres racionais cuja vontade está, por princípio, “sujeita a condições subjetivas (a certos 

móbiles) que não coincidem sempre com as [condições] objetivas” de seres 

perfeitamente racionais (seres cuja razão determina imediatamente a vontade), então,” 

segundo Kant, “as ações, que objetivamente são reconhecidas como necessárias, são 

subjetivamente contingentes, e a determinação de uma tal vontade” por leis práticas é 

representada na forma de um dever, ou seja, na forma de imperativos (1974, p. 217-18; 

AK, 412-13). 

Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (Sollen), e 

mostram assim a relação de uma lei objetiva da razão para uma 

vontade que segundo sua constituição subjetiva não é por ela 

necessariamente determinada (uma obrigação). Eles dizem que seria 

bom praticar qualquer coisa, mas dizem-no a uma vontade que nem 

sempre faz qualquer coisa só porque lhe é representado que seria bom 

fazê-la (1974, p. 218; AK, 413, grifo do autor). 

De acordo com Kant (1974, p. 218; AK, 414, grifo do autor), todos os 

imperativos da razão “ordenam ou hipotética ou categoricamente.” Os primeiros 

prescrevem uma ação boa como meio para alcançarmos um determinado fim. Kant 

distingue duas modalidades de imperativos hipotéticos, a saber: os de destreza e os de 

prudência. Os imperativos de destreza prescrevem ações como o melhor meio ditado 

pela razão para um determinado fim, como, por exemplo, na intenção de desejarmos 

alcançar A, então devemos fazer B. Os imperativos de prudência fazem uma seleção 

entre os desejos e inclinações que é prudente ou sábio satisfazer de modo a promover o 

nosso máximo bem-estar possível. Numa palavra, o imperativo de prudência se refere 

ao plano da felicidade e dos meios de alcançá-la. Ambos os imperativos são hipotéticos 

porque não prescrevem cursos de ações como bons em si mesmos. Como diz Nagel 

(1970): 

A hypothetical imperative is the only kind which Hume regards as 

possible. It states what a given desire provides one with a motivation 

to do, and it applies only if one is subject to that desire. The desire 

itself is not commanded by the imperative. Consequently no 

hypothetical imperative can state an unconditional requirement on 

action (p. 12). 

Com efeito, tendo por base uma concepção externalista de como nossa vontade 

pode ser determinada, Hume poderia apenas admitir a existência de imperativos 

hipotéticos, visto que eles prescrevem uma ação boa como meio para a satisfação de um 

fim já desejado pelo agente. No entanto, Hume jamais poderia concordar com o 

imperativo categórico, pois, o fim (Zweck) a que se destina uma ação ordenada 
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categoricamente é dado a priori pela razão pura, e, por conseguinte, válido 

objetivamente. Com efeito, um imperativo da razão ordena categoricamente quando 

prescreve “uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com 

qualquer outra finalidade”, e sem supor a sensibilidade, quer dizer, os desejos e 

inclinações, como condição de sua validade (KANT, 1974, p. 218-19; AK, 414). Kant 

afirma que, por não se ocupar com “a matéria da ação e com o que dela deve resultar, 

mas com a forma e o princípio de que ela mesmo deriva”, o imperativo categórico é o 

único compatível com uma boa vontade, ou seja, é o único imperativo capaz de produzir 

uma vontade absolutamente boa. Eis por que Kant o chama também de imperativo da 

moralidade, o qual expressa a fórmula da lei moral da seguinte maneira: “Age apenas 

segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal (1974, p. 223, AK, 421, grifo do autor).” 

A lei moral ordena que escolhamos agir segundo máximas que possam ser ao 

mesmo tempo queridas subjetiva e objetivamente. Ou seja, ela exige que, para ser válida 

moralmente, a máxima deve não apenas ser querida pelo agente que de fato a adotou 

como princípio de sua ação, mas deve pode ser simultaneamente querida por todo o ser 

racional que esteja nas mesmas condições. Como foi dito no primeiro capítulo desta 

dissertação, segundo Kant, não precisamos de muita perspicácia para sabermos se as 

máximas de nossas ações podem ser objetivamente válidas e, por conseguinte, figurar 

como lei válida para todo ser racional enquanto tal. Basta as submetermos ao 

procedimento de universalização contido na fórmula da lei moral. Se a máxima for 

examinada não do ponto de vista do sujeito, mas do ponto do de vista objetivo, o ponto 

de vista da lei moral, e não apresentar nenhuma contradição interna quando erigida em 

lei, então, ela se evidencia como moralmente permitida. Se, quando erigida em lei 

universal ela apresentar uma contradição interna, então o agir de acordo com essa 

máxima se evidencia como moralmente proibido, e seu oposto contraditório, por 

conseguinte, como moralmente obrigatório. 

Para o presente propósito, é importante que tenhamos em mente uma passagem 

da Religião, na qual Kant faz uma importante e decisiva observação sobre o modo como 

a faculdade de escolha, o arbítrio, se deixa influenciar por inclinações. A passagem 

contém o que ficou conhecido como a famosa “tese da incorporação”. Eis a passagem: 

[A] liberdade do arbítrio tem a qualidade inteiramente peculiar de ele 

não poder ser determinado a uma acção por móbil algum a não ser 
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apenas enquanto o homem o acolheu43 na sua máxima (ou 

transformou para si em regra universal de acordo com a qual se quer 

comportar); só assim é que um móbil, seja ele qual for, pode subsistir 

juntamente com a absoluta espontaneidade do arbítrio (a liberdade) 

(2008, p. 29-30, grifo do autor). 

Como veremos, essa importante passagem da Religião mostra claramente a 

oposição entre Hume e Kant no que diz respeito a uma teoria da motivação. Com efeito, 

aqui, Kant está afirmando que o que Hume chama de paixão, ou qualquer outro 

elemento sensível, não é capaz de determinar nossa vontade através de sua força afetiva, 

no que tange ao nosso agir consciente e refletido.44 Desse modo, para constituir um 

motivo para agirmos, o curso de ação que leva à satisfação de desejos e inclinações 

precisa ser concebido pelo agente como sendo uma razão suficiente para a ação. Ou, 

como diz Allison (2011, p. 114-15, grifo nosso) ao comentar essa passagem, uma 

inclinação torna-se um motivo para agirmos se, e somente se, tal inclinação for 

“incorporated or taken up into a maxim, which means being brought under a principle 

of action, which licenses (at least from the point of view of the agent) pursuing the end 

dictated by this incentive.” 

No entanto, “[t]his does not mean that inclinations are of no import or play no 

motivational role for Kant”, escreve Allison (1990, p, 115). Contudo, para Kant, 

sustenta Allison (1990, p, 115), “their role is to provide the raw data for volition and 

they only become reasons to act when they are taken as such (incorporated into a 

maxim) by the agent.” Allison (1990, p, 115) elucida o papel que as inclinações são 

chamadas a representar na teoria motivacional kantiana tendo por base a teoria kantiana 

do conhecimento. Como se sabe, grosso modo, a teoria kantiana do conhecimento 

estabelece uma síntese entre o empirismo e o racionalismo. Com efeito, na Crítica da 

Razão Pura, Kant “afirma que o conhecimento – considerado do ponto de vista lógico e 

não psicológico – se deve à ação conjunta de duas fontes de conhecimento: a 

sensibilidade e o entendimento (HÖFFE, 2005, p. 66)”. Grosso modo, a sensibilidade é 

a faculdade pela qual os objetos são intuídos, e o entendimento é a faculdade pela qual 

esses objetos são pensados (KANT, 1983; B/33). No entanto, apesar de cumprirem 

funções diferentes, sensibilidade e entendimento são faculdades que se complementam e 

tornam possível o conhecimento humano. Essa complementariedade é expressa em uma 

                                                           
43 Por sugestão do meu orientador, modifiquei a tradução da passagem, vertendo o vocábulo alemão 

“aufnehmen” por “acolher”, e não por “admitir”, como aparece na tradução portuguesa. 
44 Sempre lembrando que, aqui, estamos nos referindo às ações voluntárias, pois, desde Sigmund Freud, 

sabemos que impulsos sensíveis podem influenciar nossa vontade sem que tenhamos consciência disso. 
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famosa proposição de Kant (1983, p. 57; B/75), qual seja: “Pensamentos sem conteúdos 

são vazios, intuições sem conceitos são cegas.” 

Analogamente, podemos dizer que as inclinações trazem em si mesmas um 

elemento conativo em potencial, ou seja, um elemento potencialmente motivador. Mas 

elas só podem atualizar esse elemento motivador na medida em que são acolhidas em 

máximas. Assim como as intuições sensíveis só se tornam objeto do conhecimento 

quando pensadas pelos conceitos do entendimento, caso contrário permaneceriam como 

“matéria bruta’ e cega, as inclinações precisam ser acolhidas em uma máxima a fim de 

poderem constituir um motivo para agirmos. Aqui, é preciso deixar claro, e isso é 

importante para vermos quão distantes estão as teorias motivacionais de Hume e Kant, 

que o que leva uma inclinação ser acolhida numa máxima não é propriamente sua força 

afetiva. Ou seja, para Kant, diferentemente de Hume, um curso de ação que leva a 

satisfação de um desejo e inclinação só poderá influenciar nossa vontade se, e somente 

se, tanto a inclinação quanto curso de ação que leva a sua satisfação ser, ou, pelo menos 

parecer ao agente ser justificado ou como constituindo uma razão suficiente para agir. 

Isso seria o mesmo quer dizer que “one can act with but not from inclination, in which 

case the inclination does not serve as an incentive in the sense of an operative reason to 

act (ALLISON, 2011, p. 115, grifo do autor).”  

Na verdade, por uma questão de princípio, assim como não é possível agir por, 

mas apenas com uma inclinação, na medida em que ela tem de ser acolhida numa 

máxima, também não é possível, e isto está na base da teoria kantiana da motivação, 

simplesmente ter uma máxima, mas apenas fazer algo por máxima. Com efeito, como 

observa Bittner (2004, p. 10), a expressão predileta de Kant para assinalar o que 

estamos dizendo é que “alguém toma algo como sua máxima”, onde “tomar” significa 

que a máxima da ação foi escolhida de forma livre e consciente por parte do agente. É 

justamente essa espontaneidade do sujeito que Bittner (2004) diz ser o caráter 

essencialmente subjetivo que Kant assinala como sendo constituinte necessário do 

conceito de máxima. De fato, essa subjetividade indica que a máxima de uma ação é 

algo que só pode ser feita pelo próprio sujeito, ou seja, que ninguém age segundo 

máximas feitas por terceiros. Por exemplo, imaginemos alguém que revide com 

violência a um insulto sofrido. No exato momento da ação, podemos dizer que o agente 

decidiu espontaneamente que teria boas razões para tomar a “máxima de não tolerar 

sem vingança insulto algum” como o fundamento determinante de sua vontade. Assim, 

a máxima de uma ação tem de ser o resultado de uma atividade do agente, pois, em 
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última análise, ela expressa a razão pela qual o agente escolheu agir em um determinado 

momento.  

 4.4 A Doutrina do Respeito pela Lei Moral 

Como iremos ver a seguir, a teoria kantiana da motivação fica mais clara quando 

temos em mente sua doutrina do respeito pela lei moral. Mais exatamente, o que 

dissemos anteriormente sobre a concepção kantiana de como nossa vontade pode ser 

determinada torna-se mais claro na medida em que compreendemos que a lei moral, ao 

limitar e controlar a influência das inclinações sobre a vontade, torna-se objeto de 

máximo respeito por parte do agente. 

Como observa Andrews Reath (2006, p. 8), “Kant’s most complete discussion of 

respect occurs in the third chapter of the Critique of Practical Reason, entitled ‘On the 

Incentives of Pure Practical Reason’.” Reath (2006, p.08) observa ainda que, a fim de 

compreendermos a discussão sobre o sentimento do respeito na segunda Crítica, 

precisamos, por um lado, lembrar que o objetivo da obra é “demonstrar que há uma 

razão prática pura (KANT, 2011, p. 3; A 3, grifo autor)”, isto é, que a razão pode 

determinar a vontade independentemente da influência de impulsos sensíveis, e, por 

outro, que, através disso, Kant busca estabelecer a autoridade da lei moral. Na verdade, 

como iremos ver, diferentemente do tratamento do respeito na Fundamentação, em 

algumas passagens da segunda Crítica, Kant faz uma concessão indevida à teoria da 

ação humeana, ao dizer que o sentimento do respeito seria o motivo das ações morais, 

afirma Esteves (2009). Ainda segundo Esteves, essa concessão deve ser completamente 

abandonada, uma vez que ela contradiz a teoria kantiana da motivação. 

Contudo, nos parágrafos iniciais do capítulo “Dos motivos da razão prática 

pura”, Kant mantém a mesma linha de raciocínio adotada na Fundamentação, no que 

diz respeito à motivação moral, por exemplo, nas seguintes passagens: 

O essencial de todo o valor moral das ações depende de que a lei 

moral determine imediatamente a vontade. Com efeito, se a 

determinação da vontade acontecer conforme à lei moral, mas 

somente através de um sentimento, seja ele de que espécie for e que 

tenha de ser pressuposto para que a lei moral se torne um fundamento 

determinante suficiente da vontade, por conseguinte não por causa da 

lei, nesse caso a ação em verdade conterá legalidade mas não 

moralidade (KANT, 2011, p. 114; A, 126-27, grifo do autor). 

O essencial de toda a determinação da vontade pela lei moral é que 

ela, enquanto vontade livre – por conseguinte, não apenas 

independentemente do concurso de impulsos sensíveis mas, mesmo 

com a rejeição de todos eles e pela ruptura com todas as inclinações, 
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na medida em que pudessem contrariar aquela lei –, é determinada 

simplesmente pela lei (KANT, 2011, p. 117; A, 128). 

Como podemos ver, essas passagens expressam algumas das teses desenvolvidas 

por Kant na Fundamentação. Com efeito, em primeiro lugar, é dito que, “aquilo que 

deve ser moralmente bom não basta que seja conforme à lei moral, mas tem também que 

cumprir-se por amor dessa mesma lei (KANT, 1974, p. 199; AK, 390, grifo do autor)”, 

e, em segundo, que a lei moral, produto da razão pura, pode conduzir o agente a 

executar ações morais independente de, e mesmo em oposição à, influência de impulsos 

sensíveis, haja vista o exemplo do homem que, mesmo desgostoso da vida e desejando a 

morte, preserva sua vida porque reconhece que a autopreservação é um dever moral 

(KANT, 1974, p. 206; AK, 397-98).  

Nesse mesmo contexto da segunda Crítica, Kant chama atenção para o efeito 

que a determinação da vontade pela lei moral produz na consciência do agente. 

Essencialmente negativo em um primeiro momento, esse efeito corresponde ao lado 

afetivo do respeito pela lei moral, o qual é identificado com o sentimento experimentado 

pelo agente quando a lei moral controla e limita a influência das inclinações sobre sua 

vontade (REATH, 2006, p. 10). Kant explica melhor esse lado negativo do sentimento 

do respeito, mostrando como a lei moral constrange determinados tipos de tendências 

motivacionais. Assim, segundo Kant (2011, p. 117; A, 129, grifo do autor), quando 

reunidas sob o princípio da felicidade própria, “[t]odas as inclinações (...) constituem o 

solipsismo <Selbstucht> (solipsismus).” Por sua vez, o solipsismo pode ser ou do 

“amor de si, como uma benevolência para consigo mesmo sobre todas as coisas 

(philautia), ou (...) da complacência em si mesmo (arrogantia)”, escreve Kant (2011, p. 

117-18; A, 129, grifo do autor). O primeiro pode ser chamado também de amor-próprio, 

e o segundo de presunção.45 Kant (2011, p. 120; A, 131) caracteriza o amor de si como 

a propensão natural de “fazer de si mesmo, com base nos fundamentos determinantes 

subjetivos de seu arbítrio, o fundamento objetivo da vontade em geral”.  Ou seja, como 

a propensão natural “to treat one’s inclinations as objectively good reasons for one’s 

actions, which are sufficient to justify them to others”, escreve Reath (2006, p. 15). Em 

suma, o amor de si consiste em uma tendência ou disposição para tornar a satisfação das 

inclinações em lei das próprias ações. Por contraste, a presunção seria uma tendência 

                                                           
45 Kant retoma aqui as expressões ‘amour de soi’ e ‘amour prope’, por influência de Rousseau. Porém, os 

significados em ambos os autores não são equivalentes. 
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para fazer do amor de si uma lei válida para todo ser racional, ou seja, uma disposição 

de ânimo para tratar a satisfação das próprias inclinações como leis para os outros. 

Por ser uma tendência natural, o amor de si não pode ser eliminado, mas apenas 

restringido pela lei moral, tornando-se então o que Kant chama de amor de si racional, 

ou seja, o amor de si limitado à condição da concordância com ditames da lei moral 

(2011, p. 119; A, 129). Essa restrição se dá quando a lei moral estabelece um limite para 

a busca da satisfação de nossos desejos e inclinações, a saber, determinando que as 

ações que levem a sua satisfação sejam moralmente permissíveis. Por contraste, a lei 

moral, diz Kant (2011, p. 119; A, 129-30, grifo do autor), “com certeza abate a 

presunção, na medida em que todas as exigências de autoestima que precedem a 

concordância com a lei moral são nulas e totalmente ilegítimas”. Com efeito, nesse 

caso, como não há possibilidade de uma influência limitadora da lei moral sobre a 

tendência à presunção, a lei moral necessariamente a aniquila.  

Como todas as nossas inclinações estão ligadas a um sentimento, o dano causado 

a elas pela lei moral também é um sentimento, o qual, como dissemos anteriormente, 

corresponde, em um primeiro momento, ao lado negativo ou afetivo do sentimento do 

respeito. Kant (2011, p. 117; A, 129) chega até mesmo a compará-lo com o sentimento 

de dor ou desprazer. No entanto, Kant também chama a atenção para o lado positivo 

desse fenômeno. Com efeito, ao limitar e controlar a influência das inclinações sobre 

nossa vontade, a lei moral produz, por um lado, um sentimento negativo, pois, como 

dissemos, ela humilha a pretensão de valor que atribuímos às inclinações, e, por outro, 

um sentimento positivo, visto que, por ser uma lei que damos autonomamente a nós 

mesmos, ela torna-se objeto do máximo respeito. Assim, o lado positivo do respeito à 

lei moral nada mais é do que a tomada de consciência por parte do agente do caráter de 

uma lei que ele próprio dá a si mesmo, como consciência de sua auto atividade, e, como 

tal, está ligado ao sentimento de valor próprio ou auto aprovação (ALLISON, 1990, p. 

125). Reath (2006, p. 10), se refere a essa atitude diante da lei moral como constituindo 

o aspecto “intelectual” e, mais importante ainda, “prático” do sentimento do respeito, 

pois é justamente essa consciência da autoridade suprema da lei moral que determina a 

vontade do agente. Como escreve Kant (2011): 

(...) visto que esta lei é algo em si positivo, a saber, a forma de uma 

causalidade intelectual, isto é, da liberdade, assim, na medida em que 

ela, em contraste com uma contra-atacam subjetiva, a saber, as 

inclinações em nós, enfraquece a presunção, é ao mesmo tempo um 

objeto de respeito e, na medida em que ela até a abate, por 
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conseguinte também o fundamento de um sentimento positivo que não 

possui origem empírica e será conhecido a priori. Logo, o respeito 

pela lei moral é um sentimento produzido por um fundamento 

intelectual, e esse sentimento é o único que conhecemos de modo 

inteiramente a priori e de cuja necessidade podemos ter perspiciência 

(p. 119-20; A, 130, grifo do autor). 

Como podemos ver, até essa altura, Kant concebe o sentimento do respeito, mais 

exatamente, o lado afetivo do sentimento do respeito, como sendo o mero efeito da 

subordinação da vontade pela lei moral. Segundo essa concepção, o sentimento do 

respeito não pode ser ele próprio o motivo do agir moral, pois, quando ele aparece, a 

vontade já se determinou a agir segundo a lei moral. No entanto, surpreendentemente, 

em algumas passagens desse mesmo contexto da segunda Crítica, Kant “parece dar a 

entender que o sentimento do respeito não é um mero resultado ou efeito da consciência 

do valor da lei diante das inclinações contrárias”, escreve Esteves, “concedendo-lhe 

então um papel mais positivo, o papel de móvel moral, de Triebfeder46 para a 

moralidade (2009, p. 80-1, grifo do autor).” Uma das passagens a que Esteves se refere 

é a seguinte: 

(...) assim como [a lei moral] mediante a razão pura prática é 

fundamento determinante formal da ação e, assim como ela, em 

verdade, é também fundamento determinante material mas somente 

objetivo, dos objetos da ação sob o nome de bom e mau, do mesmo 

modo ela também é fundamento determinante subjetivo, isto é, motivo 

para essa ação, na medida em que ela tem influência sobre 

sensibilidade47 do sujeito e provoca um sentimento favorável à 

influência da lei sobre a vontade (KANT, 2011, p. 122; A, 133-34). 

Aqui, a atenção deve estar voltada em especial para a seguinte afirmação: “na 

medida em que ela [a lei moral] tem influência sobre a moralidade do sujeito e provoca 

um sentimento favorável à influência da lei sobre a vontade.” Essa afirmação dá a 

entender que é o sentimento do respeito, e não a lei moral, que exerce uma influência 

direta sobre as inclinações, abrindo espaço para influência da lei moral sobre a vontade. 

Com efeito, um pouco mais a frente, Kant (2011, p. 127-8; A, 140) dá a entender que a 

determinação da vontade pela lei moral é facilitada pelo sentimento do respeito na 

medida em que ele obstaculizaria a influência das inclinações ao exercer uma espécie de 

“força” sobre elas. Ou seja, é como se Kant estivesse dizendo que “it is by weakening 

the opposing forces of inclination (through a process of humiliation) that the feeling of 

                                                           
46 Aqui, estamos seguindo a tradução brasileira da Crítica da Razão Prática, de autoria de Valério 

Rohden, vertendo Triebfeder por motivo.  
47 Aqui, estou autorizado pelo meu orientador a seguir a correção proposta por Note e Wille, alterando o 

vocábulo Sittlichkeit (moralidade) como aparece no original de Kant para Sinnlichkeit (sensibilidade). 
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respect prepares the way for the ultimate victory of the law as the superior force”, como 

escreve Allison (1190, 126). Desse modo, assinala Esteves (2009, p. 81), “o respeito 

teria um papel positivo na determinação da vontade pela lei, porque ele se constituiria 

como negação da negação representada pelas inclinações contrárias à moralidade.”  

Ainda segundo Esteves (2009, p. 81), essa “tentativa de converter o respeito num 

móvel para a moralidade incorre numa contradição com as próprias declarações feitas 

por Kant.” Essa contradição se dá, por exemplo, já com as declarações dos parágrafos 

inicias do Terceiro capítulo da segunda Crítica. Com efeito, ali Kant é claro ao dizer 

que o sentimento do respeito surge justamente no momento em que reconhecemos o 

valor supremo da lei moral diante da pretensão de valor que atribuímos à satisfação de 

nossos desejos e inclinações. Ora, segundo o internalismo kantiano, esse 

reconhecimento do valor supremo da lei moral se constitui ele próprio como o motivo 

da ação, o lado intelectual ou prático do respeito pela lei moral. De acordo com essa 

concepção, o sentimento do respeito pela lei moral não é o motivador da ação, e sim o 

sentimento resultante da experiência de humilhação causada pela lei moral no valor 

atribuído às inclinações (REATH, 2006, p. 11).  

Essa contradição interna torna-se mais evidente quando confrontamos com o que 

Kant diz sobre o sentimento do respeito no interior da primeira seção da 

Fundamentação. Com efeito, logo na introdução da discussão sobre o sentimento do 

respeito na Fundamentação, Kant (1974, p. 209; AK, 402n, grifo do autor) faz a 

seguinte observação: “embora o respeito seja um sentimento, não é um sentimento 

recebido por influência”, mas sim “um sentimento que se produz por si mesmo através 

dum conceito da razão, e assim é especificamente distinto de todos os sentimentos (...) 

que se podem reportar à inclinação ou ao medo”. O que Kant (1974, p. 209; AK, 402n, 

grifo do autor) está dizendo nessas considerações iniciais é que o respeito não é um 

sentimento patológico, como qualquer outro sentimento oriundo de nossa natureza 

sensível, mas um sentimento prático, isto é, um sentimento resultante da “consciência 

da subordinação da minha vontade a uma lei, sem intervenção de outras influências 

sobre a minha sensibilidade (1974, p. 209; AK, 402n, grifo do autor)”. Numa palavra: 

“A determinação imediata pela lei e a consciência desta determinação é que se chama 

respeito, de modo que se deve ver o efeito da lei sobre o sujeito e não a sua causa 

(KANT, 1974, p. 209; AK, 402n, grifo do autor).”  

Assim, além de representar “uma falta de clareza por parte de Kant acerca das 

peculiaridades de sua própria teoria da motivação”, a ideia de que o sentimento do 
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respeito possa ser o motivo moral é “uma concessão indevida à teoria [humeana] da 

motivação,” pois, segundo Esteves (2009), “a linha de raciocínio adotada por Kant 

parece ter sido a seguinte”: 

Se a lei moral, enquanto um princípio de determinação proveniente da 

razão pura prática, deve exercer uma influência limitadora sobre 

princípios de determinação tão heterogêneos com relação a ela, como 

o são as inclinações, é preciso que haja, por assim dizer, uma arena 

comum em que tal influência possa exercer-se. Ora, num determinado 

momento, Kant parece ter pensado que este terreno comum, no que 

respeita ao ser racional finito, só poderia ser a sensibilidade. Assim, o 

reconhecimento da lei moral produziria o sentimento do respeito, o 

qual, por sua vez, neutralizaria os móveis não-morais opostos, 

permitindo que a lei moral torne-se prática e efetiva em nós (p. 81, 

grifo nosso). 

Com efeito, essa linha de raciocínio assinalada por Esteves pode indicar que essa 

tentativa de apresentar uma concepção alternativa de motivação apresenta uma 

semelhança com o modelo humeano de motivação, o qual, como vimos, consiste na 

suposição de que uma paixão só poderá ser controlada ou limitada por uma outra que 

exerça uma influência mais forte e predominante sobre a vontade. Nesse sentido, é 

como se Kant estivesse dizendo que, em última análise, uma conduta moral seria o 

resultado de um conflito entre forças afetivas, cuja mais forte ganharia o direito, por 

assim dizer, de determinar a vontade. No entanto, esse modelo de motivação inspirado 

em Hume “é completamente estranho à posição refletida de Kant a respeito da 

determinação da vontade pela lei moral e, mais que isso,” afirma Esteves, 

“completamente incompatível com a especificidade da teoria da motivação em geral que 

pode ser depreendida de algumas passagens de suas obras (2009, p. 78).” 

De fato, como vimos anteriormente, a verdadeira teoria kantiana da motivação é 

aquela que sustenta que uma inclinação não é capaz de determinar nossa vontade 

através de sua força afetiva, como pensa Hume. Na verdade, como foi dito, por uma 

questão de princípio, não podemos agir por, mas apenas com uma inclinação, na medida 

em que ela for acolhida em uma máxima, ou seja, na medida em que o curso de ação 

que leva a sua satisfação é, ou, pelo menos, parece ser justificado aos nossos olhos, 

como sendo uma razão suficiente para a ação. Isso fica claro quando compreendemos o 

modo como a lei moral limita e controla as inclinações. Com efeito, como foi dito, 

reconhecer a lei moral como suprema autoridade equivale a reconhecê-la como um 

motivo incondicional para agir, que, por conseguinte, restringe e humilha as razões que 

utilizamos para justificar um curso de ação que leva à satisfação de nossos desejos e 
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inclinações. Como podemos ver, isso indica que tal restrição não ocorre por meio de um 

duelo de forças físicas, e sim através de um conflito entre máximas implícitas em nossas 

ações. Em outras palavras, a restrição efetuada pela lei moral sobre as inclinações e 

paixões não se dá pelo fato da primeira ser um motivo “fisicamente” mais forte para 

agirmos, em comparação com as inclinações enquanto motivos de nossas ações, mas 

pelo valor intrínseco com que a lei moral se apresenta em comparação com qualquer 

outro valor que possamos atribuir às paixões e inclinações.  

Assim, como observa Reath (2006, p. 18) “the interpretation proposed is that all 

choice occurs on quasi-moral grounds, or proceeds from reasons that resemble moral 

reasons in form, in the sense that they provide justification for the action in question.” 

Com efeito, como dissemos anteriormente, uma justificação moral reivindica 

necessariamente uma pretensão de universalidade e objetividade. O que Reath está 

dizendo é que, para Kant, essa pretensão de universalidade não ocorre apenas nas ações 

morais, e sim nas ações humanas de modo em geral.  

O que estamos tentando dizer pode ficar mais intuitivo num eloquente exemplo 

dado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), em seu ensaio Existencialismo 

é um Humanismo (1946).  Em uma determinada altura do ensaio, Sartre relata a história 

de um dos seus alunos que lhe pediu um conselho sobre o seguinte dilema em que se 

encontrava: 

(...) o pai estava de mal com a mãe, e tinha além disso tendências 

colaboracionistas; o irmão mais velho fora morto na ofensiva alemã de 

1940, e este jovem com sentimentos um pouco primitivos, mas 

generosos, desejava vingá-lo. A mãe vivia sozinha com ele, muito 

amargurada com a semitraição do marido e com a morte do filho mais 

velho, e só nele achava conforto. Este jovem tinha de escolher, nesse 

momento, entre o partir para a Inglaterra e alistar-se nas Forças 

Francesas Livres – quer dizer, abandonado a mãe – e o ficar junto dela 

ajudando-a viver. Compreendia perfeitamente que esta mulher não 

vivia senão por ele e que o seu desaparecimento – e talvez a sua morte 

– a mergulharia no desespero. Tinha bem a consciência de que no 

fundo, concretamente, cada ato que praticasse em favor da mãe era 

justificável na medida em que a ajuda a viver; ao passo que cada ato 

que praticasse com o objetivo de partir e combater seria um ato 

ambíguo que poderia perder-se nas areias, não servir para nada: por 

exemplo, partindo para a Inglaterra, podia ficar indefinidamente num 

campo espanhol ao passar pela Espanha; podia chegar à Inglaterra ou 

a Argel e ser metido numa secretaria a preencher papéis. Por 

conseguinte, encontrava-se em face de dois tipos de ação muito 

diferentes: uma, concreta, imediata, mas que não dizia respeito senão 

a um indivíduo, outra, que dizia respeito a um conjunto infinitamente 

mais vasto, uma coletividade nacional, mas que era por isso mesma 
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ambígua, e que podia ser interrompida a meio caminho (SARTRE, 

1974, p. 16). 

Como podemos ver, o aluno de Sartre está diante do seguinte dilema: ele tinha 

que decidir “entre o partir para a Inglaterra e alistar-se nas Forças Francesas Livres – 

quer dizer, abandonar a mãe – e o ficar junto dela ajudando-a viver.” Como diz Sartre, 

não foi sem razão alguma que seu aluno foi lhe pedir conselhos sobre qual escolha 

fazer.  Pois, ao fazer isso, ele tinha uma certa noção prévia da resposta que iria receber, 

assim como ele teria uma noção prévia se tivesse pedido o mesmo conselho, por 

exemplo, para um padre. “Assim, procurando-me a mim”, escreve Sartre (1974, p. 17, 

grifo nosso), “sabia já a resposta que eu iria dar, e eu tinha somente uma resposta a dar-

lhe: você é livre, escolha, quero dizer, invente.” Ao dizer que seu aluno deveria 

“inventar-se”, Sartre estava deixando claro que ele deveria ser o autor de seu próprio 

projeto de vida. No entanto, como afirma Sartre (1974, p. 22), apesar da escolha refletir 

a subjetividade humana, “todo projeto, por mais individual que seja, tem um valor 

universal.” Isto porque, explica Sartre (1974, p. 12), “não há dos nossos atos um sequer 

que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do 

homem como julgamos que deve ser.” A razão disso é que, ao fazermos nossas escolhas 

particulares, estamos implicitamente afirmando “o valor do que escolhemos, porque 

nunca podemos escolher mal, o que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom 

para nós sem que seja para todos”, escreve Sartre (1974). 

Se sou operário e se prefiro aderir a um sindicato cristão a ser 

comunista, se por esta adesão quero eu indicar que a resignação é no 

fundo a solução que convém ao homem, que o reino do homem não é 

a terra, não abranjo somente o meu caso: pretendo ser o representante 

de todos e, por conseguinte a minha decisão ligou a si a humanidade 

inteira. E se quero, fato mais individual, casar-me, ter filhos, ainda que 

este casamento dependa unicamente da minha situação, ou da minha 

paixão, ou do meu desejo, tal ato implica-me não somente a mim, mas 

a toda a humanidade na escolha desse caminho: a monogamia. Assim 

sou responsável por mim e por todos, e crio uma certa imagem do 

homem por mim escolhida; escolhendo-me, escolho o homem (p. 13, 

grifo nosso). 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos essa dissertação com a análise do conceito de boa vontade, tal como 

ele é desenvolvido por Kant nos parágrafos iniciais da Fundamentação. Ali, vimos Kant 

sustentar a tese de que a boa vontade é a condição última de toda bondade de dons 

tradicionalmente considerados como bons em si mesmos, e até mesmo da bondade de 

nossas ações. Com efeito, como pôde ser visto, Kant (1974, p. 203; AK, 393) explica 

que, embora possam ser “sem dúvida a muitos respeitos coisas boas e desejáveis”, dons 

da natureza e da fortuna não possuem em si mesmos valor positivo, mas pressupõe 

ainda e sempre uma boa vontade como condição de sua bondade. Na verdade, segundo 

Kant, (1974, p. 203; AK, 394) isso se aplica não somente aos dons da natureza e da 

fortuna, mas também a algumas qualidades e propriedades que os filósofos antigos 

consideravam como boas em si mesmas. Por exemplo, apesar de “temperança” e 

“moderação nas emoções e paixões” serem qualidades de temperamento favoráveis à 

boa vontade, “sem os princípios duma boa vontade,” esclarece Kant, tais qualidades 

podem “tornar-se muitíssimo más, e o sangue-frio dum facínora não só o torna muito 

mais perigoso como o faz também imediatamente mais abominável ainda a nossos olhos 

do que o julgaríamos sem isso (1974, p. 203; AK, 394).” Em contraposição a isso, 

pudemos ver que uma boa vontade é boa em si mesma, isto é, que sua bondade reside 

especificamente em seu modo de “querer”, o qual, não se reduz a “um simples desejo”, 

mas trata-se da firme disposição ou intenção do agente para atingir seus fins 

moralmente bons. Desse modo, nem mesmo “um desfavor especial do destino” e o 

“apetrechamento avaro de uma natureza madrasta” que o impedisse de alcançar tais fins 

faria com que sua vontade deixasse de brilhar “por si mesma como uma joia, como 

alguma coisa que em si mesma tem seu pleno valor.” Pois, de acordo com Kant, não é 

justo que julguemos o valor da vontade do agente levando em conta fatores que 

extrapolam seu controle, ou seja, coisas que não dependem ou não estão sob seu poder 

ou responsabilidade.  

Em seguida, diferentemente da interpretação mais difundida dos parágrafos que 

procedem da exposição do conceito de boa vontade, mostramos que Kant não cometeu o 

que ficou conhecido como um desnecessário interlúdio teleológico. Buscamos explicar 

que esses parágrafos possuem um valor posicional dentro do desenvolvimento analítico-

regressivo empreendido por Kant na primeira seção da Fundamentação. Na nossa 

interpretação, nesses parágrafos encontra-se contida justamente a segunda proposição 
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do procedimento analítico-regressivo. Derivada da primeira proposição, a saber, da 

proposição sobre o valor incondicionado da boa vontade, como condição da bondade de 

dons naturais e da fortuna, a segunda proposição sustenta que a boa vontade não é algo 

que temos instintivamente, como um dom da natureza ou da fortuna. Isso ficou evidente 

quando reconstruímos o argumento teleológico de Kant da seguinte maneira. Ora, se é 

verdade que a razão não é apta o bastante para assegurar e promover nossa felicidade, 

visto que tal finalidade seria alcançada com mais exatidão e segurança pelo instinto 

natural, como Kant nos mostrou, então a recíproca também tem que ser verdadeira. Ou 

seja, que o instinto natural também não é apto o bastante para produzir uma boa 

vontade, e, sim, a razão, a qual, como o próprio Kant afirma, “é absolutamente 

necessária” para esse propósito. Para tornar mais clara nossa interpretação, procuramos 

mostrar que na Ideia de uma História Universal, opúsculo escrito à época da 

Fundamentação, Kant (2003, p. 7) já havia deixado claro que a natureza, ao não nos 

dotar com os “chifres do touro” e as “garras do leão”, por exemplo, “forneceu um claro 

indício” de que deveríamos tirar tudo de nós mesmos, desde a “obtenção dos meios de 

subsistência”, até mesmo a aquisição de uma vontade boa. Nesse sentido, tudo se passa 

como se a natureza, ao não nos dotar de um instinto capaz de dar conta de nossa 

existência, muito menos da existência em sentido moral, nos obrigasse a ter que 

trabalhar para sermos dignos de nossas próprias conquistas, em especial, de uma boa 

vontade.  

Após essa intepretação, vimos como Kant desenvolve o conceito de boa vontade 

por meio do conceito do dever. Nesse mesmo contexto pudemos perceber que Kant 

avança uma terceira proposição em seu procedimento analítico-regressivo. Com efeito, 

se precisamos ter que trabalhar para sermos dignos de uma boa vontade, então, podemos 

dizer que a posse de uma boa vontade é um dever. No parágrafo 8, Kant enfatiza que a 

posse de uma boa vontade não é apenas um dever, como pudemos depreender do que foi 

dito nas passagens anteriores da Fundamentação, mas, o dever, ou seja, a obrigação 

suprema e incondicional, e, por conseguinte, moral. Nesse contexto da Fundamentação, 

Kant (1974, p. 206; AK, 397) esclarece que a boa vontade “está sempre no cume da 

apreciação de todo o valor de nossas ações e que constitui a condição [da bondade] de 

todo o resto”.  Como dissemos, o objetivo de Kant é mostrar que, já do ponto de vista 

do conhecimento moral comum, aquele que cumpre suas obrigações morais pela mera 

consciência do dever age por boa vontade, e, em decorrência disso, sua conduta é digna 

de autêntico valor moral. Para tanto, Kant nos chama a atenção para casos em que esse 



108 

 

tipo de conduta moral poderia ser mais facilmente percebido, a saber, quando o agente 

encontra-se por alguma razão desprovido de desejos e inclinações que poderiam levá-lo 

à ação. Vimos Kant ilustrar essa situação, por exemplo, com o caso de uma pessoa que, 

mesmo insensível ao sofrimento dos outros devido ao desgosto pessoal, executa ações 

filantrópicas porque as reconhece como dever, ou seja, porque tem a plena consciência 

de que a filantropia é uma coisa boa em si mesma. 

Terminamos o primeiro capítulo desta dissertação com algumas considerações 

sobre os parágrafos finais da primeira seção da Fundamentação, mais exatamente, com 

uma breve análise da tese kantiana sobre o valor moral de ações moralmente 

obrigatórias. Nesse sentido, procuramos salientar brevemente o que Kant (1974, p. 208; 

AK, 399) diz sobre o fato do valor moral das ações moralmente obrigatórias não residir 

no efeito “que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina”. Partindo do 

princípio de que a vontade é necessariamente determinada por uma máxima material ou 

formal, e a material é assentada nas inclinações do agente, então, por eliminação, Kant 

afirma que o valor moral das ações moralmente obrigatórias deve ser derivado de uma 

máxima formal, ou seja, de uma máxima que abstrai dos resultados esperados pelas 

ações, e determina a priori a vontade do agente, isto é, independentemente da influência 

da sensibilidade. Por fim, vimos que Kant enriquece o conceito de dever com o do 

sentimento do respeito, e a concepção de uma máxima formal com o conceito de lei 

moral. Em linhas gerais, terminamos nossa análise da primeira seção da 

Fundamentação com a tese de Kant (1974, p. 209; AK, 401, grifo do autor) segundo a 

qual “nada senão a representação da lei [moral] em si mesma, que em verdade só no ser 

racional se realiza, enquanto é ela, e não o esperado efeito, que determina a vontade, 

pode constituir o bem excelente a que chamamos moral”. Isso foi exemplificado com a 

aplicação do teste de universalização das máximas contido na fórmula da lei moral. 

No capítulo seguinte, nos propomos a tarefa de examinar a coerência da tese 

kantiana sobre o valor moral das ações moralmente obrigatórias diante da objeção 

colocada por Schiller, a saber, que a consciência do dever é causa necessária, mas não 

suficiente para conduzir o agente a executar ações moralmente obrigatórias dotadas de 

autêntico valor moral. Pois, como pôde ser visto, segundo Schiller, inclinações 

favoráveis à moralidade não apenas podem, mas, sobretudo, devem contribuir de forma 

ativa na produção de ações moralmente obrigatórias com genuíno valor moral. Diante 

disso, nossos esforços convergiram na direção de mostrar que, ao afirmar que o motivo 

do dever é o único motivo exclusivamente moral, Kant está correto em sustentar que a 
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moralidade pode prescindir da nossa natureza sensível, mais exatamente, de nossos 

desejos e inclinações.  

Para tanto, iniciamos o mencionado capítulo com a exposição do que ficou 

conhecido entre os intérpretes simpáticos à moral kantiana como sendo a objeção de 

Schiller a Kant. Com efeito, tradicionalmente, esses intérpretes tomam os famosos 

epigramas intitulados Escrúpulo da Consciência e Decisão como contendo a crítica de 

Schiller à tese kantiana sobre o valor moral das ações moralmente obrigatórias. Eles 

alegam que nesses epigramas Schiller estaria criticando uma suposta exigência kantiana 

de que, a fim de agir pelo motivo do dever, o agente deve agir contra ou ao menos sem a 

influência da sensibilidade. Diante disso, os intérpretes canalizam seus esforços na 

direção de mostrar que a interpretação de Schiller é equivocada, uma vez que Kant 

nunca exigiu a completa supressão de nossa natureza sensível no agir moral. Como 

pudemos perceber, a estratégia padrão para lidar com essa suposta objeção é a de lançar 

mão do assim chamado “method of isolation”. Segundo Paton (1971), empregando esse 

método, Kant estaria apenas isolando os motivos que determinam nossa vontade e 

dizendo que apenas ações moralmente obrigatórias motivadas meramente por 

inclinações não teriam valor moral, e não que a ação, desde que o motivo do dever seja 

o fator determinante, seria prejudicada em seu valor moral, com a presença de 

inclinações. Seguindo essa mesma linha, Wood (1999) chama a atenção para o fato de 

Kant não repudiar uma ação moralmente obrigatória feita por inclinação. Para Kant, 

lembra Wood (1999), tal ação apenas não é objeto da mais alta estima moral, mas não 

deixa ser, contudo, louvável e até mesmo socialmente desejável, visto estar 

externamente em conformidade com o dever. 

Desse modo, podemos dizer que há um consenso entre os intérpretes de que o 

problema de Kant não é com o fato de que o motivo do dever possa ser acompanhado 

por uma inclinação natural, desde que o primeiro seja a condição necessária e, mais 

importante, suficiente da ação. Seu problema diz respeito à possibilidade das 

inclinações, por si mesmas, poderem produzir ações moralmente obrigatórias dotadas de 

autêntico valor moral. Intérpretes como Allison (1990) e Herman (1981) sustentam que 

Kant concebe as inclinações como sendo motivos muito instáveis e, por conseguinte, 

não confiáveis para conduzir o agente a executar ações moralmente obrigatórias. Assim, 

como vimos, segundo essa linha de interpretação, Kant negaria a possibilidade de 

inclinações favoráveis à moralidade serem também motivos genuinamente morais 

porque elas conduzem o agente às ações conforme ao dever apenas contingentemente. 
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Nas palavras de Herman (1981), o problema de Kant com ações moralmente 

obrigatórias feitas por inclinação é que elas são, em última instância, o resultado de um 

“fortuito alinhamento” entre o motivo da ação e aquilo que a moralidade obriga, e por 

isso elas não podem, por si mesmas, serem motivos genuinamente morais.  

No entanto, segundo Esteves (2014), o problema entre Kant e Schiller não diz 

respeito à questão da confiabilidade ou não das inclinações. Como pudemos perceber, 

para Esteves, o problema entre eles gira em torno de um ponto axiológico, ou seja, trata-

se da pergunta pela possibilidade das inclinações favoráveis à moralidade poderem, por 

si mesmas, serem fontes de valor moral. De acordo com Esteves, é justamente por 

conceber inclinações favoráveis à moralidade como uma espécie de dom que Kant 

recusa as reconhecer como fontes de valor moral. Pois, como vimos, é por Kant 

entender que semelhantes inclinações, assim como os dons da natureza e da fortuna, não 

possuem valor positivo algum quando tomadas em si mesmas, visto que elas são 

incapazes de conferir valor moral às ações moralmente obrigatórias delas decorrentes. 

Assim, para Kant, segundo Esteves, para conduzirem o agente a executar ações 

moralmente obrigatórias com genuíno valor moral, tais inclinações precisam estar 

combinadas com a atividade de uma vontade, mais exatamente, com a atividade de uma 

boa vontade governada pela lei moral.   

As questões discutidas pelos intérpretes são relevantes e contribuíram 

significativamente para que uma visão caricaturada da moral kantiana caísse em 

completo descrédito. No entanto, como pudemos mostrar, o sucesso dessas tentativas de 

respostas a Schiller foi sem dúvida alguma comprometido pelo fato desses intérpretes 

acharem que a crítica de Schiller a Kant estaria contida nos seus famosos epigramas 

Escrúpulos da Consciência e Decisão. Porém, como vimos, o problema de Schiller com 

Kant não diz respeito à possibilidade das inclinações poderem estar ou não presente no 

agir moral, nem que elas possam, por si mesmas, conduzirem o agente a executar ações 

moralmente obrigatórias dotadas de autêntico valor moral. Como escreve Tugendhat 

(2012, p. 119), Schiller “apenas não entende por que”, segundo Kant, “a razão não deve 

poder formar nossa afetividade de tal modo que, tanto quanto possível, ‘Razão e 

sensibilidade – dever e inclinação – se conjuguem’, de maneira que então o homem 

‘está em harmonia consigo mesmo’.” 

Com efeito, em Sobre Graça e Dignidade, Schiller (2008, p. 28, grifo do autor) 

afirma que “a perfeição ética do homem só pode ser esclarecida a partir [da] 

participação da sua inclinação no seu agir [Handeln] moral.” Para ele, é justamente por 
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ser dotado de razão e sensibilidade que o “homem (...) não está destinado a executar 

ações éticas singulares, mas a ser um ser ético”, pois, como pôde ser visto, em sua 

concepção, a virtude ou caráter moralmente cultivado “não é mais que ‘uma inclinação 

para o dever’, e, em decorrência disso o homem “não apenas pode, mas deve combinar o 

prazer e o dever;” numa palavra, “ele deve obedecer com alegria à sua razão (2008, p. 

38, grifo do autor).” Schiller (2008, p. 42) denomina as pessoas que têm atingido esse 

ideal de perfeição humana de “bela alma”, e a graça seria a expressão desse estado de 

sanidade moral. “Com uma leveza, como se somente o impulso agisse a partir dela,” 

escreve Schiller, uma bela alma “exerce os deveres morais mais penosos da humanidade 

e o sacrifício mais heroico que ela obtém sobre o impulso natural salta aos olhos como 

um efeito espontâneo justamente deste impulso (2008, p. 42).” Em contraposição, “um 

aplicado discípulo da regra ética”, como Kant demanda, “estará pronto, a todo instante, 

mal a palavra do mestre o solicita, a prestar contas, do modo mais rigoroso, da relação 

das suas ações com a lei” moral, escreve Schiller (2008, p. 42).  

Como pudemos perceber, Kant responde a objeção de Schiller em uma longa 

nota de rodapé da Religião. Porém, podemos dizer que, devido ao profundo respeito que 

havia entre eles, tal nota tem um notável tom conciliatório. Basicamente, Kant apenas 

explica o porquê de ter exposto a ideia do dever “com uma dureza diante da qual toda a 

Graça recua”. Foi pela dignidade do conceito de dever que Kant o expôs dessa maneira. 

Pois, tal conceito “contém uma compulsão incondicionada, com a qual a graça se 

encontra em contradição directa”, e, quando o dever está em questão, a graça “se 

mantém a uma distância reverente”, explica Kant (2008, p. 29n). Além disso, Kant 

(2008, p. 30n, grifo do autor) parece até mesmo fazer uma concessão a Schiller ao 

afirmar que “o coração alegre no seguimento de seu dever (não a comodidade no seu 

reconhecimento) é um sinal da autenticidade da intenção virtuosa”.  

Contudo, apesar de admitir que a alegria é um sentimento adequado ao conceito 

de virtude, Kant está aqui se distanciando claramente de Schiller na medida em que 

concebe tal sentimento como sendo apenas um sinal exterior da virtude. Com efeito, 

como vimos, para Schiller, em uma pessoa virtuosa, a sensibilidade não é um mero 

adorno, e sim um elemento indispensável da vida moral. Na verdade, segundo Schiller 

(2008, p. 39), em uma pessoa virtuosa, a razão e a sensibilidade se encontram em uma 

tal harmonia, que ela “deve obedecer com alegria à sua razão (2008, p. 38).” 

O desacordo entre Kant e Schiller fica mais claro quando o que está em jogo é o 

conceito de virtude. Na Metafísica dos Costumes, Kant (2013, p 190; 380, grifo do 
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autor) identifica a virtude, tomada como um traço de caráter, com “a faculdade e o 

propósito refletido de opor resistência (...) ao adversário da intenção moral em nós”. 

Como isso indica, para Kant, grosso modo, no conceito de virtude está necessariamente 

contido o de auto coerção, ou melhor, a ideia de uma “autocracia” da razão prática sobre 

as inclinações que se rebelam contra a lei moral. Para Schiller (2008), ao representar a 

tirania da razão sobre a sensibilidade, esse conceito kantiano de virtude não só 

recordaria uma espécie de “monarquia, na qual a vigilância do soberano põe um freio a 

todo movimento livre”, mas também seria incompatível com o ideal de perfeição moral.    

Como observa Allison (1990, p. 183) nos Vorarbeitein para a Religião, Kant 

toma a afirmação de Schiller de que nós temos o dever de obedecer com a alegria à 

nossa razão como contraditória. Com efeito, a partir da análise de Kant do que se quer 

dizer nas Escrituras com o fato de que nós “devemos amar ao próximo”, pudemos 

perceber o sentimento não pode ser ordenado, e com isso que não podemos ter o dever 

de cumprir nossas obrigações morais por inclinação, como demanda Schiller. O que 

apenas podemos ter é o prazer como resultante do fato de termos cumprindo nossas 

obrigações morais. 

Para Kant, por sermos sensivelmente afetados, nossa relação com a moralidade 

não pode ser a de uma inclinação espontânea, e sim a de “necessitação”, isto é, de 

obrigação. Ora, ao pensar que nós pudéssemos dispensar a ideia de dever e agir 

moralmente de bom grado, Kant acusa Schiller de não apenas negligenciar a 

possiblidade de inclinações obstaculizarem a conduta moral, e isso até nas pessoas mais 

virtuosas, assim como confundir nosso status ontológico com o de seres racionais 

perfeitos. Em suma, Kant (2011, p. 137; A, 151, grifo do autor) o acusa de negligenciar 

o fato de que o máximo de sanidade moral que podemos alcançar “é o de virtude, isto 

é, de disposição moral em luta e não o de santidade, na pretensa posse de uma 

completa pureza das disposições da vontade.” 

Nesse sentindo, terminamos nossa discussão sobre “o problema Kant-Schiller” 

concordando com Kant quando ele afirma que o ideal moral proposto por Schiller é 

incompatível com a “condição humana”. Para Kant, nossa condição de seres racionais 

finitos não só pode, mas, sobretudo, deve estabelecer os limites do que podemos, de 

fato, alcançar. No caso de Kant, diferentemente de Schiller, esse limite não pode 

ultrapassar a barreira do dever moral. 

Por fim, procuramos mostrar que a proposta de Kant se sustenta mesmo com a 

objeção de Hume de que, por si só, isto é, sem a influência da sensibilidade, a razão é 
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incapaz de determinar nossa vontade. Iniciamos a argumentação com uma breve 

exposição do que ficou conhecido como sendo a tese humeana da inércia da razão. 

Vimos ali que Hume (2009, p. 49), para justificar a tese de que a razão é completamente 

inerte, parte do princípio, em si mesmo questionável, de que a razão só exerce 

influência sobre nossa vontade através da demonstração da verdade ou da falsidade de 

uma proposição, ou através da descoberta da relação causal entre nossas ideias e os 

objetos. Como vimos, ambos os raciocínios só influenciam nossa vontade ao 

selecionarem os meios mais eficazes para a satisfação de um fim já desejado. Assim, 

segundo Hume, sem esse desejo prévio por um determinado fim, nós não teríamos 

interesse algum em procurar os meios mais eficazes para a sua satisfação.  

De acordo com Hume (2009, p. 450), somente a emoção ou paixão que surge à 

mente quando “temos a perspectiva de vir a sentir dor ou prazer por causa de um 

objeto” é o que, em última análise, constitui um motivo para agirmos. Com efeito, 

segundo Hume (2009, p. 451), por princípio, uma paixão “não contém nenhuma 

qualidade representativa” sobre as coisas, mas é simplesmente “uma existência 

original”. Ao modificar nosso estado psicológico, uma paixão cria-nos uma propensão 

ou aversão em direção a um determinado objeto, como, por exemplo, quando estamos 

com fome e somos levados a buscar os melhores meios para satisfazer tal necessidade. 

Para Hume, a razão é inerte justamente porque ela é incapaz, por si só, de modificar 

nosso estado psicológico, uma vez que ela é apenas a mera faculdade da descoberta da 

verdade ou falsidade das proposições.  

 Como pudemos perceber, Hume conclui sua tese sobre a inércia da razão com a 

afirmação de que a razão, por si só, não pode se opor às paixões na condução da 

vontade. Com vimos, aqui, o argumento de Hume é relativamente simples. Ora, uma 

vez que ele acredita ter mostrado que “a razão sozinha não pode produzir nenhuma ação 

nem gerar uma volição,” então, ele conclui que ela também deve ser “igualmente 

incapaz de impedir uma volição ou de disputar nossa preferência com qualquer paixão 

ou emoção (2009 p. 450, grifo nosso).” Para que a razão pudesse “disputar nossa 

preferência com qualquer paixão ou emoção”, afirma Hume, ela “teria de exercer uma 

influência original sobre a vontade e ser capaz de causar, bem como impedir, qualquer 

ato volitivo (2009, 450-1, grifo nosso).” Mas, se a razão é completamente inerte, logo é 

evidente que ela “não possui uma influência original” e, por conseguinte, “é impossível 

que possa fazer frente a um princípio com essa eficácia, ou que possa manter a mente 

em suspenso por um instante sequer.” Nesse sentido, segundo Hume (2009, p. 451), não 
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resta outra função à razão a não ser a de servir como escrava das paixões, onde servir 

como escrava significa tão somente ser um instrumento para a satisfação das paixões. 

Terminamos nosso exame da teoria humeana da motivação com uma breve 

análise da assim chamada doutrina das paixões calmas. Como escreve Penelhum (1993, 

p. 127), a doutrina das paixões calmas é “Hume's main card in the game against 

rationalism psychology”. Com efeito, com a explicação do que venha ser uma paixão 

calma, Hume pretende despachar de vez por toda a ideia de que a razão possa, por si 

mesma, exercer força motivacional. Como pudemos ver, Hume pensa ser “natural que 

as pessoas que não examinam os objetos com um olhar estritamente filosófico” não 

percebam que, quando não há agitação na mente, não são frias considerações racionais 

que estão determinando nossa deliberação e conduta, e sim uma paixão calma que está 

na base de nossa ação. Como vimos, a crítica de Hume está direcionada àqueles, como 

Kant, que, por julgarem as paixões pelo seu “primeiro aspecto e aparência”, confundem 

a influência calma e constante que elas exercem sobre a mente, com as determinações 

da razão.  

Ora, tendo por base o que Stroud chama “incorrigibility thesis”, podemos dizer 

que essa crítica de Hume aos racionalistas é simplesmente impossível de ser feita por 

ele. Pois, como vimos, para Hume, o ser dos conteúdos de consciência se reduz ao seu 

aparecer. Desse modo, não pode existir um “primeiro aspecto e aparência” que teria 

enganado os racionalistas, em oposição à verdadeira realidade propugnada por Hume, a 

saber, as supostas paixões calmas. Se os racionalistas afirmam que têm uma consciência 

imediata da razão como operativa na determinação da vontade, então, consistentemente, 

Hume não teria como questionar essa premissa. 

Após a exposição e análise da teoria humeana da motivação, pudemos perceber 

que ela está em oposição diametralmente oposta à concepção kantiana de como nossa 

vontade pode ser determinada. Essa oposição tornou-se nítida quando vimos que, para 

Kant, o que define um agente racional é a posse de uma vontade, a qual nada mais é do 

que a “capacidade de agir segundo a representação das leis”, ou seja, é a mesma coisa 

que ter a capacidade de agir de acordo com leis e princípios de que se tem consciência, 

sejam eles os mais diversos, como, por exemplo, jurídicos, morais e mesmo naturais.  

Para Kant, as máximas de nossas ações correspondem às leis e princípios 

segundo cuja representação só uma vontade age. Como vimos, Kant faz uma clara 

distinção entre máximas, como princípios subjetivos, de um lado, e leis, como 

princípios objetivos, de outro. As máximas são definidas como princípios práticos que 
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um agente de fato adotou, e, por isso, até segunda ordem, são válidos apenas para o 

mesmo, isto é, subjetivamente válidos. E as leis práticas são definidas como princípios 

práticos válidos para todo o ser racional como tal, isto é, objetivamente válidos, 

expressando o modo como um sujeito agiria, se a razão fosse capaz de determinar a 

vontade independente de sua natureza sensível. Segundo Kant, por sermos seres 

imperfeitamente racionais, isto é, seres racionais que nem sempre agem em 

conformidade com aquilo que a razão prescreve como bom e correto, as leis práticas são 

necessariamente representadas na forma de imperativo. 

Como pôde ser visto, Kant concebe duas formas de imperativos, os hipotéticos e 

os categóricos. Grosso modo, os primeiros prescrevem uma ação boa como meio para 

alcançarmos um determinado fim, como, por exemplo, na intenção de desejarmos 

alcançar A, então devemos fazer B. Como observa Nagel (1970, p. 12), esse tipo seria o 

único que Hume poderia considerar como sendo viável, visto que ele só é empregado na 

condição de já desejarmos um determinado fim. No entanto, Hume jamais poderia 

concordar com o imperativo categórico, pois, o fim (Zweck) a que se destina uma ação 

ordenada categoricamente é dado a priori pela razão pura, e, por conseguinte, válido 

objetivamente. Kant afirma que, por não se ocupar com “a matéria da ação e com o que 

dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesmo deriva”, o 

imperativo categórico é o único compatível com uma boa vontade, ou seja, é o único 

imperativo capaz de produzir uma vontade absolutamente boa. Daí ele também o 

denominar imperativo da moralidade, o qual expressa a fórmula da lei moral da seguinte 

maneira: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que 

ela se torne lei universal (1974, p. 223, AK, 421, grifo do autor).” 

Em seguida, tendo por base uma importante passagem da Religião, famosa por 

conter o que ficou conhecido como a “tese da incorporação”, mostramos como Kant 

concebe o modo como a faculdade de escolha, o arbítrio, se deixa influenciar por 

inclinações. Nessa passagem Kant afirma (2008, p. 29-30) que o que Hume chama de 

paixão, ou qualquer outro elemento sensível, não é capaz de determinar nossa vontade 

através de sua força afetiva, no que tange ao nosso agir consciente e refletido. Para 

constituir um motivo para agirmos, o curso de ação que leva à satisfação de desejos e 

inclinações precisa ser concebido pelo agente como sendo uma razão suficiente para a 

ação, ou seja, ele precisa ser acolhido em uma máxima.  

No entanto, tivemos a preocupação de deixar claro que, para Kant, apesar de não 

poderem influenciar nossa vontade através de sua força afetiva, inclinações possuem um 
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importante papel na teoria kantiana da motivação. Nesse sentido, mostramos que, assim 

como as intuições se tornam objeto de conhecimento quando são pensadas pelos 

conceitos do entendimento, como Kant sustenta em sua teoria do conhecimento, o 

elemento conativo que as inclinações possuem em potencial só se torna atualizado na 

medida em que elas são acolhidas em máximas.  

A essa altura, tivemos a preocupação ainda de deixar claro que, para Kant, 

diferentemente de Hume, o que leva uma inclinação ser acolhida numa máxima não é 

propriamente sua força afetiva. Na verdade, como pudemos ver, o curso de ação que 

leva a satisfação de um desejo e inclinação só poderá influenciar nossa vontade se, e 

somente se, tanto a inclinação quanto curso de ação que leva a sua satisfação ser, ou 

pelo menos parecer ao agente ser justificado ou como constituindo uma razão 

suficiente para agir. Com isso estabelecemos um importante e decisivo argumento 

contra a teoria humeana da motivação, pois, com a tese da incorporação, pudemos ver 

claramente que nós podemos agir com uma inclinação na mediada em que ela for 

acolhida em uma máxima, mas não por inclinação, no sentido de que ela exerceu, por si 

mesma, uma influência direta sobre nossa conduta e deliberação. 

Por fim, para explicarmos melhor o que estávamos tentando dizer, fomos 

levados a introduzir, em linhas gerais, a doutrina kantiana do respeito à lei moral. Nosso 

objetivo era mostrar que, ao fim e ao cabo, todas as nossas ações são escolhidas com a 

pretensão de que elas possam ser justificas diante de uma espécie de assembleia 

universal de seres racionais. 

Assim, iniciamos nossa argumentação evidenciando uma certa oscilação do 

valor posicional conferido ao sentimento do respeito no interior da Crítica da Razão 

Prática. Com efeito, nos parágrafos iniciais do capítulo “Dos motivos da razão prática 

pura”, vimos que Kant mantém a mesma linha de raciocínio adotada na 

Fundamentação, a saber, que o respeito é um sentimento resultante da consciência da 

subordinação vontade à lei moral. Isso ficou claro na medida em que vimos os efeitos 

que surgem na consciência do agente quando a lei moral controla e limita a influência 

das inclinações sobre nossa vontade. Nesse sentindo, pudemos perceber que esse efeito 

possui dos lados, um negativo e outro positivo. Com efeito, ao limitar e controlar a 

influência das inclinações sobre nossa vontade, a lei moral produz, por um lado, um 

sentimento negativo, o qual, como vimos, resulta da humilhação à pretensão de valor 

que atribuímos às inclinações, e, por outro, um sentimento positivo, visto que, por ser 

uma lei que damos autonomamente a nós mesmos, ela torna-se objeto do máximo 
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respeito. Reath (2006, p. 10), identifica o lado negativo do sentimento do respeito com o 

aspecto afetivo do mesmo, e o lado positivo com o aspecto “intelectual” e, mais 

importante ainda, “prático” do sentimento do respeito, pois é justamente essa 

consciência da autoridade suprema da lei moral que determina a vontade do agente. 

No entanto, em um determinado contexto da segunda Crítica, Kant “parece dar a 

entender que o sentimento do respeito não é um mero resultado ou efeito da consciência 

do valor da lei diante das inclinações contrárias”, escreve Esteves, “concedendo-lhe 

então um papel mais positivo, o papel de móvel moral, de Triebfeder para a moralidade 

(2009, p. 80-1, grifo do autor).” Com efeito, ao longo de nossa exposição, vimos Kant 

dar a entender que é o sentimento do respeito, e não a lei moral que exerce uma 

influência direta sobre as inclinações, abrindo espaço para influência da lei moral sobre 

a vontade. Nesse sentindo, o sentimento do respeito seria uma espécie de “facilitador” 

da determinação da vontade pela lei moral, na medida em que ele obstaculizaria a 

influência das inclinações ao exercer uma espécie de “força” sobre elas. 

Como foi dito, essa tentativa por parte de Kant de atribuir ao respeito um papel 

mais positivo deve ser completamente abandonada, visto que, além de conflitar com a 

posição mais refletida de Kant sobre a questão, ela acaba por fazer uma concessão 

indevida à teoria humeana da motivação. Com efeito, quanto a esse último ponto, parece 

que Kant tomou como verdade a exigência humeana de que uma paixão só poderá ser 

controlada ou limitada por uma outra que exerça uma influência mais forte e 

predominante sobre a vontade. Nesse sentido, é como se Kant estivesse dizendo que, em 

última análise, uma conduta moral seria o resultado de um conflito entre forças afetivas, 

cuja mais forte ganharia o direito, por assim dizer, de determinar a vontade. 

Ora, como pudemos perceber ao longo dessa dissertação, a verdadeira teoria 

kantiana da motivação é aquela que sustenta que uma inclinação não é capaz de 

determinar nossa vontade através de sua força afetiva, como pensa Hume. Na verdade, 

como foi dito, por uma questão de princípio, não podemos agir por, mas apenas com 

uma inclinação, na medida em que ela for acolhida em uma máxima, ou seja, na medida 

em que o curso de ação que leva a sua satisfação é, ou, pelo menos, parece ser 

justificado aos nossos olhos, como sendo uma razão suficiente para a ação. Isso ficou 

claro quando compreendemos o modo como a lei moral limita e controla as inclinações. 

Com efeito, como foi dito, reconhecer a lei moral como suprema autoridade equivale a 

reconhecê-la como um motivo incondicional para agir, que, por conseguinte, restringe e 

humilha as razões que utilizamos para justificar um curso de ação que leva à satisfação 
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de nossos desejos e inclinações. Isso é uma clara indicação de que tal restrição não 

ocorre por meio de um duelo de forças físicas, e sim através de um conflito entre 

máximas implícitas em nossas ações. Em outras palavras, a restrição efetuada pela lei 

moral sobre as inclinações e paixões não se dá pelo fato da primeira ser um motivo 

“fisicamente” mais forte para agirmos, em comparação com as inclinações enquanto 

motivos de nossas ações, mas pelo valor intrínseco com que a lei moral se apresenta em 

comparação com qualquer outro valor que possamos atribuir às paixões e inclinações. 
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