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Nos itens seguintes devem ser acrescentados o que efetivamente foi desenvolvido 

neste novo período. O Relatório Final deve reunir as atividades desenvolvidas nos 12 
meses de bolsa. 
 
 

1. INTRODUÇÃO: Informar sobre a evolução dos conhecimentos na área e quais os 
avanços que foram obtidos com o plano proposto, considerando os aspectos teóricos 
mais importantes que fundamentaram a elaboração do projeto. 

a. Ao longo da pesquisa para composição do artigo, foi necessária a leitura de 
partes das obras de Kant, mais especificamente a Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes, A Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão 
Prática e a Crítica da Faculdade de Julgar. Não foi possível ler os livros 
inteiramente, dada a complexidade da filosofia Kantiana exposta nas obras 
e o pouco tempo associado ao projeto, mas partes dos livros que tinham 
conexão com a construção e justificação da ideia do sumo bem, foram lidas, 
assim como artigos contidos na bibliografia levantada inicialmente. 

 
2. OBJETIVOS: Descrever os objetivos iniciais do plano, destacando os que foram 

alcançados na conclusão do relatório. Tendo havido alguma mudança nos objetivos 
propostos, especifique quais e justifique. 

a. Dois eram os objetivos básicos do projeto: 1) fazer um levantamento 
introdutório sobre a filosofia moral de Kant, e 2) Conceituar e analisar a 
argumentação kantiana sobre o tema do sumo bem em suas obras principais onde 
a ideia fosse abordada: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica 
da Faculdade de Julgar e a A Religião nos Limites da Simples Razão. 

b. Foram realizadas com sucesso as leituras necessárias para a composição de 
um artigo contento o resultado do esforço de investigação e organização das 
informações coletadas nas obras do autor sobre o tema do sumo bem. 

 
3. METODOLOGIA: Resumir a metodologia do projeto proposto, destacando as 

alterações metodológicas introduzidas posteriormente à aprovação do projeto. 
a. O levantamento bibliográfico das fontes primária e secundária realizado sobre 

o tema, etapa na qual se buscou material bibliográfico que estivesse mais 
diretamente associada ao tema da ideia do Sumo Bem na Filosofia Kantiana.  

b. A leitura sistemática de alguns dos textos tem demandado um tempo longo 
dentro do processo de formulação da compreensão sobre a ideia kantiana sobre 
o bem e seu papel na filosofia de Kant. O tempo de análise de cada um dos livros 
mostrou-se incompatível com a atividade e o cronograma traçados nesta 
pesquisa o que nos tem obrigado a priorizar um número menor de obras dentro 
do conjunto encontrado. 
 
Não foi realizada uma leitura sistemática e completa das obras, ficando restrita 
aos itens da literatura básica de Kant, nos aspectos que interessavam ao tema da 
pesquisa. 

 
4. RESULTADOS: Apresentar e discutir os principais resultados obtidos, deixando claro 

o avanço teórico, experimental ou prático alcançado ao final do plano. Acrescentar 
resultados em tabelas, gráficos ou outras formas apropriadas. Indicar as publicações 
originadas do projeto, acrescentando cópias das mesmas, considerando os trabalhos 
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publicados e/ou aceitos para publicação, livros, capítulos de livros, artigos em 
periódicos nacionais e internacionais, resumos em congressos, seminário de iniciação 
científica etc. Indicar claramente entre os autores dos trabalhos, quando for o caso, os 
bolsistas formais de IC. 
 

a. O resultado principal do esforço empreendido na atividade de pesquisa e 
organização foi o artigo produzido contendo a pesquisa introdutória sobre a 
filosofia moral de Kant e também sobre a conceituação e análise do sumo bem 
nas obras do filósofo. 

5. PERPECTIVAS: Informar qual o destino após a graduação, se for concluinte, como 
também informar se segue para a pós-graduação, o nome do curso e da instituição. 

a. A perspectiva é seguir para o Mestrado, dando continuidade à vocação e ao 
trabalho de pesquisa já iniciados neste projeto. 

6. DIFICULDADES: Relacionar os principais fatores negativos que interferiram na 
execução do projeto. 

a. A principal dificuldade encontrada está em conciliar o curso das disciplinas 
da graduação e trabalho com a atividade de investigação científica. 

 
7. CONCLUSÕES: Relatar as conclusões da pesquisa, indicando os fatores positivos da 

proposta para a área à qual está vinculada. 
a. Conclui-se que Kant, através da articulação dos conceitos de felicidade e de 

moralidade, propões através do conceito filosófico de sumo bem um 
parâmetro objetivo de avaliação e de fim/destinação para uma comunidade 
de seres dotados de razão através da qual se busque a ação moral e uma 
distribuição de felicidade "em proporção exata à moralidade". 

 
8. BIBLIOGRAFIA: Relacionar somente a bibliografia utilizada como apoio, ao plano 

de trabalho. 
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Humano). 
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Mattehews. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. v. 53. 

KANT, Immanuel. Critique of Practical Reason. Tradução Mary Gregor. Cambridge, UK: 
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Projeto: A Fundamentação Funcionalista do Direito: ou sobre linguagem, 

hermenêutica e ética na construção dos fins do agir político. 
Trabalho: A Ideia do Sumo Bem na Filosofia Prática de Kant. 
Professor:  Saulo Monteiro Martinho de Matos. 
Aluno:  Paulo Roberto Martins Cunha – 201506140093. 
Data:  17 de agosto de 2018. 
Atividade: Apresentação do sumário do relatório final. 
 

 
Relatório Final do Projeto de Pesquisa 

  
A Ideia do Sumo Bem na Filosofia Prática de Kant 

INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado neste artigo está inserido no contexto maior das atividades de 

pesquisa desenvolvidas pelo Professor Dr. Saulo de Matos, dentro das quais há a proposição de 

se investigar os fins do agir político através da Fundamentação Funcionalista do Direito. Nesta 

abordagem, a fundamentação do direito é definida como um ato que constitui uma realidade 

social a partir da qual se pode fundamentar razões, removendo assim a possibilidade de 

entendimento dessa fundamentação com sendo um dar motivos para crer em algo ou mesmo um 

dar motivos para agir de determinada forma.  

O projeto tem como desafio ampliar as contribuições feitas pelos teóricos do direito 

(principalmente durante o século XX), os quais estiveram mais concentrados em estudar as regras 

constitutivas do jogo de linguagem do direito, desta feita dando ênfase à construção dos fins no 

direito, o que consistiria em possibilitar a compreensão da intenção que se encontra subjacente à 

toda expressão linguística neste campo.  

Neste contexto, a conceituação do atributo “funcional” está ligada ao papel que um dado 

objeto ou ação desempenha, como meio, para que outro objeto ou outra ação atinja a realização 

de φ, encerrando neste atributo (ser funcional) uma teoria conceitual de representação da 

realidade, definindo quais são as características necessárias e suficientes para a compreensão de 

um objeto.  

Esta teoria conceitual acerca do que venham a ser “conceitos” tem suas raízes em uma 

visão clássica na qual a necessidade/contingência e a suficiência são usadas como categorias 

determinantes dos elementos conceituais, cujo traço distintivo em relação a outras teorias 

conceituais reside na pressuposição de que, a avaliação da necessidade e da suficiência das 
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características de um determinado fenômeno em referência ao seu fim, reside a melhor forma de 

representar o mundo. Assim, o modelo conceitual de representação da realidade passa a ser a 

estrutura elementar da relação entre fins e meios. 

Buscando entender o pano de fundo sobre o qual se desenvolve, neste artigo, a questão do 

sumo bem na filosofia prática de Kant, recorremos ao esclarecimento do Professor Saulo de Matos 

quando o mesmo afirmar que “uma fundamentação funcionalista exige, portanto, que o 

julgamento de correção acerca das ações humanas seja realizado, primordialmente, através de 

uma discussão sobre o fim da ação e, não, apenas sobre os procedimentos ou meios utilizados”. 

Este trabalho introdutório se propõe a fazer um levantamento inicial e introdutório acerca 

da filosofia moral do filósofo Immanuel Kant no conjunto de sua obra, com maior ênfase em sua 

produção filosófica ligada ao seu período crítico. Em seguida, o artigo se propõe a apresentar a 

conceituação do sumo bem (das höcheste Gut, ou bem maior, ou ainda summum bonum), e 

apresentar sua caracterização das obras Crítica da Razão Pura (1787, primeira crítica), Crítica 

da Rzão Prática (1788, segunda crítica) e a Crítica da Faculdade de Julgar(1790, terceira crítica). 

A abordagem realizada neste artigo também envolve a obra de Kant no campo da filosofia moral: 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) e sua obra no campo da teologia: A Religião 

nos Limites da Simples Razão (1793). 

A compreensão de postulados acerca dos fins últimos do bem, no qual estejam envolvidos 

felicidade e moralidade de forma integrada, é uma tarefa tentadora quando se busca pensar a 

realidade sob a perspectiva funcionalista em busca dos fins, cujo esforço pode levar a novas 

proposições tanto no campo da teoria jurídica quando na teoria política na atualidade. 

1 Filosofia moral em Kant 
Em sua obra, os professores Johnson e Cureton (2017, p. 2) descrevem como Kant postula 

a existência de um princípio supremo de moralidade, na condição de um standard de moralidade, 

ao qual ele chamou de imperativo categórico, caracterizado como um princípio objetivo, 

racional, necessário e incondicional que deve sempre ser seguido a despeito de quaisquer desejos 

naturais ou inclinações que se possa ter em sentido contrário. Na forma de uma proposição 

axiomática que associa o agir moral com a capacidade racional dos seres dotados de razão, Kant 

vai afirmar que a violação do imperativo categórico denota a irracionalidade de todas as ações 

imorais, e que todos os requisitos morais são objetivamente justificados pelo próprio imperativo 

categórico.  
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A exposição feita em (JOHNSON; CURETON, 2017) nos mostra ainda que o argumento 

kantiano de que os requisitos morais devem tomar por base standards de racionalidade, já havia 

sido usados por outros filósofos anteriores a Kant, notadamente Tomás de Aquino, Hobbes e 

Locke, embora nestes, tais standards tivessem sido descritos, ou na qualidade de princípios 

instrumentais de racionalidade, como em Hobbes, ou princípios racionais externos alcançáveis 

através da razão, como em Locke e Tomás de Aquino. A observação feita por alguns dos 

antecessores de Kant, de que uma análise da razão prática revela o requisito de que todo ser 

racional deve estar em conformidade com princípios instrumentais, é algo com que Kant também 

vai concordar. No entanto, ele argumentará que a conformidade com o imperativo categórico 

pode ser demonstrada como essencial para a ação racional, sendo o imperativo categórico um 

princípio não instrumental. Tal afirmação se baseava em sua doutrina de que uma vontade racional 

deve ser também tida como autônoma, no sentido de ser o indivíduo o autor da lei que o obriga. 

Em sua filosofia moral, Kant assinala ao imperativo categórico a posição de princípio 

fundamental da moralidade, princípio este que passa a ser indissociável da ideia de lei pertencente 

a uma vontade autônoma, aduzindo um conceito de razão cujo alcance sobre questões práticas 

está diretamente associado ao autogoverno. A razão que governa a si mesma, em cada pessoa, é 

o argumento decisivo para que se enxergue todos os seres dotados de razão como possuidores de 

igual valor e merecedores de igual respeito. 

Na medida em que Kant analisa os conceitos de dever e de boa vontade ele é levado a 

acreditar que os indivíduos são livres e autônomos, chegando a afirmar que se “se pressupõe 

liberdade da vontade, segue-se daqui a moralidade com o seu princípio, por simples análise do 

seu conceito” (KANT, 2011a, p. 99). Em contrapartida, em sua Crítica da Razão Pura, ele 

também tente demonstrar que todo evento tem uma causa, reconhecendo haver estabelecido entre 

esses dois conceitos, liberdade e determinismo causal, uma tensão que beira a contradição. Se o 

determinismo causal for verdadeiro, isso invalidaria a possibilidade de haver o tipo de liberdade 

pressuposta pela moralidade. 

A solução apresentada por Kant para resolver o aparente conflito entre liberdade e 

determinismo causal foi fazer a distinção entre phenomena, ou seja, tudo aquilo que se sabe 

através da experiência, e noumena, que são as coisas que se consegue pensar de forma consistente, 

sem conhecer através da experiência. Para Kant, o conhecimento e a compreensão do mundo 

empírico só pode ocorrer nos limites das nossas potências sensoriais e cognitivas, o que 

consequentemente imporia restrições ao conhecimento de todas as coisas verdadeiras sobre as 

“coisas em si mesmas” (Dinge an sich). Através dessa distinção, será possível para Kant resolver 
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a antinomia entre o livre-arbítrio (frei Wille), na medida em que se torna possível sua ação sobre 

o noumena, e a afirmação de que todo evento tem uma causa, quando se trata do phenomena.  

Sobre este aspecto, traça-se um ponto fundamental na compreensão da moralidade na 

filosofia kantiana na qual se pressupõe que os seres dotados de razão tem possibilidade de fazer 

coisas acontecerem, por suas próprias livres escolhas, em um mundo tido por Kant como 

inteligível, porém incompreensível, dentro do qual o determinismo causal também é verdadeiro. 

A filosofia moral kantiana tem, nos limites que a circunscreve, além de sua destinação 

fundamental de ocupar-se do questionamento de ordem deliberativa sintetizado pela pergunta: “O 

que devo fazer?”, tem também o intuito de buscar o princípio fundacional de uma “metafísica da 

moral”, entendida por Kant como um sistema de princípios morais a priori que aplica o 

imperativo categórico aos indivíduos dotados de razão, em todos os tempos e culturas. Tal 

atividade é levada a cabo na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, na qual Kant procura 

alcançar este objetivo através de uma declaração precisa dos princípios sobre os quais todos os 

nossos julgamentos morais se baseiam. Incluindo o questionamento sobre os fins últimos da 

empreitada humana, designado pelo sumo bem (das höchste Gut), e sua relação com a vida moral. 

Além de uma definição ou justificação desses princípios fundamentais de moralidade, Kant 

elabora seu estudo sobre a natureza e extensão das obrigações morais que se aplicam a todos nós. 

A partir de seus estudos na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele vai oferecer uma 

categorização dos nossos deveres morais básicos para conosco mesmos e para com os outros. 

1.1 Sobre o método a priori 
Ao longo de seu trabalho, Kant faz diversas vezes o questionamento sobre que método a 

filosofia moral deveria empregar na busca de seus objetivos. Um ponto básico nesse 

questionamento é que a moralidade, como elemento filosófico básico, deve ser tratada a priori, 

ou seja, sem buscar na observação empírica do comportamento dos seres humanos os seus 

parâmetros. Fazer uso ou suscitar considerações a posteriori produziria como resultado uma 

concepção de requisito moral que poderia ser considerada “contaminada”. Sobre este ponto 

Johnson e Cureton (2017, p. 9) vão afirmar que tais considerações passariam a ser vistas como 

exigências para as quais a conformidade não é incondicionalmente necessária, mas necessária 

apenas se considerações adicionais mostrassem que ela é vantajosa, otimista ou, de algum modo, 

satisfatória. A partir desse posicionamento, Kant argumenta que se a filosofia moral deve se 

resguardar de ver enfraquecida a incondicionada necessidade de obrigação em sua análise do 

pensamento moral, tais análises devem ser realizadas inteiramente a priori. 
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1.2 Dever, Valor Moral e Boa Vontade 
Em sua análise sobre o sentido dado pelo senso comum a conceitos ligados à moralidade, 

Kant vai afirmar que a única coisa essencialmente boa, sem qualificativos, é uma boa-vontade. 

Essencialmente, da forma descrita por Kant na sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 

a ideia subjacente é que aquilo que torna boa uma boa pessoa é estar na posse de uma vontade 

que é determinada, de certa forma, pela lei moral, ou que toma suas decisões com base nela. A 

ideia de uma boa-vontade denota a ideia de alguém que esteja determinado a tomar apenas 

decisões que ele conceba como sendo moralmente dotadas de valor, e que assume considerações 

morais em si mesmas como sendo razões conclusivas para guiar seu comportamento.  

O valor de uma boa-vontade não pode estar no fato de que ela venha a garantir algum fim 

valoroso, seja para nós ou para outras pessoas, uma vez que esse valor seria inteiramente 

condicionado à nossa posse e manutenção de uma boa vontade. De fato, uma vez que a boa 

vontade deva ser boa em qualquer circunstância ou sob qualquer condição, sua bondade não deve 

depender de quaisquer condições particulares de obtenção. Dessa forma, Kant ressalta que uma 

boa-vontade deve então ser boa em si mesma, e não em virtude de seu relacionamento com outras 

coisas, tais como a felicidade do próprio agente, ou o bem geral ou quaisquer outros efeitos que 

venha, ou não, a produzir, “uma boa-vontade ainda assim brilharia como uma joia mesmo que 

fosse completamente impotente para produzir seus objetivos. A utilidade ou a inutilidade nada 

podem acrescentar ou tirar a este valor”1 (KANT, 2011b, IV 394, tradução nossa). Segundo a 

perspectiva kantiana, uma boa-vontade é uma vontade cujas decisões são inteiramente 

determinadas por exigências morais ou pela Lei Moral. 

É inevitável que a Lei Moral surja como uma restrição sobre os desejos naturais dos seres 

humanos, razão pela qual essas leis, quando aplicadas sobre seres humanos, sejam designadas 

como imperativos e deveres. Uma vontade humana na qual a Lei Moral seja decisiva é assim 

determinada pelo senso de dever. Agir por dever pressupõe a escolha pela ação motivada pelo 

agir moral mesmo na presença de uma vontade contrária, determinada por motivos como interesse 

próprio, autopreservação, simpatia ou felicidade. Kant argumenta que uma ação que leve em 

consideração qualquer desses motivos, por mais louvável que seja, não expressa boa-vontade. 

Assumindo que uma ação tem valor moral apenas se expressar uma boa-vontade, conclui-se tais 

ações não têm um valor moral genuíno. 

 
1 “[…] so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Werth in sich selbst 
hat. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werthe weder etwas zusetzen, noch abnehmen.“ 
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O critério de qualidade moral de um ato, mesmo que conduzido como um dever e em 

obediência a norma, deve estar em conformidade com o conceito criado por Kant do Imperativo 

Categórico. Kant vai elaborar uma formulação preliminar do que vem a ser o Imperativo 

Categórico na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, com a seguinte proposição: “[...] eu 

nunca deveria agir de forma diferente daquela na qual eu poderia querer que minha máxima se 

tornasse uma lei universal”2 (KANT, 2011b, IV 402, tradução nossa). Esse é o princípio que 

motiva uma boa-vontade e que Kant apresenta como o princípio fundamental de toda a 

moralidade. 

1.3 Imperativos Categórico e Hipotético 
Segundo Kant, aquilo que subjaz aos nossos deveres morais, na condição de princípio 

fundamental, é um imperativo categórico. Tem o caráter imperativo porque é endereçado a 

agentes que poderiam seguir tal comando, mas poderiam também não seguir. Tem caráter 

categórico em virtude de aplicar-se a nós incondicionalmente, ou simplesmente por que 

possuímos vontades racionais, que não estão condicionadas a algum fim, assim sendo, não se 

aplica a nós pela condição prévia de termos adotado alguma meta ou objetivo para nós mesmos.  

Sobre este ponto Wood (2008) observa que existem também, segundo a teoria moral 

kantiana, "deveres" que não são nossos deveres morais, os quais distinguem-se do dever moral 

por basearem-se em um tipo de princípio diferente, que dão origem aos chamados imperativos 

hipotéticos. Um imperativo hipotético é um comando que também se aplica a nós em virtude de 

termos uma vontade racional, mas não simplesmente em função disso, e requer que exercitemos 

nossas vontades de uma determinada maneira diferente, dado que antecipadamente desejamos 

um fim determinado. Um imperativo hipotético é um comando que tem uma forma condicional. 

Mas não é qualquer comando dessa forma que conta como um imperativo hipotético para Kant. 

Por exemplo, "se você está insatisfeito e sabe disso, grite!" É um comando condicional. Mas neste 

caso, as condições antecedentes sob as quais o comando se aplica não propõe qualquer finalidade 

para sua vontade. Para Kant, querer um fim envolve mais do que simplesmente desejar. Requer 

escolher de forma ativa ou se comprometer com o fim, em vez de simplesmente encontrar-se com 

um desejo passivo neste sentido. A condição sob a qual um imperativo hipotético se aplica a nós, 

então, é que temos a vontade de alcançar algum fim. 

Kant descreve a vontade (Willen) operando com base em princípios volitivos subjetivos que 

ele chamou de máximas. Dessa forma, a moralidade e outros requisitos racionais são exigências 

 
2 „[…] ich soll niemals anders verfahren, als so, daß ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines 
Gesetz werden.“ 
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que se aplicam sobre as máximas, sob o comando das quais nós agimos. Johnson e Cureton (2017, 

p. 17) apresentam a descrição da forma de uma máxima como sendo abstratamente conformada 

pela asserção: “Eu quero X em Y com o objetivo de realizar ou produzir Z”, onde “X” é algum 

tipo de ação, “Y” corresponde a algum tipo de circunstância, e “Z” é algum tipo de fim a ser 

realizado ou alcançado por “X” em “Y”. Importante notar que nesse caso a proposição diz respeito 

à vontade de algum agente (∃X) em particular, e por isso mesmo é subjetiva, e que um princípio 

que governe qualquer vontade racional (∀X) será um princípio volitivo objetivo, ao que Kant se 

refere como sendo uma lei prática (practische Gesetz).  Para que qualquer coisa conte como 

disposição humana, ela deve se basear em uma máxima para buscar algum fim através de alguns 

meios. Assim, ao empregar uma máxima, qualquer disposição humana já incorpora a forma de 

raciocínio de meios-fim que requer avaliação em termos de imperativos hipotéticos. Dessa forma, 

qualquer coisa digna de ser classificada como uma disposição humana está sujeita a requisitos 

racionais. 

1.4 Virtude e Vício 
A definição kantiana de virtude coloca-se em desacordo com aquela apresentada pela visão 

clássica, especialmente pela visão aristotélica, sobre este assunto. Kant vai afirmar, em sua obra 

Metafísica dos Costumes, que virtude é “a força moral da vontade de um ser humano de cumprir 

seu dever” (KANT, 2003, 6:405), e define vício como imoralidade baseada em princípios (KANT, 

2003, 6:390). 

A explicação kantiana da virtude pressupõe uma contabilização prévia do dever moral, já 

em vigor. Em lugar de tratar traços admiráveis de caráter como mais básicos do que as noções de 

conduta certa e errada, Kant considera que as virtudes só podem ser explicadas em termos de uma 

consideração anterior do comportamento moral, obediente à lei. Ele não tenta identificar a forma 

de um bom caráter para em seguida tirar conclusões sobre como devemos agir com base nisso. 

Ao invés disso, ele expõe os princípios da conduta moral com base em sua explicação filosófica 

da ação racional, e então, nessa base, define a virtude como uma espécie de força e determinação 

para atuar sobre esses princípios, apesar das tentações em sentido contrário (JOHNSON; 

CURETON, 2017). 

Uma segunda diferença é que, para Kant, virtude é força de vontade e, dessa forma, não 

surge como resultado da busca por uma “segunda natureza” por meio de um processo de habituar-

se ou de treinar-se para agir e sentir de determinadas maneiras. É sim uma disposição, mas uma 

disposição de sua vontade, não uma disposição de emoções, sentimentos, desejos ou qualquer 
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outra característica da natureza humana que possa ser passível de adquirir-se como um hábito. 

Assim, na visão kantina, a virtude parece ser muito mais parecida com o que Aristóteles 

caracterizou como sendo a continência ou o autocontrole. 

Uma terceira diferença entre Kant e Aristóteles situa a visão kantiana sobre virtude como 

sendo esta baseada na sua relação com princípios morais, enquanto a visão clássica de Aristóteles 

propunha que a virtude situa-se na equidistância entre dois vícios, implicando na ideia de que 

virtude se diferencia de vício apenas em temos de intensidade, grau, ao invés de identificar 

diferença entre os princípios envolvidos nos dois. Como exemplo da visão kantiana, a 

prodigalidade e avareza não difeririam entre si por serem expressões mais ou menos intensas de 

como uma pessoa faz uso de seus bens. Para Kant a diferença está no fato de que a pessoa pródiga 

age com base no princípio de acumular bens com o fim único de gozar os prazeres que esses bens 

podem proporcionar, enquanto que o avarento age de conformidade com o princípio de acumular 

bens com a intenção única de possuí-los. 

Uma quarta diferença está no fato de as visões clássicas não consideram significante a 

distinção entre virtudes morais e não morais. Segundo (DUDLEY; ENGELHARD, 2011) virtude, 

em Aristóteles e na visão clássica, é uma espécie de excelência da alma, enquanto que para Kant 

a virtude moral é uma característica baseada em princípios morais, fazendo com que a fronteira 

entre virtudes morais e não-morais seja bem clara. 

Uma quinta diferença, esboçada por (WOOD, 2008) repousa na forma como Kant percebe 

a moralidade, na forma de deveres, com os quais os seres humanos tem de lidar, e não um tema 

associado à divindades, uma vez que divindades não estão expostas à necessidade de sobreporem-

se a obstáculos. É um dever justamente porque é possível que nossos desejos e interesses venham 

a se colocar em oposição às ordens da lei moral. E é o fato de que eles podem entrar em conflito 

com a lei moral, não com o fato de que eles realmente entram em conflito com ela, o que torna o 

dever uma restrição e, portanto, a virtude é essencialmente um traço relacionado ao conceito de 

restrição. 

Finalmente, em uma sexta diferença entre a caracterização kantiana e a clássica sobre 

virtude moral, apresentada por (JOHNSON; CURETON, 2017) explica que a virtude, embora 

importante, não ocupa um lugar de destaque no sistema construído por Kant. Por exemplo, ele 

sustenta que a falta de virtude é compatível com uma boa vontade (G 6: 408). Aquele que age por 

dever, mesmo repetida e confiavelmente, pode ainda assim ser perfeitamente compatível com a 

ausência de força moral para superar interesses e desejos contrários. De fato, muitas vezes pode 

não haver qualquer desafio em cumprir o dever, do ponto de vista somente do dever. Alguém com 



 

 13 

uma boa vontade, que está genuinamente comprometido com o dever por si só, pode 

simplesmente falhar em encontrar qualquer tentação significativa que revele a sua falta de força 

para cumprir esse compromisso. Kant parece também defender que, um ato, para ter um valor 

moral genuíno, deve ser motivado pelo tipo de pureza de motivação alcançável apenas por meio 

de uma conversão permanente, quase religiosa, ou “revolução” na orientação da vontade, ao que 

Johnson e Cureton fazem referência ao livro Religião de Kant.  

Até que se alcance uma mudança permanente na orientação da vontade a esse respeito, uma 

revolução na qual a retidão moral é a condição inegociável de qualquer atividade, todas as ações 

que estão de acordo com o dever são moralmente inúteis, não importa o que mais possa ser dito 

deles. No entanto, mesmo essa revolução na vontade deve ser acompanhada de um fortalecimento 

gradual e contínuo da vontade de colocar essa revolução em prática. Isso sugere que a visão 

considerada de Kant é que uma boa vontade é uma vontade na qual essa revolução de prioridades 

foi alcançada, enquanto uma vontade virtuosa é aquela dotada da força para superar obstáculos à 

sua manifestação na prática. 

2 A teoria kantiana do Sumo Bem 
2.1 O que é o sumo bem? 

Na Crítica da Razão Prática, Kant distingue entre o bem “supremo”, o “completo” e o 

“mais alto” (sumo bem). Por bem supremo, ele se refere ao bem que "não está subordinado a 

nenhum outro" (KANT, 2017, 5:110), ou seja, na presença de uma pluralidade de valores, o bem 

supremo é aquele que se sobrepõe ao demais. Assim, se o prazer fosse tomado como um valor, 

seu valor estaria subordinado à moralidade e, assim, seu valor seria sobreposto ou anulado caso 

o prazer viesse por meio de uma violação da lei moral. 

O “bem completo” é aquele que “não faz parte de um todo ainda maior do mesmo tipo” 

(KANT, 2017, 5:110). Kant explica então que, embora a moralidade seja o bem supremo, não é 

o bem completo “como o objeto da faculdade do desejo de seres racionais finitos” (KANT, 2017, 

5:110). Isso porque, além da moralidade, os seres racionais finitos também desejam a felicidade. 

Assim, embora a felicidade esteja subordinada à moralidade, a moralidade não é o “bem 

completo” porque não abrange tudo o que desejamos. 

Kant então apresenta o sumo bem (mais alto bem) como uma síntese de moralidade e 

felicidade, a fim de satisfazer os princípios axiológicos de supremacia e completude. Como tal,. 

No mesmo sentido de sua contrapartida teórica, a razão prática exige “a totalidade absoluta de 

condições para um determinado condicionamento” (KANT, 2017, 5:110) e, devido ao duplo 



 

 14 

interesse existente, tanto pela moralidade quanto pela felicidade, essa totalidade requer a síntese 

desses dois interesses. 

Kant ainda argumenta contra os modelos estoico e epicurista sobre como a felicidade e a 

moralidade estão relacionadas. No caso do último, eles concebem a existência de uma relação 

analítica entre os dois, pois o bem moral, como visto pelos epicuristas, nada mais é que a 

felicidade. No caso do primeiro, Kant afirma que, de acordo com os estoicos, "o sentimento de 

felicidade já estava contido na consciência da própria virtude" (KANT, 2017, 5:112). Ele então 

sustenta que a relação aqui também é analítica, embora seja menos claro como isso se dá, pois 

parece que os estoicos estão promovendo a alegação causal sintética de que o cultivo da virtude 

produz felicidade. 

Kant, no entanto, rejeita ambos sob a alegação de que a moralidade e a felicidade são 

conceitualmente valores irredutíveis distintos; e mesmo se alguém resistisse a sua afirmação de 

que a concepção estoica do sumo bem é analítica, ainda há uma objeção kantiana adequada que 

pode ser feita contra ela, pois ele repetidamente nega a possibilidade de um nexo causal entre 

moralidade e felicidade. Tal qual havia sido afirmado na Crítica da Razão Prática, “nenhuma 

conexão necessária da felicidade com a virtude no mundo, adequada ao sumo bem, pode ser 

esperada da observância mais meticulosa das leis morais” (KANT, 2001, A 810/B 838). Assim, 

mesmo se discordássemos de Kant sobre a condição analítica da posição estoica, os kantianos 

ainda podem rejeitar a versão estoica do sumo bem, pois esta posição assume algo ao que Kant 

claramente se opõe: que uma vida virtuosa pode, por si mesma, garantir a felicidade. 

Quando Kant então se volta para sua própria posição, postulando uma relação sintética entre 

moralidade e felicidade, ele argumenta que, se a necessidade da razão prática por um objeto total 

é satisfeita, a moralidade e a felicidade só podem ser reunidas através, não apenas de uma lei  

sintética, mas mais precisamente, através de uma lei sintética normativa (e não causal). Essa lei 

nos é dada através da moralidade, declarando que a felicidade deve ser proporcional ao valor 

moral. Assim, Kant vê o sumo bem como um estado de coisas ideal, no qual há uma distribuição 

de felicidade "em proporção exata à moralidade", mas que não pode ser esperada de nossos 

esforços, mesmo "da observância mais meticulosa das leis morais ”. 

Vamos nos referir ao sumo bem, assim representado como SBi (o sumo bem como ideal). 

No entanto, este é apenas um aspecto da doutrina de Kant. Além desse ideal, Kant também 

apresenta o sumo bem como um dever para nós, dever de promovermos a realização do SBi. 

Vamos nos referir a este dever como SBd. Divisões desse tipo, entre dois aspectos distintos do 
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sumo bem, são comuns na literatura. Nota-se, no entanto, que há uma considerável controvérsia 

sobre os aspectos específicos dessa divisão. 

Enquanto alguns autores concordam que Kant imagina para o SBi um estado de coisas em 

que a moralidade e a felicidade são de algum modo proporcionadas, o dever de promover esse 

estado de coisas tem representações significativamente diferentes. Aqueles que preferem ler o 

SBi como uma realização humana e mundana, consideram o SBd como uma obrigação social de 

promover uma sociedade justa. Por outro lado, aqueles que apontam para o apelo de Kant aos 

Postulados de Deus e da imortalidade, consideram a possibilidade de obter o SBi em uma "vida 

futura" governada pela vontade de Deus. De acordo com essa posição, Kant se volta para os 

Postulados porque nos falta, tanto a capacidade de julgar o valor moral um do outro, quanto a 

capacidade de assegurar a distribuição da felicidade em valor proporcional ao valor moral. Neste 

sentido, o dever que se impõe, portanto, não é o de trazer essa distribuição à existência, mas sim, 

o de tornar-se digno da felicidade que ele proporciona. Mais precisamente, como apresentado na 

sua obra Religião, a SBd é um dever do grupamento humano, como Kant vais afirmar: um “dever 

sui generis…. da raça humana em direção a si mesma ” (KANT, 2001c, 6:97) para tornar-se 

coletivamente digna da felicidade prometida em SBi. 

2.2 O argumento Kantiano para o Sumo Bem 
Pasternack e Rossi vão afirmar em (PASTERNACK; ROSSI, 2014, p. 27) que embora a 

Crítica da Razão Prática seja frequentemente vista como a obra padrão da doutrina do sumo bem 

de Kant, alguns autores colocam a questão de que talvez seja melhor tomá-la como um texto de 

transição, já que seu argumento para o sumo bem é bem diferente daqueles que vêm depois. Além 

disso, sua caracterização do postulado da imortalidade se desvia do que é encontrado nas outras 

discussões publicadas por Kant sobre o tema. Dessa forma, Pasternack e Rossi (2014, p. 27)  vão 

sugerir que ao invés de usá-lo como modelo para um argumento para o sumo bem, que une seus 

diferentes tratamentos através do que é convencionado chamar de período crítico, é melhor ver 

essa doutrina fundamental da filosofia da religião de Kant como evoluindo através das décadas 

de 1780 e 1790.  Assim, consideramos quatro argumentos distintos para o sumo bem, um de cada 

uma das três Críticas e um quarto, encontrado no primeiro Prefácio do livro Religião (KANT, 

2001c). 

2.2.1 O argumento de Kant sobre o Sumo Bem na Crítica da Razão Pura 

No cânon da Razão Pura da Crítica da Razão Pura, o argumento de Kant para o sumo bem 

repousa sobre um resquício de sua filosofia pré-crítica. Pasternack e Rossi afirmam em 

(PASTERNACK; ROSSI, 2014, p. 28) que apesar de o ano de 1781 ser geralmente usado para 
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demarcar o ponto de transição para seu período filosófico considerado maduro, ainda levará 

alguns anos até que esse período realmente venha a existir, ou pelo menos antes de Kant articular 

completamente a concepção de motivação moral que capacita o indivíduo a agir por pura razão 

prática. Assim, a visão de ação moral na Primeira Crítica, a visão que ali o atrai para o sumo bem, 

não é a da Fundamentação da Metafísica dos Costumes ou de suas obras subsequentes. 

Ao longo de seus anos pré-críticos, e permanecendo ainda na Primeira Crítica, a concepção 

de moralidade de Kant foi dividida entre as teses racionalista e sentimentalista. Ele aderiu à  

alegação do primeiro grupo de que a moralidade deve ser como à lei, seu princípio de avaliação 

da obrigação precisa ser universal e necessário. Mas ele seguiu a visão dos sentimentalistas de 

que o princípio de realização ou execução é impulsionado pelo desejo afetivo.  

De forma similar, no cânon da Primeira Crítica, Kant propõe que “as ideias majestosas de 

moralidade são, com certeza, objetos de aprovação e admiração, mas não incentivos para 

resolução e realização” (KANT, 2001, A 813/B 841). Assim, para que façamos um movimento, 

com origem na nossa consciência de um princípio moral, em direção a uma ação que pelo menos 

esteja de acordo com isso, ainda precisamos de algo que possa nos levar a agir de acordo com “as 

ideias majestosas da moralidade”, para transformá-las em “incentivos para a resolução e a 

realização”. Na época da Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Kant vem, é claro, 

ver a própria razão prática pura como capaz de efetivar essa motivação. Mas na Primeira Crítica, 

no início do Período Crítico, ele continua a seguir a visão sentimentalista de que a razão é 

impotente quanto a motivação: “o homem não tem tal organização secreta, que possa ser motivada 

por fundamentos objetivos”. 

Consequentemente, o cânon propõe que “conectemos as consequências apropriadas com 

seu governo a priori e assim, elas levem consigo promessas e ameaças” (KANT, 2001, A 811/B 

839). Sem esses incentivos, as “majestosas ideias” da moralidade não teriam nenhuma conexão 

com nossas vidas práticas. Elas poderiam ser "objetos de aprovação e admiração" (KANT, 2001, 

A 813/B 841), mas seriam impotentes e "invenções vazias do cérebro" (A811 / B839). É aqui que 

a esperança por felicidade ganha sua justificação. A estatura da moralidade depende do fato de 

ela ter alguma maneira de se conectar com nossas vontades, e a conexão é estabelecida aqui pela 

esperança de ser recompensado, se a pessoa obedecer, e o medo da punição, se ela não obedecer. 

Através dessa conexão, “o sistema de moralidade é, portanto, inseparavelmente combinado com 

o sistema de felicidade” (KANT, 2001, A 809/B 837). 

É em relação à conexão entre felicidade e moralidade que Kant introduz a doutrina do sumo 

bem: “Chamo a idéia de tal inteligência, na qual a vontade moralmente mais perfeita, combinada 
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com a mais alta bem-aventurança, é a causa de todos. felicidade no mundo, na medida em que 

está em relação exata com a moralidade (como a dignidade de ser feliz), o ideal do sumo bem ” 

(KANT, 2001, A 810/B 839). O SBi é apresentado como o objeto da esperança, que é 

racionalmente justificado para que as “idéias majestosas” da moralidade possam ser aceitas como 

comandos sobre nós, o que “não poderiam ser se não conectassem as consequências apropriadas 

com seu governo a priori, e assim levar consigo promessas e ameaças” (KANT, 2001, 

A 811/B 840). 

2.2.2 O Argumento de Kant sobre o Sumo Bem na Crítica da Razão Prática 

Em sua análise acerca da abordagem de Kant sobre o sumo bem na na Crítica da Razão 

Prática, Pasternack e Rossi (2014, p. 30) afirmam que a partir dos avanços em sua teoria da ação 

encontrados na Fundamentação da Metafísica dos Costumes e posteriores, o argumento da 

Primeira Crítica em favor do sumo bem torna-se inócuo. Não há mais necessidade da esperança 

de felicidade para motivar os indivíduos a agir moralmente e, de fato, tal motivação passa a ser 

considerada inadequada para nossa verdadeira vocação moral. Os deveres não precisam apenas 

ser promulgados, mas devem ser adotados para o seu próprio bem. Assim, com o poder 

motivacional da própria razão prática pura, as “ideias majestosas de moralidade” podem e devem 

servir como “incentivos para [sua própria] resolução e realização”. 

No entanto, Kant não abandonou seu compromisso com o sumo bem. Em vez disso, ele 

lançou um novo papel, anunciado na "Dialética da razão prática pura" da Crítica da Razão 

Prática. Assim como a Primeira Crítica contém uma Dialética Transcendental dedicada à 

faculdade da razão em seu emprego teórico, assim também temos na Segunda Crítica, uma 

investigação sobre a busca da razão prática pela “absoluta totalidade de condições para um 

determinado condicionamento” (KANT, 2017, 5:107). Mas há uma diferença profunda entre as 

duas dialéticas. 

Na Primeira Crítica, Kant faz um enorme esforça para expor os erros que podem surgir da 

busca da razão teórica pela condição incondicionada. Essa abordagem pode gerar várias ilusões, 

que podem nos levam ao erro. Estes últimos podem ser evitados desde que esses “focos 

imaginários” sejam utilizados apenas de maneira regulatória, tal como para facilitar a investigação 

científica através do estabelecimento de vários objetivos esperados. No entanto, Kant afirma que 

a busca da razão pela condição incondicionada nos leva a nos apegarmos ao que deveria ser 

apenas princípio regulador e tratá-los, em vez disso, como princípios ou entidades 

transcendentalmente reais. 
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Assim, o objetivo primário da dialética da Primeira Crítica é evitar que ocorra uma transição 

partindo da ilusão em direção ao erro. Começa por identificar a causa dessa transição, ilustra no 

que se torna a filosofia, e assim procura nos desiludir de erros tão duradouros. A partir de seus 

parágrafos iniciais, parece como se a Dialética da Segunda Crítica fosse oferecer uma exposição 

similar da razão em seu emprego prático. Começa comparando comparando-se com a explicação 

anterior, afirmando que “a razão em seu uso prático não é melhor. Isto é, como razão prática pura, 

da mesma forma busca o incondicionado para o praticamente condicionado (que repousa sobre 

inclinações e necessidades naturais)” (KANT, 2017, 5:108). No entanto, à medida em que se 

avança, é possível descobrir que o destino da busca da razão prática pela condição incondicionada 

é bem diferente do que Kant apresenta na dialética da Primeira Crítica. Logo em seguida a esta 

citação, Kant identifica o sumo bem como o objeto que realiza a busca da razão prática pura; mas 

ao invés de declarar que ele é uma ilusão e nos alertar contra a afirmação, ele se lança em sua 

defesa e dos postulados necessário para sua realização. 

Segundo (WOOD, 2008), Kant tinha uma razão para afirmar o Sumo bem no cânon da 

Primeira Crítica. Mesmo às vésperas do Período Crítico, afirma Wood (2008), Kant ainda 

precisava de algum princípio afetivo através do qual “as majestosas ideias de moralidade” 

pudessem se tornar “incentivos para a resolução e realização” (KANT, 2001, A 813/B 841). Ele 

então volta-se para a esperança de felicidade oferecida pelo sumo bem como o fundamento de 

motivação para a ação moral. Mas após os desenvolvimentos registrados pela primeira vez na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, essa estratégia não poderia mais ser usada.  

Quando se ultrapassa a introdução feita por Kant da possibilidade do agir a partir do dever, 

o sumo bem não pode mais ser justificado como fora feito na Primeira Crítica. Isso é algo que 

Kant parece reconhecer, quando afirma que “muito embora o sumo bem possa ser o objeto inteiro 

da razão prática pura, isto é, de uma vontade pura, não é por essa razão que ele deva ser tomado 

como seu terreno determinante” (KANT, 2011a, 5:109). Wood (2008) vai afirmar que essa 

“citação ilustra ainda mais a mudança na forma como Kant emprega o sumo bem, rejeitando seu 

papel anterior de agente motivador e reposicionando-o, por razões práticas, mais como um 

princípio arquitetônico”. É agora lançado como o "objeto inteiro" ou "totalidade incondicionada 

do objeto da razão prática pura" (5: 108). Colocado sucintamente, este objeto funciona como a 

condição incondicionada para a razão prática pura. É o objeto cujos princípios a faculdade procura 

trazer  para a unidade sistemática. Pode ser vista nessa alegação uma atitude muito diferente em 

relação à busca do incondicionado na razão teórica versus prática. Pode-se perceber na dialética 

da Primeira Crítica que devemos nos proteger contra tais objetos e considerá-los como ilusões 
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lançadas pelos devaneios da razão. No entanto, na dialética da Segunda Crítica, Kant realiza a 

busca da razão prática por um objeto que pode servir como sua condição incondicionada. 

Seria demasiado questionador explicar esta diferença simplesmente como resultado da 

Dialética do primeiro ter a ver com a razão teórica, enquanto o último diz respeito à razão prática. 

Simplesmente apelar para essas duas modalidades ou aplicações da razão não explica por que esta 

última é justificada em sua busca e adoção do que é tomado como ilusão e erro na primeira. 

Portanto, precisamos enfrentar a questão de por que estamos justificados em afirmar a condição 

incondicionada da razão prática, mas não teórica. 

Assim, embora a distinção entre a razão teórica e a prática seja pertinente à questão sobre 

o que justifica nosso consentimento ao sumo bem, uma descrição mais precisa de como ela é 

pertinente ainda é necessária. A Segunda Crítica deve fornecer algum argumento, subjacente às 

necessidades da razão prática, para explicar por que em sua dialética, versus a da Primeira Crítica, 

podemos aceitar sua busca da condição incondicionada e o objeto que ela identifica com esta 

condição de merecimento de consentimento legítimo e válido. 

Como já foi apresentado anteriormente, o argumento da Primeira Crítica para o sumo bem 

está enraizado na nossa necessidade de encontrar alguma motivação para agir moralmente, 

embora essa não seja a forma como Kant defende o sumo bem na Segunda Crítica. Fica claro que 

a questão não pode se assentar sobre as necessidades motivacionais humanas. Ao invés disso, 

assim Kant argumenta, é o caso de a autoridade da própria lei moral dependa do sumo bem: 

Agora, com a promoção do bem maior [sumo bem], que esta conexão [entre moralidade 
e felicidade] contém em seu conceito, é um objeto necessário a priori de nossa vontade 
e inseparavelmente ligado à lei moral, a impossibilidade da primeira também deve 
provar a falsidade da segunda. Se, portanto, o sumo bem é impossível de acordo com 
regras práticas, então a lei moral, que nos comanda a promovê-la, deve ser fantástica e 
direcionada para fins imaginários vazios e, consequentemente, deve ser falsa em si 
mesma3. (KANT, 2015, 5:114, p. 92) 

Na concepção apresentada por Pasternack e Rossi (2014, p. 33) a citação acima apresenta 

o argumento central a respeito do sumo bem registrado na Crítica da Razão Prática. Ela apresenta 

a garantia intangível que justifica o nosso consentimento à doutrina e, portanto, também o que 

justifica a dialética da Razão Prática Pura ter um resultado mais positivo do que a sua contraparte 

teórica. Em contraste com o foco que a Primeira Crítica coloca sobre o SBi, vemos na Segunda 

 
3 “Now, since the promotion of the highest good, which contains this connection in its concept, is an a priori 
necessary object of our will and inseparably bound up with the moral law, the impossibility of the first must 
also prove the falsity of the second. If, therefore, the highest good is impossible in accordance with practical 
rules, then the moral law, which commands us to promote it, must be fantastic and directed to empty 
imaginary ends and must therefore in itself be false.” 
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Crítica, um argumento que é, ao contrário, baseado no SBd. Pelo menos, da forma como é 

apresentado na passagem acima, nosso dever de promover o sumo bem está “inseparavelmente 

ligado à lei moral” e, como tal, seguindo a lógica do “dever implica poder” (ought implies can), 

o “dever” (ought) de SBd exige que o SBi seja possível. 

2.2.3 O argumento de Kant para o Sumo Bem na Crítica da Faculdade de Julgar 

Enquanto a Segunda Crítica trata a doutrina do sumo bem como construída dentro da 

estrutura justificatória da razão prática pura, a Terceira Crítica atribui ao sumo bem uma função 

muito mais modesta. Em pelo menos duas passagens, Kant explicitamente renuncia à alegação 

da Segunda Crítica de que a autoridade da lei moral depende do Bem Maior. A primeira destas 

passagens é a seguinte:  

Esta prova… não pretende dizer que é tão necessário assumir a existência de Deus como 
é reconhecer a validade da lei moral, daí que quem quer que seja que não consiga se 
convencer do primeiro pode julgar-se livre da obrigação do segundo. Não! ... Todo ser 
racional ainda teria que se reconhecer como para sempre, estritamente ligado aos 
preceitos da moral; porque suas leis são formais e comandam incondicionalmente sem 
consideração pelos fins4 (KANT, 2002, 5:451, tradução nossa). 

Então, alguns parágrafos depois, ele acrescenta que mesmo se alguém se convencesse de 

que não há Deus e que não haveria uma distribuição final de recompensas e punições, seria um 

erro "por conta disso ... considerar as leis do dever como sendo meramente imaginárias, inválidas 

e não obrigatórias ” (KANT, 2002, 5:451). 

A Terceira Crítica sedimenta a distinção entre o sumo bem como um estado de coisas ideal 

e como um dever de “lutar por” (KANT, 2002, 5:450). Ela também continua endossando os 

postulados acerca de Deus e da Imortalidade como necessários para a realização do primeiro 

(KANT, 2002, 5:452; 5:469; 5:471). Mas seu argumento é mais parecido com o apelo, muito mais 

simples, da Crítica da Razão Pura, às nossas necessidades motivacionais. Como na Primeira 

Crítica, assim também na Crítica da Faculdade de Julgar, Kant argumenta que nossa motivação 

para seguir a lei moral depende da felicidade que ela promete àqueles que são dignos dela, embora 

em sua forma revisada, a motivação que o sumo bem oferece torna-se meramente um suporte que 

ajuda a manter nosso compromisso com a moralidade. 

Para Wood (2008), esse retorno a um argumento de motivação não implica, contudo, um 

abandono do poder motivacional da razão prática pura. Em vez disso, como agentes imperfeitos, 

 
4 “This proof…is not meant to say that it is just as necessary to assume the existence of God as it is to 
acknowledge the validity of the moral law, hence that whoever cannot convince himself of the former can 
judge himself to be free from the obligation of the latter. No!… Every rational being would still have to 
recognize himself as forever strictly bound to the precepts of morals; for its laws are formal and command 
unconditionally without regard to ends” 
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influenciados pela inclinação, Kant reconhece que nosso compromisso com a moralidade é frágil. 

Enquanto ele em outro lugar caracteriza nosso compromisso moral como vulnerável a desejos 

egoístas, aqui ele acrescenta também que nosso confronto com “todos os males da pobreza, 

doença e morte prematura” (KANT, 2002, 5:452), poderia levar ao desespero moral. Dessa forma, 

enquanto a autoridade da lei moral não é aqui tornada contingente à possibilidade de SBi, nosso 

compromisso com a lei o é. Na concepção kantiana, precisamos, portanto, acreditar no sumo bem 

e, com ele, nos postulados de Deus e na Imortalidade. 

Embora Kant não afaste sua visão de que a razão prática pura pode nos levar à ação, ele 

qualifica sua força motivacional e nos apresenta como moralmente frágeis, carentes de força 

suficiente para repelir as ameaças psicológicas decorrentes do "caos sem propósito da matéria" 

(KANT, 2002, 5:452). Apesar de afirmar que geralmente nós temos autocontrole suficiente para 

não ceder aos nossos desejos, parece que o medo e o desespero parecem agora capazes de 

condicionar nossa autonomia; e quando eles se apoderam de nós, devem ser combatidos com uma 

motivação afetiva diferente, qual seja: a esperança. É interessante notar que isso dê ao sumo bem 

um papel que parecerá bastante apropriado para muitos crentes religiosos, pois apresenta nossa 

necessidade de religião como aquela que é tirada de uma luta subjetiva interna sobre o sentido de 

nossa existência. 

2.2.4 O argumento de Kant para Sumo Bem na Obra Religião 

Segundo (DUDLEY;ENGELHARD, 2011) não é incomum envolver o argumento de Kant 

acerca do sumo bem no primeiro Prefácio da Religião dentro do argumento da Terceira Crítica. 

Enquanto ambos apresentam o sumo bem em relação às necessidades da nossa condição humana, 

ao invés de fundamentados na própria arquitetura da razão prática, uma falha do argumento da 

Terceira Crítica é que ela coloca o sumo bem à margem da vida prática dos indivíduos. Isto é, seu 

argumento implica que um agente poderia sustentar seu compromisso com a Lei Moral se, por 

sorte, estivesse protegido das verdades mais duras da vida. Pois é através do impacto que as 

tragédias têm em nossa resolução moral que precisamos do suplemento motivacional oferecido 

pelo sumo bem. 

Em contraste, o argumento do primeiro prefácio da Religião liga o sumo bem com um 

elemento presenta na vida prática dos seres humanos. Conforme descrito no texto, Kant afirma 

que estamos inevitavelmente preocupados com o “destino” de nossas ações. Embora “a 

moralidade possa perfeitamente bem abstrair-se completamente dos fins” (KANT, 1998b, 6:4), é 

“natural ao ser humano, ter de considerar em toda ação, além da lei, também um fim” (KANT, 

1998b, 6:7n). Isto, ele descreve ainda como “uma das limitações inevitáveis dos seres humanos” 
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(KANT, 1998b, 6:7n) e quando escolhemos, inevitavelmente temos alguma expectativa, alguns 

resultados pretendidos para os quais a escolha é orientada. 

Enquanto a retidão de uma ação permanece fundamentada na própria lei moral, a afirmação 

de Kant aqui é que, considerando o que somos como seres humanos, interessados nos resultados 

de nossas ações, nosso compromisso com a lei moral também nos compromete com um resultado 

que “Simplesmente não podemos prescindir” (KANT, 1998b, 6:5). O sumo bem é, portanto, o 

resultado que os agentes morais assumem como “ponto especial de referência para a unificação 

de todos os fins” (KANT, 1998b, 6:5). Ele reflete a relação moralmente adequada entre os 

interesses conflitantes da moralidade e do interesse próprio e, portanto, pelo menos para aqueles 

agentes que priorizam a moralidade sobre a felicidade, em relação à primeira como a condição 

apropriada para a segunda, SBi será o “para onde”, o destino, a direção pretendido por suas ações. 

Em outras palavras, aqueles que se comprometem com a prioridade da moralidade sobre o 

interesse próprio da mesma forma, devido à sua “necessidade natural” de direcionar suas ações 

para um fim, comprometem-se a um fim que reflita essa priorização. SBi será esse fim, pois 

estabelece a moralidade como a condição para a felicidade, e assim une essas duas extremidades 

em uma, sintetizando-as sob uma regra estabelecida pela moralidade, a saber, que a felicidade 

deve ser distribuída de acordo com o valor moral. 

No entanto, como em outros textos, Kant afirma novamente que este não é um fim que 

possamos realizar. É o fim que os agentes morais vão querer obter, e também quererão ver suas 

ações como de alguma forma direcionadas a ela. Portanto, por um lado, para Kant devemos 

postular Deus e a imortalidade como condições necessárias para a distribuição justa da felicidade; 

mas, por outro lado, o que contribuímos para a realização do SBi é o nosso valor moral. Assim, 

as partes um e dois da obra A Religião nos Limites da Simples Razão elaboram sobre nossas 

questões morais circunstanciais, o que significa ser moralmente indigno e o que devemos fazer 

para nos tornarmos dignos. A parte três da Religião, muda da dinâmica moral individual para a 

coletiva, pois Kant ali explica que a SBg é um dever, não dos seres humanos em relação aos seres 

humanos, mas da raça humana em direção a si mesma (KANT, 1998b, 6:97). Embora ainda seja 

dado a Deus a responsabilidade pela distribuição da felicidade, cabe a nós povoarmos SBi e para 

este fim, “cada um deve conduzir-se como se tudo dependesse dele ” (KANT, 1998b, 6:101). 

Desse modo, se um dia de julgamento estivesse por vir e ninguém fosse digno das bênçãos de 

Deus, então esse julgamento traria consigo uma justiça que ofereceria apenas punição. A 

felicidade ainda seria proporcional ao valor moral, mas sem ninguém merecedor de felicidade, 
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nenhuma felicidade seria conferida. Assim, sem nossos esforços, o SBi seria apenas uma casca 

vazia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos neste artigo fazer um levantamento introdutório acerca da teoria moral de 

Immanuel Kant, abrangendo o método a priori adotado pelo filósofo. Além disso, o artigo se 

preocupou em apresentar e dar conceito a elementos chave da filosofia moral kantiana, tais como: 

dever, valor moral, boa vontade, virtude e vício, apresentando os conceitos chave de imperativo 

categórico e hipotético, como pano de fundo para o entendimento do conceito de sumo bem 

elaborado por Kant. A segunda parte do artigo, foi realizada em torno do entendimento e 

organização de ideias a respeito do conceito chave sobre o qual este artigo se debruçou: o sumo 

bem. Neste etapa, fizemos a conceituação da ideia de sumo bem, em diversos momentos da 

produção de Kant, seguido posteriormente para a compreensão do argumento elaborado pelo 

filósofo para justificar o sumo bem nas suas três críticas e também em sua obra sobre religião. 

A partir do esforço inicial empregado neste trabalho de investigação filosófica, abrem-se 

novas possibilidades de desenvolvimento e desdobramento do tema, oferecendo terreno fértil para 

esforços que possam utilizar, com um pouco mais de aprofundamento, os conceitos organizados 

e apresentados aqui, na elaboração de estudos sobre teorias atuais de justiça e de filosofia política 

e jurídica, podendo oferecer parâmetro objetivo de comparação e avaliação das proposições 

dessas teorias, com um referencial filosófico bastante sólido. 
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