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Título do Plano de Trabalho: “A Ideia do Sumo Bem na Filosofia Prática de Kant”. 

Resumo do Plano de Trabalho. 

Em sua obra, a Crítica da Razão Prática (1788), Kant reúne felicidade e moralidade atra-

vés do conceito de Sumo Bem (höschstes Gut).  Neste sentido, os conceitos de “imperativo 

categórico” e de “dever” expressam as bases puramente racionais sobre as quais se sustenta a 

ética kantiana. Dessa forma, esses dois conceitos (imperativo categórico e dever) servem como 

critérios para os juízos morais, permitindo dessa forma seu uso na avaliação da ação humana. 

Seguindo a ética de Kant, essa ação humana não deve ser realizada como um meio para se 

chegar a um fim, mas sim, como um fim em si mesma. Quando se analisa a ação humana, 



2 

identifica-se que a obtenção da felicidade é uma de suas finalidades perseguidas universal-

mente, fazendo surgir a ideia de uma separação entre “moralidade” e “felicidade” já que a ação, 

para ser moral, não pode visar nenhum fim. Mas isso não é o que se encontra na ética kantiana. 

De fato, o Professor Otfried Höffe (2005) descreve na obra biográfica que leva o nome do filó-

sofo de Könningsberg a visão kantiana sobre a questão, na qual Kant afirma que a moral ver-

dadeiramente se funda sobre o conceito de um ente livre, que se compromete ele mesmo com 

leis incondicionadas; para ser moral, a fé em Deus não é necessária, e que “aquele que age em 

concordância com a lei moral só porque espera uma justiça compensadora e penalizadora de-

sencontra-se de antemão da autonomia” (HÖFFE, 2005, p. 280). Para Kant, a ação moral não 

admitiria nenhum outro motivo que o respeito pela lei moral. Höffe (2005) afirma ainda que: 

 “A razão prática pergunta pelo fim último, melhor: pelo sentido de agir autô-
nomo, concebe o sentido como o sumo bem [...]. Kant chama os pressupostos 
necessários do sumo bem de postulados da razão prática pura, e entende com 
isso os objetos que necessariamente se tem de supor para pensar o sumo bem 
como possível, e com isso a necessidade de sentido da razão prática como 
capaz de ser satisfeita.” (HÖFFE, 2005). 

 Pretende-se com este trabalho: (1) empreender uma reconstrução do conceito de Bem, 

desde sua apresentação na Doutrina transcendental do método da Crítica da Razão Pura (1781), 

passando pela Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) e a própria Crítica da Razão 

Prática (1788), até o prefácio de A Religião Nos Limites da Simples Razão (1793), (2) esclare-

cer a definição do conceito de Bem segundo Kant, (3) estabelecer sua relação com a moralidade. 

É importante observar que ao longo do desenvolvimento da teoria crítica, Kant apresenta dife-

rentes perspectivas a respeito do Bem, tornando-se necessário, por este motivo, atenção aos 

distintos significados utilizados a partir deste conceito. O mesmo ocorre com a compreensão 

que Kant apresenta da fundamentação moral, tendo em vista que sua argumentação nas dife-

rentes etapas da filosofia crítica, por vezes, se revela instável no tocante à determinação da 

origem da lei moral. Por isso, faz-se necessário analisar a relação entre moralidade e o Bem, 

uma vez que ela consiste num elemento de grande relevância para esse conceito. 

Objetivo Geral 

 Compreender o pensamento de Kant sobre o conceito de Bem no conjunto de sua obra, 

embora mais especificamente sobre a argumentação dialética traçada por ele na  Fundamenta-

ção da Metafísica dos Costumes (1785) e na Crítica da Razão Prática (1788), elaborando co-

nexões entre este conceito e a compreensão de valor para o campo do Direito. 
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Objetivos Específicos 

1. Reconstruir o conceito de Bem, desde sua apresentação na Doutrina transcenden-

tal do método da Crítica da Razão Pura (1781), passando pela Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes (1785) e a própria Crítica da Razão Prática (1788), 

até o prefácio de A Religião Nos Limites da Simples Razão (1793) para uma com-

preensão ampla deste conceito, buscando centrar a investigação mais especifica-

mente na Crítica da Razão Prática (1788) e na Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes (1785). 

2. Delimitar um conjunto de ideias que permita à caracterização do conceito de Bem 

na filosofia kantiana; 

3. Caracterizar a definição do conceito de Bem segundo Kant; 

4. Delinear a correlação entre os conceitos kantianos de Bem e de moralidade; 

Justificativa 

A influência da filosofia de Kant foi, e continua a ser, tão profunda e ampla ao ponto de 

ter-se tornado imperceptível. A perquirição filosófica, dentro tanto da tradição analítica quanto 

da continental, seria impensável sem os recursos conceituais e léxicos legados por Kant. Mesmo 

fora da filosofia, no do campo de investigação das ciências sociais e até mesmo das ciências 

naturais, conceitos kantianos e estruturas de argumentação originados na sua obra estão em todo 

lugar. Qualquer pesquisador que realize uma reflexão sobre as implicações epistemológicas de 

seu trabalho, estará em atividade dentro de parâmetros estabelecidos por Kant. Em pouco mais 

de 200 anos desde a morte do seu autor, a filosofia kantiana estabeleceu-se como um ponto de 

orientação intelectual imprescindível. Certo é que Kant confere lugar privilegiado ao papel da 

razão na conduta do homem: dela provém a lei que deve regular a conduta de uma criatura 

racional e que serve de critério para ajuizar o valor moral das ações. O empreendimento kanti-

ano representou também uma verdadeira revolução ao ter substituído no centro das atenções 

das reflexões filosóficas daquele momento, por outro elemento constituído desta vez pela pró-

pria estrutura cognitiva humana, em um processo reflexivo delineador de um ponto de inflexão 

no pensamento humano. Através da fundação daquela que o próprio Kant chamou de filosofia 

transcendental, ele rompe com uma tradição que o precedia e que remontava aos gregos, mas 

rompe principalmente com a antinomia existente no dualismo racionalista-empirista, tão repre-

sentativo de sua época. 
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A investigação sobre a ideia e a conceituação de Bem a partir da filosofia de Kant assenta 

as bases para uma análise, sob outra perspectiva, de problemas pertinentes à abordagem empre-

gada pelas hodiernas teorias de justiça, levando-se em consideração que estas deligaram-se do 

uso de conceitos de Bem em seu projetos de análise e concepção de justiça nas sociedades con-

temporâneas. 

Material e Métodos 

O presente estudo pretende contemplar a abordagem filosófica de Kant sobre o conceito 

de Bem através da evolução temporal deste conceito em um conjunto bem definido de textos de 

sua obra geral. 

Serão empregados os métodos dedutivo e dialético para realização da investigação, ha-

vendo o emprego do método dedutivo na caracterização do conceito de Bem através dos escritos 

de Kant, sendo o método dialético empregado no diálogo feito com outros autores sobre o tema 

central da pesquisa, havendo a possibilidade também da análise de eventuais contradições entre 

as múltiplas concepções de Bem nas obras de Kant ao longo da evolução do pensamento do 

filósofo sobre o tema. 

A pesquisa bibliográfica de livros, artigos e teses nacionais e internacionais comporá a 

fonte de investigação para o desenvolvimento do trabalho. O planejamento prevê a análise por-

menorizada das seguintes obras de Kant: Capítulo I - Doutrina transcendental do método na 

Crítica da Razão Pura (1781), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da 

Razão Prática (1788), prefácio de A Religião Nos Limites da Simples Razão (1793) e a Metafí-

sica dos Costumes (1797). 

O projeto também prevê a participação em eventos nacionais e internacionais, nos quais 

haverá oportunidade de debate sobre as proposições do estudo. 

Área: Direito. 

Palavras-chave: Kant. Sumo Bem. Ética. Moral. 
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