Nessa obra, intitulada A dignidade da natureza ecológica a partir de
Kant: uma releitura teleológica, a autora apresenta aos leitores sua
pesquisa que se conecta com o tema da filosofia da natureza para
atualizar o debate ecológico. Para isso, dialoga com Immanuel Kant
para explicitar todo o potencial de sua filosofia, ampliando conceitos
basilares como dignidade, natureza e teleologia entre outros. Nesse
sentido, reconstrói, inicialmente, o conceito de dignidade humana para
torna-lo coextensivo com a dignidade da natureza e, em seguida, com
ousadia cunha sua inserção na natureza ecológica; e, enfim, defende a
tese da “dignidade da natureza ecológica”. Ela segue o texto kantiano,
porém, tem a coragem de ampliar os seus conceitos pondo-os em
contextos de sociedades plurais, para dar razões e justificações aos
novos cenários e problemas filosóficos. (Agemir Bavaresco)
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PREFÁCIO

A Profa. Cleide Calgaro neste livro “A dignidade da natureza ecológica a partir
de Kant: uma releitura teleológica” apresenta aos leitores sua pesquisa que se conecta
com o tema da filosofia da natureza para atualizar o debate ecológico. Para isso, ela
dialoga com Immanuel Kant para explicitar todo o potencial de sua filosofia,
ampliando conceitos basilares como dignidade, natureza e teleologia entre outros.
A Pesquisadora Cleide reconstrói, inicialmente, o conceito de dignidade
humana para torna-lo coextensivo com a dignidade da natureza e, em seguida, com
ousadia cunha sua inserção na natureza ecológica; e, enfim, defende a tese da
“dignidade da natureza ecológica”. Ela segue o texto kantiano, porém, tem a coragem
de ampliar os seus conceitos pondo-os em contextos de sociedades plurais, para dar
razões e justificações aos novos cenários e problemas filosóficos.
É possível ampliar o conceito de dignidade humana em dignidade da natureza?
Como atualizar a filosofia da natureza em contextos de aquecimento global e
destruição planetária? Qual é a estratégia para articular a parte e o todo através do
“fim”, enquanto finalidade que é coextensiva a todos os seres? São algumas das
questões que a Professora Cleide problematiza e atualiza com a força argumentativa
que exigem as urgências de nosso entorno e contorno planetário: nossa “Casa
Comum”.
Agemir Bavaresco.
Professor e Coordenador – Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
Escola de Humanidades – PUCRS.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como tese central a ampliação do conceito de dignidade em
Kant para além do enfoque especista e humano, tendo em vista sua aplicação à
ecologia. A hipótese de trabalho é que, sobretudo na Crítica da faculdade do juízo, é
possível depreender a referida ampliação da dignidade à natureza em um sentido
ecológico, no qual para tal se utilizará dos juízos reflexivos estéticos e os teleológicos.
No caso dos juízos estéticos, estudos em que Kant apresenta o belo e o sublime,
demonstra-se a possibilidade de se ampliar a dignidade à natureza ecológica. Já, nos
juízos teleológicos, a natureza é vista como um organismo, ganhando, assim,
autonomia. Portanto, tanto nos juízos estéticos quanto nos teleológicos existe a
possibilidade de a natureza buscar uma ascensão, sendo que a sua relação já não é mais
a de posse ou de domínio instrumental, mas sim de respeito e dignidade, no qual a
doação e a gratidão são fatores importantes. Com isso, observa-se que, além da Crítica
da faculdade do juízo, utilizam-se demais obras kantianas, explicitadas abaixo, para
se chegar a essa concepção, haja vista a necessidade de se comprovar a hipótese de
ampliação do conceito kantiano para à natureza ecológica. Essa meta será realizada
pelo conceito de sublime e natureza contingente com vistas a desarticular o
conceitualismo e subjetivismo transcendental.
Apesar de a dignidade kantiana possuir uma forte vinculação com o conceito de
humanidade em vista da autonomia e da razão, postula-se que isso constitui um
aspecto relevante na filosofia moral de Kant, mas que, no entanto, não pode esgotar a
riqueza do conceito; restringi-lo a um viés meramente antropocêntrico, implica
obliterar todo o potencial de abrangência ecológico. Dessa maneira pretende-se
efetuar a ampliação do caráter estrito de dignidade em Immanuel Kant associado à
ideia de liberdade enquanto autonomia quando o autor defende que esse postulado é
a fonte da dignidade humana; com isso, pretende-se vislumbrar a possibilidade de se
ampliar a dignidade para os seres não humanos, neste caso específico, à natureza
ecológica.
Dentro de um recorte ético, a dignidade humana para Kant tem estreita relação
com a autonomia que consiste na capacidade que os indivíduos têm de
autodeterminação, opondo-se à heteronomia que é deixar determinar a vontade a
partir de influências externas, seja a partir de outras vontades, crenças, instituições,
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poderes, impulsos, etc. Assim, ao ser autônomo, a pessoa é livre, ou seja, é autora das
leis que segue. Contudo, a dignidade humana não se restringe à autonomia, essa
autonomia é a efetivação da liberdade que, na Fundamentação da metafísica dos
costumes e na Crítica da razão prática (8, §58), Kant, em nível ético, acaba dividindo
a liberdade em liberdade negativa (independência dos móbiles sensíveis) e positiva
(que é autonomia, capacidade de autolegislação). Quando se seguem e se definem as
leis, ascende-se ou eleva-se ao nível de liberdade, pois ser livre é um exercício de
autonomia. Então, projetar as leis é a condição fundamental para a pessoa ser livre ao
garantir a sua liberdade; desta forma, ao mesmo tempo, se é digno. Desse modo, Kant
entende que para ser humano não se atribui preço, visto que deve ser considerado
como um fim em si mesmo em virtude de sua autonomia, haja vista que o ser humano
é um ser racional. Assim sendo, a autonomia é um forte componente da dignidade
humana em Kant; porém, ela não a esgota, visto que mesmo os seres que não são
autônomos são livres e não podem ser usados como meios, pois são fins em si mesmos.
A dignidade seria o valor que está no ser humano o que não possui preço e não
se pode substituir por algo que seja equivalente. Nessa medida, a dignidade acaba
sendo uma qualidade inerente aos seres racionais: no caso em tela, o ser humano
enquanto entes que são morais, na medida em que vão exercer sua autonomia através
da razão prática; esses seres humanos acabam construindo a sua dignidade que é
vinculada com a autonomia para que haja o exercício da razão prática. Assim, na
medida em que a liberdade estaria imbricada no exercício da razão prática, os seres
humanos possuem autonomia e têm a dignidade. Importante salientar que o indivíduo
não tem dignidade somente na medida em que é autônomo, visto que o ser humano
que possui alguma dependência ou mesmo doença também é portador da dignidade.
Nessa configuração, é preciso entender que, para que haja dignidade, é
necessária boa vontade e dever, além do elemento crucial que seria um fim em si
mesmo. A boa vontade não seria boa por aquilo que ela promove ou realiza, mas tão
somente pela noção do querer, isto quer dizer, é boa em si mesma. A boa vontade é boa
em si mesma, não podendo ser boa em vista de um resultado ou de uma finalidade da
ação. No caso do dever, pode-se conceituá-lo pela necessidade de que uma ação deve
respeitar à lei, e o ser humano deve se comportar por dever, respeitando a ela e, como
consequência desse ato, tem-se um comportamento moral. Conclui-se que somente os
seres racionais podem atuar de forma a vislumbrar um fim em si mesmo, ou seja, são
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capazes de criar leis, que são racionais, indo além das leis naturais com o intuito de
universalizá-las e obedecer a elas de acordo com um dever e, portanto, haveria boa
vontade.
Salienta-se que, para estudar a ampliação da dignidade humana para a natureza
ecológica o objeto de estudo será a Crítica da faculdade do juízo e de outras obras,
como a Crítica da razão pura, a Crítica da razão prática, À Paz Perpétua, etc., que
possibilitam responder o seguinte problema: Como é possível ampliar o conceito de
dignidade à natureza no sentido ecológico em Kant a partir de suas obras?
Os problemas específicos a serem enfrentados são: (a) Qual o sentido do
conceito kantiano de dignidade e como ampliá-lo para além do componente especista?
(b) Qual o caminho para tal ampliação? Como dito, a hipótese central é que a referida
ampliação dá-se a partir da Crítica da faculdade do juízo e de demais obras kantianas,
tendo o intuito de contrariar a restrição da autonomia ao especismo e, ipso facto,
ampliar o conceito de dignidade, colocando como centro das discussões a natureza
enquanto contingência e meio ambiente. Importante salientar que no trabalho denotase que a natureza não tem dignidade para Kant, contudo, a mesma não a dispõe no
sentido moral e especista, mas no sentido ampliado sim, ou seja, possui dignidade.
Com isso, o método utilizado é o hipotético-dedutivo, tendo como base a
reflexão a partir das obras kantianas e de comentadores a fim de verificar a
possibilidade e a assimetria para a resolução do problema proposto. Outrossim, a
pesquisa é de cunho bibliográfico, bebendo em fontes de teóricas acerca do tema, o
qual, a partir da interpretação das teorias existentes, buscar-se-á uma melhor
compreensão acerca da questão, para ser possível a efetivação da proposta ora
apresentada como tema do trabalho.
O presente trabalho dividir-se-á em três capítulos, a fim de responder e tentar
comprovar a hipótese e o problema proposto.
No primeiro capítulo se sopesam acerca da dignidade a partir das obras
kantianas, verificando as principais questões como conceitos, restrições, simetrias,
assimetrias e possibilidades. Também se tenta alargar o conceito para além do
especismo kantiano, tentando demonstrar que pode se ter uma viabilidade de
ampliação do conceito para além do humano, no caso, para a natureza ecológica.
A partir disso abordam-se as questões referentes a pensamentos favoráveis e
contrários ao problema apresentado no trabalho, tendo como finalidade demonstrar a
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questão principal deste estudo. Posteriormente se estudará a dignidade da pessoa
humana a partir da obra kantiana Fundamentação da metafísica dos costumes, onde
se examinam os contornos da dignidade da pessoa humana, as quais, para o autor, o
homem deve ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como um meio, sendo
esse o elemento finalístico, além do que se deve atribuir outro componente que é a
autonomia da vontade, a qual o filósofo considera o princípio supremo da moralidade.
Desse modo, trata-se dos conceitos como boa vontade e demonstra-se que sua
formação depende da razão prática pura que determina a vontade de modo a priori.
Assim, o homem encontra dificuldade para agir conforme as determinações da razão
devido a sua própria natureza, que acaba se desviando para as inclinações e a
sensibilidade; contudo, esse homem tem a liberdade e o dever o qual o guia para a
razão prática e para a boa ação.
Adiante, intenta-se, a partir das obras kantianas Metafísica dos costumes, na
seção Doutrina da virtude, a Ideia de uma história universal de um ponto de vista
cosmopolita e a Antropologia de um ponto de vista pragmático vislumbrar uma nova
tentativa para ampliar a dignidade para natureza além do especismo. Nos parágrafos
16 a 18 da Doutrina da virtude, no livro Metafísica dos costumes, Kant permite que se
trabalhem as questões relacionadas com o fato do ser humano possuir deveres para
com os outros seres, os não humanos, levando a consideração importante para elucidar
o problema do trabalho a ser respondido no capítulo final. No que se refere à obra Ideia
de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, Kant denota que a
história transita em uma movimentação entre natureza e liberdade, ou seja, a natureza
tem disposições que estão nos seres humanos. Dessa forma, a história do homem
estaria sendo conduzida por uma visão que é cosmopolita, em que a visão cosmopolita
vem a ser uma tentativa de elaborar uma história que seja universal para o mundo,
conforme um plano providencial da natureza que vise à perfeita união civil na espécie
humana, tendo como base condutiva a razão. Por fim, sopesa-se de forma breve a obra
Antropologia de um ponto de vista pragmático considerando-se as questões voltadas
ao egocentrismo e ao humanismo, com o intuito de vislumbrar novas alternativas para
se ampliar a dignidade à natureza.
Também no presente capítulo, apresentam-se algumas restrições e problemas
advindos da dignidade kantiana em que se pretende demonstrar a possibilidade de
alargar o conceito do autor. Desse modo, far-se-á um apanhado das problemáticas
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advindas da obra kantiana com o intuito de demonstrar no terceiro capítulo como é
possível superá-las e ir além delas.
No segundo capítulo, estuda-se o sentido da natureza e como seria possível
buscar uma natureza ecológica. Visa-se estudar esse conceito a partir de uma série de
autores para compreender a função da natureza e o porquê de ser merecedora da
ampliação da dignidade. Após se pesquisam os conceitos de natureza a partir das obras
de Immanuel Kant. Importante salientar que, quando se utilizar a palavra “homem”,
terá sinônimo de “ser humano”, em que no campo filosófico e social corresponde a
todos os gêneros humanos existentes, sem que haja distinção de qualquer natureza.
Para esse capítulo, far-se-á um breve estudo acerca da Crítica da razão pura,
onde se analisa a obra para compreender a natureza sob a ótica mecânico-causal, ou
seja, aqui, há uma concepção mecanicista. A natureza, nesse caso, é pensada por meio
de causas e efeitos que se ligam. Observa-se que esse conceito possui um efeito
negativo sobre a capacidade da razão, visto que a coibiria de ampliar seus limites e terse-ia um mundo puramente fenomênico, o que acabaria por restringir a realidade. Por
causa disso, parte-se para a análise da segunda crítica, a da Razão Prática.
Na Crítica da razão prática, Kant denota que tanto na razão especulativa como
na razão prática se tornariam duas formas sistemáticas de entender o mundo
representado. O fenômeno que seria caracterizado como tudo o que se pode montar
por meio da razão prática, mas não se teria a coisa, o acesso à coisa em si, ou seja, ao
noúmeno. No caso do conceito de natureza, que acaba sendo formado a partir de uma
nova concepção, que é vista como natureza suprassensível, caracterizando-se pelo fato
do mundo em que os conceitos de liberdade e de lei moral são refletidos como
elementos que influenciam a consecução das ações dos seres humanos. Além disso,
faz-se um breve estudo da natureza na obra À paz perpétua, na qual, a natureza acaba
sendo vista como um todo organizado aproximando-se muito da concepção da
Terceira crítica (também chamada de Crítica do juízo). A natureza nessa obra é
pensada como providência, ou seja, um mecanismo da natureza que providencia ao
homem sua organização na Terra.
Por fim, analisa-se a Crítica da faculdade do juízo, discutindo-se questões
referentes à beleza natural/artística e ao pensamento biológico. Dessa forma, parte-se
da discussão dos juízos estéticos que vão além da razão. Em contrapartida, Kant
averígua os limites daquilo que se pode distinguir pela nossa faculdade de julgar,
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levando em consideração não apenas a razão, mas também a memória e o sentimento,
sendo que o juízo acaba sendo reflexionante. Com outras palavras, juízo reflexivo é
regulativo permitindo ao juízo de finalidade o estudo dos fenômenos que são naturais,
contudo, não abandona o princípio do mecanismo de causalidade existente e que se
opera na natureza. A natureza surge como uma totalidade orgânica, permitindo uma
superação do transcendentalismo entre a natureza mecânico-causal e a suprassensível.
No terceiro capítulo, busca-se uma tentativa de responder ao problema
proposto, estudando se é possível ampliar a dignidade para além do especismo e
atribuí-la à natureza ecológica. Para esse capítulo, depois do estudo das obras de Kant,
vislumbra-se a alternativa de ampliar as restrições do conceito de dignidade ao
humano. Também objetiva uma alternativa no intuito de superar o egocentrismo e o
antropocentrismo advindos dos seres racionais, através da lei universal, em que se
criam máximas universalizantes a partir da boa vontade e do dever racional e como
essa universalização alcança a natureza em sentido ecológico. Pretende-se ampliar e
buscar uma tentativa de superação do conceito de dignidade kantiana para além da
espécie humana, onde os não humanos, no caso em questão, a natureza ecológica pode
ser considerada em sua integralidade como um fim em si mesmo e, não somente como
um meio. Já, posteriormente, vislumbra-se a possibilidade de aplicação da dignidade
para a natureza ecológica a partir Crítica do juízo, na qual serão aplicados os juízos
estéticos e teleológicos. Ao final desse capítulo, investiga-se a probabilidade de
ampliação da dignidade à natureza ecológica e seu fundamento analisando as
possibilidades e assimetrias – isso quer dizer, as discordâncias e desequilíbrios
advindos da teoria – nesse caso, entende-se que é possível a ampliação a partir das
obras kantianas estudadas além da Terceira crítica.
Conclui-se, ao derradeiro do trabalho, que a hipótese principal pode ser
confirmada, visto que, a partir da análise das obras kantianas, principalmente na 3ª
Crítica, pode-se ampliar o conceito de dignidade a natureza ecológica para além do
especismo a partir de uma releitura teleológica. Com isso se permite uma
reinterpretação, a partir de pressupostos kantianos que permitirão confirmar a
questão estabelecida.
O trabalho é fruto de tese de Doutorado em Filosofia defendida no dia 06 de
março de 2020, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.

1. O CONCEITO DE DIGNIDADE EM KANT: SOBRE SUA
RESTRIÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA ALÉM DO ESPECISMO
O presente capítulo vislumbra um estudo da dignidade dos seres racionais a
partir da teoria kantiana. A dignidade kantiana é o valor que confere a tudo aquilo que
não possui preço, isso quer dizer, não é susceptível de ser substituída por algo que seja
equivalente. Inicialmente se conjetura fazer um introito dos autores favoráveis e
contrários à possibilidade de ampliação da dignidade à natureza ecológica para além
do especismo, para posteriormente se comprovar ou não a viabilidade do presente
trabalho.
Assim sendo, trata-se da dignidade, tema que sempre suscita debates, mas
Kant, a partir de elementos da Fundamentação da metafísica dos costumes, exprime
uma nova modalidade de explicação para esse aspecto. A dignidade acaba sendo
fundada na capacidade humana de se propor a um determinado fim e não estritamente
ligado à autonomia. Com essa análise, os seres humanos possuem dignidade
independentemente de suas condições (física, psicológicas etc.), de forma que há a
necessidade de se respeitar à humanidade em nós mesmos e nos demais sempre com
um fim em si mesmo e nunca como meramente um meio.
Com isso visa-se buscar o intuito de verificar a partir de três obras kantianas se
é possível ampliar a dignidade para além da natureza humana que acha-se no direito
de explorar, escravizar, destruir e mesmo matar as demais espécies – aqui
caraterizadas como não humanas –, pois as consideram inferiores.
Na última seção deste capítulo, pretende-se estudar as restrições da dignidade
aplicada somente aos seres racionais, na qual se problematizam algumas questões
como, por exemplo, compreender quem são os seres racionais e se são somente seres
humanos; entender como se cria a lei moral e como se inserem os deveres aos seres
humanos e, por fim, entender onde a natureza aparece nessas problematizações.
Compreende-se que são questões que podem propor assimetrias e potencialidades que
permitem, no último capítulo, a possibilidade e tentativa de resposta para o presente
trabalho.
1.1 Status quaestionis
Objetiva-se demonstrar que é possível ampliar o conceito de dignidade à
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natureza ecológica – definida e estabelecida no capítulo 2, na seção 2.1-. Tem-se a
compreensão de que a natureza ecológica não é dotada de dignidade na visão kantiana,
mas, apesar disso, é possível vislumbrar que não possui dignidade quando é vista pelo
sentido moral e especista; contudo, se houver a observação no sentido ampliado,
entende-se que a natureza ecológica é detentora e há possibilidade de atribuí-la
dignidade.
Para evidenciar essas divergências de possibilidade ou não de ampliação do
conceito de dignidade para a natureza ecológica socorre-se de alguns autores e adeptos
da teoria kantiana. Parte-se de teóricos que permitem o sentido ampliado da dignidade
à natureza ecológica, de cujas ideias far-se-á uma breve análise. Estão fortemente
elencados no capítulo 3, na seção 3.1, momento em que se permite comprovar a
hipótese estabelecida e o problema apresentado.
O conceito de natureza em Kant apresenta uma polissemia, o qual as Três
Críticas e a obra À paz perpétua estabelecem no capítulo 2, nas seções 2.2 e 2.3, a
discussão. Com isso, não há univocidade no conceito, permitindo que haja sua
interpretação alargada. No caso da dignidade, é estudada no presente capítulo, mais
especificamente na seção 1.2 e culminando seu ponto principal na seção 1.4. Aqui Kant
não determina uma conceituação para os seres racionais, não dizendo que seria
somente o ser humano, com isso, se permite alargar o conceito a partir de uma
releitura teleológica.
Faz-se importante estabelecer algumas questões preliminares: a natureza a ser
tratada no presente estudo é a natureza ecológica, ou seja, aquela conceituada no
capítulo 2, na seção 2.1, e não a natureza humana da qual Kant também trata em partes
de seus livros. No que tange à dignidade, está estabelecida a partir do livro
Fundamentação da metafísica dos costumes, na seção abaixo, ou seja, 1.2, permitindo
a partir dela verificar sua conceituação e o seu estabelecimento a partir de Kant.
Também se faz importante estabelecer o que se entende por “ampliação”, a qual está
constituída como alargamento, ou seja, estender o conceito de dignidade que está
posto não somente para seres racionais (o ser humano), mas alcançar os não humanos,
ou seja, a natureza ecológica. Para demonstrar essa ideia, a Doutrina da virtude, §16
a 18 apresenta que o ser humano tem dever com os demais seres, permitindo assim,
juntamente com as demais interpretações estabelecidas, uma nova (re)interpretação
do conceito de dignidade a fim de alargá-lo ou estendê-lo à natureza ecológica. Na
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História universal visou-se entender como o ser humano – criatura racional na Terra
– se desenvolve. Kant denota a concepção do ser humano como senhor que tem a
necessidade de dominação, entendendo que tem um curto tempo na história e pode
melhorar por intermédio da cultura. Nessa obra, Kant demonstra que a história seria
uma movimentação entre a natureza e a liberdade, ou seja, a natureza possui certas
disposições que estão inseridas nos seres humanos. Portanto, aqui a natureza vai ser
respeitada como objeto cultural. A obra Antropologia traz as acepções constantes na
personalidade do ser humano, que é o egoísmo.
O debate contribui para que haja uma viabilidade e uma preocupação com a
natureza ecológica, sendo que está sofrendo uma série de impactos socioambientais e
carece de uma proteção por parte do ser humano.
A partir do exposto, há alguns autores – abaixo explicitados como: Santos,
Sarlet, Cohn, Korsgaard, etc. – que entendem que é possível ir além do especismo e do
sentido moral a fim de ampliar a dignidade à natureza ecológica.
Inicia-se a análise denotando que pode haver uma visão ampliada da dignidade
para além do antropocentrismo, sendo que essa é uma das críticas que a teoria
kantiana sofre no decorrer dos tempos. Na ótica de Santos (2012, p. 50), que vem a ser
uma visão voltada ao sentido ampliado de dignidade, a filosofia de Kant é
apesar de tudo a guardiã dos “direitos da humanidade” e da “dignidade do
homem”, único ser que leva consigo a questão do sentido do mundo e de si próprio
e também o único que é capaz de, pela sua accão moral esclarecida e responsável,
dar sentido e conferir dignidade a natureza dedicando-lhe mesmo uma espécie de
respeito, o que sobretudo acontece se aquela accão moral for temperada pela
experiência estética da beleza e sublimidade da natureza.

Sarlet proporciona o debate sobre a questão antropocêntrica da obra kantiana
e afirma que “Kant traz a concepção de dignidade parte da autonomia ética do ser
humano que, de certo modo, se completa o processo de secularização da dignidade,
que, de vez por todas, abandonou suas vestes sacrais” (SARLET, 2015, p. 295). E, vai
adiante, demonstrando que para construir a compreensão de acordo com a
racionalidade do ser humano, “Kant sinala que a autonomia da vontade, entendida
como a faculdade de determinar a si mesmo e agir em conformidade com a
representação de certas leis, é um atributo apenas encontrado nos seres racionais,
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constituindo-se no fundamento da dignidade da natureza humana” (SARLET, 2015, p.
296). Com isso, dignidade e autonomia acabam sendo elementos que se ligam, em que
“a dignidade pode ser considerada como o próprio limite do exercício do direito de
autonomia, ao passo que este não pode ser exercido sem o mínimo de competência
ética” (WEBER apud SARLET, 2015, p. 296). Com essa postura, o ser humano acaba
existindo como um fim em si mesmo, e suas ações podem dirigir-se a si mesmo ou aos
demais seres humanos; logo, as coisas têm um preço e os seres racionais são detentores
de dignidade, pois têm valor. Contudo, na visão de Sarlet, o pensamento kantiano
“quanto todas as concepções que sustentam que a dignidade consiste em atributo
exclusivo da pessoa humana – encontram-se, ao menos em tese, sujeitas à crítica de
um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que sustentam que a pessoa
humana, em função de sua racionalidade ocupa um lugar privilegiado em relação aos
demais seres vivos” (2015, p. 300).
Em outro aspecto, de acordo com Cohn (1998, p. 197), Kant fala em suas obras
sobre o tratamento humano aos animais, que são considerados não humanos como a
natureza ecológica, sendo que são meramente um meio para a realização de um fim,
que seria o ser humano. Assim “temos obrigações morais para com os seres racionais
(tanto nós quanto quaisquer outras possíveis criaturas racionais), mas não temos
obrigações morais com criaturas irracionais (ou não racionais) ou com coisas
inanimadas” (COHN, 1998, p. 19, tradução nossa). A autora entende que para Kant
existe uma espécie de hierarquia de deveres, nos quais os deveres primários são
estabelecidos para os seres racionais que são um fim em si mesmo; porém, existe um
dever indireto com os animais e deveres de menor importância com o resto dos seres
inanimados, que seriam as coisas. Contudo a autora adianta que
ao dizer que o animal naturalizado tem analogias com o humano [...] mostra que
reconhece a semelhança entre animais e homem. Afirmando que as ações de
animais que são análogas às dos seres humanos “surgem dos mesmos princípios”
está reforçando essa semelhança. (Na muito posterior Doutrina da virtude
acrescenta que os animais sofrem dor e que, como o homem, deveria trabalhar).
Por causa dessa analogia, nossos deveres para com os animais são maiores do que
nossas obrigações quanto à manutenção de que nós, como seres vivos, estamos
mais intimamente relacionados com outros seres vivos do que com objetos
inanimados (COHN, 1988, p. 198, tradução nossa).

Cleide Calgaro | 27

Kant considera que existem alguns pressupostos para uma analogia entre a
conduta humana e a conduta animal. Desse modo, ao se trabalhar com os animais,
nessa questão se está estabelecendo uma relação com a natureza ecológica. Cohn
insere a questão do cachorro que serviu seu dono de forma fiel por muitos anos, e Kant
entende esse serviço como análogo a um serviço humano e merece recompensa.
Igualmente, Kant mantém certa simpatia pelo sofrimento animal, o que demostra a
possibilidade de ampliar a dignidade à natureza ecológica, como visto na Doutrina da
virtude, o qual será exposto na subseção 1.3.1 do presente trabalho. Cohn explicita que
Kant tem um grande respeito pela natureza, cuja admiração se aproxima do respeito.
Dessa forma:
Kant é um ecologista contemporâneo. E, no entanto, ele não pode negar que em
seus escritos éticos que Kant expressa um grande respeito pela natureza. Nas
mencionadas “Licenças”, disse que “ninguém deve tentar contra a beleza da
natureza”. Suas palavras no final da Crítica da razão prática são conhecidas:
“Duas coisas preenchem o clima com admiração cada vez maior (Bewunderung) e
reverência (Ehrfurcht) quanto mais frequentemente e com firmeza refletimos
sobre elas: “o céu estrelado sobre a minha cabeça e a lei moral dentro de mim”.
Admiração (Bewunderung) não é o mesmo que respeito (Achtung) pela lei moral,
porque o respeito “sempre se aplica às pessoas, mas nunca às coisas”. No entanto,
a admiração, disse Kant, “aproxima” o respeito. A veneração - que é uma
reverência ou um respeito muito profundo (Ehrfurcht) - está ainda mais próxima
do respeito, já que em qualquer ser racional finito a lei moral implica “respeito
(Achtung) pela lei de reverência (Ehrfurcht) pelo seu dever”. Assim, embora Kant
admita que possamos admirar e até “amar” os animais, ele nega que o céu estrelado
e os animais sob ele mereçam o mesmo tipo de respeito que a lei moral. E, no
entanto, como as próprias palavras de Kant mostram, nossa atitude em relação aos
animais está intimamente ligada ao respeito (COHN, 1988, p. 210-211, tradução
nossa).

Portanto, é na Doutrina da virtude que Kant revela a relação de respeito à
natureza, a qual é valorada por si mesma. Mesmo que Cohn venha a trabalhar com os
não humanos, na categoria animal, está-se trabalhando com o conceito de natureza
ecológica, de forma analógica, visto que esses seres não humanos fazem parte dela.
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De acordo com Korsgaard (2018, p. 194), Kant demostra que os animais que são
não humanos são “análogos” da humanidade, e que nós, portanto, devemos “cultivar
nossos deveres para com a humanidade quando praticamos deveres para com os
animais como análogos aos seres humanos”. Desse modo, “os animais que trabalham
para nós são análogos aos servos humanos (“membros da casa”), a quem devemos
gratidão. Animais que podem sofrer desnecessariamente nas nossas mãos são
análogos de possíveis vítimas humanas, a cujo bem-estar devemos comparecer”. Com
isso “objetos, que parecem existir por si só, podem ser pensados como análogos de
seres racionais em nossa capacidade como fins em nós mesmos” (KORSGAARD, 2018,
p. 194, tradução nossa). Observa a autora que
se aceitarmos esse tipo de teoria, o que poderia significar dizer que uma criatura,
uma pessoa ou um animal, é um fim em si mesmo? Primeiro de tudo, se o valor
vier de valorizar, como sugeri acima, então para ter valor uma criatura deve ser
corretamente valorizada por alguém. A maneira que nós valorizamos uma criatura
para seu próprio bem, ao invés de apenas como um meio, dá-se por valorizar o que
é bom para ela, no sentido final do bem, por si só, ou apenas porque é bom para
dela. (...), valorizamos o bem final de uma criatura do ponto de vista da empatia,
porque quando identificamos o bem final de uma criatura como um bem final, nós
olhamos para as coisas que são funcionalmente boas para ela a partir de seu
próprio ponto de vista, e assim as vemos como os fins da ação. Isso tem uma
importante implicação: significa que quando dizemos que valorizamos o bem final
de uma criatura por “seu próprio bem”, o que queremos dizer é que valorizamos
isso pelo bem da criatura. Esses dois “bens”, por assim dizer, coincidem.
(KORSGAARD, 2018, p. 260, tradução nossa).

Desse modo, a lei universal que governa a conduta dos seres humanos, que são
seres racionais, pode se voltar no intuito de proteger e, assim, ampliar a dignidade à
natureza ecológica. É possível se fazer uma legislação universal que governe a conduta
de si e dos demais como pressuposto de proteção aos seres não humanos. Como é
colocada por Korsgaard, para Kant, a bondade absoluta de nossos fins é uma
pressuposição racional da ação. Por cada ser humano ter autonomia e liberdade, pode
agir de acordo com a uma lei universal que venha a proteger a natureza ecológica e
com ela todos que a compõem na característica de seres não humanos.
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Contudo, há kantianos que entendem a não viabilidade de ampliação do
conceito de dignidade à natureza ecológica, visto que o sentido moral e especista
impera sobre o sentido ampliado, conforme se evidencia abaixo:
Para Wood, a natureza racional acaba sendo um fim em si mesma, pois é um
fim a que se é obrigado de forma racional a ter, mesmo que o ser humano possua
desejos. Portanto, o valor da natureza racional como um fim em si mesmo traz um
fundamento racional para o imperativo categórico. Assim, para Kant, a autonomia da
vontade racional acaba sendo o fundamento das obrigações morais e, se algo externo
a essa vontade racional fosse o fundamento para as leis morais, acabaria destruindo a
base do caráter categórico. O fato de pensar propriamente como o eu livre é pensar de
acordo com princípios auto-legislados. Desse modo, a liberdade e a lei moral acabam
sendo fundamentos da razão (WOOD, 2008, p. 170-172;175). O autor traz a natureza
racional, a qual o ser humano deve ter, independentemente de seus desejos, pois a
autonomia da vontade racional é a que é a base para as obrigações morais.
Já Guyer (2006, p. 260) entende que
os deveres da virtude incluem especificamente os deveres de preservar nossa
própria existência e nossa própria condição física, mental e capacidades morais e
desenvolver nossas próprias habilidades e talentos, e nossos deveres para com os
outros incluem os deveres de respeito e de amor.

Dessa maneira, “os deveres de preservar sua dignidade e promover sua
felicidade, consistentemente, claro, com a legalidade de seus desejos e nossas outras
obrigações e necessidades e preferências próprias”. O autor continua afirmando que a
dignidade “de todo ser racional como um fim em si mesmo, e as leis pelas quais todo
ser humano poderia racionalmente querer que todos conduzissem si mesmos”
(GUYER, 2007, p. 363, tradução nossa). O autor traz os deveres de preservação da
existência e condição física no intuito de preservar a dignidade e promover a felicidade
do ser humano que é o portador de dignidade.
Continuando na mesma linha de compreensão, para Rohden (2005, p. 22), a
filosofia moral kantiana seria uma
ética do indivíduo responsável perante todos os outros. O que nela está em jogo é
o amor de cada um pelos outros na mesma medida do seu amor a si mesmo. Seu
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objeto é a humanidade. A teoria ética kantiana é, mediante conceitos, como
autonomia, universalidade e justificação racional, a base indispensável do
pensamento ético contemporâneo (ROHDEN, 2005, p. 22).

Rohden denota que a filosofia kantiana é a ética do indivíduo perante os demais,
demonstrando que o portador de dignidade é o ser humano. Nessa esteira, denota
Terra (2005, p. 19):
A noção de dignidade da pessoa é um elemento fundamental para Kant. O
interessante é que a dignidade da pessoa está vinculada com a noção de autonomia,
aí é que está o grande alcance da filosofia kantiana. O homem é digno, porque ele
faz leis para ele mesmo. Essa noção de autonomia é fundamental, tanto no plano
da ética quanto no plano político e jurídico. Nós obedecemos a leis que nós, como
racionais, estamos elaborando. Kant tem uma ética que não depende de elementos
empíricos nem depende de Deus. Os homens têm que seguir leis que estão fazendo
para eles mesmos. No plano da relação interpessoal, isso leva a que o homem não
possa ser considerado apenas como meio para outro homem. O homem tem
sempre fim em si mesmo. Aí existe uma crítica à exploração do homem por outro,
já que, pela dignidade, ele precisa sempre ser tomado como fim, e não apenas como
meio.

Terra vem ao encontro de Rohden, pois a dignidade é para as pessoas visto que
se vincula a noção de autonomia. O ser humano é digno pois ele faz as leis para si
mesmo, sendo que não pode ser considerado um meio para o outro e sim um fim em
si mesmo. Com base nisso, observa-se que a preocupação é de exploração do homem
pelo próprio homem.
Os autores supracitados permitem o diálogo para a possibilidade ou não de
ampliação da dignidade à natureza ecológica; contudo, torna-se importante ressaltar
novamente que os que concordam com a viabilidade de ampliação filiam-se a uma
corrente teleológica e os que entendem que isso não seria possível estão imersos em
um sentido moral e especista. Entende-se que as duas correntes devem ser trazidas ao
debate antes da exposição do presente trabalho a fim de se observar a importância de
ambas para a construção de novas pesquisas a partir da obra kantiana. No caso deste
trabalho, utiliza-se a corrente que objetiva ampliar o conceito de dignidade,
alastrando-o para a natureza ecológica, indo além do especismo, do egoísmo e do
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antropocentrismo kantiano; no entanto, é sabido que existem autores que não
concordam com a discussão em tela.
Inicia-se o presente trabalho, conceituando dignidade para Kant, para
posteriormente se conjeturar sua função e como poderia ser ampliada para além do
especismo, permitindo assim a viabilidade ou não de comprovação da hipótese. Como
visto, há autores cujas discussões contemplam a probabilidade de se ampliar o
conceito kantiano de dignidade à natureza ecológica. Essa ideia, no entanto, será mais
bem explorada no capítulo 3, sendo o objeto de resposta e possível comprovação do
problema exposto no presente trabalho, o qual se está de acordo e se entende que há a
probabilidade de ampliação do conceito kantiano para além do especismo, permitindo
que a natureza ecológica seja objeto de ampliação da dignidade. A seguir, inicia-se o
estudo da dignidade a partir de Kant com o intuito de começar a elucidar as possíveis
respostas da pesquisa realizada.
1.2 A conceituação de dignidade em Kant
A dignidade humana, para Kant, seria a capacidade que a pessoa tem de ser
autônoma. Assim, ao ser autônomo, a pessoa é livre, ou seja, é autora das leis que
segue. Quando se seguem e se definem as leis, ascende-se ou eleva-se ao nível de
liberdade, como uma ideia. Então, projetar as leis seria a categoria fundamental para
a pessoa ser livre, isso quer dizer, a pessoa, ao garantir a sua liberdade, é ao mesmo
tempo digna. A dignidade decorre da autonomia e da ideia de liberdade, ou seja, de
autolegislação.
A dignidade proposta por Kant estaria inserida na Fundamentação da
metafísica dos costumes, obra a partir qual Kant faz a pergunta: “Como devo agir para
que a minha ação seja boa?” Desta maneira, analisa o autor como se deve agir para que
as ações sejam boas e se tornem leis universais. Contudo, Kant parte de alguns
pressupostos para entender como uma ação boa se dá a partir da boa vontade, além da
razão pura, ou seja, a priori, que vai excluir as regras de experiência como orientadora
da ação humana, e utilizar regras que existem na razão e que são independentes de
qualquer experiência. Também, analisa o estabelecimento de uma lei que seja
universal e a partir dela garanta uma ação que seja boa para que haja o estabelecimento
da finalidade fundamental da lei universal. Por fim, o dever necessita ser o único
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motivo racional que vai conduzir o ser racional para agir de acordo com uma lei
universal.
Com base no exposto, na segunda seção da Fundamentação da metafísica dos
costumes, Kant afirma: “age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua
pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim,
nunca meramente como meio” (2009, p. 243-244). A partir dessa formulação, Kant
entende a dignidade como tendo fundamento na autonomia, ou seja, ao se tratar a
pessoa como meio seria violação da dignidade. Desse modo, para Korsgaard “Kant
argumentou que tratar uma pessoa como um simples meio viola a dignidade que todo
ser humano possui como um ‘fim em si mesmo’” (2018, p. 156, tradução nossa).
A partir dessa análise, Kant entende que o ser humano é um fim em si mesmo e
com isso todos os objetivos da obra são para permitir que as escolhas desses seres
humanos sejam livres e autônomas. Assim, as pessoas devem decidir que fins e
projetos querem, de acordo com Korsgaard, “respeito por um ser humano como um
fim em si mesmo ou si mesma, Kant argumenta, exige que nós evitemos todo o uso de
força, coerção e engano, ou seja, todos os dispositivos que são destinados a substituir
ou redirecionar as escolhas livres e autônomas de outras pessoas”. Continua a autora
afirmando que “as pessoas devem decidir por si mesmas que fins e projetos elas irão
promover ou perseguir, governadas apenas por sua própria razão, e nós não
deveríamos tentar forçá-las ou enganá-las a fazer o que queremos que façam ou o que
pensamos que seja melhor” (2018, p. 156, tradução nossa).
Korsgaard compreende que o respeito pela humanidade exige respeito aos
direitos que protejam a liberdade de escolha e as ações das pessoas. À vista disso, a
autora entende que o respeito ao ser humano como fim em si mesmo deve ser
analisado. Consequentemente, Korsgaard assevera que:
o respeito pela humanidade, portanto, exige respeito pelos direitos legais que
protegem a liberdade de escolha e ação das pessoas. Finalmente, Kant acreditava
que o respeito pela humanidade também exige que ajudemos a promover a fins de
outras pessoas quando eles precisam de nossa ajuda, pelo menos onde isso é
consistente com os outros fins, temos motivos para promover (2018, p. 156).

E, vai além, dizendo: “isso é porque um essencial aspecto de respeitar a sua
própria humanidade é sobre seus próprios fins como bom e digno de perseguição.
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Quando esse mesmo respeito é concedido a outros, exige que consideremos seus fins
bons e dignos também” (KORSGAARD, 2018, p. 156, tradução nossa).
Observa-se algo importante a considerar: o respeito pela humanidade é o
respeito com a liberdade das pessoas e, com isso se torna fundamental que se ajude a
promover as demais pessoas que precisam de ajuda. Desse modo, o ser humano acaba
sendo tratado como um fim em si mesmo porque é essencial respeitar a sua própria
humanidade e, quando concedo o respeito aos demais, eu respeito a mim mesmo visto
as máximas kantianas. Minha máxima deve se tornar universal, ou seja, agir apenas
segundo uma máxima que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei que
seja universal; contudo, isso requer que se considere que os fins sejam bons e dignos.
Dessa forma, para Kant, a dignidade se compõe do elemento finalístico que é
sua causa, na qual o homem deve ser tido como um fim em si mesmo e nunca como
um meio, e, a dignidade se compõe de outro fator que é a autonomia da vontade, sendo
considerado o princípio supremo da moralidade.
Para entender de forma mais aprofundada a dignidade kantiana, divide-se a
explicação em três questões principais referentes à ação boa e à ação conforme o dever,
o dever de respeito à lei universal e o conceito de dignidade a partir da autonomia da
vontade. Na sequência, serão desenvolvidas as questões propostas para a compreensão
do conceito kantiano de dignidade.
1.2.1 O conceito de boa vontade e de ação conforme o dever
Kant apresenta os conceitos de boa vontade 1 e dever na Primeira Seção da sua
obra Fundamentação da metafísica dos costumes. O autor entende que a boa vontade
é boa em si mesma, não estando ligada a qualquer tipo de finalidade, sendo, de certa
forma, incondicional. Mas para esclarecer esse conceito acaba por introduzir o
conceito de dever, o qual, para todos os seres racionais, apresenta-se como uma
condição da boa vontade, ou seja, a condição para que uma ação que é incondicionada

Tudo o que Kant quer dizer é que uma boa vontade sozinha deve ser boa em qualquer contexto em que
possa se encontrar. Não é boa em um contexto e má em outro. Não é boa como meio para um fim e má
como meio para outro. Não é boa se alguém eventualmente a quiser e má se não quiser. Sua bondade
não é condicionada pela sua relação com um contexto ou com um fim ou com um desejo. Nesse sentido,
é um bem incondicionado e absoluto: é boa em si e não apenas em sua relação com outra coisa. Sua
bondade não se limita à bondade nesta ou naquela relação: é, em suma, boa sem limitação ou
qualificação ou restrição (PATON, 1946, p. 34, tradução nossa).
1
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seja boa. Assim, as ações morais são aquelas realizadas exclusivamente pelo dever,
sendo livres de qualquer inclinação.
Paton questiona o que é a boa vontade e a sua definição pode ser exposta a
seguir:
Esta é certamente uma das questões qual é o propósito de nossa investigação
responder; mas no momento estamos preocupados com a ‘boa vontade’, como é
reconhecido e julgado por consciência moral. Daí a concepção é necessariamente
vaga, e é deliberadamente deixado assim a princípio por Kant. Nós podemos, talvez
não de maneira imprópria, descrevê-lo como “uma vontade moral”, mas isso pode
ter associações enganosas. Por exemplo, muitas pessoas hoje podem considerar
uma vontade moral como uma que está ligada ao que eles chamam de “moralidade
convencional”, e assim como intelectualmente cego e praticamente mal orientado.
Tal vontade, entretanto, é então considerada convencionalmente boa, mas
genuinamente ruim. O que nos interessa com uma vontade que podemos
considerar genuinamente boa. Se admitirmos provisoriamente, que pode haver tal
coisa e que ela pode ser reconhecida, ou pelo menos concebido, então não é
plausível dizer com Kant que deve ser bom em quaisquer circunstâncias que possa
ser encontrado, e que, portanto, deve ser um bem absoluto e incondicionado
(PATON, 1946, p. 34-35, tradução nossa).

Na visão de Kant, a boa vontade possui algumas prioridades, o valor intrínseco
incondicional, a moderação nos afetos e paixões são características para que exista.
Assim, a boa vontade será boa, segundo Kant: “não pelo que efetua ou consegue obter,
não por sua aptidão para alcançar qualquer fim que nós tenhamos proposto, mas tãosomente pelo querer” (KANT, 2009, p. 107). E vai adiante asseverando que “isto é, em
si, e, considerada por si mesma, deve ser tida numa estima incomparavelmente mais
alta do que tudo o que jamais poderia ser levado a cabo por ela em favor de qualquer
inclinação e até mesmo, se se quiser, da soma de todas as inclinações”. A partir do
exposto, entende-se que a boa vontade não seria boa pelo o que visa promover ou
mesmo realizar, pela aptidão de alcançar uma finalidade, ela é boa pelo querer, ou seja,
é boa em si mesma e é considerada em si mesma, pois, por seu intermédio, alcançamse as inclinações. A boa vontade traduz-se nas boas intenções, mas não desejos, isso
quer dizer a boa vontade é em si mesmo e não está ligada a qualquer finalidade.
Enquanto a boa vontade é um bem absoluto e incondicionado, os demais bens
apresentam características opostas, sendo condicionados e relativos. Dessa forma, a
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boa vontade sempre é boa em qualquer contexto; contudo, as coisas serão
condicionadas a boa vontade, sendo que sem ela se tornam ruins ou más. Uma boa
vontade, no entanto, não pode ser boa em uma situação e em outra não, porque o bom
não estaria relacionado a uma condição ou mesmo a um desejo ou a uma finalidade.
A boa vontade enquanto boa em si mesmo pode ser considerada como o sumo
bem e a condição do outro, sendo compatível com a natureza. O sumo bem está
conectado ao reino dos fins, isso quer dizer que o conceito do sumo bem condiz com a
ligação entre virtude e a felicidade. Portanto, a ideia do sumo bem é a ligação
harmônica entre felicidade e moralidade, isso na medida em que se compreende a
totalidade de todos os fins não contradizendo a noção de determinação da vontade pela
lei.
Dessa maneira, a boa vontade, sendo considerada em si mesma, é uma vontade
pura, constituindo um produto da razão, isso porque a razão seria dada a todos os seres
racionais, mas como uma “razão prática, isto é, como algo que deve ter influência sobre
a vontade, então a verdadeira destinação da mesma tem a de produzir uma vontade
boa, não certamente enquanto meio em vista de outra coisa, mas, sim, em si mesma”
(KANT, 2009, p. 113). A razão, como razão prática pura, tem como objetivo produzir
uma boa vontade, a qual tem o propósito do “sumo bem e a condição para o outro, até
mesmo para todo anseio de felicidade” (KANT, 2009, p. 113). A boa vontade acaba
vinculada à razão, sendo caracterizada como vontade pura vinculada aos princípios da
razão prática pura e identificando-se a possibilidade da razão prática pura poder
efetivar a vontade dos seres racionais independentemente de suas inclinações e de seus
desejos a fim de direcioná-la ao sumo bem, que é o seu objeto a priori.
A boa vontade é boa sem que haja restrições. Até mesmo a felicidade deve ser
corrigida e não existem princípios de uma boa vontade, pois qualquer disposição
humana pode se tornar má. Dessa forma, a boa vontade será boa apenas pelo querer e
em si mesma.
Mas a pergunta que se faz a partir dessa acepção seria: Como a razão, enquanto
razão prática pode produzir a vontade boa em si mesma? Kant introduz uma nova
acepção na investigação, pois, para esclarecer o conceito de vontade boa em si mesma,
introduz o conceito de dever que contém em si o da boa vontade, “muito embora sob
certas restrições e obstáculos subjetivos, os quais, porém, longe de ocultá-lo e torna-lo
irreconhecível, antes, pelo contrário, fazem com que se destaque por contraste e se
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mostre numa luz tanto mais clara” (KANT, 2009, p. 115). A partir disso, a noção de
dever estaria demonstrando que o ser humano é um ser moral.
Kant introduz que não serão reconhecidas todas as ações contrárias aos deveres,
mesmo sendo úteis, porque elas não inserem a questão se podem ocorrer por dever e
podem acabam em conflito entre si. Também optar por não trabalhar as ações que são
efetivamente conforme ao dever, visto que os homens não têm inclinação, mas vão
executá-las porque são compelidos a isso por inclinação. Nesse caso, Kant entende que
seria fácil distinguir se a ação foi conforme ao dever ocorreu por dever ou por uma
intenção que é egoísta; contudo, entende que se torna difícil notar essa diferença
quando “a ação é conforme ao dever e o sujeito tem, além disso, uma inclinação
imediata para ela” (KANT, 2009, p. 117).
Kant depreende que a motivação egoísta de uma ação seria o que separa a boa
vontade de uma vontade que é ruim. O autor exemplifica a questão demonstrando que,
conforme ao dever, o dono de uma loja não vai cobrar de um comprador inexperiente
um preço exagerado, e, onde existem muitos comércios, o comerciante que é prudente
não faz isso, mas observa um preço fixo e universal para todas as pessoas, sendo que
uma criança pode comprar na loja e não será enganada (KANT, 2009, p. 117-119).
Portanto, todos possuem honestidade, mas isso não significa que o comerciante
procedeu por dever e princípios da honestidade, mas não se pode pressupor que, nesse
caso, ele tivesse uma inclinação imediata para com os compradores, de tal sorte que,
por amor, não privilegiaria ninguém no preço em comparação com os demais. Logo,
“a ação não acontecera nem por dever, nem por inclinação imediata, mas visando
apenas o proveito próprio” (KANT, 2009, p. 117-119). Entretanto, se ao contrário,
conservar sua vida seria um dever, e todos possuem inclinação para isso, estar-se-ia
em conformidade com o dever, mas não por dever.
Kant critica a natureza humana, a qual a vontade move o ser humano para a
ação. Mesmo que esteja disfarçada de boas ações e bons propósitos, pode ser com uma
finalidade que seja individual, ou seja, o que se tem é uma ação egoísta, a qual é
desvinculada de uma ação que necessitaria ser guiada pela boa vontade.
A ação não é boa, isso quer dizer, não é guarnecida pela boa vontade, pois estaria
vinculada a questões como a razão que determina a ação, buscando atingir uma
determinada finalidade, escolhendo-se os meios empiricamente mais eficazes para que
essa finalidade seja efetuada. Essa situação denota que o problema é que a razão elegeu
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a finalidade segundo o critério das inclinações e preferências subjetivas,
demonstrando que o ser humano utiliza-se das pessoas e das coisas como meio para a
consecução de seus objetivos principais. A mudança desse tipo de ação deve estar no
fato de que a ação seja praticada sem ter uma finalidade que seja específica, ou seja, a
razão se vincula ao dever.
Entende-se que, se as ações forem contrárias ao dever, nunca podem ser
consideradas ações morais, porque são contrárias à concepção moral de Kant. No caso
das ações conforme o dever, que não estão em contrário com o dever, é preciso
descobrir a intenção que foi praticada, sendo que há duas possibilidades: as ações por
dever e as ações praticadas por interesse egoísta, ou seja, por inclinação imediata,
sendo essas ações não essencialmente morais. Contudo agir em conformidade com o
dever não seria agir por dever, isso porque o valor moral não seria o suficiente para
que uma ação seja conforme o dever, mas seria desse modo, por dever, visto que é uma
ação livre das circunstâncias empíricas.
Na primeira proposição de Kant, feita com a finalidade de entender o dever
moral, entende que “à máxima falta de teor moral, a saber, fazer semelhantes ações
não por inclinação, mas, sim, por dever” (KANT, 2009, p. 119). Adiante, afirma que:
“o valor moral do caráter, que é ‘um valor’ moral e sem qualquer comparação o mais
alto, a saber, que ele faça o bem, não por inclinação, mas por dever” (KANT, 2009, p.
121).
A conformidade com o dever, mesmo sendo uma questão moral, não estaria em
um pressuposto de moralidade, visto que em uma ação conforme o dever não seria
possível se averiguar se há uma boa vontade, porque não se tem uma ação
incondicionalmente boa. A ideia de moralidade está no fato da ação em que se tem à
vontade não esteja determinada por nenhuma inclinação, mas seja simplesmente por
dever. Para Kant, é nesse critério que se deve entender o amor ao próximo:
o amor enquanto inclinação não se pode mandar, mas fazer o bem por dever,
mesmo quando não somos impelidos a isso por nenhuma inclinação e até mesmo
quando a isso resiste uma aversão natural e invencível, é amor prático e não
patológico, que está situado na vontade não pendor da sensação, em princípios da
ação e não numa solidariedade sentimental; só aquele, porém, pode ser mandado
(KANT, 2009, p. 125).
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Portanto, não seria a inclinação ao amor que vai determinar a ação, mas sim
que haja a existência de uma lei com a função de ordenar que as ações sejam cumpridas
pelo dever.
Kant, na segunda proposição, afirma que “uma ação por dever tem seu valor
moral não no intuito a ser alcançado através dela, mas, sim, na máxima segundo a qual
é decidida, logo não depende da realidade efetiva do objeto da ação, mas meramente
do princípio do querer, segundo o qual a ação ocorreu, abstração feito de todos os
objetos da faculdade apetitiva” (KANT, 2009, p. 125). Com essa afirmação, observa-se
que uma ação, desconsiderando todos os objetos que possa lhe levar a alguma
inclinação, funda-se no princípio do querer. Desse modo, Kant compreende que a
vontade está entre seu princípio a priori e seu princípio a posteriori, o primeiro é
formal e o segundo material; logo, em uma ação praticada por dever,
independentemente de inclinações e desejos, deve extrair da vontade o seu princípio
material, mas é o princípio formal do querer que vai determiná-la, sendo a partir desse
princípio que tem o valor moral da ação.
Por isso, o conceito de boa vontade tem em si o conceito de dever que, por sua
vez, contém em si o conceito de boa vontade. O dever seria o fato de que a ação é boa.
A finalidade – se for o motivo da ação – é que a tornaria egoísta, pois a ação deve ser
praticada conforme o dever, sendo que a ação praticada por amor ao dever, ou seja, o
dever, mesmo que não seja por sentimento de satisfação, pode ser tida como uma ação
egoísta.
Na visão de Kant, o ser humano comum sabe o que é moralmente bom e
distingue o bom do mal. Para isso, é preciso o princípio determinante da vontade como
uma bússola na mão. Assim, é parte do ser humano a resistência das inclinações à lei
moral e a boa vontade para ele deve ser a forma de agir por dever e mesmo o motivo
do dever.
A seguir, analisa-se o imperativo categórico a respeito da lei Universal para
continuar a compreensão da dignidade a partir de Kant.
1.2.2 O dever de respeito à Lei Universal
A ideia do dever de respeito à lei universal está fundamentada a partir da
terceira proposição Kant: “o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei”
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(KANT, 2009, p. 125), a qual denota que uma ação praticada por respeito à lei vem a
ser um fim em si mesmo e não um meio de se obter uma finalidade. Com isso, tem-se
o caráter moral da ação, o ser humano age moralmente se agir por dever, ou seja, por
respeito à lei moral e não em relação ao efeito de uma ação, a qual estaria imbricada
de inclinações.
A representação da lei em si pode determinar a vontade e constituir a ação
moral, que somente se efetiva em um ser racional e a moralidade estaria imbricada na
pessoa que aja em conformidade com essa lei. Kant faz a seguinte afirmação acerca da
lei: “afinal pode ser esta cuja representação, mesmo sem levar em consideração o efeito
que dela se espera, tem de determinar a vontade para que esta possa chamar-se
absoluta e irrestritamente boa?” (KANT, 2009, p. 133). A vontade estaria desprovida
das inclinações, sendo que se teria uma lei das ações em geral que vão lhe servir de
princípio à vontade 2 , o qual pode ser expresso da seguinte forma: “que eu possa
também querer que a minha máxima se torne uma lei universal” (KANT, 2009, p. 133).
Essa lei universal serve de princípio para a vontade e se torna fundamental para que o
dever moral não seja considerado ilusório. Existe a necessidade de que as ações por
puro respeito à lei prática constituam-se de um dever moral como condição de uma
vontade boa em si, cujo valor tudo supera (KANT, 2009, p. 139). Para Weber, por essa
formulação se deve obediência a um princípio incondicionado. Dessa maneira, chama
atenção pela característica da universalidade e incondicionalidade do ordenamento da
razão. “É a capacidade de universalização que constitui o critério de validação das
normas de ação” (WEBER, 2013, p. 17).
Para Kant, o dever puro é o dever de respeito à lei universal, como se observou
na terceira proposição, sendo que o dever seria a necessidade de uma ação por respeito
à lei. Em vista disso, somente pode ser objeto de respeito e mandamento o que está
ligado à vontade como princípio, mas nunca como efeito, e não o que serve às
Um princípio é, em geral, uma proposição universal que tem debaixo de si outras proposições de que
é o chão: por essa razão também é chamado uma ‘proposição fundamental’ (Grundsatz). Estritamente
falando, um princípio não deve ter um superior (exceto na medida em que se baseia na natureza da
própria razão): é então um princípio absoluto ou supremo. O método crítico de Kant, como vimos, está
preocupado com a descoberta e justificação de tais princípios supremos, e o objeto de nossa presente
investigação é a descoberta e justificação do princípio supremo da moralidade. Mas a palavra “princípio”
também é usada, em um sentido relativo, para proposições universais que não são princípios supremos,
mas que ainda têm sob eles outras proposições das quais eles são o chão. Nesse sentido relativo, a
principal premissa de um silogismo pode ser chamada de princípio. No sentido estrito o termo
“princípio” deve limitar-se a um princípio tão definitivo quanto a lei da não contradição (PATON, 1946,
p. 59, tradução nossa).
2
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inclinações. A lei universal está inserida no imperativo categórico, de como se deve
proceder de forma que se possa querer que a máxima própria se torne uma lei
universal; no entanto, a lei universal não possui um conteúdo pré-determinado ou
mesmo pós-determinado, visto que ela é uma técnica utilizada pelo sujeito a fim de
observar que sua ação é boa ou não o é. Se a ação puder ser universalizada e não é
particular, seria uma ação boa. Nesse contexto, demonstra-se que a conformidade da
ação a uma lei que universal não garante que seja boa, visto que, para que seja boa, não
basta respeitar uma lei universal, deve também ser praticada por dever. Desse modo,
uma ação, mesmo que universalizada, pode não ser boa se o motivo estiver ligado a
uma finalidade.
Kant usa como exemplo a promessa falsa, indagando: “será que eu não posso,
quando estou em apuros, fazer uma promessa com a intenção de não cumpri-la?”
(2009, p. 135-136). Dessa forma, o significado da questão poderia ter a análise se é
prudente ou se é conforme ao dever fazer uma promessa falsa. No primeiro caso, ser
verdadeiro por dever é diferente de ser verdadeiro pelas consequências, pois “o
conceito da ação já contém em si mesmo uma lei para mim, no segundo, existe a
necessidade de verificar a direção a fim de ver a partir daí os efeitos para mim”. Se
houver o afastamento do princípio do dever, renega-se a máxima de prudência e isso
pode ser mais vantajoso para a pessoa embora seja mais seguro se ater a prudência;
mas, se uma promessa mentirosa seria conforme ao dever, pergunta-se: “será que eu
ficaria contente se a minha máxima [...] valesse como lei universal (tanto para mim
quanto para outros), e será que eu poderia dizer para mim mesmo: que o mundo faça
uma promessa falsa quando se encontrar embaraço do qual não possa se livrar de outra
maneira?”. Observa-se que a mentira tornar-se-ia uma lei universal e a promessa falsa
se universalizaria.
Para exemplificar: se eu tomasse emprestado dinheiro sob a falsa promessa de
devolvê-lo, mesmo sabendo que não há condições e possibilidade de honrar o
compromisso, tal regra poderia ser universalizada? Não poderia, visto que a ação é de
tomar emprestado, mas a regra é devolvê-lo. A regra de falsa promessa não pode ser
universalizada, pois ninguém mais devolveria o dinheiro e quem se encontrasse em
situação difícil faria uma falsa promessa. Com isso, a repercussão seria negativa para
a economia e à própria sociedade. A consequência de se adotar o imperativo categórico
como um procedimento para que uma ação seja boa de maneira individual traz
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influências no campo da vontade. Essa vontade não está submetida à lei, mas é
considera como legisladora dela mesma e por esse motivo somente então será
submetida à lei.
Portanto, a ação é boa quando é uma máxima universalizável e se cumpre por
dever, pois não está vinculada a qualquer finalidade ou motivo egoísta. No interior
desse sistema racional é que se vai orientar a boa ação, se existe o elemento primordial
que dirige ou se vai conferir finalidade ao imperativo categórico, ou seja, à lei universal.
A razão ordena os preceitos, mas não promete fazer isso sem alguma inclinação
e sem pretensões. Kant entende que a razão humana comum seria “impelida, não por
qualquer necessidade da especulação (necessidade essa da qual jamais é acometida na
medida em que se contenta em ser meramente uma sã razão), mas, sim, por razões
práticas elas próprias” (2009, p. 145).
O agir por dever enquanto uma necessidade de uma ação que vise ao respeito à
lei, acaba por trazer como fórmula a do princípio supremo da moralidade, ao qual Kant
assevera que “quando se trata do valor moral, o que importa não é a ação que a gente
vê, mas aqueles princípios íntimos da mesma, que a gente não vê” (2009, p. 163). Não
obstante, somente os seres racionais vão agir segundo as leis das quais eles mesmos
serão autores porque esses seres possuem a vontade que tem capacidade de ser causa
da própria ação. Quando uma vontade é corretamente boa, sempre se agiria em
conformidade com a razão, ou seja, se obedeceria às leis racionais sem que isso fosse
uma obrigação. Os seres racionais, no entanto, são finitos e a vontade não é perfeita,
por isso sofrem a influência de inclinações e da sensibilidade, sendo que essas pessoas
muitas vezes não são capazes de determinar a ação boa. Dessa forma, as ações que a
lei moral prescreve como boas são ações que constituem uma obrigação.
Quando se tem a representação de um princípio objetivo que obriga que haja
uma vontade condicionada subjetivamente ao mandamento da razão, a fórmula para
isso chama-se imperativo. Desse modo, Kant afirma que “toda a coisa tua sobre as leis
da natureza” e o ser racional tem a “faculdade de agir segundo a representação das leis,
isto é, segundo princípios, ou uma vontade” (2009, p. 183). Assim, exige-se a razão
“para derivar de leis as ações, a vontade nada mais é do que a razão prática”. De tal
modo, se essa razão determina a vontade, desse modo, “as ações de tal ser, que são
reconhecidas

como

objetivamente

necessárias,
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subjetivamente, isto é, a vontade é uma faculdade de escolher só aquilo que a razão,
independentemente da inclinação” (KANT, 2009, p. 183).
Adiante, Kant expõe que, para que haja a representação de um princípio
objetivo, na medida em que seria necessária para a vontade, tem-se um mandamento
que seria da razão e a sua fórmula será o imperativo. Esses imperativos são expressos
como um dever e mostram “a relação de uma lei objetiva da razão com uma vontade
que não é necessariamente determinada por isso segundo sua qualidade subjetiva”
(KANT, 2009, p. 185).
Esses imperativos podem ser hipotéticos ou categóricos. Os imperativos
hipotéticos seriam aqueles que vão revelar uma ação boa como um meio para algo.
Kant aduz que os imperativos hipotéticos são aqueles que “representam a necessidade
prática de uma ação como meio para conseguir uma outra coisa que se quer”. Já o
imperativo categórico é aquele que “representaria uma ação como objetivamente
necessária por si mesma, sem referência a um outro fim” (KANT, 2009, p. 189).
Mas, para Kant, se “a ação é boa meramente para outra coisa, enquanto meio, o
imperativo é hipotético; se ela é representada como boa em si, por conseguinte, como
necessária numa vontade em si conforme a razão enquanto princípio da mesma
‘vontade’, então ele é categórico”. E, continua afirmando que o imperativo hipotético
indica apenas que a ação é boa para uma intenção qualquer possível ou real. Entende
que, no “primeiro caso, ele é um princípio prático problemático, no segundo um
princípio prático assertório”. No caso do imperativo categórico, “que declara a ação
como objetivamente necessária por si só, sem referência a qualquer intenção, isto é,
também sem qualquer outro fim, vale um princípio apodíctico (prático)” (KANT, 2009,
p. 191).
Contudo, esses imperativos não podem levar em conta o princípio supremo da
moralidade, pois o imperativo categórico manifesta-se por meio de leis práticas
(apodícticas), as quais estabelecem ações boas em si mesmas, sem uma relação com
outra finalidade. A exemplo disso, se a ação é boa em si mesma, o fato de mentir não
ocasiona nenhum mal ou mesmo vergonha. Assim esse imperativo não estaria
subordinado a nenhum fato ou fim empírico. No entanto, a ordem que é dada pela
razão pode estar unida analiticamente a um fim visado, seja porque esse fim não existe;
mas esse imperativo pode instituir uma ligação sintética entre a vontade e a lei, sendo
que essa ligação dever ser a priori, porque nada de empírico poderia servir para que
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se justificasse o princípio da moralidade. Como observado, o imperativo categórico
traz a condição do estabelecimento de um princípio que seja fundamente da
moralidade, visto que ele vai demonstrar a universalidade de uma lei a qual a máxima
da ação seria conforme o princípio subjetivo – no caso aqui se tem a máxima – pelo
qual se determina o agir que é idêntico ao princípio objetivo, no caso a lei, que
determina um agir de qualquer ser que é racional.
Para Kant, o imperativo categórico seria somente um e a fórmula geral seria:
“age apenas segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne
uma lei universal” (2009, p. 215), por isso uma ação somente é moral se sua máxima
pode ser convertida em uma lei universal. Portanto, quando se infringe um dever não
se pode querer que a máxima dessa ação se torne universal, visto que se estaria abrindo
uma exceção, apenas para si mesmo e em uma determinada situação, o que não
representaria vontade universal. O imoral estaria caracterizado pelo fato de os seres
humanos cederem às inclinações e aos desejos, mesmo sendo sabedores que isso não
deveria ocorrer. Esse imperativo é o resultado do conceito de moralidade, o qual
prescreve que todos os seres racionais finitos não devem agir de modo moral; logo, a
moralidade vai se apresentar como um dever-ser.
Esse imperativo, como um critério supremo do ajuizamento moral, não denota
somente obrigações morais, mas provoca o ser racional finito a agir de determinada
maneira, de forma incondicional. O problema que Kant apresenta à questão da
possibilidade efetiva do imperativo categórico seria como justificar a validade objetiva,
necessária e universal de um princípio o qual é derivado todos os deveres morais. Para
essa resposta, existe a terceira seção da Fundamentarão da Metafísica dos Costumes.
Contudo, pode-se afirmar que o estudo dos conceitos de boa vontade e de dever,
expostos na primeira seção do livro descrito, são uma derivação do princípio da
moralidade e do entendimento moral comum na segunda seção.
No momento seguinte, analisa-se o conceito de dignidade a partir da segunda e
terceira seções da obra a Fundamentação da metafísica dos costumes.
1.2.3 O conceito de dignidade: a finalidade (fim em si mesmo) e a
autonomia da vontade (princípio supremo da moralidade)
A questão proposta é trabalhada na segunda seção da Fundamentação da

44 | A dignidade da natureza ecológica a partir de Kant: uma releitura teleológica

metafísica dos costumes, na qual Kant entende a dignidade como a vontade sendo
“pensada como a faculdade de se determinar a si mesma a agir em conformidade com
a representação de certas leis. E uma tal faculdade só pode ser encontrada em seres
racionais”. Portanto, “o que serve à vontade como fundamento objetivo de sua
autodeterminação é o fim, e este, se é dado pela mera razão, tem de valer igualmente
para todos os seres racionais”. Desse modo, ao contrário disso, o que “contém tãosomente o fundamento da possibilidade da ação cujo efeito é ‘um’ fim, é o que se chama
de meio”. Contudo o fundamento subjetivo da apetição seria a “mola propulsora” e o
fundamento objetivo do querer seria “o motivo” (KANT, 2009, p. 237).
Destarte, admitir-se que algum objeto/ente cuja existência em si tenha um valor
absoluto que, como um fim em si mesma, seja capaz de ser o fundamento de leis que
são determinadas, esse objeto/ente e somente nele estaria a base do imperativo
categórico, ou seja, de uma lei prática. Continua alegando que “ora, eu digo: o homem
– e de modo geral todo ser racional – existe como fim em si mesmo, não meramente
como meio à disposição desta ou daquela vontade para ser usado a seu bel-prazer, mas
tem de ser considerado em todas as suas ações, tanto as dirigidas a si mesmo quanto a
outros sempre ao mesmo tempo como fim” (KANT, 2009, p. 239). Aqui se tem o
conceito de dignidade, embora a obra de Kant venha abordar a problemática de uma
ação moral, nota-se que o autor, de certa forma, especifica os seres racionais, sendo
que essa diferença perpétua entre os seres humanos e os demais seres.
Assim, entende que seria em virtude da razão que o ser humano deve ser
considerado como um fim em si mesmo, e nunca como um meio. Para se entender a
consequência de ser um fim em si mesmo, é necessário compreender que o ser humano
não pode servir como um meio para a consecução de algum objetivo, seja qual for, visto
que esse ser humano é dotado de dignidade e, como tal, deve ser respeitado. Paton
entende que como o homem considera a sua existência como um fim em si mesmo, “e
uma vez que todos os outros homens fazem o mesmo em relação a sua existência no
mesmo fundamento racional que é válido também para mim não é apenas um
princípio subjetivo, mas também um princípio objetivo válido para cada um” (PATON,
1946, p. 176).
Dessa forma, tratar a humanidade como um fim implicaria no dever de fornecer
o fim ao outro ser que a compõe, porque, sendo um ser humano considerado um fim
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em si mesmo, seria preciso que os fins dos outros seres humanos sejam por aqueles
também considerados como fins. Kant afirma que:
Os seres cuja existência não se baseia, é verdade, em nossa vontade, mas na
natureza, têm, no entanto, se eles são seres desprovidos de razão, apenas um valor
relativo, enquanto meios, e por isso chamam-se coisas; ao contrário, os seres
racionais denominam-se pessoas, porque sua natureza já os assinala como fins em
si mesmos, isto é, como algo que não pode ser usado meramente como meio, por
conseguinte “como algo que” restringe nessa medida todo arbítrio (e é um objeto
do respeito) (2009, p. 241).

Na citação anterior, Kant estabelece o fundamento da dignidade como
qualidade de todo ser humano, que possui um fim em si mesmo, pois possui um valor
absoluto, sendo fins objetivos. Contudo, além desse elemento finalístico, sendo o ser
humano um fim em si mesmo, como a causa de haver a dignidade, possui outro
elemento que é um componente da dignidade que seria a autonomia da vontade 3, ou
seja, o princípio supremo da moralidade.
Segundo Weber, “não há dignidade sem autonomia. E só há autonomia quando
o sujeito agente se submete a si mesmo, isto é, quando obedece a lei da qual é autor.
Essa autoria e, portanto, autonomia, expressa sua dignidade”. E, continua “só há
dignidade quando houver capacidade do exercício da autonomia e só tem autonomia
o que é fim em si mesmo” (WEBER, 2009, p. 238). A vontade é considerada como uma
legisladora universal, por intermédio da qual os seres racionais devem ser
considerados como um fim em si mesmo, assim, “o fato de terem dignidade é que torna
O princípio da autonomia é aplicado à moral. Tem como intuito fundamental “a busca e fixação do
princípio supremo de moralidade” (FMC p. 19). Na efetivação desse propósito procede, primeiro,
analiticamente (do conhecimento vulgar para a determinação do princípio) e depois, sinteticamente (do
exame do princípio para a aplicação). Sustenta a tese segundo a qual somente a razão pode ser a origem
dos princípios práticos supremos. Se esses princípios não podem ser buscados em algum conteúdo
empírico e tão somente na razão, é esta que deverá dá-la a si própria. Ora, isso é autonomia. A razão é
autônoma quando dá a si mesma a própria lei. Há uma espécie de dupla dimensão da autonomia: a)
uma, na construção do imperativo categórico; como não pode ser buscado na experiência (pois desta
resulta somente o particular e o contingente) terá que ser uma elaboração da razão; b) outra, na
aplicação do imperativo: poder querer que a máxima se transforme em lei universal é assumir a posição
de um legislador universal. Poder querer para todos o que se quer para si é a máxima expressão da
autonomia. Ser autor de leis universais para um “reino dos fins” do qual fazemos parte como seres
racionais e razoáveis é a máxima expressão da liberdade e dignidade (WEBER, 2009, p. 234). A ideia
de Kant, no que se refere à autonomia da vontade, é que a mesma é uma qualidade da vontade, onde é
lei em si mesma, sendo que o princípio da autonomia da vontade seria “não escolher de outro modo
senão de tal modo que as máximas de sua vontade também estejam compreendidas ao mesmo tempo
como lei universal no mesmo querer” (KANT, 2009, p. 285).
3
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todas as pessoas membros de um possível “reino dos fins”” (WEBER, 2009, p. 240).
Essa autonomia da vontade existe se puder ser universalizada como regra que
determinou uma ação individual e, ela precisa estar sujeita a uma lei universal. Assim,
a necessidade de agir segundo o dever

4

não permite que haja inclinações e

sentimentos, mas que a relação dos seres racionais entre si seja pautada em uma
relação em que a vontade desses seres racionais deve ser considerada sempre e
simultaneamente como uma legisladora, pois se isso não ocorrer não se tem um fim
em si mesmo e, os seres racionais, poderiam ser usados como meios para atingir
determinadas finalidades.
Na visão de Dekens, é na Crítica da razão prática que Kant dá maior
importância à autonomia, pois se junta um conceito negativo de liberdade, tratada
como independência em relação ao determinismo e a uma concepção positiva, que a
torna o agente de uma determinação própria. “Ela se opõe a toda tentativa de submeter
a vontade a uma determinação externa, quer dizer, a um objeto. O ser moral é livre
porque é autônomo, é moral porque está submetido a uma legislação que provém de
sua própria razão” (DEKENS, 2012, p. 101).
Desse modo, a autonomia permite que o sujeito possa ser capaz de declarar qual
é a sua lei, sendo que descobre em si mesmo a lei moral e tenta aplicá-la, mas
importante é que não a cria. Assim, a autonomia é parte de seres racionais que têm
vontade livre e boa, mas que respeita à razão por estar submetido a uma legislação
universalizada. Na visão de Kant: “o princípio da vontade humana, como uma vontade
que legisla universalmente através de todas as suas máximas, conviveria [...], desde
que tudo o mais nele estivesse correto, a um imperativo categórico pelo fato de que ele,
precisamente por causa da ideia da legislação universal, não se baseia em qualquer
interesse” (2009, p. 255). Continua aduzindo que entre “todos os imperativos
possíveis, é o único que pode ser incondicional” (2009, p. 255). Dessa maneira, a
vontade de um ser que é racional se faz a partir da máxima de sua vontade como uma
vontade que tem a si mesma por objeto como universalmente legislante.

“A única possibilidade de divergir de Kant é, portanto, não colocar o afeto no lugar do dever, como
Schopenhauer então fará, mas entender o próprio agir por devir como um afetivo. A inclinação não pode
como tal ser determinante, mas apenas na medida em que ela já é uma inclinação moralmente formada
e, nesta medida, também universalizada. É esta possibilidade que tinha de parecer contraditória a Kant,
por causa de sua suposição antropológica de uma separação insuperável entre uma faculdade apetitiva
sensitiva e uma superior (“racional”)” (TUGENDHAT, 1996, p. 116).
4
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Contudo, Kant ensina que o conceito de todo ser racional que teria de se
considerar como legislador universal mediante todas as máximas de sua vontade
permitiria ajuizar a partir daí a si mesmo e de suas ações, para conduzir a outro
conceito apenso a ele que é o conceito de reino dos fins. Essa ideia de reino dos fins é
“a ligação sistemática de diferentes seres racionais mediante leis comuns” (KANT,
2009, p. 261). Todavia, uma vez que as leis vão determinar os fins de acordo com sua
validade universal, seria possível abstrair da diferença pessoal dos seres racionais bem
como do conteúdo de seus fins privados, para pensar “um todo de todos os fins”
baseado numa conexão sistemática. Observa-se que a ideia é que todos os seres
racionais estão à sombra da mesma lei e que cada um deles não deve tratar a si mesmo
e todos os demais como meios, mas sempre e ao mesmo tempo como fim em si mesmo.
Quando um ser racional está inserido no reino dos fins, ao momento que vai
legislar ele também é submetido à legislação, visto que se parte do critério do
universalizante. Isso vai acontecer, de acordo com Kant, porque ele está inserido no
reino como soberano, se ele não estiver, enquanto legislador submetido à vontade de
qualquer outro (KANT, 2009, p. 261). Isto posto, o ser racional vai ter de considerarse sempre como legislador em um reino dos fins possível porque existe a liberdade da
vontade, seja como membro seja como soberano. Contudo, o lugar do soberano, pode
ser ocupado, não por mera máxima de sua vontade, mas somente quando é um ser
independente, sem necessidades e sem restrições dos recursos adequados à sua
vontade. Como se percebe, a moralidade acaba sendo a relação da ação como
legisladora pela qual somente será possível em um reino dos fins.
Kant aduz que no reino dos fins tudo tem dignidade ou um preço. O que vai se
relacionar com as inclinações e as necessidades humanas tem um preço, mas o que
constitui a condição sob a qual algo pode ser um fim em si, tendo valor intrínseco é a
dignidade, isso permite que a moralidade seja a condição sob a qual o ser racional
possa ser um fim em si mesmo, porque é a partir dela que seria possível ser um
membro que legisla no reino dos fins (KANT, 2009, p. 265).
O reino dos fins denota que o imperativo categórico incondicionado vem a ser
um princípio de autonomia da vontade, no qual o conceito de ser racional como um
legislador que é universal acaba indo ao encontro do reino dos fins. Esses seres
racionais se ligam de forma sistemática por meio de leis, as quais possuem a relação
dos seres racionais uns com os outros como fins em si mesmos e nunca como meios. A
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ideia da moralidade permite a relação de toda ação com a lei que acaba tornando viável
um reino dos fins. A dignidade não permite que haja a equivalência a qualquer preço,
pois somente os objetos é que possuem preço. A dignidade acaba tendo valor intrínseco
e jamais relativo, visto que a humanidade é que é capaz de moralidade, pois a
capacidade do ser humano ser racional e poder participar da legislação universal e do
reino dos fins proporciona um valor incondicional; a autonomia acaba sendo o
fundamento do ser racional.
A partir disso, depreende-se que, para Kant, a dignidade está alicerçada
puramente na razão dos seres racionais. Quando o autor estabelece que todos os seres
racionais possuem um fim em si mesmo, e que agem pela razão, tem-se uma concepção
de igualdade. No caso da autonomia da vontade, a qual é livre; contudo, deve o respeito
à lei universal que essa vontade criou, se está aproximando da ideia de liberdade.
A liberdade e a moralidade são indissociáveis, ou seja, os seres racionais acabam
legislando para si mesmos, de acordo com a razão voltada para princípios morais. O
conceito de liberdade é a palavra-chave para se explicar a autonomia da vontade. Kant
entende que:
A vontade é uma espécie de causalidade de seres vivos na medida em que são
racionais, e a liberdade seria aquela propriedade dessa causalidade na medida em
que esta pode ser eficiente independentemente da determinação por causas
alheias; assim como a necessidade natural <é> a propriedade da causalidade de
todos os seres irracionais de ser determinada à atividade pela influência de causas
alheias (KANT, 2009, p. 347).

Observa-se, com a citação, que a liberdade vem a ser a explicação do porquê da
autonomia da vontade. Kant confere a esse conceito uma condição positiva, ou seja,
aparece como sendo a autonomia e espontaneidade, isso quer dizer que seria uma
propriedade da vontade de ser lei de si mesmo, e, outra negativa, ou seja, o que Kant
chama de conceito prático da liberdade, no qual ser livre não é o fato de se submeter a
nada que seja externo ao indivíduo.
A liberdade seria a condição que vai permitir a determinação de emissões de
juízos enquanto sendo probabilidade de que a ação venha a ser pensada através do
imperativo de universalidade. Assim, quando a racionalidade prática vai exercer a
vontade livre como sua condição, ou seja, quando se emitem juízos racionais práticos,

Cleide Calgaro | 49

o critério que se avalia vai se tornar um critério universal, pois é o julgamento que
consente verificar se ação é certa ou não. A liberdade existe quando se age por dever e
quando esse dever é determinado por uma lei pura, isso quer dizer sem inclinações ou
mesmo desejos. Com isso, a liberdade passa a ser a condição necessária de
possibilidade para que uma ação moral possa ter conteúdo de validade que seja
universal.
No momento seguinte, busca-se uma tentativa de ampliar o conceito de
dignidade estabelecido para seres racionais, em Kant. Utiliza-se o estudo de outras
obras três obras kantianas para superar o especismo e ampliar as restrições da
dignidade, o que será feito no último capítulo. Outra consideração seria saber quem é
o ser humano? E o que é a humanidade no homem? Kant traz o ser humano e as coisas,
por isso é preciso entender melhor essa dualidade. É na Doutrina da Virtude, na Ideia
de uma História Universal e na Antropologia que se considerará o pensamento sobre
o assunto, fazendo uma análise da questão na seção seguinte.
1.3 A ampliação da dignidade da natureza a partir da Doutrina da virtude,
da Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e da
Antropologia
No presente tópico, busca-se resolver o problema da dignidade ampliada à
natureza ecológica a partir do fundamento de três importantes obras kantianas, as
quais possibilitam um repensar do papel da natureza na obra do autor. Ao final, a
partir das presentes obras e das demais obras estudadas no decorrer do trabalho,
tenta-se corroborar ou não a hipótese que investiga a possibilidade em contrariar a
restrição da autonomia ao especismo e, ipso facto, ampliar o conceito de dignidade,
colocando como centro das discussões a natureza enquanto contingência e meio
ambiente.
1.3.1 Doutrina da virtude (§16 a 18): os deveres do ser humano para com
os não humanos
Nos parágrafos 16 a 18 da Doutrina da virtude, Kant faz alusão de que o ser
humano possui deveres para com os outros seres, os não humanos.
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Kant inicia com o §16, no qual sua exposição afirma que “na medida do que pode
ser julgado exclusivamente pela razão, um ser humano tem deveres somente para com
seres humanos (ele próprio e outros), uma vez que seu dever com qualquer sujeito é
constrangimento moral da vontade desse sujeito” (2008, p. 283). Com isso, se houver
deveres com os seres humanos, sendo que esses seres têm vontade, exerce-se uma
coação/constrangimento moral em relação a nós, sendo propriamente um dever. Se
somente o ser humano é possuidor de uma vontade, somente ele pode exercer a
coação/constrangimento moral, ou seja, somente ele é portador da faculdade de
originar um dever. Com isso, o ser humano possui deveres apenas para com os outros
seres humanos, visto que também são portadores de vontade. Kant adianta que:
[...] o sujeito constrangedor (que obriga) tem, em primeiro lugar, que ser uma
pessoa, e esta pessoa tem, em segundo lugar, que ser dada como um objeto da
experiência, posto que cabe ao ser humano se empenhar pelo fim da vontade dessa
pessoa, e isso só pode ocorrer numa relação recíproca de dois seres que existem
(pois um mero pensamento-entidade não pode ser causa de qualquer resultado em
termos de fins). Mas, baseados em toda a nossa experiência, desconhecemos
qualquer outro ser, salvo o ser humano, que fosse capaz de obrigação (ativa ou
passiva). Um ser humano não pode, portanto, ter dever algum com quaisquer
seres, além dos seres humanos; e se ele pensa que tem tais deveres, é devido a uma
anfibolia5 em seus conceitos de reflexão, e seu pretenso dever com outros seres é
apenas um dever consigo mesmo. Um ser humano é levado a esta má interpretação
por confundir seu dever em consideração a outros seres com um dever para com
esses seres (2008, p. 283-284).

Assim, se o dever é uma coação/constrangimento moral que é praticado pela
vontade, quem tem esse exercício somente pode ser uma pessoa, ou seja, um ser
humano que tem vontade. Desse modo, o sujeito que obriga tem ligação com o objeto
da experiência, isso quer dizer, tem de existir, não podendo ser um produto
simplesmente que vem da mente, pois precisa acontecer uma relação recíproca entre

Kant conclui sua discussão de deveres perfeitos para si mesmo com uma nota sobre “a anfibologia dos
conceitos morais de reflexão”. Sob um paralelo direcionado à filosofia teórica ele explicou como
conceitos que na verdade tem a ver com a natureza da verdade são prontamente confundidos por
conceitos sobre a realidade. Aqui ele está preocupado com os deveres que são realmente deveres para
os homens, mas que podem ser facilmente confundidos como deveres para outros seres (GREGOR,
1963, p. 162, tradução nossa).
5
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ambos os seres que compõem a relação. Não existe nenhum outro ser que pode obrigar,
além do ser humano, isso porque somente ele tem a vontade de obrigar ou coagir,
sendo essa uma das características da espécie humana
À vista disso, o ser humano não tem nenhum dever com outros seres além dele
mesmo, ou seja, deve tomar como um dever para com outros seres, sendo um dever
consigo mesmo. Resumindo, esse dever para com os outros seres nada mais seria do
que um dever que ele tem consigo mesmo, ou seja, o respeito aos demais seres.
Kant compreende que não existe nenhum outro ser que seja capaz de obrigação,
seja ela ativa seja passiva, além do ser humano. No caso do ativo e do passivo, pode-se
salientar que seria a relação entre quem obriga e quem é obrigado na relação de dever,
considerando a vontade como mola propulsora. Portanto, tem-se dever com outros
seres humanos, pois os demais seres não têm capacidade de obrigação ou mesmo de
coação moral, porque para isso seria fundamental que eles tivessem vontade. Logo, o
ser humano não estaria na condição de obrigação em relação aos seres não humanos,
pois, como não possuem vontade, não obrigam. Não há uma relação de obrigação, ou
seja, uma vinculação em relação a um ser que obriga e a outro que está sendo obrigada,
pois faltam elementos de conexão nessa relação, sendo esse elemento a vontade. Essa
relação obrigante e obrigado Kant entende que somente existe entre seres humanos
portadores de vontade.
A concepção kantiana de que uma relação de obrigação/de dever é entendida
quando um sujeito tem direitos e o outro tem deveres correspondentes é uma relação
de reciprocidade que existe entre seres humanos, somente. No caso dos demais seres,
não humanos, não têm direitos e nem deveres, pois não seriam possuidores de vontade
e de racionalidade. Assim, para se ter um direito ou para se originar um dever ou
exercer um constrangimento/coação moral, tem que se ter vontade, e essa somente
advém dos seres racionais, no caso em tela, o ser humano. Os demais seres não
humanos não vão ser objeto de obrigação do ser humano porque não conseguem
obrigar, visto que essa capacidade somente vem pela vontade.
Kant igualmente discorre sobre deveres aos objetos distintos de pessoas ou a
objetos que seriam efetivamente pessoas, mas que seriam pessoas imperceptíveis, ou
seja, que não poderiam ser apresentadas aos sentidos exteriores. O autor afirma que
“os primeiros objetos (não humanos) podem ser mera matéria inorgânica (minerais)
ou matéria organizada para reprodução, ainda que destituída de sensação (plantas),
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ou a parte da natureza dotada de sensação e escolha (animais)”. Continua explanando
que “os segundos objetos (sobre-humanos) são concebíveis como seres espirituais
(anjos, Deus). Cumpre agora indagar se existe uma relação de dever entre seres
humanos e seres desses dois tipos e qual relação existe entre eles” (KANT, 2008, p.
284). O que Kant questiona nas indagações é se existem deveres aos outros seres
refletidos nas duas classes que ele insere. Para isso, o §17 traz uma possível guisa de
resposta. Kant aduz que existe a capacidade
à destruição do que é belo na natureza inanimada (spiritus destructionis) se opõe
ao dever de um ser humano para consigo mesmo, pois debilita ou desarraiga
aquele sentimento no ser humano que, embora não seja de per si moral, é, não
obstante, uma disposição de sensibilidade que fomente grandemente a moralidade
ou, ao mesmo tempo, prepara o caminho para ela: a disposição, a saber, de amar
alguma coisa (por exemplo, belas formações de cristais, a beleza indescritível das
plantas), mesmo à parte de qualquer intenção de usá-la (KANT, 2008, p. 284).

Kant, portanto, visa o entendimento do belo na natureza, com a qual deve existir
consideração, visto que existe a propensão à sua simples destruição, a qual o autor
entende que se opõe ao próprio dever que ser humano teria consigo mesmo. Essa
inclinação enfraqueceria a empatia pelo belo ou, até mesmo, o eliminaria. Esse
sentimento não é moral por si só, mas contribui para a moralidade, pois cultiva no ser
humano o amor a algo por si mesmo, quer dizer, um sentimento que provém da não
intenção de utilizar, mas de amar simplesmente em função de sua beleza, sem
interesse. Isso, posteriormente, foi discutido por Kant na Crítica da faculdade do juízo,
na parte dos juízos estéticos. Na visão de Mary Gregor:
Uma propensão deliberada à destruição do belo na natureza, ele explica, é uma
transgressão do dever para nós mesmos porque enfraquece e destrói um
sentimento que, embora não seja ele próprio moral, é aliado à moralidade. Em seu
estudo sobre o julgamento estético Kant explica como o belo faz surgir em nós um
sentimento de deleite no objeto que não tem em si o desejo de fazer uso do objeto
para promover nossos fins subjetivos. Embora esse sentimento não seja moral em
si mesmo, ele tem alguma afinidade tanto com atitudes morais específicas como o
amor moral, que é uma satisfação desinteressada na perfeição e bem-estar dos
outros, como com a virtude em geral, o que significa liberdade diante da

Cleide Calgaro | 53
dominação de nossos desejos. Similarmente, o tratamento cruel de animais brutos
tende a embotar o sentimento de simpatia natural com o sofrimento dos outros,
que nos ajuda a realizar atos de benevolência. Mesmo a gratidão a um velho cavalo
ou cachorro, ele acrescenta, é um dever para nós mesmos, porque os nossos
sentimentos naturais de gratidão nos ajudam a performar atos de gratidão que são
parte de nossos deveres para com os outros. (GREGOR, 1963, p. 163, tradução
nossa).

O interesse por algo, mesmo não sendo um ser humano, que é um fim em si
mesmo e detentor da vontade, gera a tendência de destruição a qual, para Kant, é
condenável porque esse aspecto iria contra um dever para si mesmo e seria contrário
a moral. Logo, não se deve destruir o belo da natureza, porque se pode amá-lo sem a
intenção de destruí-lo, simplesmente amá-lo por sua beleza, sem que haja um
interesse, amá-lo por si mesmo, sem predisposição. Quando se faz isso, contribui-se
para que exista uma moralidade. Ao destruir algo na natureza, ela própria vai de
encontro ao dever do ser humano consigo mesmo e com a humanidade. Importante
salientar que a defesa da natureza estaria contida na defesa do belo, sendo que Kant é
claro que se deve defendê-lo.
Kant continua no §17 fazendo a defesa dos animais, discorrendo acerca do
respeito e da relação desses seres com o ser humano, que não deve ser violenta nem
cruel. No que se refere à parte animada (mas não possuidora de razão) Kant enfatiza
que o tratamento violento e cruel com os animais é muitíssimo mais estritamente
oposto ao dever de um ser humano para consigo mesmo e ele tem um dever de absterse de tal prática. Tal comportamento embota seu sentimento compartilhado do
sofrimento deles, de modo a enfraquecer e gradualmente desarraigar uma
predisposição natural que é muito útil à moralidade nas nossas relações com outros
seres humanos (KANT, 2008, p. 284-285).
Kant entende que o ser humano está autorizado a matar os animais, mas deve
ser de forma rápida e sem sofrimento, também pode submetê-los a trabalho que não
sejam forçados ou que levem a maus tratos. Classifica também como abominável o uso
de animais a serviço de mera especulação, pois compreende que deve haver um
sentimento de gratidão a eles, pois o ser humano deve considerá-los e respeitá-los.
Kant assevera que a gratidão aos animais velhos “diz respeito indiretamente ao dever
de um ser humano em sua consideração a esses animais; do prisma de um dever direto,
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todavia, é sempre somente um dever do ser humano para consigo mesmo” (KANT,
2008, p. 285).
A palavra gratidão é inserida na relação com os animais, sendo que o trato cruel
e violento estaria em oposição ao dever do ser humano para consigo mesmo. Assim, se
a compaixão pelo sofrimento dos animais for enfraquecida no ser humano, acabaria
eliminando a predisposição natural, a qual é muito importante para a moralidade em
relação aos demais seres humanos. Essa emoção não é propriamente moral, mas seria
proveitosa à moralidade.
A ideia da oposição à moralidade acontece de forma indireta, que se dá, não pelo
fato em si, mas porque é uma consequência para as relações que acontecem entre seres
humanos; ela existe e é uma justificativa, mesmo que indireta, para não maltratar ou
usar de crueldade com os animais, mesmo tendo o ser humano como escopo principal
da ação uma forma de proteção à natureza que nesse caso se perfaz nos animais.
Mesmo Kant afirmando que os animais são seres que não tem nenhum direito, o
filósofo fala que se deve gratidão a eles e não se pode impor sofrimentos e crueldades.
Desse modo, o dever para com os animais é parte do dever do ser humano, mesmo que
indiretamente, quando Kant afirma que se deve respeito a eles. Respeitando aos
animais, o ser humano respeita intrinsecamente à natureza, cujas todas as suas formas
são validades e a gratidão para com o que é belo permite que se admire sem tirar
proveito, mas se admire simplesmente porque é belo.
Por fim, no §18, Kant (2008, p. 285) retoma o dever para com Deus6, afirmando
que se trata “de um dever de um ser humano consigo mesmo aplicar essa ideia, a qual
se apresenta inevitavelmente à razão, à lei moral neste ser humano, onde é da maior
fecundidade moral”. Continua dizendo que “neste sentido (prático) pode-se, portanto,
dizer que ter religião é um dever do ser humano para consigo mesmo”. O dever em
relação a Deus, bem como os deveres em relação aos animais são subjetivos, porque
fazem parte de maneira indireta do dever do ser humano e é por causa disso que são
deveres de respeito. Esses deveres dos seres humanos para consigo mesmo não os
obrigam diretamente, mas fortalecem a moralidade na razão legisladora. Desse modo,

No que diz respeito ao nosso dever de religião, Kant reafirma que nosso dever considerar as leis morais
como mandamentos divinos, não é um dever para com Deus. Nosso a ideia de Deus procede
inteiramente de nossa própria razão e não prova nada sobre a existência de tal ser, mas na medida em
que é formado pela razão em sua função prática, temos o dever de conectar essa ideia com a lei moral,
porque, como vimos, “é a maior fecundidade prática” no fortalecimento de nossos motivos morais
(GREGOR, 1963, p. 163, tradução nossa).
6
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a citação de Mary Gregor denota uma preocupação que será vislumbrada no próximo
capítulo.
A única humildade a qual somos obrigados é a humildade que se segue
inevitavelmente quando nos comparamos com franqueza e sinceridade com a
santidade e rigidez da lei moral. Mas essa genuína humildade é, ao mesmo tempo,
a mais alta avaliação de nós mesmos; porque ao reconhecer nossas deficiências em
relação à lei, percebemos que somos nós mesmos que damos a lei, e o homem
natural em nós se sente compelido a reverenciar a humanidade em sua própria
pessoa. (1963, p. 163, tradução nossa).

Nesse aspecto, o ser humano tem dever com o ser humano e, com isso, se ele
possui dever com o outro, tem o dever com a natureza em que esse ser humano vive.
Kant entende que a natureza não pode constituir um fundamento da moralidade dos
seres racionais, mas isso não quer dizer que seja excluída do âmbito da moralidade
humana, pois é o ambiente que esse ser humano precisa para viver. O ser humano tem
dever que é referido para a humanidade, por isso o dever com a natureza existe mesmo
que de maneira indireta.
O dever em relação à natureza são apenas deveres subjetivos para Kant, fazendo
parte de um dever indireto do ser humano, contudo são deveres que o ser humano
necessita ter para fortalecer a moralidade. Assim, é um dever do ser humano para com
ele próprio, isto posto, se o ser humano respeita à natureza, respeita a si mesmo, visto
que possui razão e vontade. Se dotados dessas características, são seres capazes de
obrigação, a qual, na concepção kantiana, deve haver uma reciprocidade entre seres.
A natureza e os animais não são considerados sujeitos morais e, apesar disso, se o ser
humano se sentir obrigado diretamente em relação à natureza, isso pode se tornar uma
lei universal. A partir disso, pensar o dever como objetivo permite se possuir uma
obrigação que faz parte diretamente de nossos deveres enquanto seres humanos e não
somente como um dever do ser humano para consigo mesmo. No momento seguinte,
analisa-se a concepção de natureza e as ações humanas a partir da obra a Ideia de uma
história universal de um ponto de vista cosmopolita.
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1.3.2 A natureza em a Ideia de uma história universal de um ponto de vista
cosmopolita
Na visão de Kant, as ações humanas são determinadas por leis naturais
universais. O ser humano, com algumas exceções, não se deu conta de que favorece o
fluxo natural dentro de suas ações tanto de forma individual, como coletiva, mesmo
que esse ser humano não venha a agir puramente por instinto. Desta forma, Kant
(2011, p. 04) assevera que
os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros mal se dão conta de que,
enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu próprio
proveito e frequentemente uns contra os outros, seguem inadvertidamente, como
a um fio condutor, o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e trabalham
para sua realização, e, mesmo que conhecessem tal propósito pouco lhes
importaria.

Os homens buscam propósitos, contudo têm como fio condutor a finalidade da
natureza, o qual é desconhecido. Então, embora o homem seja uma espécie que tem
certa superioridade perante os demais animais, deve tentar, por intermédio de sua
racionalidade, a qual é um privilégio concedido pela natureza, perceber as intenções
da natureza mediante as suas ações, podendo agir de forma adequada ao fluxo natural.
Com isso, Kant acaba separando a história humana da história da natureza,
destacando que o homem é o único animal racional, o qual recebeu o privilégio da
natureza. Dessa forma, se o homem não fosse um ser racional e agisse por instintos, a
sua história seria planificada e as suas disposições voltadas para o uso da razão não
precisariam ser desenvolvidas. Partindo dessa análise, Kant criou nove proposições
para explicar as suas indagações, das quais se farão um breve estudo abaixo.
Em sua primeira proposição, Kant afirma que “todas as disposições naturais de
uma criatura estão destinadas a um dia se desenvolver completamente e conforme um
fim” (2011, p. 05). Nessa proposição, Kant descreve a necessidade de não se desobrigar
no que diz respeito às leis que vão reger a natureza visto que se isso fosse feito não se
alcançaria o respeito da finalidade dessa natureza, sobrando apenas incertezas no
lugar da razão, o que resultaria compreender as disposições naturais do
desenvolvimento. As sociedades de animais que não são racionais são ordenadas por
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leis naturais, sendo sempre harmônicas e organizadas; contudo, a sociedade humana
composta de seres racionais é desordenada e acaba em conflito. Kant entende que uma
ordenação que não atinge seu fim será contrária à natureza teleológica, visto que,
prescindindo desse princípio, não se terá uma natureza que seja regulada por leis, e
sim por algo sem finalidade da natureza e uma indeterminação que tem como ponto
principal, a razão. Assim, o homem estaria ligado à natureza pela razão, e essa razão é
que vai possibilitar o progresso.
Na segunda proposição “no homem (única criatura racional sobre a Terra)
aquelas disposições naturais que estão voltadas para o uso de sua razão devem
desenvolver-se completamente apenas na espécie e não no indivíduo” (2011, p. 05), a
razão amplia regras e propósitos do uso das forças além dos instintos naturais. Não
conhece limites, mas não atua sozinha de forma instintiva, necessita de tentativas e
ensinamentos para progredir de um grau de inteligência a outro. É por esse aspecto
que Kant acredita que o homem precisa ter uma vida longa para aprender a fazer uso
pleno de todas as disposições naturais; entende que a natureza concedeu pouco tempo
ao homem, e com isso, ele precisa transmitir o conhecimento às gerações. Com isso, a
história permite ao homem se organizar através de suas ações ao longo das gerações,
progredindo para um fim por meio da razão e, dessa forma, a razão é uma maneira de
ampliar as possibilidades. Como existe a complexidade da natureza humana, não se
torna possível alcançar uma maneira individual do entendimento acerca da natureza
humana visto que não se pode agir somente pelos instintos, mas há a necessidade de
buscar formas de ultrapassar os estágios de conhecimento e se transmitir as demais
gerações, visto que se tem curto tempo de vida. O homem como ser racional deve usar
as suas disposições naturais de acordo com sua razão, e essas tendências devem
desenvolver-se apenas na espécie, e nunca de forma individual.
De acordo com terceira proposição, “a natureza quis que o homem tirasse
inteiramente de si tudo 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 instinto, por meio da própria razão” (KANT, 2011, p.
06), a natureza não faz nada supérfluo no uso dos meios para atingir um fim. Contudo,
ao homem (que possui a razão e a liberdade da vontade) a natureza forneceu um
propósito, pois não deve ser guiado por instinto ou ensinamento inato, mas deve tirar
tudo dele mesmo. Kant entende que, por intermédio da razão, o homem tem a
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possibilidade de superar as ações instintivas conseguindo por ele mesmo garantir a
experiência. Assim, com base no seu comportamento – que vem da racionalidade –
consegue superar as dificuldades que as limitações naturais trazem.
“O meio de que a natureza se serve para realizar o desenvolvimento de todas as
suas disposições é o antagonismo das mesmas na sociedade, na medida em que ele se
torna ao fim a causa de uma ordem regulada por leis desta sociedade” (2011, p. 08) é
a quarta proposição, à qual Kant traz um antagonismo social que leva o ser humano a
superar algumas predisposições que atrapalhariam a sua história. O homem tem a
capacidade de socializar e, por meio de algumas disposições individuais de sua
natureza, pode agir de forma a ameaçar a estabilidade, contudo a natureza age dentro
de suas intenções. Desse modo, “o homem quer a concórdia, mas a natureza sabe mais
o que é melhor para a espécie: ela quer a discórdia” (2011, p. 09) , permitindo que o ser
humano abandone a ociosidade e busque novas disposições. Se o homem que vive em
sociedade possuir uma visão ampla de sua natureza, mas antagônica, depara-se com a
possibilidade de se isolar devido aos critérios criados por si mesmo em relação às
vontades individuais dos demais. Seu pensamento individual dentro da sociedade,
todavia, torna-o capaz de agir de maneira eficiente, exercendo o seu potencial dentro
dessa sociedade. As ações individuais, que são conflitantes, fazem esse homem sair da
“zona de conforto” e permitem a possibilidade de encontrar alternativas para superar
as barreiras. Portanto, esse homem que se sociabiliza, mas tem tendências egoístas de
se separar dos outros, cria uma oposição, e é essa contradição, entre suas tendências
naturais e o antagonismo, que gera o progresso, de forma gradativa.
A quinta proposição “o maior problema para espécie humana, cuja solução a
natureza a obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o
direito” (2011, p. 10), Kant indica que é na sociedade que se permite a liberdade e o
antagonismo de seus membros; logo, existe a necessidade de determinações e
resguardos dos limites para essa liberdade, a fim de que todos possam coexistir. Essa
liberdade individual acaba indo de encontro às disposições naturais de satisfação dos
impulsos egoístas do homem. Se esse homem, no entanto, quer viver em sociedade,
deve regular esses impulsos por uma regra que seja legítima, ou seja, uma constituição
legítima que seja justa para alcançar a solução dos conflitos. Para tanto, há a
necessidade de se formular uma sociedade civil que seja capaz de administrar um
direito, no intuito de proteger-se da liberdade inclinativa do homem que pode
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prejudicar a convivência. Logo, é necessária uma ordem dentro da qual o homem viva
em sociedade respeitando aos antagonismos e permitindo que exista um
disciplinamento de sua insociabilidade, mas para isso se deve fazer uma constituição
que seja legítima e justa.
Na sexta proposição, Kant afirma que “[...] o homem é um animal que, quando
vive entre outros de sua espécie, tem necessidade de um senhor. Pois ele certamente
abusa de sua liberdade relativamente a seus semelhantes; e, se ele, como criatura
racional, deseja uma lei que limite a liberdade de toda sua inclinação animal egoísta o
conduz a excetuar-se onde possa” (2011, p. 11). Continua o raciocínio expondo que “ele
tem necessidade de um senhor que quebre sua vontade particular e o obrigue a
obedecer à vontade universalmente válida, de modo que todos possam ser livres”
(KANT, 2011, p. 11). Kant denota a necessidade de um senhor e indaga de onde tirá-lo.
A sua resposta é que devemos pinçá-lo da espécie humana, o qual deve ter a capacidade
de ser justo em si mesmo, a fim de que todos possam agir de maneira universal e
benéfica. Sendo esse senhor um homem, que tem necessidade de um senhor, deve
abandonar as suas tendências inclinativas e agir de forma justa em si mesmo. Assim,
o homem somente pode realizar as disposições racionais dentro de uma sociedade civil
observando os propósitos da natureza, onde a constituição civil também se efetiva por
um meio natural.
A sétima proposição traz que “o problema do estabelecimento de uma
constituição civil perfeita depende do problema da relação externa legal entre Estados,
e não pode ser resolvido sem que este último o seja” (2011, p. 12). Quanto a essa ideia,
Kant, analisa a natureza dos homens, que se reflete de forma geral na sociedade civil,
composta por humanos. Dessa forma, é feita uma comparação entre as relações dos
homens dentro da sociedade – como fruto de sua natureza antagônica – e as relações
existentes entre os Estados que vão compartilhar dessa semelhante natureza, nessa
sétima hipótese, são utilizados argumentos de proposições anteriormente vistas como
a ideia da natureza conflitante e da necessidade de se alcançar um entendimento,
saindo do nível de estado natural e atingindo uma racionalidade, os quais possibilitam
a formação entre Estados.
O Estado seria como um indivíduo complexo que faz parte de uma sociedade, a
qual seria formada por diversos Estados e que almejam o desenvolvimento de seus
indivíduos. Dessa forma, esses Estados devem ceder aos seus interesses individuais
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para alcançar o interesse de seus cidadãos. O problema que se observa é como se
estabelece uma constituição civil perfeita, sendo que há o problema da relação externa
legal entre os Estados, e que não se pode sem que se resolva esse último impasse. Na
ótica kantiana, seriam os mesmos problemas que impedem o homem de viver uma
constituição que seja perfeita e justa, visto que os homens possuem inclinações
negativas, como o egoísmo, a inveja etc. Assim, a constituição somente pode ser
perfeita se entre os Estados houver uma ligação e um relacionamento que seja
efetivado de forma constante, sendo que o fio condutor da questão seria a razão.
Contudo, a natureza utiliza a incompatibilidade entre os homens como meio de
encontrar, em seu interior, ao mesmo tempo guerras e paz, sendo que a guerra é
utilizada para estabelecer novas relações entre os Estados. As guerras são uma forma
de aprimoramento, momento em que o homem adquire um nível de aprendizagem
melhor, a fim de criar novas relações entre Estados, segundo o propósito da natureza.
Essa natureza estaria procurando meios para o homem – que seja selvagem – busque
abandonar sua liberdade que seria brutal, para vislumbrar a segurança em uma
constituição feita de acordo com leis que sejam universais. O problema é como se
chegar a um Estado que seja autônomo, mas, como resposta, Kant entende que depois
das guerras haverá transformações, que possibilitam um Estado cosmopolita que seja
universal.
A oitava proposição prescreve que “pode-se considerar a história da espécie
humana, em seu conjunto, como a realização de um plano oculto da natureza para
estabelecer uma constituição política perfeita interiormente e, quanto a este fim,
também exteriormente perfeita, com o único estado no qual a natureza pode
desenvolver plenamente, na humanidade, todas as disposições” (2011, p. 17). Nesse
aspecto, existe o desenvolvimento dos planos da natureza, que são secretos, porém
com um propósito, o qual visa assegurar que haja o progresso. Esse progresso vai
ampliar a liberdade do homem e do Estado, chegando ao esclarecimento, sendo que o
Iluminismo é fonte de revoluções e progressos, e permite que a natureza venha a
cumprir seu propósito supremo e se chegar a um Estado cosmopolita universal. Assim,
a história do homem está em meandros de complexidade e faz parte dos planos da
natureza, visto que, para Kant, existe a necessidade de compreensão do fluxo da
história universal, para com isso acelerar o processo de evolução natural. É importante
salientar que, para Kant, no entanto, o fato de um Estado não poder demonstrar
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fraqueza perante os demais permite que haja uma estabilidade, mesmo que não atinja
o progresso.
Por fim, a nona proposição afirma que há uma “tentativa filosófica de elaborar
a história universal do mundo segundo um plano da natureza que vise à perfeita união
civil na espécie humana deve ser considerada possível e mesmo favorável a esse
propósito da natureza” (2011, p. 19). Para o filósofo, a responsabilidade que o produto
intelectual possui como compreensão da história, considerando leis análogas às da
natureza, auxiliam na conclusão de seu próprio propósito. Contudo, o entendimento
dessa finalidade que é oculta e que tem a natureza, torna difícil entender os rumos que
a história toma de forma universal. Assim, é preciso verificar os desígnios que a
natureza reserva para o homem.
Kant visa uma tentativa de elaborar uma história universal para o mundo de
acordo com os planos da natureza visando à união civil perfeita para a espécie humana
em conformidade com os objetivos dessa natureza. Entende que é difícil redigir a
história segundo uma ideia de como deveria ser o curso do mundo, pois isso poderia
resultar em um romance. Assim, para Kant, a natureza segue um propósito final, que
se torna importante e conduz, ao menos em linhas gerais, um sistema, que não estaria
no plano das ações humanas. É nessa proposição que Kant faz referência à história
grega, afirmando que a Grécia estaria ligada a todas as histórias e, com isso, denota a
importância da história das civilizações e sua ligação com a cultura para que haja o
progresso histórico.
O Iluminismo é um ponto fundamental na filosofia e estaria relacionado com a
revolução e com cada geração, cujo desenvolvimento do progresso preparou o homem
para o aperfeiçoamento. É a partir dele que o esclarecimento se dá. E, ao final dessa
proposição, Kant apresenta uma noção de que a história tende a uma providência que
seria uma justificativa da natureza, a qual o autor a chama de força oculta da natureza,
sendo que a história do homem tem um fim, que seria guiado pela razão.
A história do homem estaria conduzida por uma visão cosmopolita, ou seja, essa
história está vinculada a uma história universal do ponto de vista cosmopolita, a qual
é uma tentativa de elaborar uma história que seja universal do mundo. Haveria, então,
um plano providencial da natureza que busca a união civil perfeita na espécie humana,
tendo como fio condutor a razão.
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Conclui-se que Kant transforma a história em uma movimentação entre
natureza e liberdade, ou seja, a natureza tem disposições que estão nos seres humanos,
as quais levam a certo bem natural, a conservação ou o desenvolvimento das minhas
potencialidades. Desse modo, a liberdade organiza esses aspectos como um fim
racional que é o reino dos fins. Então a liberdade faz a natureza ecológica ser
organizada de outra estrutura que é o dever-ser, ou seja, passa a projetar um fim para
organizar as disposições naturais que estão em consonância com os fins naturais ou
morais. As paixões podem estar em dissonância com a ideia de liberdade moral ou de
auto-preservação ou mesmo autonomia. Paixões contra a autonomia são algo
constante na natureza humana, então existe a luta, mas, ao mesmo tempo, há uma
movimentação na natureza que está em nós como uma disposição e que a razão
termina por realizar; somente agora, no reino cultural, apontamos para o reino
artificial.
A natureza é considerada como objeto cultural na medida em que o ser humano
sacraliza a sua representação para outro ser humano, ou seja, a natureza é sagrada no
ser humano, pois fazem parte da biosfera, ou seja, parte do todo. Isso acaba sendo
valorado pelo ser humano entrando como objeto axiológico ou teleológico, porque o
valor em Kant seria aquilo que se trabalha como um fim. Então a natureza será um
objeto de proteção jurídica nessa medida, quando acaba se tornando uma finalidade
do próprio direito, a qual será garantida por normas. Essas normas são um fim moral
na medida em que o ser humano respeita a elas e as toma como parâmetros de
proteção.
Por fim, importante ressaltar que o tipo de natureza o qual está presente em
Ideia de história universal é a mesma que está presente na Paz perpétua, tendo-se a
natureza enquanto providência. No momento seguinte, analisa-se a obra Antropologia
e a questão do egocentrismo humano.
1.3.3 Antropologia de um ponto de vista pragmático e a desarticulação do
egocentrismo
A visão de Kant nessa obra é fazer uma distinção entre a antropologia
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pragmática de um conhecimento fisiológico7 de mecanismos com os quais se constitui
a natureza corpórea do homem. Afiança que “conhecer, pois, o ser humano segundo
sua espécie, como ser terreno dotado de razão, merece particularmente ser chamado
de conhecimento do mundo, ainda que só constitua uma parte das criaturas terrenas”
(KANT, 2006, p. 21). A ideia principal é a observância das técnicas pelas quais o
homem vem a ser o que ele é no mundo; esse mundo e em conhecimento do mundo
estaria em jogo à investigação transcendental de quais práticas o homem desenvolve
em sociedade. Do mesmo modo, “as expressões ‘conhecer o mundo’ e ‘possuir o
mundo’ diferem bastante uma da outra em sua significação, pois enquanto um
indivíduo só entende o jogo a que assistiu, o outro tomou parte dele” (KANT, 2006, p.
22).
Esse estudo do homem frente à sociedade depende das observações acerca de
seu comportamento nos diferentes locais da Terra, por isso a importância de mudar o
hábito. O hábito8 de viajar, mesmo que seja apenas através da leitura de relatos de
viagens, permite uma ampliação do conhecimento que de outra forma se tornaria
impossível de se possuir. Kant entende que esse hábito possui um mérito que é relativo,
sendo subsidiário de algo que é mais universal e imediato, no qual os conhecimentos
dos habitantes das cidades e do campo dariam acesso a uma universalidade, com isso
se permite que a humanidade possa saber o que quer e buscar isso fora, sem esse plano,
que já tem em seu âmago o conhecimento humano 9, a antropologia do cidadão no
mundo acaba por ser limitada. Contudo Martins percebe que “a razão, como faculdade
de julgar e de agir conforme a princípios, não pode se basear em dogmas e/ou hábitos;
a preponderância destes em detrimento daquela, por vezes, justifica o despotismo”
(MARTINS, 2018, p. 29).
Kant entende que seria difícil observar o homem, pois ele percebe que está
sendo observado e, mesmo que se restrinja a observação de si mesmo, esse homem o
“Conhecimento fisiológico do homem visa à investigação do que a natureza faz do homem, enquanto
o conhecimento pragmático do homem visa ao que o homem faz, pode ou deve fazer de si como um ser
que age livremente” (BORGES, 2018, p. 180).
8 “Quando permanecem constantes, o lugar e as circunstâncias temporais geram hábitos que são, como
se diz, uma outra natureza e dificultam o juízo do homem acerca de si mesmo e de quem considera que
é, porém mais ainda acerca de que conceito deve ter a respeito do outro com o qual mantém relação,
pois quando muda a situação em que o ser humano é colocado por seu destino, ou em que se coloca a si
mesmo quando se aventura, essa mudança dificulta muito a antropologia a se elevar à condição de uma
ciência propriamente dita” (KANT, 2006, p. 23).
9 “Aqui os conhecimentos gerais sempre precedem os conhecimentos locais para que a antropologia
deva ser ordenada e dirigida pela filosofia, sem a qual todos os conhecimentos adquiridos não podem
proporcionar senão um tatear fragmentário, e não ciência” (KANT, 2006, p. 22).
7
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faz em estado parcial, pois, quando alguma inclinação o atinge, ele perde a capacidade
de ser objetivo. Os hábitos são outra natureza que impossibilita que se distinga o que
é natural do que vem de artifícios. Dessa forma, as fontes do antropólogo seriam a
história mundial, as peças de romances e teatros e as biografias, onde os produtos da
cultura vão se dar por códigos que esse antropólogo precisa compreender e mesmo
decifrar.
Kant visa a um estudo patológico do homem, enquanto um ser composto por
afecções. O autor segue as ideias da Crítica da razão prática, quando entende que a
lei moral e a ligação da vontade do homem com a liberdade sendo que a sua
determinação pela lei seria uma condição para a autonomia; depois, na
Fundamentação da metafísica dos costumes, são pressupostos para o ser humano em
seu critério de dignidade. O imperativo da razão não elimina a natureza sensível, pois
a natureza humana é sensível e intelectual; contudo, Kant tenta vislumbrar a questão
em outro aspecto.
Desse modo, se na Crítica da razão prática, o autor compreende que o sensível
seria o negativo do intelecto, na Antropologia, isso recebe reconhecimento. No caso
da filosofia transcendental, as deduções são a priori e, ao confrontá-las com o fato do
homem ser um ser sensível em seu habitat natural e estar sujeito às afecções e
sentimentos, que em sua individualidade é uma relação com o outro, cria-se uma
subjetividade, a qual vem a ser uma referência recíproca de juízos que cada um emite
de acordo com um sentimento que quer ser comunicado.
Quando Kant reconhece nos afetos e nos sentimentos um campo de
contingências no qual se tem as paixões, a dignidade desses afetos evita um aspecto
tão racionalista, pois acaba sendo fundamental refletir os sentimentos interiores da
legalidade da razão, sendo esses sentimentos regulados pela faculdade do juízo.
A imaginação10 é um dos pontos centrais da Antropologia, obra em que Kant
aduz que possua um papel de mediadora, tendo dupla finalidade, sendo natureza

A faculdade da imaginação pode ser assim resumida: “(i) o seu status, que determina se a imaginação
é ou não concebida por Kant como uma capacidade com identidade própria e, caso seja, se ela pertence
à sensibilidade ou ao entendimento; (ii) suas aptidões, que assinala as fontes de onde provêm as
representações com que ela lida (intuitivas ou discursivas; a priori ou a posteriori) e também a origem
das configurações que ela concede aos seus produtos; (iii) seu caráter, que estabelece se ela consiste
numa capacidade receptiva (passiva), como ocorre com os sentidos [Sinnen], ou espontânea (ativa)
como ocorre, por exemplo, com o entendimento [Verstand]; (iv) suas condutas, que identifica os tipos
de comportamentos que ela manifesta em suas operações, isto é, se suas atividades são exercidas de
modo livre (autonomia) ou se é dirigida por regras alheias (heteromonia); (v) seus impulsos, que
10
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ambivalente do intelecto e do sensível; com isso, introduz uma ambiguidade e uma
dificuldade de compreensão. Kant faz uma cisão, entre o conhecimento sensível e o
intelecto, sendo o primeiro a matéria e o segundo a forma, contudo a imaginação
estaria no cerne da questão. Na Antropologia, denota-se no §28 que a
imaginação (jacultas imaginandi), como faculdade de intuições mesmo sem a
presença do objeto, é ou produtiva, isto é, uma faculdade de exposição original do
objeto (exhibitio originaria), que, por conseguinte, antecede a experiência, ou
reprodutiva, uma faculdade de exposição derivada (exhibitio derivativa) que traz
de volta ao espírito uma intuição empírica que já se possuía anteriormente (2006,
p. 66).

Nesse parágrafo, observa-se bem a questão da ambivalência, compreendendose que seria possível imaginar de forma a priori, e que acontece quando se produz um
conceito acerca de um objeto sem que seja imediatamente dado, sendo possível
imaginar de forma empírica, quando se intui algo que já se havia intuído
anteriormente. Nesses casos, a imaginação possui uma função que é transcendental.
Dessa forma, na Antropologia, uma vez que o conceito é isolado de forma pura,
introduzem-se determinações empíricas de forma a observar quais as formas de sua
efetivação e determinar o alcance de sua eficácia. Nas Críticas, esse método era
rejeitado por ser um tanto dogmático e fixar uma verdade, a qual se deduziria pelo
conhecimento sem antes se investigar as condições de como fazer. Contudo a lógica
ainda é o cerne da questão.
Nesse caso, a especificação empírica da imaginação não seria suficiente para dar
azo às atividades que importam em produções no mundo da cultura humana, como: a
fantasia, os sonhos e as invenções artísticas, entre outras questões levam a
comunicação do homem para com os outros. Kant, no §37, depara-se com outra forma
de mediação imaginativa, que estaria entre os nossos afetos e os músculos de nosso
corpo. Para ele: “sonhar parece fazer tão necessariamente parte do dormir, que dormir
e morrer seriam a mesma situação se não aparecesse o sonho como uma agitação
natural, ainda que involuntária, dos órgãos internos vitais por meio da imaginação”
(2006, p. 88).

distingue os tipos de estímulos que a impelem a iniciar a execução de suas tarefas, isto é, se ela apresenta
comportamentos voluntários ou involuntários” (PIMENTA, 2018, p. 213-214).
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Kant também traz a figura dos pesadelos, sendo um efeito da má-alimentação,
mas também é um mecanismo que regula a saúde humana. Continua no §37, “é aí que
entra também o efeito benéfico do sonho no chamado pesadelo (incubus). Pois sem
essa pavorosa imaginação de um fantasma que nos oprime, e sem o empenho de toda
força muscular para se colocar em outra situação, a paralisação do sangue poria
rapidamente um fim à vida” (2006, p. 88). O desprazer não seria somente um indício
de incômodo ou mesmo de falta de prazer, mas poderia significar uma atividade que
surge, a partir da consciência mais imediata, como parte de nossa sobrevivência, sendo
uma condição fisiológica indispensável para que haja o gozo de um prazer que seja
prolongado. Existem outros exemplos de como a Antropologia busca no mundo
empírico configurações particulares de determinações transcendentais. Nos §45 e §52,
por exemplo, trata das deturpações da mente.
Essas questões denotam uma diferença no que dizem as Críticas, porque
ensinam que não se poderia aprender com a mera reiteração imposta à efetivação da
lei moral pelas inclinações aos desejos humanos. Na Crítica da razão prática, o que
ratificava a finitude, definida como um caráter sensível, seria o que permitiria a lei
moral como forma de imperativo e buscasse a postulação de um sumo bem. A razão
encontra no mundo sensível, onde há um jogo entre a imaginação e o corpo, uma
variante de figurações distintas da capacidade racional do ser humano.
Importante elencarem-se alguns pontos cruciais na obra de Kant, no que se
refere à espécie humana e seu destino, Nahra afirma que
na Antropologia (AA 07 324) que diferentemente de todos os outros animais,
aonde cada indivíduo alcança sua plena destinação, entre nós humanos apenas a
espécie o alcança, de modo que o avanço do gênero humano até sua destinação se
dá mediante o progresso em uma série imensa de gerações. Mas porque Kant seria
tão cético em relação a possibilidade de que este aprimoramento completo seja
atingido individualmente e não apenas pela espécie? (NAHRA, 2018, p. 13-14).

A resposta estaria no tópico 326, que aponta que uma das razões está no pouco
tempo que se tem de vida, assim, “o impulso à ciência, como a uma cultura que
enobrece a humanidade, não tem, no todo da espécie, proporção alguma com a
duração da vida” (KANT, 2006, p. 220). Isso foi reafirmado no livro a Ideia de uma
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história universal de um ponto de vista cosmopolita, na segunda proposição, na
subseção acima referendada.
Kant traz a acepção do egoísmo, entendendo que pode ter três presunções,
sendo elas: lógico, estético ou prático. O egoísmo lógico voltado para as questões de
entendimento, onde podem surgir os paradoxos desse entendimento. Nessa situação
compreende que seja desnecessário analisar seu juízo também pelo dos outros, como
se desnecessário fosse o criterium veritatis externum. Já o egoísmo estético, que é um
juízo de gosto, é um tipo de egoísmo em que se censura ou se ridiculariza expressões
como versos, quadros, músicas etc.; esse juízo acaba isolando o progresso.
Por fim, o egoísmo moral é o que acaba reduzindo todos os fins a si mesmo, pois
acaba não vendo uma utilidade do que pode lhe servir e, segundo Kant “como
eudemonista coloca simplesmente na utilidade e na própria felicidade, e não na
representação do dever, o fundamento-determinação supremo de sua vontade” (2006,
p. 30). Isso ocorre porque “como cada ser humano forma conceitos diferentes sobre
aquilo que considera fazer parte da felicidade, é precisamente o egoísmo que leva a não
ter pedra de toque alguma do genuíno conceito do dever, que, como tal, tem de ser
inteiramente um princípio de validade universal” (2006, p. 30). Dessa forma, “todos
os eudemonistas são, por isso, egoístas práticos” (2006, p. 30). Assim sendo, o
egoísmo pode ser o oposto do pluralismo, cuja forma de se pensar estaria reduzida a
pensar que o mundo estivesse girando no entorno do próprio eu.
A perfeição moral permite que o egoísmo possa ser deixado de lado, por isso
Kant entende que, se houver um aumento da cultura, os homens podem perceber os
males que vão causar a si e aos demais pelo egoísmo que existe entre eles. Para o
filósofo, “o aumento da cultura são os seres humanos, isto é, seres racionais de má
índole, sem dúvida, mas dotados de uma disposição para a invenção e ao mesmo tempo
também de uma disposição moral, que sentem cada vez mais fortemente os males que
causam uns aos outros por egoísmo, [...]” (KANT, 2006, p. 223). Logo, o egoísmo
moral, pode ser entendido a partir de Kant como o fato de que reduz todos os fins a si
mesmo, sendo “que não vê utilidade senão naquilo que lhe serve e que como
eudemonista coloca na própria felicidade, e não na representação do dever, o
fundamento de determinação supremo de sua vontade” (NAHRA, 2018, p. 16).
Contudo, o egoísmo, na visão de Kant “progride irresistivelmente, se não de
maneira manifesta (pois lhe repugna o egoísmo de outros), ao menos de maneira
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encoberta, a fim de se dar tanto mais seguramente, pela aparente abnegação e pretensa
modéstia, um valor superior no juízo de outros” (KANT, 2006, p. 223).
Para Martins, quando Kant faz essa afirmação, ela precisa ser entendida sob
“um prisma teleológico no qual a intensidade do egocentrismo, do egoísmo é o
parâmetro para se balizar o grau ou nível do desenvolvimento moral humano”
(MARTINS, 2018, p. 33). A própria definição de caráter humano vincula o indivíduo
civil à perspectiva moral de existência da espécie. Dessa maneira, se existe uma
natureza que é má e as inclinações do ser humano são egoístas por sua natureza como
um mecanismo de se chegar a uma lei universal, pode mudar essa inclinação, podendo
o homem ser civilizado. Com base no §69, o “homem civilizado em sua posição social
não quer dizer exatamente tanto quanto formá-lo como homem eticamente bom (como
homem moral), mas o prepara para tal pelo esforço de satisfazer os outros no estado
em que se encontra (tomar-se querido ou admirado)” (KANT, 2006, p. 141).
Também, na Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant entende que a
razão deve produzir a boa vontade como bem supremo, a qual permite que o homem
venha agir de acordo com a lei moral. Se todos os homens agissem de acordo com a lei
moral, ter-se-ia uma finalidade acompanhada de moralidade e felicidade; contudo,
Kant entende que podem haver ações que não sejam morais e que são feitas conforme
dever. Nahra assevera que:
Se um dia nos tornarmos animais racionais agiremos todos moralmente, tomando
como máxima de nossa ação o imperativo categórico. Neste momento poderemos
dizer que a espécie terá mudado o seu caráter e teremos então, como espécie, nos
aprimorado moralmente, realizando o soberano bem incondicionado. A chegada a
este ponto, porém depende fundamentalmente de um fator, qual seja, o
aperfeiçoamento de nós próprios, desenvolvendo nossas disposições morais e
realizando, através de nossa capacidade de nos colocar fins, o fim incondicionado
que é a efetivação do bem e da moralidade no mundo (NAHRA, 2018, p. 18).

Desse modo, com essa compreensão, o ser humano pode sair do egocentrismo
que o assola e desenvolver disposições morais a fim de proteger o bem e a moralidade
do mundo, englobando seres humanos e não humanos. Com isso, os seres humanos –
animais racionais –podem agir moralmente e de acordo com a máxima do imperativo
categórico, mudando sua percepção de enxergar o mundo e o que está ao seu entorno.
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É possível que haja um aperfeiçoamento e uma mudança de racionalidade da espécie
tida como racional. É preciso entender que os seres humanos possuem um limite e
precisam aperfeiçoá-lo no intuito de se tornarem melhores e atingirem a plenitude da
lei moral. Já na Crítica da faculdade do juízo, Kant entende que deve haver um fim
terminal o qual a razão tem de indicar, sendo que não poderia ser outro senão o homem
que é o ser racional sob as leis morais.
Assim, é preciso que o ser humano racional e que possui dignidade intrínseca
busque um intuito que seja o de se aperfeiçoar, Nahra indica que
nos aperfeiçoar moralmente enquanto indivíduos e contribuir desta forma para a
mudança do caráter da espécie, nos tornando uma espécie não apenas capaz de
moralidade, mas efetivamente moral, realizando o soberano bem (supremum) ao
mesmo tempo que esperamos que todos estes seres morais sejam felizes, ou seja,
que se efetive o soberano bem perfeito (consummatum) (NAHRA, 2018, p. 28).

Na visão de Klein, o antagonismo das inclinações que são egoístas faz nascer a
lei, a qual,
uma vez que passa a existir, enobrece a espécie humana na medida em que
disciplina aquele antagonismo. Mas além dessa disciplina externa, há também a
disciplina interna, isto é, a disciplina que se orienta não apenas à ação externa,
mas aos motivos da ação [...]. Essa disciplina deve ser estabelecida pela educação,
na medida que ensina aos seres humanos a importância de eles agirem não apenas
circunstancialmente, mas segundo princípios (KLEIN, 2018, p. 113).

Santos11 compreende que “o mal e o negativo são considerados mesmo como o
meio e o estímulo de que a natureza se serve para tirar os homens da indolência de
uma vida arcádica e os levar a realizar a sua completa destinação, desenvolvendo as

“A posição de Kant a respeito da economia do mal poderia parecer uma variante da conhecida tese de
Bernard Mandeville (primeiramente exposta no poema The Grumbling Hive, or, Knaves turn’d Honest
(1705) e depois desenvolvida em The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits (1714), segundo
a qual os vícios privados têm benefícios públicos e, inversamente, uma sociedade de indivíduos
virtuosos não seria nem próspera nem feliz. Sem dúvida, não faltam reflexões de Kant que apontam um
lado positivo ou «uma natural tendência boa» (einenaturlich gute Neigung) mesmo dos vícios (veja-se:
Refl. 1389-1391; AA 15:605). Mas só na aparência Kant diz algo que soe semelhante ao que defende
Mandeville. A perspectiva kantiana a respeito do mal e dos vícios (egoísmo, inveja, ódio, avidez) e da
sua eficácia e produtividade social inscreve-se numa visão teleológica da natureza e o horizonte para
onde aponta é o do progresso moral do homem, que não se mede pelo cômputo da felicidade ou da
prosperidade” (SANTOS, 2018, p. 163).
11
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disposições naturais de que a natureza originariamente os dotou” (2018, p. 151). Com
isso, mesmo que a maldade esteja presente no ser humano, ela pode acarretar um fim
bom, pois a natureza dotou-o de racionalidade, a qual permite que a vontade possa ser
boa.
No momento seguinte, analisam-se os problemas e as restrições relativas à
dignidade e suas pressuposições emitidas aos seres racionais, dotados de razão e
autonomia. Com isso, pretende-se verificar as possíveis ressalvas que possam advir do
conceito de dignidade para seres racionais em Kant, pois, ao final, visa-se alargar tal
conceito.
1.4 Os problemas e as restrições da dignidade relativa aos seres racionais
O problema da dignidade é que está relacionada a seres racionais e a natureza
ecológica não se enquadra em tal prospecto; contudo, essa relação pode ser passível de
análise. Em face disso, faz-se importante indagar as seguintes questões: 1) O que são
seres racionais? Será somente o ser humano? 2) Como se dá a lei moral e os deveres
do ser humano? 3) E onde aparece o tema da natureza nesta problematização?
A dignidade da pessoa humana liga-se com a liberdade e a igualdade e possui
uma perspectiva racional a partir do pensamento kantiano. Assim sendo, possui um
viés antropocêntrico, no qual o ser humano, um ser racional dotado de razão e, ao
mesmo tempo sendo um fim em si mesmo, com vontade autônoma, é o detentor da
dignidade.
Dessa forma, o ser racional para Kant é aquele que dá a si a sua própria lei e cuja
natureza permite que ele seja um fim em si mesmo e nunca simplesmente um meio.
No caso dos demais seres/entes, que não possuem racionalidade, acabam integrando
o rol das coisas, ou seja, possuem somente valor instrumental, diferentemente dos
seres racionais que têm valor intrínseco e, por isso, possuem dignidade.
Portanto, como o homem é um ser racional e deve ser tratado como um fim em
si mesmo, acaba sendo dotado de um valor absoluto, sendo que isso se traduz pelo fato
de que não pode ser um meio por causa de sua natureza racional, a qual existe para
que seja um fim. Essa argumentação acaba colocando o homem como um ser racional
que é tema central na lógica kantiana, pois se deve considerar a humanidade sendo
reconhecida não só na ação da pessoa, mas também na ação de todos os seres racionais.
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Esse princípio da humanidade em si faz se concretizar uma visão antropocêntrica do
ser humano, categorizando-o como o possível detentor de se utilizar dos objetos/coisas
– no caso em tela, a natureza ecológica – como puro meio e nunca como um fim em si
mesmo.
Na ótica kantiana, a moralidade vem a ser a única condição que é capaz de
conceber que um ser moral seja um fim em si mesmo, além do que essa moralidade,
bem como a própria humanidade – enquanto capacidade de moralidade – seriam a
única a possuir a dignidade, tanto que Kant entende o princípio supremo da
moralidade como propulsor da dignidade.
O problema apresenta-se no fato de que os seres humanos precisam entender
que sua ação pode ser transformada em lei universal e, com isso, guiar o
comportamento dos demais seres que compõem a sociedade. É necessário, por isso,
que se considere o fato de que se ação do ser humano é transformada em lei universal,
ela não permite que se utilize o outro simplesmente como meio, pois, seu desígnio é
considerar-se como finalidade em si mesmo e não apenas como o instrumento de
desejos ou inclinações. Nessa lógica, o outro ser racional passa a ter uma finalidade
que é moral e, ao incluí-lo na humanidade, materializa-se o valor moral das ações,
ganhando dignidade.
A autonomia da vontade que possui a lei em si mesma, que é independente dos
objetos do querer, permite que essa autonomia seja a possibilidade de escolher o modo
das máximas para que se tornem universalizantes no ato do querer. Destarte, a lógica
do princípio da dignidade da natureza do ser humano, enquanto ser que é racional, e
a liberdade são critérios-chave para que haja a autonomia da vontade.
Para Kant, o princípio supremo da moralidade não seria viável para conceber as
coisas no mundo, ou mesmo as que estão fora dele, sem que haja a restrição de ser
consideradas como boas e não somente a partir de uma boa vontade. Esse valor deve
estar alavancado nos pilares do querer e da razão, que exercerão influência sobre a
vontade. A razão precisa produzir a boa vontade, como forma de ser boa em si mesma,
e não de constituir outra finalidade que não essa, visto que ela deve ser o bem
fundamental e supremo. Essa vontade é a condição da qual vão depender os demais
bens, como a felicidade, por exemplo.
As inclinações e os desejos são critérios que devem ser removidos do sentido do
dever, pois são dados a priori e a ação por dever encontrar-se livre dessas inclinações,
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onde necessita ser movida pela livre influência de qualquer critério, seja ele objetivo
ou mesmo subjetivo.
O dever inclui em si a boa vontade, com isso a ação por dever; contudo, o
conteúdo da moral está em uma ação por dever e não por inclinação. À vista disso, se
uma ação prática por dever possui um valor moral determinado pela máxima e pelo
princípio do querer, de acordo com isso ela foi executada. A vontade estaria no
princípio forma a priori e materialmente estaria a posteriori, ou seja, o princípio
material, quando retirado, dá azo ao princípio formal do querer para que seja praticada
pelo dever. Quanto ao dever, acaba sendo denominado como o respeito à lei e somente
poder objeto de respeito o que estiver vinculado à vontade e nunca às suas inclinações
ou a seus efeitos. Sem essas inclinações, a vontade está determinada objetivamente
pela lei e subjetivamente pelo respeito a essa lei prática. O respeito para com as pessoas
acaba sendo derivado da lei que a pessoa tem, o interesse moral será o respeito pela
lei.
O problema é como o ser humano racional dotado de dignidade consegue sair
da visão antropocêntrica a qual o traz como centro da construção social. Se a
consciência moral é uma ação que vai ser praticada por senso de dever, esse valor
moral não depende da realidade do objeto da ação, mas sim do princípio do querer,
conforme a ação que foi produzida, sem levar em conta nenhum objeto das faculdades
que são apetitivas, sendo assim, o valor moral que estaria por de trás de uma ação que
é cumprida por dever não pode ser o fim que ele quer alcançar. Na ótica kantiana, a
máxima do princípio subjetivo do querer reside no fato de que a vontade é livre, porque
o ato moral não há nada de externo eliminando qualquer inclinação. Entende-se que a
vontade acaba sendo fonte da moral e, com isso, livre de inclinações, junto com a razão,
a lei universal com base na norma moral.
A norma moral é um dever, visto que o imperativo categórico traz como máxima
o fato de agir de forma que a máxima da nossa ação tenha a força converter-se em lei
universal da natureza. Com isso, essa lei suprema da moralidade denota que há um
dever por poder, sendo que esse dever vem a ser principalmente um dever de cunho
moral. O ser humano racional possui o valor moral de sua ação, que não estaria no
exterior, mas sim em princípios que são internos e que podem ser universalizáveis, por
isso deve tratar a humanidade como um fim em si mesmo, sendo alicerçado na razão
de seu querer.
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O ser humano, enquanto ser livre e que detém o conhecimento, ou seja,
cognoscente, sobrevém de um processo de mudanças, pelo qual busca a compreensão
do que é de sua finalidade existencial. Revela-se na busca da compreensão de seu fim,
porque as suas decisões possuem a finalidade na busca da felicidade, como o exercício
de sua vontade que é livre e autônoma. Desse modo, a liberdade de cada ser humano
racional realiza-se no interesse da coletividade, ou seja, da humanidade. Com isso, a
ação que é firmada em critérios morais parte de um aspecto de reciprocidade e de
cooperação, em que a preocupação com o outro deve estar imbricada como
compromisso com o outro. A liberdade como condição dos seres racionais permite que
se viva no mundo, sendo que o seu significado está na capacidade de o ser humano agir
de acordo com a autonomia de sua vontade desde que pautado no princípio da
moralidade.
Se para Kant uma vontade sendo boa, que é livre e está sujeita às leis morais,
sempre se torna lei universal. O bem supremo, portanto, vai ser constituído pela
moralidade que vai derivar da liberdade, auferindo o princípio da consciência de uma
liberdade (que está dentro da vontade como uma causalidade) que permite agir sendo
motivado por leis que são morais, pois se tem vontade livre. O autor traz a razão pura
prática, não corrompida pelas inclinações e sendo dotada da causalidade em relação
aos objetos; logo, a ação é livre quando advém da razão. Isso significa que a noção de
liberdade e de lei moral são motivadas por atribuir a todos os seres que são dotados de
razão e de vontade, permitindo que possam agir com liberdade. Com isso, caso se
tornar lei universal, levando em consideração que se deve observar o fim em si mesmo,
é possível ampliar o conceito de dignidade.
Mas de onde vem à lei moral que impõe o dever? De acordo com Walker, para
Kant existe uma lei moral que seria objetiva, pois “ela é conhecida por nós não pela
experiência, mas pela razão. Ela nos obriga a agir ou a nos abster de agir, simplesmente
em razão de que a ação é exigida pela lei, ou proibida por ela. Ela é um ‘imperativo
categórico’: nem sua autoridade, nem seu poder de nos motivar são derivados de outra
parte senão dela mesma” (WALKER, 1999, p. 07).
A lei moral, com procedimento no imperativo categórico, é o supremo critério
para que haja o ajuizamento de atos morais. Esse imperativo moral demonstra ao ser
humano a objetividade da legislação que será válida para todos os seres racionais. Esse
imperativo categórico é o que traz a máxima para que a lei torne-se universal, ou seja,
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esse imperativo da razão prática pura vai ordenar o que deve acontecer, o qual ordena
à vontade para que se escolham as máximas para substituir uma legislação universal
que é moral.
Para que uma lei possa valer moralmente como uma forma de obrigação, deve
possuir em si uma necessidade que seja absoluta. Essa obrigação deve ser vislumbrada
no conceito da razão pura a priori, cujos princípios são baseados na experiência
universal, apoiando-se em regras práticas.
Kant, em sua moral, parte do imperativo categórico, de deveres, os quais se
impõem sem condições para a consciência, mas que são dados pela razão pura. Com
isso, a moralidade está no indivíduo e na humanidade que possui o dever de reconhecêla não apenas no indivíduo, mas sim em todos os seres racionais, pois isso contribui
para que haja a realização de um reino dos fins. A moralidade é a condição que leva o
ser racional a ser um fim em sim mesmo no reino dos fins. Desse modo, a moralidade
requer autonomia e a humanidade, enquanto ente capaz de moralidade, possui
dignidade.
Uma crítica a Kant é o fato de possuir uma moral que é antropocêntrica, ou seja,
quando determina que os seres racionais sejam dotados de razão, transpõe que o ser
humano se destina a ela e não à natureza ecológica como um todo. Sabe-se que Kant
atribui que seres racionais não seriam somente o ser humano, como denota na citação
abaixo:
Se acrescentarmos que não é possível, a não ser que se queira contestar ao conceito
de moralidade toda verdade e relação a um objeto possível qualquer, discordar de
que sua lei seja de tão extensa significação que ela tenha de valor, não apenas para
homens, mas para todos os seres racionais em geral, não apenas sob condições
contingentes e com exceção, mas de modo absolutamente necessário, então ficará
claro que nenhuma experiência pode dar ensejo a inferir sequer a possibilidade de
tais leis apodícticas. (KANT, 2009, p. 167).

Contudo, observa-se que os seres que têm racionalidade são os humanos e os
demais seres acabam sendo denominados coisas ou seres não racionais, sendo
excluídos do rol dos sujeitos morais e das relações morais.
A partir disso, questiona-se se a dignidade pauta-se em um valor moral, não
pode ser alargada à natureza? Então, respeitar à natureza ecológica não seria uma das
formas de liberdade do indivíduo? Com isso, se a natureza ecológica é necessária para
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a humanidade e há um compromisso de reciprocidade entre seres racionais, ela deve
ser protegida?
Com base nas questões acima, pode-se depreender que os seres humanos não
podem se eximir do compromisso de responsabilidade para com a natureza ecológica,
visto que, se a humanidade deve ser tratada com um fim em si mesmo, proteger a
natureza ecológica e ter responsabilidade com ela, é respeitar a dignidade de todos os
seres racionais.
Outra questão a ser levantada é que para Kant não haveria outro ser capaz de
obrigação e de vontade que não o ser humano, cuja relação de dever perpetua. Com
isso, observa-se que deve haver reciprocidade, pois os seres são capazes de deveres.
Desse modo, se os seres racionais são um fim em si mesmo, ao destruir a natureza
ecológica que é seu habitat, não estaria indo contra o dever e a obrigação que existe?
Se a lei moral emana do homem livre, ele tem a liberdade de tornar como
máxima universal a proteção da natureza ecológica, na qual a máxima de sua ação
deveria ser uma máxima que é sua e a razão prática, reconhecendo-se como criadora
de seus princípios, em que o teste da universalidade e da objetividade foi respeitado.
Outra problemática apresentada pela teoria kantiana é a fórmula da
humanidade, a qual Kant defende que o ser racional tem um fim em si mesmo, sendo
isso, um pressuposto para escolhas racionais. Com isso, ao escolher algo, escolhe-se
para si mesmo, o que gera uma fonte de valor. Tratar o outro como fim em si mesmo é
respeitar à humanidade, o espaço onde ela se perpetua. Isso pode acontecer pelo fato
do ser humano descobrir sua insignificância frente à natureza ecológica e reconhecer
que não é o único ser racional da criação, podendo introduzir uma nova lei
universalizante. Essa ideia deveria ser ampliada, no intuito de que, se analisasse não
somente pelo plano ético, mas também pelo próprio plano social, político e jurídico,
além do cultural.
O ser humano, ao invés de visar um fim em si mesmo, poderia visar um fim em
si mesmo para a natureza ecológica, sendo que teria como propósito o bem humano,
mas também o bem natural ou não humano. Na questão referente aos fins e meio, a
relação entre dignidade e o preço, deve ser analisada de forma a superar o valor
mercantil, e em uma atitude estética, ou seja, do belo e do sublime, vislumbrar que a
natureza ecológica deve ser resgatada do mercantilismo, do antropocentrismo, do
egocentrismo e da visão utilitarista que a faz ser um mero bem de consumo e
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expropriação. Na Crítica da faculdade do juízo, a contemplação desinteressada, a
veneração e a estima permitem que a natureza seja vista sob uma nova ótica. O
sentimento do sublime coloca o ser humano sob o prospecto da consciência de sua
destinação que é suprassensível, em que a exigência moral permite a consciência da
inadequação de seu estado atual. Também, a natureza pensada em uma visão
teleológica, a qual deve ser considerada a sua finalidade e a conformidade afins. A
natureza precisa ser pensada não como meio, ganhando autonomia própria, a qual é
vista pelo ser humano como se propusesse fins, sendo pensada como uma artista. Esse
espírito leva a pensar: O que é a natureza? E, como se dá a relação ser humano versus
natureza?

2. O SENTIDO DE NATUREZA EM KANT E A BUSCA DE UMA
NATUREZA ECOLÓGICA
O presente capítulo dispõe-se a pesquisar os sentidos da natureza a partir das
obras kantianas para elucidar posteriormente se são passíveis de dignidade.
Inicialmente, estuda-se o conceito de natureza ecológica, onde há relação ser humano
e meio ambiente, a qual será aprofundada posteriormente no capítulo final do
trabalho. Parte-se de um estudo dogmático de obras como as de Hans Jonas, Enrique
Leff, entre outros autores, para explicar a concepção de natureza ecológica e
implementá-la a partir das obras kantianas.
Posteriormente, no segundo tópico, pondera-se o conceito de natureza a partir
de Immanuel Kant, utilizando-se a Crítica da razão pura e dos Prolegómenos a toda
a metafísica futura, escritos em que o autor entende a natureza sendo limitada a regras
causais e objetivas, constituindo a natureza mecânico causal. Na segunda Crítica que
é a da razão prática, Kant concebe a natureza como suprassensível, ou seja, o autor
entende que por meio dessa natureza pode-se tematizar a liberdade humana. O
problema é que não há uma ligação entre os dois sistemas expostos, ou seja, entre as
regras objetivas e o que se refere ao sujeito livre.
Nessa seção, pesquisa-se a concepção de natureza estabelecida pelo livro À paz
perpétua, no qual Kant vai demonstrar a natureza como um todo organizado
vislumbrando a natureza como providência. Nesse caso, Kant, na obra citada, vê a
natureza como providência, ou seja, para Kant a natureza vai providenciar que o ser
humano possa viver em todas as partes da Terra, sendo que, mesmo a guerra levandoo a regiões inóspitas, conseguiu povoá-las. Assim, é por meio da guerra que o ser
humano, de forma geral, acaba se obrigando a encontrar mecanismos de estabelecer
relações mais ou menos legais com os demais seres humanos.
Por fim, na terceira parte do trabalho se ponderará a natureza como totalidade
orgânica, pois não se reduz a regras objetivas e nem à natureza suprassensível, mas
sim a uma natureza prático-ética. É aqui que se adentra na Terceira crítica ou
Faculdade do juízo, onde “nela parte do pressuposto de que todos nós nos
confrontamos constantemente com diversas formas de organismos (amimais e
vegetais)” (SCHÜTZ, 2009, p. 239). Portanto, Kant entende a natureza como
totalidade orgânica e enfoca um conceito regulativo da natureza que repousa em um
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juízo reflexionante, o qual vai permitir entender como os organismos permitem um
sistema teleológico da natureza governado por leis suprassensíveis.
2.1 Conceito de natureza ecológica
É importante traçar um conceito de natureza ecológica para o desenvolvimento
do presente trabalho, visto que a possibilidade e a assimetria de ampliação se dão a
partir das obras kantianas. A natureza ecológica é tida como o estudo das relações
entre os seres vivos e a natureza, ou seja, pode ser entendida como a proteção da casa
comum ou estudo do habitat natural, no qual todos os seres humanos e não humanos
são protegidos em dignidade e autonomia.
A natureza está no ser humano e ele está na natureza existindo, desse modo,
uma relação de interdependência de que o ser humano necessita para sua existência.
Na ótica de Gonçalves (1998, p. 23), o conceito de natureza não é natural, tendo em
vista que é uma construção social, ou seja, constitui-se em algo elaborado pelo ser
humano. Conforme o autor, toda sociedade, toda cultura, cria e institui uma
determinada ideia de natureza. Dessa maneira a “natureza se define, em nossa
sociedade, por aquilo que se opõe a cultura. A cultura é tomada como algo superior e
que conseguiu controlar e dominar a natureza” (GONÇALVES, 1988, p. 26-27).
Jonas critica a vulnerabilidade da natureza causada pela intervenção técnica do
ser humano. Isso demonstra que “enquanto for o destino do homem, dependente da
situação da natureza, a principal razão que torna o interesse na manutenção da
natureza um interesse moral, ainda se mantém a orientação antropocêntrica de toda a
ética clássica” (JONAS, 2006, p. 40).
Observa-se que a visão antropocêntrica que visa colocar o ser humano no centro
da sociedade e do universo, em oposição à natureza, isto quer dizer, o sujeito em
oposição ao objeto muda a racionalidade ecológica para uma racionalidade econômica.
Por conseguinte, para Leff a natureza não é somente um objeto das ciências naturais,
mas também é objeto de uma racionalidade econômica.
A natureza não só aparece como objeto das ciências naturais; para conhecer a
dinâmica de transformação dos sistemas ecológicos é preciso considerar a
superdeterminação que sobre eles exercem as práticas produtivas geradas pela
racionalidade econômica. Mais ainda, os processos ecológicos e os fenômenos
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naturais emergem como formas produtivas, o que implica a necessidade de
articular suas condições de produtividade e regeneração – e todo um conjunto de
legalidades dos processos naturais – ao desenvolvimento das forças produtivas,
bem como sua integração nos instrumentos de planejamento ambiental e do
desenvolvimento sustentável (LEFF, 2002, p. 92).

Leff vai adiante e entende que o ambiente “não é algo que nos rodeia. É um
conceito epistemológico que emerge como o campo de “externalidade” do
logocentrismo das ciências, o espaço ontológico que fica fora do interesse dos
paradigmas da ciência positiva” (LEFF, 2002, p. 92).
Dessa forma, a racionalidade econômica se mostrou nefasta à natureza cujos
recursos foram expropriados e destruídos em virtude da lógica econômica e de
consumo porque o ser humano se esqueceu da ligação sistêmica que existe entre ele e
a natureza. O progresso, ao invés de protegê-la, transformou-a em uma objetificação;
a racionalidade do ser humano se tornou mercadológica. De acordo com Dupas:
O animismo havia dotado os seres inanimados de uma alma; o capitalismo
industrial, por seu lado, coisifica suas almas. Os agentes econômicos e sua
propaganda transformam em mercadoria e fetiche os valores que decidem sobre o
comportamento dos homens. Quem não está conectado à internet ou a um celular
é um pária, um excluído. Assim como também não pode ser feliz quem não tem
uma tv de tela de plasma. Utilidade versus fetiche, eis a questão. O Processo
técnico, pelo qual o sujeito se coisificou após eliminada sua consciência, está livre
do pensamento mítico e de toda a significação por que ele mesmo se transformou
em mito, e a razão se tornou um instrumento universal da economia que tudo
engloba (DUPAS, 2012, p. 109).

Com isso, a racionalidade humana, que se tornou antropocêntrica, pois o ser
humano se coloca como centro da sociedade e tudo precisa girar ao seu entorno como
benefício da existência e de sua racionalidade. Essa idiossincrasia fomenta a
degradação ambiental no panorama mundial, com grandes catástrofes assolando
povos e nações. Leff (2001, p. 15) adverte sobre essa situação: “a visão mecanicista da
razão cartesiana converteu-se no princípio constitutivo de uma teoria econômica que
predominou sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida, legitimando uma
falsa ideia de progresso da civilização moderna”. E, continua afirmando que “a
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racionalidade econômica baniu a natureza da esfera da produção, gerando processos
de destruição ecológica e degradação ambiental” (LEFF, 2001, p. 15). Assim, na crise
ecológica que se instaura é importante configurar um conceito de ambiente, que,
segundo Leff, entende-se como “um saber reintegrador da diversidade, de novos
valores éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de
processos ecológicos, tecnológicos e culturais” (LEFF, 2001, p. 17). Portanto, o
conceito de ambiente implica ir
além de um equilíbrio entre crescimento econômico e conservação da natureza, a
possibilidade de mobilizar o potencial ecotecnológico, a criatividade cultural e a
participação social para construir formas diversas de um desenvolvimento
sustentável, igualitário, descentralizado e autogestionário, capaz de satisfazer as
necessidades básicas das populações, respeitando sua diversidade cultural e
melhorando sua qualidade de vida (LEFF, 2001, p. 87).

Quando se pensa em uma racionalidade que vise a uma dignidade à natureza,
observa-se que “a mudança da racionalidade ambiental implica uma mudança de
racionalidade social que inclui outras dimensões e não se restringe apenas às esferas
produtivas” (LEFF, 2010, p. 51).
A construção de uma nova racionalidade ambiental e, consequentemente,
ecológica vem a ser um processo de produção teórico e de transformação social (LEFF,
2014, p. 240). Para isso, é importante a construção de uma nova ética. Nalini, labora
sobre a ética e o biocentrismo afirmando que “somente a ética pode resgatar a
natureza, refém da arrogância humana. Ela é a ferramenta para substituir o deformado
antropocentrismo num saudável biocentrismo” (NALINI, 2001, p. 03). Assim sendo,
a visão biocentrica é
fundada sobre quatro alicerces/convicções: “a) a convicção de que os humanos são
membros da comunidade de vida da Terra da mesma forma e nos mesmos termos
que qualquer outra coisa viva é membro de tal comunidade; b) a convicção de que
a espécie humana, assim como todas as outras espécies, são elementos integrados
em um sistema de interdependência e, assim sendo, a sobrevivência de cada coisa
viva bem como suas chances de viver bem ou não são determinadas não somente
pelas condições físicas de seu meio ambiente, mas também por suas relações com
os outros seres vivos; c) a convicção de que todos os organismos são centros
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teleológicos de vida no sentido de que cada um é um indivíduo único, possuindo
seus próprios bens em seu próprio caminho; d) a convicção de que o ser humano
não é essencialmente superior às outras coisas vivas. Esse o verdadeiro sentido de
um “existir em comunidade” (NALINI, 2001, p. 03).

Jonas afirma reconhecer a condição da natureza extra-humana. A biosfera
como um todo (e em suas partes) requer uma alteração substancial nos fundamentos
éticos, o que poderia significar em “procurar não só o bem humano, mas também o
bem das coisas extra-humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de ‘fins em si’ para
além da esfera do humano e incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano”
(JONAS, 2006, p. 41).
Desta forma, “la naturaleza alberga valores, puesto que abriga fines” (JONAS,
1995, p. 140). Na visão de Penna, “o crescimento contínuo da economia virou um fim
em si mesmo”. Portanto, “o que deveria ser apenas um meio está sendo cada vez mais
confundido com os objetivos últimos, que são o desenvolvimento humano, a
sobrevivência e o bem-estar presente e futuro da nossa espécie e daquelas que conosco
partilham a biosfera” (PENNA, 1999, p. 130-131). Para Jonas, a solidariedade de
destino entre o ser humano e a natureza permitirá a dignidade própria da natureza.
Assim, “a simples autopreservação de cada Ser, como o impõe a natureza, representa
uma intervenção constante no equilíbrio restante da vida” (JONAS, 2006, p. 230).
A Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, vem trazer o cuidado com a Casa
Comum (2015). É importante esclarecer que a Encíclica vem apresentar um argumento
antropológico e ecológico e não um teleológico. A Encíclica denota que “a cultura
ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os
problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das
reservas naturais e da poluição”. Entende o Papa que “deveria ser um olhar diferente,
um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma
espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso
contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma
lógica globalizada” (PAPA FRANCISCO, 2015).
Assim, Bavaresco depreende da Encíclica que “não há ecologia sem uma
adequada antropologia”, porque “quando a pessoa humana é considerada apenas mais
um ser entre outros, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico,
corre-se o risco de atenuar-se, nas consciências, a noção da responsabilidade”
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(BAVARESCO, 2016, p. 29). Portanto, na Encíclica, o Papa apresenta que “um
antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um
‘biocentrismo’, porque isto implicaria introduzir um novo desequilíbrio” (PAPA
FRANCISCO, 2015). É preciso utilizar-se da ideia de uma ecologia integral, em que “as
relações entre os organismos vivos e o meio ambiente. O conceito de ecologia é
qualificado de integral, isto é, “tudo está intimamente relacionado”. Por isso, os
problemas também requerem que se leve em conta todos os aspectos da crise mundial
(LS 137)” (BAVARESCO, 2016, p. 30).
É importante compreender que a ecologia integral “engloba a dimensão
ambiental, econômica, social e cultural, pois “tudo está interligado”, portanto, “é
fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas
naturais entre si e com os sistemas sociais” (LS 139)” (BAVARESCO, 2016, p. 30).
Dessa maneira, a ecologia integral não se separa do princípio do bem comum e
do princípio intergeracional além da busca de uma ecologia cotidiana. Da mesma
forma, um diálogo interdisciplinar entre as diversas forças da sociedade pode
minimizar a problemática ambiental, a qual vem sendo apresentada na atualidade.
Portanto, entende-se que a natureza ecológica é a relação tida entre o ser humano, a
sociedade e o meio ambiente na busca de um equilíbrio.
Por fim, analisam-se os conceitos de natureza em Kant para após desenvolver o
problema proposto. Essa análise utilizou-se de uma exposição breve sobre a atualidade
da questão, não se detendo em digressões temporais acerca da temática. Optou-se por
um estudo prévio e mais atual para somente demonstrar a problemática e o que se
pode entender por natureza ecológica, para, ao final, propor a percepção de dignidade
a partir das excursões filosóficas de Kant. No momento seguinte, far-se-á um estudo
dos sentidos da natureza a partir de várias obras kantianas.
2.2 Os múltiplos sentidos kantianos de natureza
Kant desenvolveu quatro concepções de natureza e, nesta análise, estudar-seão as concepções das duas Críticas que servem de base para o conceito de natureza da
Terceira crítica, a qual será objeto de uma seção no presente capítulo. Também se
estuda um conceito de natureza a partir do livro À paz perpétua, o qual se aproxima
do foco principal do trabalho que é a Terceira crítica, com as devidas ressalvas.
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Neste tópico, serão analisadas de forma sucinta as concepções de natureza para
que se possa ter um embasamento filosófico das principais acepções das obras
expostas. Com isso, pretende-se demonstrar a transição kantiana na compreensão das
principais questões, onde algumas problemáticas serão debatidas, como por exemplo,
na Crítica da razão pura é debatido o problema do conhecimento; na Crítica da razão
prática, debate-se o problema da moral e, na Crítica da faculdade do juízo, discute-se
a beleza natural/artística além do pensamento teleológico. Segundo Lima, “o conceito
kantiano de natureza não é unívoco, mas é algo complexo, plurívoco” (LIMA, 2015, p.
134). No momento seguinte, analisa-se o conceito de natureza a partir das obras
kantianas, explicitando como o autor observa a questão em diversos patamares.
2.2.1 O conceito de natureza a partir da Crítica da razão pura e dos
Prolegómenos a toda a metafísica futura
A Crítica da razão pura (1781) debate o problema das demarcações do
conhecimento a partir da subjetividade. Nessa crítica, são questionados os limites da
razão, do conhecimento e do desenvolvimento da ciência. O filósofo busca responder
à questão de como seria possível o conhecimento, demonstrando o papel constitutivo
de mundo pelo sujeito transcendental. Isso quer dizer que esse sujeito possui as
condições de possibilidades da experiência. Como afirma Kant, “a razão humana, num
determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver
atormentada por questões, que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua
natureza, mas às quais também, não pode dar resposta por ultrapassarem
completamente as possibilidades”(A VII) (KANT, 1997, p. 03).
A natureza, na Crítica da razão pura é tratada como forma mecânico-causal,
ou seja, a natureza vem a ser um conjunto de conhecimentos que se dá pelo
entendimento. A natureza é a experiência, ou seja, o que advém do entendimento. Na
visão de Schütz “Kant explicitou a concepção de natureza possível na medida em que
nós a concebemos e conhecemos enquanto regrada por objetividade causal” (SCHÜTZ,
2009, p. 239). E, continua afirmando que: “seu objetivo principal, com isto, era traçar
os limites do conhecimento científico, ou seja, os limites do conhecimento objetivocausal, para depois poder afirmar o que se pode esperar da filosofia, o seja, daquilo que
ultrapassa esse tipo de conhecimento” (SCHÜTZ, 2009, p. 239-240).
Schütz (2009, p. 239-240) afiança que:
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A concepção aí desenvolvida pode ser vista, por um lado, como o resultado de uma
tradição que fez da matematização do conhecimento (racionalismo) a novidade da
ciência moderna. Com a matematização da ciência se objetivava poder prever
fenômenos com certeza matemática. Poder prever foi e é condição da tecnologia.
Só conhecendo leis objetivas e matematizáveis é que se torna possível vencer o
acaso na projeção e na construção de instrumentos inéditos. Quanto mais
previsíveis e matematizáveis forem as regras da natureza, mais elas podem se
tornar aproveitáveis, instrumentalizáveis, ou seja, mais facilmente elas podem se
transformar em tecnologia.

Para Lima, na Crítica da razão pura “é entendido como a natureza teórica
relativa à física, um objeto capaz de ser mediado pelas categorias do entendimento,
isto é, por juízos determinantes” (2015, p. 134). Desse modo, a concepção de natureza
parte do pressuposto de que há uma objetividade causal, ou seja, Kant traz os limites
conhecimento científico que é um conhecimento mecânico-causal. A natureza,
portanto, acaba sendo instrumentalizada, como afirma Schütz “quanto mais
previsíveis e matematizáveis forem as regras da natureza, mais elas podem se tornar
aproveitáveis, instrumentalizáveis, ou seja, mais facilmente elas podem se transformar
em tecnologia” (SCHÜTZ, 2009, p. 240).
Na visão de Kant (1997, p. 155), a “natureza nada é em si senão um conjunto de
fenômenos” isso revela que há uma relação entre entendimento e fenômeno, ou seja,
causa e efeito. Para Schütz, o que se chama de natureza no conhecimento científico
seria “aquilo que nós mesmos, dentro dos limites e através dessas condições
previamente dadas, podemos afirmar da natureza. Não podemos, de forma alguma,
afirmar que isto é a natureza em si (numenum). É apenas a forma como ela nos aparece
(fenomenum) dentro desses limites” (2009, p. 241).
Concretizam-se, para a natureza, os juízos sintéticos a priori, ou seja, se
constituem de regras necessárias ao entendimento, pois a “natureza é a existência de
coisas enquanto determinadas por leis universais” (KANT, 2008, p. 65). E, adianta
Kant que “se a natureza houvesse de designar a existência das coisas em si, nunca
poderíamos conhecê-la nem a priori nem a posteriori” (KANT, 2008, p. 65). Assim, o
conhecimento da natureza das coisas não é a priori, pois o entendimento impõe
condições e, também não é a posteriori, pois, eles adviriam da experiência; contudo, a
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coisa em si deve ser regida fora da experiência. Portanto, a natureza é uma construção
dos seres humanos, os quais a fazem pelo entendimento e pela percepção.
Dessa forma, “a natureza considerada, portanto, materialiter é o conjunto de
todos os objetos da experiência” (KANT, 2008, p. 67). No entendimento de Schütz
(2009, p. 242), se “os conceitos com os quais definimos a natureza nas ciências se
referem realmente a objetos, ou se são apenas “coisas da mente” (Gedankendingen),
isto não tem como ser decidido, também não tem importância para a ciência”.
Continua expondo que se a “regularidade de todos os objetos da natureza”
(notwendige Gesetzmäßigkeit der Erfahrung), à qual toda experiência já está sempre
e necessariamente submetida, pode ser conhecida a priori. Conhecer estas condições a
priori é a possibilidade de uma ciência natural pura”.
A natureza divide-se em natureza material, que é um conjunto de fenômenos,
ou seja, “nenhuma coisa em si, mas simplesmente uma multidão de representações do
espírito, não nos admiremos de a ver, simplesmente, na faculdade radical de todo o
nosso conhecimento” (KANT, 1997, p. 155). E, tem-se a natureza formal que vem a ser
um conjunto de regras que se aplicam aos fenômenos que vão nos cercando para que
possam ser ligados em uma experiência.
Segundo Kant,
[...] ligamos o diverso da intuição, por um lado, com a condição da unidade
necessária da apercepção pura, por outro”. Continua afirmando que “os dois
extremos, a sensibilidade e o entendimento, devem necessariamente articular-se
graças a esta função transcendental da imaginação, pois de outra maneira ambos
dariam, sem dúvida, fenômenos, mas nenhum objeto de um conhecimento
empírico e, portanto, experiência alguma (KANT, 1997, p. 167).

Existem, portanto, conceitos que estão fora de nós mesmos. Assim, Kant
apresenta dois conceitos: a validade objetiva e a validade universal necessária são
juízos universalmente válidos. A validade objetiva é o conhecimento imediato do
objeto, o objeto em si é desconhecido, mas por causa do entendimento criam-se
conexões das representações dadas a nossa sensibilidade e determinadas como
universalmente válidas. Dessa forma, a percepção sensível, para que seja considerada
experiência e possa expressar o conhecimento, vai revelar conceitos do entendimento
que lhes dão suporte e validade objetiva. Esses conceitos, que são puramente a priori,
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como é o caso da causalidade 1, que é um conceito de entendimento puro distinto da
percepção e serve apenas para determinar a percepção que é subordinada e relativa a
um juízo geral e para que se torne um juízo que seja universalmente válido2.
Consoante isso, Kant (2008, p. 78) entende que a experiência vá constar “de
intuições que pertencem à sensibilidade, e de juízos que são apenas um afazer do
entendimento”. Essa compreensão é tirada das instituições sensíveis e não juízos de
experiências. Assim, os juízos ligam as percepções que são dadas por intermédio da
intuição sensível. O juízo de experiência deve em um juízo a intuição sensível e a sua
conexão lógica, algo que determina o juízo sintético como necessário e universalmente
válido. Portanto, em resumo “o afazer dos sentidos é a intuição; o do entendimento é
o pensar” (KANT, 2008, p. 78).
O filósofo entende que a experiência “consiste na conexão sintética dos
fenômenos (percepções) numa consciência, enquanto essa ligação é necessária”
(KANT, 2008, p. 79). Se quisermos considerar algo como experiência, o que, na visão
de Kant, é conhecimento de que existe a necessidade de se percorrer alguns caminhos.
Inicia-se com a percepção sensível, passando pelas categorias do entendimento para
então pensá-las e conciliá-las enquanto forma de representação para assim, como
resultado, possuir os juízos. Quanto aos juízos, podem ser subjetivos, ou seja, sem uma
validade universal, no alcance em que vão se reduzir a um único sujeito, mas também
podem ser objetivos, quando a sua representação dá-se a partir da consciência de
maneira necessária e que seja com uma validade universal3. Nessa situação, referemse não a uma realidade ontológica, mas sim, a uma evidência intersubjetiva garantida
pelas regras do entendimento, que serão dadas a priori. São essas regras que vão

Para Guyer: “o conceito de causalidade é o conceito de uma conexão necessária ente dois
acontecimentos” (GUYER, 2009, p. 199).
2 O conceito de causa é, portanto, um conceito de entendimento puro, inteiramente distinto de toda
possível percepção, servindo apenas para determinar a percepção que lhe é subordinada, relativamente
ao juízo em geral, e, por conseguinte, para tornar possível um juízo universalmente válido” (Prol. § 20)
(KANT, 2008, p. 73).
3 Em princípios práticos há, no entanto, outro e mais imediatamente diferença importante. Existem, em
primeiro lugar, princípios que realmente trabalham em nossa ação, princípios que são o verdadeiro
fundamento de nossa ação. Esses princípios Kant chama de “princípios subjetivos”. Princípios
subjetivos são válido apenas para o sujeito ou agente individual como os princípios sobre os quais ele
escolhe agir. Contra estes devemos estabelecer “princípios objetivos”; isso é, princípios nos quais
qualquer agente racional agiria se a razão tivesse controle sobre suas paixões. Os princípios objetivos
são, portanto, válidos para cada agente racional, e eles podem ser chamados de “princípios da razão”
(PATON, 1946, p. 60, tradução nossa).
1
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permitir a pretensão de validade universal, são princípios a priori de qualquer
probabilidade advinda da experiência4.
Uma ciência pura da natureza é possível? Kant questiona-se e, como visto, está
solucionada a partir da noção de que toda a natureza estaria reduzida ao que nos é
apresentado pela experiência, que será submetido a uma condição necessária e a
priori, determinada pelo entendimento. Não se trata da natureza em si, mas sim da
natureza como ela se apresenta enquanto fenômeno, pois a multiplicidade de um
variado número de fenômenos pode ser submetida a denominadores comuns que
estariam inseridos em nosso entendimento. Assim, os juízos sintéticos a priori não se
referem às conexões que são existentes nas coisas em si mesmas, mas são juízos
conforme leis universais do entendimento, sendo que essas leis somente são possíveis
na medida em que se especificam na experiência.
Schütz afirma que
não que a experiência as produza pelo hábito, como pensava Hume, mas pelo
contrário, é só através delas que a própria experiência é possível. O que existe de
forma a priori, no entanto, é algo de caráter apenas formal e não pode afirmar
nada a priori (sem experiência) em relação ao conteúdo, como acreditavam os
racionalistas (SCHÜTZ, 2009, p. 244).

Mas, para Kant “o entendimento não se extrai as suas leis (a priori) da natureza,
mas as prescrevê-las” (2008, p. 98). Nesse caso, para a ciência, a natureza seria
reduzida a um fenômeno como ele aparece e como nós o conhecemos dentro dos
limitadores do entendimento. Contudo, não se tira a possibilidade de existirem coisas
em si.
Schütz assevera que “Kant estava convencido de que a natureza, humana e não
humana, eram muito mais do que isto. Ao definir as condições de possibilidade da
ciência moderna, na verdade, Kant evidenciou seus limites” (SCHÜTZ, 2009, p. 244).
Deste modo a natureza não poderia ser compreendida como realidade em si, porque é
apenas o sujeito que a conhece que se impõe sobre a natureza que é concebida como
objeto. É a separação do mundo noumênico do fenomênico que permite conhecer a
“Os juízos, enquanto considerados simplesmente a condição da união de representações dadas numa
consciência, são regras. Essas regras, enquanto representam a união como necessária, são regras a
priori, e, enquanto acima delas não existem nenhuma a partir das quais são derivadas, princípios” (Prol.
§ 23) (KANT, 2008, p. 80).
4
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natureza como a sua relação de efeitos. A vista disso a natureza é entendida como
mecânico causal e explicada mediante leis universais como a causalidade natural,
sendo pensada, como um conjunto de fenômenos explicados por causa e efeitos.
Por fim, passa-se a discutir a terceira antinomia5 da Crítica da razão pura para
completar a explicação do conceito de natureza. Kant entende que a tese é a
causalidade e, segundo as leis da natureza, não seria a única que podem derivar os
fenômenos do mundo no seu conjunto. Assim, existe ainda uma causalidade pela
liberdade que é necessário explicar. A antítese está no fato de não haver liberdade, mas
tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza. A terceira
antinomia pauta-se no binômio natureza versus liberdade, o qual se inicia pelos
sentimentos, mas se origina nas categorias do entendimento (KANT, 1997, p. 406407).
A causalidade das leis da natureza não seriam as únicas capazes de derivarem
dos fenômenos do mundo, pois existe a causalidade da liberdade que se baseia no fato
de que todas as causas que vão existir são conforme leis da natureza e então os
acontecimentos que vão requerer um resultado anterior estariam comprometidos com
o início do qual se teria um efeito e nunca um começo. As leis da natureza acontecem
sem uma causa determinada a priori; desse modo, quando se diz que toda a
causalidade somente é possível segundo as leis da natureza, é uma contradição a si
mesma em sua universalidade.
A antítese demonstra que não existe a liberdade e que no mundo tudo acontece
unicamente segundo as leis da natureza. Logo, se existisse uma causalidade por
liberdade com uma série de eventos no mundo, haveria uma contradição entre a lei
transcendental e de causalidade. Isso se dá porque se estaria diante de um começo
dinâmico que não vai apresentar encadeamento e sem o qual não é possível uma
unidade, pois é preciso pensar como estabelecer uma causalidade por liberdade que
não adentraria no choque com a causalidade da natureza.
Como resolver a terceira antinomia? A causalidade na natureza estaria atrelada
ao tempo e, dessa forma, acaba sendo possível uma causalidade indeterminada e sem
esse critério. Como visto, Kant apresenta um conceito de causa que é retirado o tempo,
pois, mesmo quando o tempo é retirado do conceito de causa, o ser humano é capaz de
pensar. Segundo Oliveira, o ponto de discussão seria saber como é possível atribuir
5

Antinomias são oposições de leis ou de princípios, os quais geram contradições.
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causalidade pura a objetos da natureza. Para o autor, a resposta estaria fundada em
elementos, tais como: “primeiro, o homem (sujeito) como pertencente a dois mundos
(fenomênico e noumênico); segundo, aplicabilidade do caráter inteligível; terceiro
mutualismo entre os caracteres sensível e inteligível” (OLIVEIRA, 2018, p. 49-50).
Observado isso, a resolução da terceira antinomia se dá quando vai se estabelecer a
causalidade por liberdade ao passo que coexista com a necessidade natural, sem que
haja danos mútuos.
No momento seguinte, analisar-se-á a natureza a partir da perspectiva da
segunda Crítica de Kant, onde o autor propõe uma natureza suprassensível, a qual vem
a completar essa crítica.
2.2.2 A conceituação de natureza a partir da Crítica da razão prática
É na Crítica da razão prática6 (1788) que se debate o problema da moral, ou
seja, fala-se sobre questões éticas e qual a forma que se podem desenvolver os valores
para buscar a ética que seria a arte de viver bem. No caso da natureza, ela transcende
a sensibilidade humana e sendo fruto da razão que vai criar suas próprias leis, ou seja,
é uma natureza suprassensível que tem como base a liberdade e o agir prático.
Com isso, todo o conhecimento está formado pelas percepções e pelo
entendimento, pois é sempre uma expressão do mundo fenomênico. Contudo no
mundo fenomênico, tal como ele se apresenta com base na categoria de entendimento,
a liberdade não consegue ser pensada. Dessa forma, para se poder pensar enquanto
pessoas livres 7 , a compreensão de natureza como causa-efeito não é satisfatória,
porque nela tudo é causal, necessário e calculável.
No entanto, a liberdade pensada enquanto causalidade independe de causas
diversas que tenham preponderância apenas na autonomia da razão. É preciso pensar
a natureza a partir da concepção de causalidade mecânica, que, na ótica de Schütz
(2009, p. 245) “para nos podermos pensar enquanto sujeitos livres, a concepção de
natureza que é pressuposta pelas ciências empírico-matemáticas não é suficiente, pois
“A razão prática não é nenhuma outra que a razão teórica; só há uma razão, que é exercida ou prática
ou teoricamente. De modo geral a razão significa a faculdade de ultrapassar o âmbito dos sentidos, da
natureza. A ultrapassagem dos sentidos pelo conhecimento é o uso teórico, na ação é o suo prático da
razão” (HÖFFE, 2005, p. 187-188).
7 “A liberdade é também a única entre todas as ideias da razão especulativa, da qual sabemos (wissen) a
possiblidade a priori sem, no entanto, a discernir (einzusehen), porque ela é a condição da lei moral”
(KANT, 1994, p. 12).
6
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nela tudo é causalmente necessário e calculável”. O autor afirma ainda que a “realidade
é muito mais do que aquilo de que tratam as ciências/fenômenos, a liberdade continua
podendo ser pensada. Liberdade enquanto causalidade independente de causas
estranhas, ou seja, que tenha sua origem apenas na autonomia da razão” (SCHÜTZ,
2009, p. 245). Os seres racionais, portanto, acabam sendo dotados de razão que vai
suplantar os fenômenos regidos por leis que são inflexíveis.
Kant visa a um conceito de natureza para justificar as ações humanas sobre a
liberdade, sendo que todos os seres racionais têm uma autonomia da vontade mesmo
que esteja na razão; no entanto, as inclinações permitem que se possam executar as
ações, seja por dever seja conforme o dever, sendo, respectivamente, por amor racional
à lei ou por amor inclinativo de si8. Assim, a liberdade não estaria adstrita somente às
ações morais. Se somos livres para agir, as leis inflexíveis do mundo da experiência não
seriam suficientes para que se determinem as ações de acordo com o arbítrio. Para
Oliveira, pode-se concluir que: “primeiro, que um único sentido de natureza é
contraproducente para a razão; segundo, não é exequível explicar a liberdade a partir
do mundo fenomênico; terceiro, é forçoso admitir que a origem da liberdade é a priori
oriunda da razão” (OLIVEIRA, 2018, p. 54).
Como apregoa Schütz, “o fato, portanto, de podermos, enquanto seres racionais,
agir independentemente de causas estranhas e ultrapassar, assim, o âmbito dos
sentidos, nos torna livres” (SCHÜTZ, 2009, p. 245). Na Fundamentação da metafísica
dos costumes, Kant traz a liberdade como propriedade da causalidade, afirmando que
“a vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e
liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente,
independentemente de causas estranhas que a determinem” (KANT, 2007, p. 93).
O filósofo prossegue afirmando que “assim como necessidade natural é a
propriedade da causalidade de todos os seres irracionais de serem determinados à
atividade pela influência de causas estranhas” (KANT, 2007, p. 94). Trata-se, nesse

A dependência da faculdade apetitiva de sensações chama-se inclinação, e esta prova sempre, pois uma
necessidade. A dependência, porém, de uma vontade contingentemente determinável de princípios da
razão chama-se interesse. Este, portanto, só tem lugar numa vontade dependente, que não é sempre por
si mesma conforme a razão; na vontade divina não se pode conceber nenhum interesse. Mas a vontade
humana também pode tomar um interesse em algo sem por isso agir por interesse. O primeiro significa
o interesse prático na ação, o segundo o interesse patológico no objeto da ação. O primeiro indica apenas
dependência da vontade de princípios da razão em si mesma, o segundo de princípios da mesma em
vista da inclinação, uma vez que a razão só indica a regra prática dizendo como se pode acudir à
necessidade da inclinação (KANT, 2009, p. 187).
8
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contexto, da grandeza que oferece aos seres humanos, enquanto seres racionais, a
probabilidade da ação ética, que, “a vontade é, em todas as acções, uma lei para si
mesma” (KANT, 2007, p. 94). Com isso continua Kant complementando que
“caracteriza apenas o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não
seja aquela que possa ter-se a si mesma por objecto como lei universal” (KANT, 2007,
p. 94). Ele quer dizer, “porém, é precisamente a fórmula do imperativo categórico e o
princípio da moralidade; assim, pois, vontade livre e vontade submetida a leis morais
são uma e a mesma coisa” (KANT, 2007, p. 94).
De acordo com o autor, o ser humano é consciente de forma direta no grau em
que age de acordo com as regras e princípios que são estabelecidos na razão. Os seres
racionais acabam participando do mundo inteligível e, com isso, possuem a
compreensão da existência desse mundo na medida em que os conceitos práticos que
se utilizam advêm da esfera da razão prática.
Para Lima, a liberdade é tida “enquanto conceito moral é a faculdade
suprassensível que põe em evidência o homem capaz de ações racionais (homo
noumenon) ao invés de se limitar ao homem sensível e instintivo (homo
phaenomenon)” (LIMA, 2012, p. 474). A liberdade é um elemento complexo
apresentado por Kant, sendo que o mesmo aparece em três obras distintas.
Na Crítica da razão pura, segundo Oliveira, quando se define o sentido
cosmológico e prático para a liberdade, observa-se que “o primeiro é descrito por Kant
como a propriedade da razão iniciar, por si, uma ação independentemente de qualquer
ordenação sensível, nos apresentando, portanto, uma espontaneidade que antagoniza
diretamente com as causas naturais, no sentido prático busca-se o fundamento
motivador dessas ações” (OLIVEIRA, 2018, p. 55).
Schütz denota que à “existência da liberdade, Kant não toma nem uma aceitação
da liberdade com algo que nos é diretamente consciente, mas também não como
resultado das experiências que fizemos no mundo fenomênico” (SCHÜTZ, 2009, p.
246). E adianta que a “referência factual que nos leva à ideia de liberdade seria a lei
moral, que seria o único fato da razão pura” (SCHÜTZ, 2009, p. 246). Portanto, “essa
lei moral seria um fato da razão que nos permite e nos dá a liberdade. Assim, a lei
moral, a razão e a liberdade podem ser tomadas como sendo sinônimas” (SCHÜTZ,
2009, p. 246).
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Já, na Fundamentação da metafísica dos costumes, a liberdade é um atributo
da vontade de todos os seres racionais, que possuem autonomia, mas quando a
vontade9 se pauta na razão pura e na heteronomia, liga-se à sensibilidade. Kant aponta
que essa dialética natural da vontade ocorre, pois,
ora a razão impõe as suas prescrições, sem nada aliás prometer às inclinações,
irremitentemente, também como que com desprezo e menoscabo daquelas
pretensões tão tumultuosas e aparentemente tão justificadas (e que se não querem
deixar eliminar por qualquer ordem). Daqui nasce uma dialéctica natural, quer
dizer uma tendência para opor arrazoados e subtilezas (1) às leis severas do dever,
para pôr em dúvida a sua validade ou pelo menos a sua pureza e o seu rigor e para
as fazer mais conformes, se possível, aos nossos desejos e inclinações, isto é, no
fundo, para corrompê-las e despojá-las de toda a sua dignidade, o que a própria
razão prática vulgar acabará por condenar (KANT, 2007, p. 37-38).

A liberdade, em um primeiro momento, é descrita como positiva (onde se tem
a máxima da razão pura) e, posteriormente, como negativa (onde há uma ausência da
razão pura para a ação). Resumindo, pode-se afirmar que a liberdade positiva está
vinculada à autonomia e à autoderminação da vontade, enquanto a liberdade negativa
seria a capacidade da razão determinar as paixões.
Na Crítica da razão prática, Kant entende que o sujeito pode agir fora da coação
de leis objetivas da natureza, de maneira livre, porque o mundo fenomênico se opera
segundo causa e efeito, mas existe a liberdade 10 , que não pode ser retirada da

“A vontade, com efeito, é a faculdade de agir segundo certas regras. Estas regras constituem máximas,
se são subjetivas, ou válidas para a vontade do sujeito; constituem leis, se são objetivas, ou válidas para
a vontade de todo ser racional” (PASCAL, 2003, p. 119).
10 “[...] liberdade é entendida sob dois aspectos: a liberdade negativa, que consiste na independência de
toda matéria da lei moral das circunstâncias empíricas e no afastamento dos obstáculos que impedem
o exercício da liberdade; e a liberdade positiva, que implica a capacidade de dar a si mesmo leis morais.
Trata-se da liberdade enquanto autonomia (KANT, 2008b, n. 59, p. 55). Essa autonomia também é
levada a sério no nível internacional no que se refere ao princípio da autodeterminação e soberania dos
Estados, algo que demonstra a estreita conexão entre moralidade e relações internacionais (LIMA, 2012,
p. 474-475). Para Deleuze (2018, p. 43), “A legislação pelo conceito de liberdade é aquela em que a razão,
determinando esse conceito, legisla na faculdade de desejar; isto é, em seu próprio interesse prático;
seu domínio é o das coisas em si pensadas como númenos, na medida em que formam uma natureza
suprassensível. É o que Kant chama “o abismo imenso” entre os dois domínios”. E, continua afirmando
que “Os seres em si, em sua causalidade livre, estão, portanto, submetidos à razão prática. Mas em que
sentido se deve compreender “submetidos”? Enquanto o entendimento se exerce sobre os fenômenos
no interesse especulativo, ele legisla sobre outra coisa que não si mesmo. Mas, quando a razão legisla
no interesse prático, ela legisla sobre seres livre e racionais, sobre sua existência inteligível
independente de qualquer condição sensível. Logo, é o ser racional que fornece a si mesmo uma lei por
9
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experiência. Com isso, admite-se uma ordem intelectual, que aqui é suprassensível.
Schütz afirma que “de uma natureza suprassensível, para além das determinações
empírico-causais do mundo fenomênico, que repousa na autonomia da razão. Essa
natureza suprassensível se caracterizaria, fundamentalmente, por sua independência
em relação às condições empíricas, diferenciando-se, assim, das leis da natureza
sensível” (SCHÜTZ, 2009, p. 247).
Kant (1994, p. 56), no que se refere à natureza, entende que “a natureza sensível
dos seres racionais em geral é a existência dos mesmos sob leis empiricamente
condicionadas, portanto, uma heteronomia para a razão”. Continua afirmando que
“em contrapartida, a natureza suprassensível dos mesmos seres é a sua existência
segundo leis que são independentes de toda a condição empírica, que, por conseguinte,
pertencem à autonomia da razão pura”. Prossegue sua exposição afirmando que a
natureza suprassensível é como “uma natureza submetida à autonomia da razão pura
prática”. O autor permanece asseverando que “a lei desta autonomia é a lei moral; a
qual é, pois, a lei fundamental de uma natureza suprassensível e de um puro mundo
inteligível cujo equivalente deve existir no mundo sensível sem, no entanto, fazer dano
às leis do mesmo” (KANT, 1994, p. 56.).
Na visão de Schütz, a natureza suprassensível “que, mesmo não podendo ser
afirmada como sendo a coisa em si, aponta para uma realidade na qual nós somos
possíveis como seres incondicionados e autônomos” (SCHÜTZ, 2009, p. 247). Desse
modo, entende-se a natureza suprassensível como um conjunto de todos os seres
racionais sob uma razão pura prática, na qual a liberdade e a lei moral não se
enquadram no âmbito da natureza sensível.
Kant afirma que a possibilidade de uma natureza suprassensível, cujo conceito
poderia ser “ao mesmo tempo o fundamento da sua realidade através da nossa vontade
livre, não exige nenhuma intuição a priori (de um mundo inteligível) que, neste caso,
enquanto suprassensível, também para nós deveria ser impossível” (1994, p. 58).
Segue o autor alegando que “a lei moral é, na realidade, uma lei da causalidade pela
liberdade e, por conseguinte, da possibilidade de uma natureza suprassensível” (1994,
p. 60). Desse modo, na lei moral11 e na liberdade não se utiliza a causalidade natural,

meio da razão. Contrariamente ao que ocorre com os fenômenos, o númeno apresenta ao pensamento
a identidade entre o legislador e o súdito”.
11 A lei moral é a ratio cognoscendi – portanto – demonstrativa da realidade da liberdade: sem liberdade
real a vontade não pode ser forçada (O’FARRELL, 1990, p. 04, tradução nossa).
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assim se reconhecem como elementos ou capacidades mentais da razão. No caso da
razão, Herrero assegura que a
razão, em sua absoluta exigência da totalidade de condições e do incondicionado,
chegou à idéia de liberdade transcendental, mas como nenhum objeto corresponde
a essa idéia, sua exigência de totalidade não alcança o real. Poderíamos nos ver
tentados a confessar o fracasso da razão. Mas eis que, no próprio limite da razão,
aparece a possibilidade de um novo mundo. Se a razão não pode determinar o real
que lhe é dado nem encontrar a realidade que corresponde a sua necessidade de
determinação absoluta, abre-se para ela a possibilidade de produzi-lo. Para
encontrar-se a si própria e chegar a seu fim, a razão deve tornar-se prática
(HERRERO, 1991, p. 15).

No imperativo12 categórico e suas formulações, tem, a partir da visão de Kant,
um dever13 imposto por uma lei objetiva da razão pura. Esse é o motivo que leva o
imperativo categórico a ser um mandamento. Para Kant, o imperativo categórico “seria
aquele que nos representasse uma acção como objectivamente necessária por si
mesma, sem relação com qualquer outra finalidade”. Continua alegando que esse
imperativo é “que declara a acção como objectivamente necessária por si,
independentemente de qualquer intenção, quer dizer sem qualquer outra finalidade,
vale como princípio apodíctico (prático)” (KANT, 2007, p. 50-51).
Oliveira, no que se refere às fórmulas do imperativo categórico afirma que existe
divergência da quantidade dessas formulações, em que autores colocam cinco
formulações, porém Kant parte do pressuposto de que há três formulações
(OLIVEIRA, 2018, p. 64). No caso da tese, quanto às fórmulas do imperativo
categórico, utiliza-se a visão de Kant, a qual coloca algumas máximas como universais
para explicar o dever posto aos seres racionais que possuem autonomia e são livres,
mas que necessitam dessas máximas, como forma da lei universal.

“O imperativo diz-me, pois, que acção das que me são possíveis seria boa, e representa a regra prática
em relação com uma vontade, que não pratica imediatamente uma acção só porque ela é boa, em parte
porque o sujeito nem sempre sabe que ela é boa, em parte porque, mesmo que soubesse, as suas
máximas poderiam, contudo, ser contrárias aos princípios objectivos duma razão prática” (KANT, 2007,
p. 50). “Um imperativo é qualquer princípio através do qual um agente racional obriga-se a agir com
base em fundamentos objetivos ou razões. Um imperativo é hipotético se a obrigação racional é
condicionada à adoção de um fim opcional pelo agente e é categórico se a obrigação não é condicionada
desse modo” (WOOD, 2008, p. 166).
13 “O dever não é um conceito empírico: é uma ordem a priori da razão” (PASCAL, 2003, p. 118-119).
12
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Como lei universal que é válida para todos os seres racionais, na visão de Kant
se observa que: “O imperativo categórico portanto só um único, que é este: age apenas
segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei
universal” (KANT, 2007, p. 59). Com isso, se ressalta que o que for feito deve ser por
dever e com finalidade de se tornar uma lei universal.
Na sequência, afirma que a fórmula da natureza poderia ser traduzida como “o
imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: Age como se a
máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza”
(KANT, 2007, p. 59). A natureza acaba sendo uma totalidade de fenômenos que são
conduzidos pela lei, deste modo, os fenômenos são matéria da natureza e agem com a
lei da causalidade natural.
E o imperativo prático acaba designando a fórmula da humanidade como: “age
de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de
qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como
meio” (KANT, 2007, p. 69). Nesse caso, o princípio da humanidade como sendo um
fim em si mesma, ou seja, da natureza racional do homem, deve advir todas as leis da
vontade, no qual jamais se utilize o outro como um meio, pois existe o dever de
respeito.
Como base da autonomia, observa-se a seguinte formulação: “age de tal maneira
que a vontade de todo o ser racional seja concebida como vontade legisladora
universal” (KANT, 2007, p. 71). Essa vontade legisladora universal, tratada no capítulo
anterior, define a autonomia da vontade como essência do imperativo categórico, que
faz com que se deva agir tão somente por respeito à lei moral.
Por último, na fórmula do reino dos fins: “cada ser racional terá, de agir como
se fosse sempre, pelas suas máximas, um membro legislador no reino universal dos
fins” (KANT, 2007, p. 102). Assim, após Kant defender a autonomia, em oposição à
heteronomia, como um princípio supremo do dever, ele insere a formulação do reino
dos fins, entendendo que a ligação sistemática de diferentes seres racionais se dá a
partir de leis comuns, sendo que os seres racionais tratam a si e aos demais como fins
em si mesmos.
Segundo Oliveira (2018, p. 64) “o IC e suas formulações nos ajudam a
compreender melhor esse caráter das ações morais e da liberdade, desvinculando-as
de qualquer motivo sensível, mesmo que sejam aplicadas ao mundo”. Dessa forma, o
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ser humano precisa agir moralmente e as formulações permitem que isso possa ser
efetivado. Com a lei universal e a lei universal da natureza, observa-se que se sai de
uma natureza sensível para uma ideia de natureza suprassensível que vai representar
os seres racionais dotados de razão, liberdade e autonomia.
A ideia de razão liga-se aos objetos sensíveis, não tendo correspondência com
os objetos da experiência, mas a experiência depende da razão e de seus conceitos
incondicionados. Dessa forma, como a razão pode corresponder aos objetos do
mundo? Para essa resposta, Kant utiliza a diferenciação do que o mundo é em si e o
que percebemos dele. A razão assegura que as ações sejam livres e os seres ligados por
uma ordem inteligível operam com autonomia da vontade, possibilitando iniciar uma
lei da razão prática pura. A natureza suprassensível pauta-se em ações livres da razão
pura prática, não pertencendo à experiência, pois as ações livres não podem ser
demonstradas.
A seguir se estudará a concepção de natureza a partir da obra kantiana, À paz
perpétua, para a possibilidade uma compreensão da natureza como providência e seus
aspectos gerais que contribuirão para a elucidação do problema estabelecido.
2.2.3 O conceito de natureza a partir da obra À paz perpétua
Nessa subseção, analisa-se, de forma breve, a conceituação da natureza a partir
da obra proposta. Segundo Lima (2015, p. 134), o “conceito de natureza utilizado em
À paz perpétua está mais próximo desse vinculado à faculdade de juízo, no sentido que
dele se podem fazer analogias com a realidade contingente”. Lima, no entanto, entende
que esse conceito “não se limita à faculdade de imaginação nem ao juízo reflexivo
estético do prazer e desprazer (Terceira crítica), porque está ancorado na razão em si
mesma” (LIMA, 2015, p. 134).
Dessa maneira, a natureza em À paz perpétua está vinculada à filosofia da
história, à moral, à política e ao direito (LIMA, 2015, p. 134). Kant afirma que a
natureza é denominada destino como a necessidade de causa desconhecida pelo ser
humano segundo suas leis de efeito. De acordo com Kant, a natureza tem o objetivo de
“[...] fazer prosperar a concórdia pela discórdia dos homens, mesmo contra sua
vontade, e é por isso que, assim é denominada destino [...]” (KANT, 2017, p. 42). Desse
modo, a relação direito e natureza acabam se integrando e conduzindo a paz entre os
povos.
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Também a natureza acaba sendo denominada como providência pela
consideração de sua finalidade curso do mundo
[...] como sabedoria profunda de uma causa superior dirigida ao fim último do
gênero humano e predeterminando o curso do mundo, que nós propriamente não
podemos conhecer nessas obras de arte da natureza nem sequer daí inferir [...]
somente podemos e temos de introduzir em pensamento para nos fazer um
conceito de sua possibilidade segundo a analogia das obras de arte humanas
(KANT, 2017, p. 44).

A providência é um mecanismo da natureza, pelo qual o homem vai pertencer
como um ser sensível. Assim se evidencia uma maneira que serve de fundamento à sua
existência e que o ser humano não pode conceber de outra forma do que lhe supondo
o fim de um autor do mundo que determina anteriormente e cuja essa
predeterminação se denomina em geral de providência (divina) na medida em que é
posta no início do mundo como fonte fundadora (KANT, 2017, p. 42).
De tal modo, Kant faz uma diferenciação na qual o destino é desconhecido e a
providência vai englobar um ser humano como um ser sensível. Na ótica de Oliveira,
“podemos subentender que a natureza movimenta os seres sensíveis para
determinados fins” e de acordo com esse emprego “o homem também é conduzido,
manejado a lugares distantes [...], entrando em guerra e dela surgindo lugares mais
pacíficos como o estado artificial ou social, tudo visando à finalidade que a natureza
deve levar a cabo” (OLIVEIRA, 2018, p. 167-168). Como visto, Kant denomina a
natureza como arte humana, que é empregada a seres sensíveis que se introduz pelo
pensamento.
Assim sendo, “o estado que a natureza dispôs para as pessoas que agem em seu
grande palco, que por fim torna necessária sua segurança e paz, e primeiramente o
modo com ela a fornece” (KANT, 2017, p. 45). Portanto, a natureza acaba usando as
disposições provisórias que consistem em cuidar que os homens possam viver em
todas as regiões da Terra. Por intermédio das guerras, houve a dispersão para todos os
lugares, obrigando o homem a entrar em relações mais ou menos legais. Com isso
observa-se que as disposições são condições jurídicas para garantir a paz (KANT, 2017,
p. 54).
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Kant entende que a natureza “providenciou que os homens possam viver sobre
a Terra, quis igualmente e de modo despótico que eles tenham de viver, inclusive
contra a sua inclinação, e sem que este dever pressuponha ao mesmo tempo um
conceito de dever que a vincule por meio de uma lei moral; a natureza escolheu a
guerra para obter este fim” (KANT, 1995, p. 144). Para Kant, o homem deve viver sobre
a Terra e isso inclusive pode ir contra as suas inclinações e sem um conceito de dever
que o vincule a uma lei moral. Dessa forma, a natureza vai escolher a guerra como
maneira de obter o fim.
Entende Lima que o conceito de natureza deva ser compreendido como um
conceito regulativo da razão sobre “a qual é possível fazer representações a partir de
sua vinculação com o fim que a razão prescreve ao gênero humano (o progresso moral).
Assim, é possível a interação entre o conceito de dever da paz perpétua e os
mecanismos da natureza como garantidores desse τελος” (LIMA, 2015, p. 135). Na
percepção kantiana, a natureza respeita aos seres humanos e o faz, pois é o seu próprio
fim. Em respeito à intenção em À paz perpétua,
o que a natureza faz nessa intenção em relação ao fim, que ao homem a própria
razão impõem como um dever, para o favorecimento de sua intenção moral e posto
que a natureza dá garantia de que aquilo que o homem devia fazer segundo as leis
da liberdade, mas não faz, é assegurado que ele o fará por uma coerção da natureza
sem prejuízo dessa liberdade, e isso segundo todas as três relações do direto
público, o direito do Estado, o direito internacional e o direito cosmopolita (KANT,
2017, p. 49).

Para Lima, Kant, de modo claro, afirma que o conceito de natureza também tem
em vista a “natureza humana [...] a qual já nela permanece sempre ainda vivo o
respeito pelo direito e pelo dever” (LIMA, 2015, p. 136). Lima vai além, afirmando que
a “natureza se serve das próprias inclinações egoístas dos seres humanos para, a partir
daí, fazer surgir uma condição jurídica que torne possível a paz tanto interna quanto
externa” (LIMA, 2015, p. 136). As explicações de Lima vão ao encontro das de Kant,
pois o filósofo diz que “a natureza quer irresistivelmente que o direito por fim tenha o
poder supremo” (KANT, 2017, p. 52). Assim sendo, infere-se que a natureza serve-se
das inclinações egoístas dos seres humanos, fazendo surgir condições jurídicas, as
quais acabam tendo um poder supremo dentro da sociedade.
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Lima assevera que “o antagonismo, as guerras, tudo que inicialmente se
apresenta como trágico tem uma finalidade positiva: o triunfo do direito na sociedade
humana”. Vai além, declarando que “só há o direito público devido às insuficiências do
direito privado, pode-se dizer seguramente que só há o direito devido os conflitos e
inclinações egoístas provenientes da natureza humana”. Dessa maneira, “a própria
guerra é um exemplo disso: é uma situação inescapável no estado de natureza” (LIMA,
2015, p. 136). Portanto, Lima entende que não se deve esquecer que “a natureza
também garante a paz através do espírito comercial (Handelsgeist) onde os indivíduos
e povos se reúnem e, por isso, são forçados a promover a paz, já que com a guerra o
comércio é impossível” (LIMA, 2015, p. 137).
O próprio Kant afirma que os Estados vão procurar a paz não por causas morais,
mas puramente para vislumbrar a “potência do dinheiro”. Consequentemente,
garante-se a paz perpétua “[...] pelo mecanismo das próprias inclinações humanas”
(KANT, 2017, p. 54). Por fim, Kant entende que a natureza “garante a paz perpétua
através do mecanismo das inclinações humanas; sem dúvida, com uma segurança que
não é suficiente para vaticinar (teoricamente) o futuro mas que chega, no entanto, no
propósito prático, e transforma num dever o trabalhar em vista deste fim (não
simplesmente quimérico)” (KANT, 1995, p. 149); logo, a natureza garante a paz por
meio de um mecanismo do qual as inclinações humanas fazem parte.
Dessa maneira, à guisa de uma possível consideração acerca da obra kantiana,
extrai-se que, no fato de não se conhecer a natureza como ela é em si, o que se entende
dela é que supera uma causalidade mecânica e é baseada no princípio da finalidade.
Dessa forma, deve-se entender a natureza como um organismo, o qual deve ser causa
e efeito de si mesmo e suas partes serão possíveis em relação a uma totalidade, ou seja,
a um todo. Além disso, a natureza tem de ser causa e efeito de sua forma além de
apresentar finalidade relativa ou em si mesma.
A finalidade da natureza acaba sendo dupla, pois, em primeiro lugar, ela é um
ser organizado e está comprometida com a autopreservação e a geração. Em segundo
lugar, é uma auxiliar do ser humano, quer ele saiba quer não de sua ação. Como visto,
a finalidade da natureza como um mecanismo que engloba o ser humano como um ser
que é sensível, é o que Kant denota a partir do conceito de providência estabelecido
como um mecanismo da natureza.
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A natureza, portanto, vai movimentar os homens, seres sensíveis, por uma
determinada finalidade. Mesmo onde o frio é mais extremo, há a possibilidade de
sobrevivência do homem, por intermédio da adaptação. As renas sobrevivem com os
musgos embaixo da neve ou de madeiras e, da mesma forma, animais que vivem nesses
ambientes são cobertos por pele. O homem, imitando os animais, vestindo-se e
abrigando-se como eles, pode, da mesma forma, conviver em ambientes inóspitos. E,
em outra ponta, nas regiões extremamente quentes, como os desertos de areia, pode
observar que a natureza traz uma possibilidade de travessia, se utiliza de camelos. Por
causa disso, o homem é conduzido a lugares distantes e pode entrar em guerra e, a
partir desse conflito, a paz se instaura como um estado artificial ou mesmo social.
Esses acontecimentos visam à finalidade da natureza, que permite ao homem viver
sobre a Terra, em qualquer espaço geográfico. As contendas, igualmente, obrigam o
homem a construir relações legais, ou seja, jurídicas.
Kant afirma que, por causa da guerra, o homem aprendeu a domesticar e a
domar os animais e, dentre eles, o primeiro foi o cavalo, que lhe propiciou alcançar
locais mais remotos. Com a evolução do tempo, aprendeu a cultivar e a melhorar a
agricultura. Depois disso, começou a caçar. Segundo Kant, a natureza providencioulhe tudo para que pudesse viver na Terra. A natureza acaba, de maneira sábia,
separando os povos que os Estados gostariam de unir pela violência.
No momento seguinte, analisa-se o conceito de natureza a partir da Terceira
crítica kantiana, observando que é um dos pressupostos para tentar viabilizar parte do
problema proposto no trabalho de se vislumbrar a dignidade para a natureza ecológica.
2.3 A natureza teleológica fundamentada na Crítica da faculdade do juízo
A Crítica da faculdade do juízo14 tem a intenção de estabelecer uma mediação
A faculdade de pensar o particular enquanto contido no universal. A faculdade de julgar possui duas
formas. Como faculdade de julgar determinante, ela subsume o particular a um universal dado, a uma
regra, a um princípio ou a uma lei; como faculdade de julgar reflexiva, ela deve encontrar para o
particular dado o universal”. Adianta o autor que “Kant investiga como a faculdade de julgar reflexiva
pura, mediante uma espontaneidade subjetiva, submete algo, que é dado a partir da sensibilidade, a
uma determinação que é válida universal e independentemente da experiência. Como faculdade de
julgar Kant torna a conexão de dois membros fundamentalmente diversos, da sensibilidade como a
espontaneidade, objeto da crítica transcendental. Por esta razão, a crítica da faculdade de julgar estética
e da faculdade de julgar teleológica aponta para além dela. Ela não apenas expõe as condições do belo e
do orgânico, mas também a possibilidade de um vínculo entre a natureza e a moral. A análise material
e a função sistemática não significam dois interesses estranhos; elas se mostram entrelaçadas” (HÖFFE,
2005, p. 294).
14
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entre as duas críticas 15 anteriores, a Crítica da razão pura e a Crítica da razão
prática16, onde Kant visa estabelecer uma ligação entre os domínios da filosofia da
natureza e da filosofia moral. Dessa maneira, observa-se que cada domínio da filosofia
vai permitir que haja a possibilidade de seu fundamento em uma faculdade superior,
a qual fornece leis que serão aplicadas a priori aos objetos da filosofia. Outrossim,
Lindsay afirma que:
Os princípios constitutivos a priori do conhecimento, cuja validade que a primeira
Crítica estabeleceu, são o trabalho do entendimento; a prática constitutiva a priori.
Os princípios com os quais a segunda Crítica está relacionada são os princípios da
razão. Mas agora vem Julgamento, que na ordem de nossas faculdades cognitivas
forma um termo intermediário entre entendimento e razão. Tem também
princípios independentes a priori? Se sim, são eles são constitutivos, ou são
meramente reguladores, indicando nenhum reino especial? E eles dão a regra a
priori ao sentimento de prazer e desprazer, como o termo intermediário entre as
faculdades de cognição e desejo, assim como o entendimento prescreve leis a priori
para o antigo e razão para o último? Este é o tópico para o qual o presente Crítica
do julgamento é dedicado (LINDSAY, 1970, p. 219, tradução nossa).

Na Crítica da faculdade do juízo17 (1790) são discutidas questões como a beleza
natural/artística e o pensamento biológico. Essa faculdade de julgar se funda em uma
“Se concebermos os dois mundos, inevitavelmente teríamos que nos conceber de forma dualista.
Vivemos, no entanto, em apenas um mundo e temos apenas uma razão. Ao mesmo tempo nenhum dos
dois mundos nos é suficiente, pois mesmo o mundo fenomênico pressupõe um mundo em si e nossa
liberdade só pode se efetivar na medida em que se realiza no mundo fenomênico. Terá, portanto, que
ser encontrada uma forma de unificar esse aparente abismo entre natureza suprassensível e a natureza
mecânico-causal” (SCHÜTZ, 2009, p. 248).
16 “A Terceira crítica de Kant faz parte de um todo a que ele chamou de “sistema crítico” e explicitamente
representará o derradeiro esforço na constituição daquela parte da Filosofa em que os limites e perfil
definitivos da nossa faculdade de conhecer deverão ficar definitivamente mercados”.
“[...] tanto a Crítica da razão pura (CRP), como a Crítica da razão prática (CRPr) representam, cada
uma a seu modo, uma nova definição dos limites em que o saber teórico ou o prático se podem e devem
desenvolver e dessa perspectiva o programa crítico pareceria ter chegado ao seu fim” (KANT, 1998, p.
07).
17 Kant escreveu duas introduções a esta Crítica. Uma, que ele descartou como sendo muito difícil, tem
o sugestivo título, Sobre Filosofia em Geral, um título que serviria tão bem a introdução na Crítica como
a que foi publicada. Ambas as introduções contêm uma descrição sistemática do conjunto da Filosofia
crítica, uma afirmação das relações dos dois mundos da natureza e da liberdade, as duas capacidades
de conhecimento e desejo, as duas faculdades de compreensão (não estou certo quanto à terminologia,
prof amada – se Kant usa entendimento ou compreensão) e razão; e elas sugerem que uma ponte deve
ser feita entre natureza e liberdade pela arte, entre conhecimento e desejo pelo sentimento, entre
entendimento e razão pelo faculdade do juízo, entre lei e obrigação pelo conceito de intencionalidade
ou finalidade. Agora Kant coloca à frente a faculdade de julgamento como preocupada com o
sentimento, com arte, e com intencionalidade ou finalidade, e ele promete demostrar como uma análise
15
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divisão que, segundo Kant, estaria na faculdade do juízo estética e teleológica. Para o
filósofo, na primeira “entendemos a faculdade de ajuizar a conformidade a fins formal
(também chamada subjectiva), mediante o sentimento de prazer e desprazer)”. Já na
faculdade de juízo teleológico “entendemos a faculdade de ajuizar a conformidade a
fins reais (objectiva) da natureza mediante o entendimento e a razão” (KANT, 1998,
p.79).
A finalidade da Terceira crítica é a discussão da ideia de organismo, onde para
Schütz Kant entende que “todo organismo carrega em si algo que parece ter um fim
em si mesmo, no entanto, do ponto de vista da causalidade empírico matemática,
simplesmente não pode ser concebido algo como uma finalidade, uma vez que todas
as coisas têm uma causa anteriormente determinada” (SCHÜTZ, 2009, p. 248). Como
visto, as relações causais não conseguem explicar o organismo18 como uma totalidade
em que o todo estaria para as partes da mesma maneira como as partes estariam para
o todo, regenerando-se, reproduzindo-se e, por fim, transformando-se.
Para Schütz (2009, p. 248), “no organismo se vislumbra uma natureza que se
determina a partir de si mesma, como se já tivesse previamente um sentido e uma
finalidade, como se existisse nela mesma uma razão própria operando”. E, continua
asseverando que “esse produzir-se a partir de si mesma é, para Kant, muito mais do
que um mecanismo, muito mais do que algo pré-programado, é antes “um análogon
da vida” (CFJ, 217)”. O autor ainda indica que “se, por um lado, para todo efeito tem
de ter uma causa, o organismo sugere, por outro lado, algo que não se deixa explicar
apenas por esta lei” (SCHÜTZ, 2009, p. 248). Assim sendo, o conceito de organismo
não se explica a partir de uma causalidade eficiente, pois se reproduz, transforma-se e
regenera-se, tendo uma ligação com o todo, por isso a noção de totalidade.
Discute-se, na primeira parte dessa Crítica, os juízos estéticos, ou seja, além da
razão. Kant investiga os limites daquilo que se pode conhecer pela nossa faculdade de
julgar, levando em consideração não apenas a razão, mas também a memória e o
do julgamento estético vai resolver as dificuldades envolvidas nos contrastes recém citados. Ele
acrescenta que a aplicação dos princípios a priori gerais do julgamento para o nosso conhecimento da
natureza tem um interesse por conta própria, e será tratado no que deve ser considerado como um
apêndice, a Crítica do Julgamento Teleológico. (LINDSAY, 1970, p. 219, tradução nossa).
18 “O organismo, no entanto, parece não ser explicável por nenhuma destas formas de causalidade, pois
as partes só são possíveis na medida em que se relacionam com o todo, o que sugere que o todo carrega
consigo um conceito, uma ideia, que determina a própria forma. Esta causa, porém, de forma alguma
vem de fora deste organismo. Além disto, as partes são simultaneamente causas e efeitos umas das
outras e constituem, assim, a forma do todo. E ao mesmo tempo o todo pode ser simultaneamente
determinador de todas as formas e conexões entre as partes (SCHÜTZ, 2009, p. 249).
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sentimento. Dessa forma, o juízo estético é reflexionante. Assim sendo, apresentam-se
e discutem-se os juízos estéticos, além do que, observa-se que, adiante dos limites da
razão, é investigado aquilo que não se pode conhecer pela faculdade de julgar, ou seja,
que se leva em consideração não apenas a razão, mas também os sentimentos e a
memória.
Portanto, essa Crítica determina como faculdade mediadora o sentimento de
prazer e desprazer que seria o princípio de uma conformidade a fins da natureza19.
Desse modo, a faculdade de juízo estético acaba sendo compreendida como uma
faculdade particular para que se possam ajuizar as coisas de acordo com uma regra,
mas não de acordo com um conceito. Conforme o exposto, Kant compreenderia uma
mediação entre a liberdade e a natureza.
Kant entende que os julgamentos sobre a beleza são fundados em sentimentos
de prazer; contudo, esse prazer deve ser desinteressado. Em outras palavras: a pessoa
que possui um julgamento estético sobre determinado objeto não terá nenhuma
necessidade de consumir ou de ter esse objeto, porque não desperta o desejo na pessoa
que o contempla, ou seja, algo é belo, mas independe do interesse do interlocutor.
Também os juízos que estão fundamentados no sentimento de beleza distinguem-se
das percepções, as quais são determinadas pelas sensações que são objetivas. Dessa
maneira, Kant traz uma dimensão universal para os juízos sobre do belo, retirando-a
da subjetividade, que é decorrente da faculdade da percepção transcendental. O
filósofo busca a especificidade do juízo sobre o belo,20 diferenciando esses julgamentos
dos julgamentos sobre o bem. Portanto, Kant entende que os juízos de gosto são
estéticos, sendo subjetivos.
Na segunda parte da Crítica, discutem-se os juízos teleológicos, os quais vão
pressupor um conceito viabilizando para que o objeto seja visto como fim. Não é um
“A conexão entre a faculdade do juízo e a faculdade do sentimento de prazer tem, pois, como ponto
de partida o princípio de finalidade da natureza e, como mediação, não só o acordo entre a forma do
objeto apreendida por nossa imaginação, mas também o acordo recíproco entre a imaginação e o
entendimento. Esse acordo recíproco é constitutivo da própria faculdade do juízo. O sentimento de
prazer resultante desses acordos é, pois, possível pela relação entre o princípio de finalidade da natureza
e a faculdade do juízo ela mesma (BUENO, 2009, p. 77).
20 “Porque o belo apraz desinteressadamente, Kant refere os juízos estéticos não só às apresentações
artísticas, mas também ao belo da natureza, mesmo ao meramente decorativo. Com isso a primazia é
conferida não ao belo da arte mas ao belo da natureza; pois somente o belo da natureza permite um
auto-encontrar-se do homem, sem intenção, na realidade efetiva” (HÖFFE, 2005, p. 302-303). “Pois na
contemplação reflexiva da natureza o mundo natural nos diz algo sobre si e sobre a sua relação conosco,
que não segue do que podemos saber a priori sobre o mundo que é pressuposto pelos nossos esforços
em prol do conhecimento empírico concreto, embora não seja o tema desses esforços: na contemplação
reflexiva da natureza o mundo natural nos diz que o mundo é cognoscível” (ROHDEN, 1992, p. 22).
19
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pressuposto de que a natureza em sua totalidade seja vista como algo final para as
faculdades cognitivas do ser humano, mas para se considerar certos objetos da
natureza como sendo o algo final. Esse juízo estaria no conceito de fim que vai preceder
esses objetos e que vai determinar a forma de se trabalhar com eles. Os juízos
teleológicos são qualificados como juízos reflexionantes, sendo que esse juízo não é
uma faculdade particular.
Segundo Bueno, os juízos teleológicos distinguem-se dos estéticos e dos lógicos
pelo fato de pressupor um conceito e, com isso “ele tem em comum com esses juízos o
fato de que o conceito que o determina não ser um conceito puro do entendimento. O
conceito de fim não faz parte da forma lógica do entendimento” (BUENO, 2009, p. 78).
A autora afirma ainda que seria
um conceito problemático que, como dissemos, faz com que seu uso seja
regulativo. Por ser problemático, não sabemos como ele se realizaria na natureza,
e, nesse sentido, não podemos também saber que ação que o efetivaria. Como essa
efetivação é problemática, o sentimento de prazer não poderia estar conectado com
ele (BUENO, 2009, p. 78).

Esse juízo não se funda na faculdade do prazer e desprazer, mas sim na razão.
Essa Crítica acaba trazendo à teleologia, registrando no conjunto da filosofia
transcendental a ideia da conformidade a fins, enquanto um princípio que seria
próprio do juízo reflexionante21. Isso permite esclarecer de que forma a investigação
da natureza como um princípio teleológico pode ser balizadora dos fenômenos, tendo
em vista a elaboração de uma teoria antropológica que explica a variada constituição
humana.
Com essa breve introdução acerca da divisão da Terceira crítica, pretende-se
nesta seção focar na questão voltada à natureza e na forma como Kant a trata, para,
posteriormente, confirmar ou não a problemática que se expõe. Com isso, é importante
salientar alguns parágrafos da Terceira crítica a fim de elucidar melhor o problema
estabelecido no trabalho.

Segundo Oliveira, a noção do reflexionar estaria definida por Kant como “a capacidade de comparar
e reunir representações (aquilo que recebemos do exterior), capacidade que não parece ser exclusiva do
homem, mas como escreve: (algo que acontece inclusive entre os animais, ainda que somente com
respeito ao instinto)” (OLIVEIRA, 2018, p. 111).
21
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No §40, no qual se encontram as máximas do entendimento humano: o pensar
por si, sem que haja quaisquer preconceitos; o pensar no lugar de outro, onde se tem
uma vontade e um pensamento alargado e, por fim, o pensar sempre de acordo consigo
próprio, que propicia pensar de forma consequente. Nesse aspecto, os juízos estéticos
são uma maneira para que exista a comunicação entre os seres humanos no intuito de
que haja um consenso tanto conceitual como mecânico do entendimento. Assim, os
julgamentos que acabam sendo derivados de sentimentos internos seriam conforme
os fins de cada um. Remetendo-se ao fato de que se o ser humano vive em sociedade,
ele depende dos demais tanto para julgar como para ser julgado. Assim, há os juízos
estéticos que se pautam no sensus communis, ou seja, seriam juízos que são
desinteressados e com uma finalidade que se regula na ideia de sem fins.
De forma breve, a natureza é apresentada no §42 da Terceira crítica, sendo que
Kant trabalha o interesse intelectual do belo, concebendo o interesse pelo belo da arte,
mas não fornece nenhuma prova para aperfeiçoá-la ao que é moralmente bom ou a
algo que se incline a ele. Kant assevera que “contrariamente porém afirmo que tomar
um interesse imediato pela beleza da natureza [...] é sempre um sinal de uma alma
boa; e que se este interesse é habitual e se liga de bom grado à contemplação da
natureza, ele denota pelo menos uma disposição do ânimo favorável ao sentimento
moral” (KANT, 1998, p. 201-202).
Surge a noção de contemplação da natureza e de suas formas belas, sendo que
a intuição e a reflexão nutrem o pensamento de que a natureza produz a beleza. Haja
vista isso, esta vantagem da “beleza da natureza face à beleza da arte (embora aquela
até fosse sobrepujada por esta quanto à forma) todavia desperta sozinha um interesse
imediato” (KANT, 1998, p. 202), onde os homens cultivariam um interesse ou um
sentimento moral. Se tem uma faculdade de juízo estético, na qual se julga sem
conceitos sobre formas e se encontra no julgamento “um comprazimento que ao
mesmo tempo tornamos regra para qualquer um, sem que este juízo se funde sobre
um interesse nem o produza” (KANT, 1998, p. 203).
Mas, de outra banda, existe a faculdade de juízo intelectual, que “determina a
priori para simples formas de máximas práticas (enquanto elas se qualificam
espontaneamente a uma legislação universal) um comprazimento que tornamos lei
para qualquer um, sem que o nosso juízo se funde sobre qualquer interesse, mas
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contudo produz um tal interesse” (KANT, 1998, p. 203). No primeiro juízo, há o prazer
e o desprazer, chamado de prazer do gosto e no segundo juízo o sentimento moral.
A natureza é objeto do conhecimento 22, assim vem a ser conhecida pelos juízos
do entendimento. Para Lima, na Crítica da faculdade de juízo, o conceito de natureza
“está ligado à natureza contingente, está para além das simples determinações do
entendimento e é objeto da faculdade da imaginação, faculdade esta que constitui um
termo médio entre o entendimento e a razão” (LIMA, 2015, p. 134).
Para Oliveira (2018, p. 111), a natureza, de acordo com as leis formais, é
compreendida mediante o entendimento, mas quando se possuem leis particulares
criam-se limitações. Portanto um “conceito de natureza deve evitar a ascensão do
particular para o universal empírico em benéfico da unificação das leis”. Adiante
entende que “essa ascensão das leis particulares empíricas par ao universal é a
pressuposição característica do juízo; tal pressuposição não pode, de forma alguma,
derivar da experiência, mas, por sua pressuposição, se pode pensar a experiência como
um sistema”. A natureza, a partir dessa citação, seria um conjunto dos objetos da
experiência a partir de uma realidade objetiva que apresenta um elemento que é
transcendental que traz a sua possibilidade, contudo o elemento empírico não está
extinto da questão.
No caso da faculdade de juízo estético, de acordo com Kant (1998, p. 150-151),
a natureza23 seria “sublime naquele entre os seus fenômenos cuja intuição comporta a
ideia da sua infinitude”. E, o autor adianta que isso “não pode ocorrer senão pela
própria inadequação do máximo esforço da nossa faculdade da imaginação na
avaliação da grandeza de um objeto”. Essa imaginação teria a capacidade de avaliar a
grandeza dos objetos para fornecer uma medida que seja suficiente porque os
“Kant associa “unidade da natureza no tempo e espaço e unidade da experiência possível”, como a
mesma coisa, tal associação leva à confusão que a natureza sendo um conjunto de fenômenos (segundo
as representações dos objetos) só pode ser pensada como objetiva por meio da experiência e por
decorrência é entendida como sistema que deve englobar leis empíricas”. Por isso, a natureza
“compreendida segundo os fenômenos e o aparato transcendental, decorre de elementos unificadores
suprassensíveis, mas isso não exclui as leis empíricas que explicam o funcionamento das formas
naturais (da experiência)” (OLIVEIRA, 2018, p. 100).
23 Por meio da faculdade do juízo é possível, então, pensar numa finalidade formal na natureza, pois,
nesse caso, a forma dos objetos sensíveis é compatível com as nossas faculdades. Para o idealismo
transcendental, nossas faculdades cognitivas também são formas puras, as quais determinam a
natureza do nosso conhecimento. Ao levar em conta a compatibilidade possível entre a forma do objeto
e as faculdades cognitivas humanas, Kant descobre a possibilidade de um fundamento a priori para o
sentimento de prazer e desprazer, pois, ao apreender os objetos sensíveis, a imaginação e o
entendimento se favorecerem mutuamente, gerando um sentimento, resultante do estímulo recíproco
das faculdades entre si. O juízo que se funda nesse sentimento é o juízo estético de gosto (BUENO, 2009,
p. 77).
22
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conceitos numéricos do entendimento podem tomar toda a medida adequada a cada
grandeza que é dada. Dessa forma, Kant continua observando que o conceito de
natureza tem que ser conduzido a um substrato suprassensível, o qual é grande acima
dos padrões de medida dos sentidos e, por isso, permite-se ajuizar como sublime, não
tanto o objeto, mas mais a disposição de ânimo.
Kant (1998, p. 157) entende a natureza no juízo estético como um poder que não
tem nenhuma força sobre nós, mas é dinamicamente sublime. Portanto, “se a natureza
deve ser julgada por nós dinamicamente como sublime, então ela tem que ser
representada como suscitando medo (embora inversamente nem todo o objeto que
suscita medo seja considerado sublime no nosso juízo estético). E, continua: “pois no
julgamento estético (sem conceito) a superioridade sobre obstáculos pode ser ajuizada
somente segundo a grandeza da resistência”. Conclui assegurando que na faculdade de
juízo estética a natureza somente pode se valer como poder quando ela é considerada
como um objeto do medo, ou seja, um objeto temível.
Vista disso, a faculdade de juízo estético possui princípios a priori na sua
reflexão sobre a natureza, ou seja, princípios de uma conformidade a fins que são
formais da natureza de acordo com as suas leis particulares, que são leis empíricas para
a capacidade de conhecimento do ser humano, sem a qual, o entendimento 24 não seria
possível. A natureza possui um conceito de um fim, pelo menos de acordo com a forma
e na relação acaba sendo subjetiva as nossas faculdades de conhecimento. A faculdade
de juízo estética, segundo Kant, seria “uma faculdade particular de ajuizar as coisas
segundo uma regra, mas não um conceito”. O autor continua afirmando que a
faculdade do juízo estética “nada acrescenta ao conhecimento dos seus objetos e por
isso apenas tem que ser incluída na crítica do sujeito que julga e das faculdades de
conhecimento do mesmo, uma vez que aquelas são capazes a priori de princípios,
qualquer que possa de resto ser o seu uso” (KANT, 1998, p. 80-81).
No caso da faculdade de juízo teleológica, não seria uma faculdade particular, é
uma faculdade reflexiva, que “em geral na medida em que ela procede, como sempre
acontece no conhecimento teórico, segundo conceitos, mas a certos objetos da

“O entendimento é legislador a priori em relação à natureza, enquanto objeto dos sentidos, para um
conhecimento teórico da mesma numa experiência possível. A razão é legisladora a priori em relação à
liberdade e à causalidade que é própria desta (como aquilo que é supra-sensível no sujeito) para um
conhecimento incondicionado” (KANT, 1998, p. 81).
24
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natureza segundo princípios particulares, isto é os de uma faculdade de juízo
simplesmente reflexiva e não determinante dos objetos” (KANT, 1998, p. 80).
Nos juízos teleológicos, a natureza corresponde ao procedimento da faculdade
de julgar, mas em um conceito que advém do uso prático dessa faculdade, ou seja, um
conceito de fim. Haja vista isso, o juízo teleológico implica no princípio transcendental
da conformidade a fins. Esse juízo não pode ser legitimado enquanto princípio que
garante a experiência empírica, pois é um princípio transcendental em nível
metafísico. A existência de organismos na natureza aplica o princípio teleológico de
conformidade a fins a essa natureza.
Portanto, também se pode pensar a natureza como um organismo, pois o juízo
reflexionante permite uma apreciação subjetiva. Contudo, é importante compreender
que entre a natureza mecânico-causal e a suprassensível, Kant possibilita uma ligação,
que faz por meio da técnica da natureza. A Terceira crítica provê uma configuração de
unificar a liberdade e a natureza, possibilitando um sistema da natureza, que acaba
sendo pensado como um condutor que vai agregar todos os seres da natureza, que têm
uma finalidade.
A natureza pode ser entendida como o conjunto de tudo o que vai existir de
acordo com as leis, aceitando o mundo conjuntamente com sua causa suprema e com
a soma de elementos sobre princípios regulativos que coexistem e vão ganhar forma
permitindo uma natureza em sua totalidade orgânica. Dessa forma, esses elementos
iniciam na faculdade de julgar reflexiva uma imagem da natureza e em conformidade
com os fins e com os seres organizados, levando a um sistema teleológico da natureza,
sendo que as duas concepções anteriores advindas das duas críticas são conjugadas.
Nos juízos teleológicos, a natureza está contemplada dos parágrafos 61 a 68, dos
quais se fará uma breve exposição, pois suas concepções serão aprofundadas no
capítulo final do trabalho, como base prévia de sustentação na defesa do problema.
Estão estabelecidos no §61 da Crítica os elementos gerais sobre a conformidade
subjetiva da natureza nas leis particulares, baseada em princípios transcendentais,
com especificidade no princípio adquirido por intermédio da faculdade do juízo. A
compreensão para a faculdade do juízo humana e a conexão das experiências
particulares criam a possibilidade de uma relação da natureza com o ser humano,
unificando a multiplicidade de formas naturais em um sistema como se fosse ordenado
para os nossos juízos. É possível entender a natureza quanto forma de organização,
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como um princípio da possibilidade e como meios para fins, onde somente seja
compreensível mediante a causalidade, que segundo Kant “é coisa que não temos
nenhuma razão na ideia universal da natureza, enquanto globalidade dos objetos dos
sentidos” (1998, p. 274).
No §62, possui-se a conformidade a fins objetivos, porque, quando se procede
de determinada maneira, age-se de acordo com a compreensão de que esse princípio
está na natureza e não no sujeito, como se fosse por sua causalidade e não pela do ser
humano. Os juízos teleológicos fundam-se na ideia do plano subjetivo da razão, por si
só, tem-se como plausível sua associação com um sentimento, na forma em que se
assenta no plano subjetivo.
Kant, no §63, estuda a conformidade a fins relativos da natureza, que seria
externa. Nessa situação, a experiência vai conduzir a faculdade do juízo a um conceito
de conformidade a fins objetivos e materiais, ou seja, a um conceito de um fim da
natureza: “somente quando ajuizar uma relação causa com efeito, a qual só
conseguimos descortinar como legitima pelo facto de colocarmos a ideia do efeito da
causalidade da sua causa como a condição da possibilidade dessa causalidade que se
encontra no fundamento da própria causa” (1998, p. 282). Isso quer dizer que a relação
de causa e efeito seria considerada certa quando se pensa o efeito da causalidade da
causa como a sua condição. Desse modo, a conformidade relativa vai estabelecer que
nem todas as coisas são em si mesmas, ou seja, não são fins terminais, mas que na
natureza se encontram formas que são meios para fins e que podem favorecer outra
finalidade.
Continuando no §64, Kant aduz a questão das coisas como fins naturais, ou seja,
as coisas são possíveis como fim, para procurar a causalidade da sua origem não em
mecanismos da natureza, mas em uma causa determinada por conceitos, que são
conhecidos pelo entendimento, sendo aplicados aos objetos do sentido. O §65 trata das
coisas como fins naturais sendo seres organizados; nesse caso, a coisa, para ser
reconhecida como um produto natural e como um fim natural, deve se comportar em
relação a si mesma de duas formas recíprocas, como causa e como efeito. A ligação
causal é pensada pelo entendimento. A ligação causal é chamada de causa eficiente.
No §66, é discutido o princípio do julgamento da conformidade a fins internos
em seres organizados, onde se tem a definição do que são seres organizados, aqueles
que são deduzíveis pela experiência da observação. Já no §67, o princípio do
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julgamento teleológico da natureza como um sistema dos fins rege-se sobre a
conformidade a fins externos das coisas da natureza, aos quais não é fornecida
justificação suficiente para utilizar-se como fim da natureza cuja explicação estaria no
princípio das causas finais. Por fim, no §68, está expresso o princípio da teleologia
como princípio interno das ciências da natureza. Kant afirma que os princípios de uma
ciência ou são internos (domésticos) ou são externos (princípios forasteiros).
Assim, um sistema teleológico da natureza seria aquele que vai unir a
contingência sensível sobre a ideia reguladora teleológica, sendo viável mediante a
definição dos seres organizados. Essa definição está pautada na distinção entre uma
conformidade relativa dos elementos sensíveis da natureza que não podem ser seu fim
último, não suportam uma pretensão sistêmica, possuem a conformidade objetiva
racional material que se reporta a certas organizações internas de determinadas
formas da natureza, não recorrendo a explicações do tipo transcendental ou por meio
do argumento ou prova cosmológica de Deus (OLIVEIRA, 2018, p. 153).
Por fim, analisa-se a antinomia da faculdade de julgar. Kant explica que não
deve se ter uma antinomia do juízo determinante, porque esse juízo não estaria
estabelecido em princípios que são capazes de fundar conceitos objetivos, mas
estariam fundadas em juízos transcendentais por integrar subcategorias, indicando
uma intuição que é sensível sob um conceito que é dado como lei do entendimento e
concedendo-lhes uma realidade objetiva. Dessa maneira, de acordo com Kant, a
faculdade de juízo reflexiva tem a função de subsumir sob uma lei que ainda não estaria
dada e, por causa disso, seria um princípio reflexivo sobre os objetos, para os quais
falta uma lei ou um conceito de objeto que fosse como princípio. O uso das faculdades
do conhecimento sem princípios não pode ser permitido, pois essa faculdade reflexiva
teria nesses casos que se servir de princípios a si mesma; porém, deve servir como
mero princípio subjetivo para o uso conforme os fins da faculdade de conhecimento
para refletir sobre uma espécie de objeto (KANT, 1998, p. 305-306).
No caso da natureza, pensada como um conjunto de objetos do sentido externo,
que estaria sob o princípio da causalidade transcendental para leis causais empíricas,
poder-se-ia ancorar uma das possibilidades de antinomia, discutida na Crítica da
razão pura e, posteriormente trabalhada na Crítica da razão prática com a noção de
causalidade livre, que acaba entrando em contradição com a primeira. De fato, nas
duas obras, Kant entende que é preciso um direcionamento para poder eximir o
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argumento de contradições, mas, na Crítica da faculdade do juízo, a resposta é
apresentada onde haveria uma incomunicabilidade entre as formas mecânica e final
para se entender a ideia de natureza.
As leis mecânicas causais no que concerne à natureza seriam leis universais, que
não necessitariam de nenhum princípio particular de reflexão pelo juízo, porque, nessa
situação, tratar-se-ia de um juízo determinante, o qual tem um princípio objetivo que
seria dado pelo entendimento. Contudo, as leis particulares da natureza seriam
compreendidas com base em uma reflexão voltada ao aspecto subjetivo porque o
entendimento não seria capaz de compreender a diversidade e a desigualdade e as
formas naturais levariam o juízo a ter que buscar em seu princípio leis mediante um
viés subjetivo de reflexão para que se possa ter um sistema de leis particulares da
natureza.
Esse juízo, no que diz respeito à natureza, acaba podendo utilizar duas máximas
importantes: a primeira, no que tange aos juízos determinantes, sendo que a natureza
seria julgada a partir de leis mecânico-causais; a segunda dar-se-ia pelos juízos
reflexionantes, os quais não permitem que se julguem somente pelas leis mecânicocausais.
Kant apresenta a tese de que “toda a geração das coisas materiais e das
respectivas formas tem que ser ajuizada como possível segundo leis mecânicas”. A
antítese seria: “Alguns produtos da natureza material não podem ser ajuizados como
possíveis segundo leis simplesmente mecânicas (o seu julgamento exige uma lei
completamente diferente da causalidade, nomeadamente a das causas finais)” (KANT,
1998, p. 307).
Ao se analisar a questão proposta, se considerados os juízos determinantes na
tese e na antítese, tem-se uma contradição e, dessa forma, a tese implica em um erro
da antítese ou vice-versa, o que geraria uma antinomia. A razão, no entanto, não
apresenta nenhum princípio, pois não há princípios a priori para leis que são
meramente baseados na experiência; logo, o entendimento não é capaz de produzir um
princípio que sirva para a diversidade das formas naturais.
Na tese apresentada por Kant, a produção de coisas materiais é possível por leis
mecânicas, portanto não nega a possibilidade de utilização de outras leis. Desse modo,
ao se analisar a antítese de que os produtos da natureza não são possíveis segundo leis
mecânicas, não existe uma ruptura e posição contrária da tese e da antítese. Segundo
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Oliveira, “de fato a primeira máxima não se posiciona direta e abertamente contra a
segunda, pois refletir sobre certas formas naturais segundo um princípio final, ou
melhor, também sobre um princípio final, não exclui ou perturba a reflexão feita sobre
a primeira máxima”. Continua o autor assegurando que isso fica claro, pois
“determinadas formas sob uma apreciação mecânica, mesmo que levada a mais radical
consequência, nunca poderia especificar as formas que são fins da natureza”
(OLIVEIRA, 2018, p. 160).
Assim, uma explicação de leis mecânico-causais da natureza pode coexistir com
uma causalidade final, mas não podem ser conectadas a um mesmo princípio porque
a razão não permite que isso seja possível de se fazer. Como Oliveira destaca, o juízo
reflexionante terá um princípio subjetivo para o ajuizamento das formas que não
podem ser explicadas somente por uma causalidade que seria mecânica, e também,
um juízo determinante para um princípio objetivo; logo, a razão vê-se vinculada a essas
formas de ajuizar a natureza, do que decorre a possibilidade de outros princípios que
não unicamente o sensível (OLIVEIRA, 2018, p. 161).
A natureza suprassensível acaba sendo ajuizada por leis que não são por
causalidade mecânica, pois a natureza não seria somente uma máquina, mas uma
cadeia não somente de causa e efeito, mas também do polo sensível, permitindo que
haja uma totalidade orgânica. Essa totalidade orgânica pode ser analisada como um
conceito regulativo da natureza, ou seja, o princípio da finalidade oferecido pelo juízo
reflexionante possibilita um sistema teleológico da natureza, o qual seria estabelecido
por leis que são suprassensíveis. O conceito de natureza, na Crítica da faculdade do
juízo, está vinculado à ideia de contingência, isto é, a natureza enquanto ser não
subsumível às categorias do entendimento. É justamente isso que aportará para a
concepção de dignidade da natureza ecológica.
No capítulo seguinte, visa-se responder à hipótese e ao problema do trabalho,
verificando a possibilidade e as restrições de ampliação do conceito de dignidade
kantiano à natureza ecológica.

3. A DIGNIDADE DA NATUREZA ECOLÓGICA NA CRÍTICA DA
FACULDADE DO JUÍZO
Para encetar o presente capítulo, o debate se compõe das seguintes questões: É
possível sustentar a tese de uma ampliação da dignidade à natureza em sentido
ecológico? Como isso seria possível a partir das obras kantianas? Também se questiona
se é possível superar o especismo, o egocentrismo e o antropocentrismo do ser humano
para se atingir uma nova visão ampliada a partir de Kant.
Ao se ampliar o conceito de dignidade a partir das obras kantianas, pretendese, neste capítulo, trazer uma nova percepção de conceitos para, com isso, buscar uma
superação de conceitos no intuito de preocupação não somente com o ser humano,
mas também com a natureza ecológica.
Com isso, pretende-se na seção inicial uma tentativa de ampliar e superar a
dignidade proposta por Kant para além do especismo privilegiando a natureza
ecológica como forma de preservá-la na atualidade. Pretende-se, portanto, verificar se
a dignidade em si pode ser intensificada para além dos seres racionais e se é possível
atribuir valor a esses diferentes seres, indo além da concepção especista que se tem de
sociedade a partir de Kant. Também visa-se alargar a concepção de “fim em si mesmo”
e demonstrar que o ser humano deve proteger a natureza ecológica para resguardar a
humanidade, transformando isso em uma lei universal através da autonomia da
vontade, visto que o ser racional deve ter uma boa vontade e tem liberdade para
escolher, desde que pautada na moralidade.
Posteriormente, investiga-se a possibilidade de ampliação da dignidade para a
natureza ecológica tendo como base a Crítica da faculdade do juízo, de Kant, através
dos juízos estéticos e teleológicos. Ao final do presente trabalho, intenta-se, a partir de
outras obras kantianas estudadas no segundo capítulo, na seção 2.3, vislumbrar a
comprovação de viabilidade de ampliação da dignidade para a natureza ecológica,
sendo analisadas as possibilidades e assimetrias da questão proposta.
Como objetivo final, pretende-se concluir se há como comprovar o problema e
a hipótese estabelecidos no trabalho e quais as restrições e possibilidades de ampliação
das hipóteses constituídas.
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3.1 Ampliação e superação do conceito de dignidade kantiana para além
do especismo
Como seria possível alarga o pensamento kantiano para as consecutivas
questões a serem respondidas a seguir: Ao ampliar a dignidade para além do ser
humano, no caso, para a natureza ecológica, esse ser racional, não estaria
permitindo que a dignidade de si mesmo fosse intensificada e ampliada? Seria
possível ampliar a dignidade para além do especismo, ou seja, atribuir valores a
diferentes seres, os não humanos? Esses seres não humanos, pela teoria kantiana,
podem ser considerados seres racionais? Afinal, quem é o ser humano?
É importante se questionar quem é o ser humano e como é pensado a partir da
análise das questões supracitadas. Na época do Renascimento, Giovanni Pico della
Mirandola partindo de seu pensamento humanista, começou a tratar a dignidade,
referindo-se à leitura de antigos escritos árabes. Sua obra Oratio de Hominis Dignitate
principia com a evocação de Abdala, o Sarraceno, nome que significa servo de Deus, e
que, provavelmente, é referência a Abd-Allah Ibn al-Muquaffá (718-775), escritor de
origem persa, que traduziu para a língua árabe obras medo-persas. Na Oratio, o autor
relata que Abdala, questionado certa vez em outro cenário, respondera não haver nada
mais admirável que o próprio homem (VALVERDE, 2009, p. 472; MIRANDOLA,
1989, p. 49).
Para provar isso, Mirandola recorre a vários filósofos e nomes que vão desde
escritos bíblicos, até Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, entre outros. O autor
entendia como insuficiente as múltiplas razões atribuídas à grandeza que a natureza
humana possuía e, por esse motivo, compreendia que “ser o homem vínculo das
criaturas, familiar com as superiores, soberano das inferiores; pela agudeza dos
sentidos, pelo poder indagador da razão e pela luz do intelecto, ser intérprete da
natureza; intermédio entre o tempo e a eternidade [...]” (MIRANDOLA, 1989, p. 49).
Ele não atribuía ao homem o privilégio e uma admiração ilimitada, mas quem seria
possuidor delas seriam os anjos e demais seres celestes, os quais mereciam veneração.
Contudo, para Mirandola havia ensejos para que o ser humano fosse um ente
merecedor da mais elevada admiração, em virtude da “condição que lhe coube em sorte
na ordem universal, invejável não só pelas bestas, mas também pelos astros e até pelos
espíritos supramundanos” (MIRANDOLA, 1989, p. 49).

Não obstante, para o
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renascentista 1 , o cerne da questão era encontrar uma condição que elevasse o ser
humano acima de todas as criaturas, até mesmo dos querubins e dos serafins. Em sua
visão, o ser humano acaba sendo elevado como o próprio Deus na Terra, sendo a
criatura e o criador, cuja tarefa do ser humano não seria de contemplar o mundo, mas
sim de dominá-lo e explorá-lo, transformando esse mundo à sua vontade, visto que o
ser humano é o centro desse mundo (MIRANDOLA, 1989, p. 49).
Esse pensamento antropocêntrico predomina até a atualidade porque a
dignidade acaba sendo atribuída aos seres humanos, seres razoáveis e racionais, os
quais criam, recriam e transformam o mundo e a sociedade. Observa-se que o processo
neoliberal, na atualidade, trouxe grandes avanços científicos, tecnológicos e
econômicos, contudo na esfera ambiental e social encontrar-se uma sociedade
defasada e degradadora, onde a intervenção na biosfera e a destruição ecológica são
realidades prementes. Com isso, também se observam populações condenadas à
pobreza e à desigualdade social, sendo que nessa perspectiva existe a imposição de
uma conservação das espécies humanas e não humanas no intuito de se propiciar uma
vida na Terra. Para que isso seja possível, precisa-se implementar a dignidade, a
responsabilidade e a solidariedade na concepção moderna de sociedade.
O mundo moderno precisa se livrar da marca do individualismo e do
egocentrismo que levam o ser humano a se colocar como centro de tudo, partindo de
uma visão antropocêntrica, na qual somente a ele é permitida dignidade, autonomia e
racionalidade. O princípio da dignidade ganha autonomia jurídica nas Constituições
modernas dos Estados, como a brasileira de 1988, onde, no art. 1, III está consagrado
como fundamento da República, deixando de ser simplesmente um princípio de ordem
moral e se transformando em um princípio jurídico de ordem constitucional.
No plano jurídico internacional, a dignidade também acaba sendo consagrada
por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, seguida pelas Nações Unidas
desde 1948, a qual recomenda em seu preâmbulo como primeira consideração que “o
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo” (NAÇÕES UNIDAS, 2019). E continua em seu art. 1 preconizando que “todos
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão
“Em rigor e de entrada, não é o digno, a excelência do homem o que ele trata de definir ou medir. Busca
algo distinto e novo, não o alto ou o digno, mas o “maravilhoso, o surpreendente e exclusivo do homem”
(MIRANDOLA, 1984, p. 40, tradução nossa).
1
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e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”
(NAÇÕES UNIDAS, 2019). Essa declaração acaba compilando direitos que se
transformaram em universais de todos os seres humanos, sendo que é possível
universalizar direitos. A dignidade alcança conotações de direitos humanos, na esfera
internacional, onde todos são titulares e, no caso dos direitos fundamentais na esfera
nacional, são catalogados dentro dos Estados, tendo como titularidade o povo desses
Estados. Com isso, observa-se que na atualidade a dignidade além de atribuição de
valor ganha uma atribuição jurídico-legal, elevando-se sua proteção pelo Estado e pelo
Direito.
Por isso, questiona-se qual o critério mais razoável para interpretar esse
princípio para além do especismo kantiano? Na concepção kantiana, as coisas – no
caso a natureza ecológica – atuam mecanicamente e o ser humano, ao contrário, disso
é o ser racional que age segundo normas/leis universais. Contudo, como se pode
justificar essas normas? A validação dessas normas de ação está no episódio de que o
princípio que as fundamenta compõe o fato do ser humano constituir-se em um ser
que é ético, sendo que sua atribuição está em estabelecer uma estrutura de medidas
supremas e universais a partir da moralidade de suas normas. Desse modo, para
fundamentar a moralidade, Kant defende a necessidade de se ter um princípio a priori
que seja fundado na razão (que é pura), sem que exista a interferência dos princípios
da experiência. Essa justificação está na boa vontade que não seria boa somente nos
efeitos que promove ou realiza, mas é boa pelo fato de buscar uma finalidade, não
somente pelo querer; entretanto, deve ser avaliada pelo grau de tudo o que permita ser
alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou seja, devem-se somar todas as
inclinações.
Logo, a soma de todas as inclinações e a boa vontade não poderia estar atrelada
ao intuito do ser humano proteger e preservar a natureza? Sabe-se que a ação movida
por qualquer fato ou fator empírico, mesmo que seja nobre ou egoísta, não contém um
valor moral, porque sempre objetiva alcançar algo que se quer. Com isso, o valor moral
da ação não estaria no efeito que se espera dela nem em qualquer outro princípio da
ação, visto que todos os efeitos podem ser alcançados por outra causa e não há,
contudo, a necessidade de vontade de um ser que é racional. A partir disso, o dever é a
palavra fundamental, é a necessidade de se ter uma ação que respeite à lei ou à
necessidade de se obedecer ao imperativo categórico, que é a fórmula da lei. Esse dever
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indica que existe a presença da lei moral, que é obrigatória a todos os seres racionais,
a qual pode não ser cumprida, ou seja, transgredida, contudo não pode ser negada;
além disso, essa lei inclui em si um conceito de boa vontade e de moralidade.
As ações que são advindas dos seres racionais são até certo ponto contingentes,
haja vista que, caso se possa determiná-las a partir da razão, sujeitando-se à vontade e
aos princípios subjetivos, em contrapartida, as leis práticas são objetivamente
reconhecidas, porque são válidas a todos pela máxima universal. Para regular a
questão, a moralidade vai impor a orientação e o limite ao comportamento racional do
ser humano.
Assim sendo, o ser humano, é tido como um fim em si, o qual nunca pode ser
utilizado como meio; porém, para atribuir valores ou direitos à natureza, é preciso
partir desse elemento finalístico. Desse modo, como o homem é um fim e não pode
usar os demais como meio, ele tem o dever de levar dignidade à natureza ecológica.
Pelo fato de o homem possuir dever com o outro, deve proteger e dar dignidade à
natureza em que o outro ser humano vive, respeitando à máxima da lei universal e
atuando como se a máxima de ação necessitasse se tornar, através da vontade, uma lei
universal.
Entende-se que há uma necessidade de implementar, a partir o racionalismo
kantiano (somente os seres racionais possuem autonomia e dignidade) uma possível
ampliação do conceito para os objetos de atuação desse homem. Isso se dá a partir do
fato de Kant entender que homens livres e racionais em situação de igualdade fazem
parte de uma sociedade de homens em que cada um deles é legislador autônomo
pertencente ao reino dos fins e cuja autonomia de vontade é uma lei moral que deve
surgir da vontade livre do homem. Assim sendo, ao se tratar os demais homens como
fins em si mesmo é agir de acordo com a lei moral.
Quando se respeita à humanidade dos outros, contempla-se o outro como ser
ativo que é autor de seu pensamento e de sua escolha. Respeitando aos outros seres
humanos como fins em si mesmo é tratá-los com dignidade, entendendo-os como
cidadão legislador do reino dos fins. O ser humano deve proteger e dar dignidade à
natureza, visto que é um fim em si mesmo e se perfaz nessa natureza.
A obra Crítica da razão prática prescreve que o respeito dá-se pelas pessoas e
não pelas coisas, então se pode afirmar que o respeito é um conceito kantiano, um
sentimento cognoscível a priori e não é auferido por uma influência sensível porque
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se produz por si mesmo por meio da razão. Esse respeito é um sentimento moral que
independe da sensibilidade, mas é um produto que advém da razão prática. Com essa
análise brevemente realizada, visa-se entender como se pode ampliar o conceito
kantiano de dignidade para além desse especismo e atribuir valor ético a natureza
ecológica.
Portanto, a dignidade humana não se restringe apenas à autonomia, mas,
sobretudo, ao princípio segundo o qual o ser humano é fim em si mesmo (não sendo
meio para nenhuma outra finalidade). Assim sendo, a autonomia é um forte
componente da dignidade humana em Kant, porém o filósofo não a esgota. Os seres
que não são autônomos, mesmo assim, são livres (porque a liberdade2 é inata segundo
o que Kant assevera na Doutrina do Direito no livro Metafisica dos costumes), e são
fins em si mesmos. Logo, é preciso ampliar a dignidade para além da autonomia,
conectando-a ao imperativo segundo o qual não se deve tratar o outro simplesmente
como meio, mas sim como um fim em si mesmo. Como a liberdade é inata e é preciso
coexistir respeitando aos demais seres como fins em si mesmo, o ser humano tem o
dever de proteger a natureza ecológica visto que há uma imposição de uma obrigação,
no sentido de preservar a existência da espécie. Sem a natureza ecológica e com sua
degradação e transformação, o ser humano não tem como habitar o mundo em que
vive. Isso é uma imposição ética, haja vista que o ser humano é livre, mas não pode
prejudicar a liberdade dos demais com suas ações externas.
Ao se analisar a Fundamentação da metafísica dos costumes, encontra-se a
mesma ideia de que se o ser humano é um fim em si mesmo e deve ter como máxima
universal que tudo o que fizer deve ser lei universal; sendo o ser racional dotado de
razão, precisa proteger a natureza para não agredir os demais seres humanos.
Para Kant “qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos com uma lei
universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a liberdade de
todos de acordo com uma lei universal”. [...]. Disso também resulta que não se pode requere que esse
princípio de todas as máximas seja ele próprio, por sua vez, minha máxima, isto é, não pode ser exigido
que eu dele faça a máxima de minha ação, pois qualquer um pode ser livre enquanto eu não prejudicar
sua liberdade mediante minha ação externa, ainda que eu seja inteiramente indiferente à sua liberdade
ou quisesse de coração violá-la. Que eu constitua como minha máxima agir justamente é uma exigência
que a ética impõe. [...] age externamente de modo que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a
liberdade de todos de acordo com uma lei universal, é verdadeiramente uma lei que me impõe uma
obrigação, mas não guarda de modo algum a expectativa – e muito menos impõe a exigência – de que
eu próprio devesse restringir minha liberdade a essas condições simplesmente em função dessa
obrigação; em lugar disso, a razão diz apenas que a liberdade está limitada àquelas condições em
conformidade com sua ideia e que ela pode também ser ativamente limitada por outros; e ela o diz como
um postulado não suscetível de prova adicional.[...] tudo que é injusto é um obstáculo à liberdade de
acordo com leis universais. [...]. Se um certo uso da liberdade é ele próprio um obstáculo à liberdade de
acordo com a lei universal (KANT, 2008, p. 76-77).
2
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Importante salientar que existe uma semelhança entre o imperativo moral de tornar o
ser humano como fim em si mesmo e não como um meio e o juízo estético, porque, em
ambos os casos, formula-se um conceito de valor em si. No imperativo moral, no
entanto, o valor em si mesmo pressupõe um finalismo, o homem é tido como um fim,
enquanto no juízo estético se tem um prazer desinteressado, dessa forma, não
finalístico, questão aprofundada na próxima seção.
Dessa forma, é possível atribuir valor ético e dignidade à natureza ecológica a
partir da análise e contribuição de alguns autores no intuito de superar o especismo
premente na teoria kantiana.
O problema é que o ser humano3 acaba tendo uma visão antropocêntrica, é tido
como centro do mundo e da sociedade, problema que se coaduna com o fato de que
esse ser humano atribui valor e dignidade a que lhe melhor convém. À vista disso, o
ser humano trata como fim a si mesmo e os demais como objetos que são meios. Para
Sarlet e Fensterseifer (2007, p. 676), o pensamento kantiano é excessivamente
antropocêntrico. Santos traz que “o sistema ético kantiano e o sistema jurídico que lhe
corresponde seriam mesmo, segundo alguns, a forma extrema do antropocentrismo
ético-jurídico da cultura ocidental” (SANTOS, 2012, p. 123-124). Com isso, a dignidade
está somente na humanidade e não nos demais direitos, como da natureza e dos
animais, não considerados em si propulsores de dignidade. Por esse motivo, é preciso
ampliar a dignidade kantiana para além do especismo para que a natureza ecológica
possa ser beneficiada.

“É a humanidade no homem – a condição moral, o homem enquanto pessoa ou ser racional mas
moralmente considerado –, e não o homem físico (considerado seja enquanto indivíduo ou espécie, e
mesmo enquanto ser dotado de entendimento), o que para Kant deve ser considerado como algo
sagrado, absoluto, sublime, objeto de respeito, reconhecido com dignidade e acima de qualquer valor
ou preço, não só como um fim em si mesmo mas também como o fim final (Endzweck) de toda a criação.
A ideia kantiana de humanidade inscreve-se no reino dos fins práticos (morais), mas também na ordem
dos fins da natureza e isso indica já o carácter teleológico e o alcance regulador dessa ideia também no
plano da história e da cultura humana e da política. A humanidade é para o homem antes de mais uma
íntima tarefa, uma exigência, o horizonte de realização do imperativo da sua razão moral, mas
igualmente o horizonte teleológico de toda a história e cultura humanas. E, todavia, é uma “mera ideia”:
o respeito por uma mera ideia. Como se lê na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, obra onde
pela primeira vez o tema é proposto na sua completa constelação de motivos: “Nisto reside exactamente
o paradoxo: que simplesmente a dignidade da humanidade como natureza racional, sem qualquer outro
fim ou vantagem a atingir por meio dela, portanto o respeito por uma mera ideia, deva servir no entanto
de prescrição imprescindível da vontade, e que precisamente nesta independência da máxima de todos
esses motivos consista a sua sublimidade e a dignidade de todo o sujeito racional consista em ser um
membro legislador no reino dos fins; pois de contrário teríamos que representar-no-lo somente como
submetido à lei natural das suas necessidades” (SANTOS, 2012, p. 147).
3
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Kant formula uma ética que é baseada na liberdade e autonomia do ser humano
que é racional e que se guia pela razão. Dessa maneira, o sujeito deve buscar na sua
razão as regras do que compreende como justo e correto para fundar a sua conduta
moral. Por intermédio do imperativo, age de tal maneira que a sua máxima torna-se
lei universal, permitindo que se tenha um princípio universalizante, que todos devem
seguir.
A crise ecológica e o desrespeito à natureza requerem que se repense o modelo
de ética que se está aplicando na sociedade, onde a própria ética kantiana acaba sendo
limitada e carece de uma ampliação para abarcar a problemática exposta. Na ótica de
Hans Jonas4, em sua obra O princípio da responsabilidade (1979), o autor opera no
intuito de repensar a concepção kantiana no que se refere ao problema da crise
ecológica. Para Santos, a visão de Jonas traz uma nova concepção, compreendendo
que:
Como ética abstracta e formalista, não equaciona a acção humana responsável no
horizonte da história e da solidariedade para com as gerações futuras. Mas,
sobretudo, ela não está em condições de reconhecer o direito moral próprio da
natureza, a exigência moral que a própria natureza «por si mesma e por direito
próprio» dirige aos humanos. Nela, só o homem é considerado como fim em si
mesmo, como um valor absoluto, e tudo o mais como um simples meio para a acção
humana e em função dos fins humanos. Em alternativa a uma ética regida pelo
sentido abstracto do dever e assim eivada do vício antropocêntrico, como entende
ser a de Kant, Jonas propõe uma ética regida pelo “princípio de responsabilidade”,
capaz de levar o homem a respeitar os seres – o Ser – e o contexto global e concreto
das suas acções, e não apenas os estados ou intenções da sua vontade. Que, em vez
de visar como fins em si mesmos apenas os homens, vise também como um fim

Oliveira entende que Jonas “põe no centro de sua reflexão ética a ideia de que o ser humano é o único
ser que, por ter conhecimento e vontade, pode ter responsabilidade, o que pressupõe a capacidade de
escolha entre alternativas. A responsabilidade se revela assim uma consequência necessária da
liberdade: sou responsável diante de minha consciência livre e isso significa dizer que sou responsável,
antes de tudo, pelas consequências de minhas ações, na medida em que elas tocam um ser, o que
significa dizer que o verdadeiro objeto de minha responsabilidade é o próprio ser tocado por ela, o que
implica que o próprio ser seja em si mesmo portador de valor. Se o ser tem valor em si mesmo, então
ele se apresenta a mim como portador de uma exigência: através desse particular, me confronto com a
valoridade do ser em sua totalidade e o valor constitui um direito em relação a mim, o que significa dizer
que do próprio ser das coisas vêm exigências a mim. Todo ser, enquanto portador de valor, me diz
respeito, e o reconhecimento desse valor se torna uma obrigação, de modo que, no caso de uma decisão,
se faz necessário considerar a hierarquia de valores, o que é fundamental numa situação de litígio. Numa
palavra, para H. Jonas, sou responsável diante do ser em sua totalidade, de tal forma que a
responsabilidade é a mediação entre dois polos constitutivos de toda ação: a liberdade e o caráter
valorativo do ser” (OLIVEIRA, 2010, p. 31-32).
4
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em si mesma a natureza extra-humana, a bioesfera, e não apenas como um todo,
mas também nas suas partes. Que, enfim, no seu propósito, tenha em conta não
apenas o bem humano, mas, incluído neste, também o bem das coisas extrahumanas (SANTOS, 2012, p. 125-126).

Entende-se que o ser humano precisa ter responsabilidade com a natureza
ecológica, porque é uma parte do mundo/universo e da natureza, sendo que há a
necessidade de se entender a interdependência do ser humano com a natureza e fim
de tratá-la com dignidade. Jonas propõe, então, um conceito de corresponsabilidade
como sendo o mais apropriado para se lidar com essa nova realidade que a
modernidade apresenta. O autor entende que todos são responsáveis não somente pela
situação e gerações presente, mas também pelas gerações futuras, as quais têm os
mesmos direitos que as atuais. Com isso, adverte-se que há a necessidade de que se
tomem decisões coletivas que venham a impor limites à sociedade tecnológica que o
próprio ser humano criou.
Jonas propõe analisarem-se os problemas trazidos pela técnica moderna, pois
se assim não for feito, o ser humano está fadado a riscos de catástrofes na biosfera
inteira. Esse cenário de dominação da espécie humana sobre a natureza a advém do
ideal de Bacon: o ser humano tem o poder dominador sobre a natureza. Assim sendo,
com o advento das tecnologias modernas, os efeitos sentidos pela natureza são
catastróficos, sendo que o próprio ser humano irá sentir esses efeitos. Para o autor, o
progresso tecnológico pode ameaçar a espécie humana; logo, urge a necessidade de um
imperativo ético pautado na metafísica, que seja capaz de orientar o agir do ser
humano diante dos problemas e desafios que vêm do alargamento do poder da técnica.
Do mesmo modo, a responsabilidade deve ser o princípio ético que norteia o agir da
conduta humana. A teoria da responsabilidade pode consubstanciar uma nova ordem
ética de proteção à natureza ecológica e da preservação do próprio ser humano. Jonas,
partindo da figura mitológica de Prometeu5, faz uma analogia com o poder da ciência 6

5“O

Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças antes inimagináveis e a
economia o impulso infatigável, clama por uma ética que, por meio de freios voluntários, impeça o poder
dos homens de se transformar numa desgraça para eles mesmos” (JONAS, 2006, p. 21).
6 Nesse caso não há especificidade de vidas, Jonas refere-se à condição da natureza extra-humana, isto
é, a biosfera no todo e em suas partes, hoje subjugadas ao nosso poder, exatamente por isso não se
tornaram um bem a nós confiados, capaz de nos impor algo como uma exigência moral (JONAS, 2006,
p. 41).

122 | A dignidade da natureza ecológica a partir de Kant: uma releitura teleológica

e anuncia que se deve ter uma teoria pautada na responsabilidade 7 , a qual traz
elementos ligados ao deve-ser, à causa, à finalidade da natureza e ao valor para firmar
no ser o novo dever do homem que é a responsabilidade. A teoria da responsabilidade
traz uma nova ordem ética que seja capaz de orientar o agir do ser humano frente aos
problemas advindos da técnica moderna. Jonas critica Kant na questão de que o
homem deve ser um fim em si mesmo, entendendo que isso vem a ser uma
preocupação com as gerações presentes, esquecendo-se das gerações futuras. Jonas
elabora um imperativo voltado para a responsabilidade e ao comportamento social
público, enquanto o imperativo kantiano é voltado para um comportamento social
individual.
Jonas alerta, em sua crítica a Kant, que toda a ética tradicional acaba por ser
antropocêntrica, reconhecendo o sentido ético da relação entre seres humanos, ou seja,
o ser humano com o ser humano ou o ser humano consigo mesmo. Para Jonas, Kant
não respeita ao direito moral da natureza. Nessa seara, Santos assevera que, ao
excluir o conhecimento da esfera da moral, ao confiar apenas na infalibilidade de
uma intuição moral, ela não está em condições de fornecer à acção uma correcta
representação do horizonte em que se inscreve e se desenrola a vida humana.
Como ética abstracta e formalista, não equaciona a acção humana responsável no
horizonte da história e da solidariedade para com as gerações futuras. Mas,
sobretudo, ela não está em condições de reconhecer o direito moral próprio da
natureza, a exigência moral que a própria natureza «por si mesma e por direito
próprio» dirige aos humanos. Nela, só o homem é considerado como fim em si
mesmo, como um valor absoluto, e tudo o mais como um simples meio para a acção
humana e em função dos fins humanos (SANTOS, 2012, p. 125).

Prossegue Santos, denotando que Jonas propõe uma ética da responsabilidade,
na qual o ser humano seja capaz de respeitar aos demais seres. Dessa forma, como
escolha a uma ética regida pelo “sentido abstracto do dever e assim eivada do vício

7 “O

poder causal é condição da responsabilidade. O agente deve responder por seus atos: ele é
responsável por suas consequências e responderá por elas, se for o caso. Em primeira instancia, isso
deve ser compreendido do ponto de vista legal, não moral. Os danos causados devem ser reparados,
ainda que a causa não tenha sido um ato mau e suas consequências não tenham sido nem previstas,
nem desejadas. Basta que eu tenha sido a causa ativa”. “[...] a outra noção de responsabilidade que não
concerne ao cálculo do que foi feito ex post facto, mas à determinação do que se tem a fazer; não por
minha conduta e suas consequências, mas pelo objeto que reivindica meu agir” (JONAS, 2006, p. 165167).
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antropocêntrico, como entende ser a de Kant, Jonas propõe uma ética regida pelo
“princípio de responsabilidade”, capaz de levar o homem a respeitar aos seres – o Ser
– e o contexto global e concreto das suas ações, e não apenas os estados ou intenções
da sua vontade” (2012, p. 125).
Para Kant, a ideia de humanidade traz um norte ao ser humano que, como
natureza racional, não tendo qualquer outra finalidade, deve servir à prescrição da
vontade, na qual consista a sublime e a dignidade de todos os sujeitos (racionais) que
verse em um ser que seja membro legislador no reino dos fins. Segundo Santos, “ela
indica o que separa o homem da sua própria animalidade e o separa de si mesmo,
levando-o a superar-se a si mesmo. E por ela que ele e digno de respeito, tem dignidade
e sublimidade”. Prossegue afiançando que “é ela que o torna capaz de moralidade. Ela
é o próprio objecto da lei moral e por isso esta pode formular-se no imperativo: “Age
de tal modo que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer
outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”
(SANTOS, 2012, p. 147-148).
Na lógica do imperativo categórico, a universalidade e a humanidade denotam
que o homem é uma indeterminação original. Santos (2012, p. 148) afirma que Kant
traça um trajeto e baliza quais são as etapas ou mesmo as tarefas que a classe humana
necessita percorrer no plano histórico e institucional com a finalidade de realizar todas
“as disposições originárias que a sábia natureza nela terá colocado até ser plena
humanidade: saindo do estado de natureza para o estado civil, realizando na cultura a
verdadeira natureza do homem, a qual se consuma no estado cosmopolita e no estado
ético”. Prossegue o autor afirmando que, na visão de Kant, seria “na ideia de
humanidade que porventura melhor se capta o íntimo compromisso da filosofia
kantiana com a história, e não apenas com a presente, mas também com a das gerações
futuras”. Com isso, apreende que seria por ela que se supera o “individualismo, o
formalismo da mera intenção que não visasse os efeitos, o plano da abstracção
intemporal, pois ela é uma exigência, uma tarefa que conduz a história e envolve entre
si, numa íntima solidariedade – que não é apenas histórica, mas também
verdadeiramente moral – todas as gerações humanas” (SANTOS, 2012, p. 148).
Jonas faz críticas a Kant, acusando-o que sua moral seria desprovida de sentido
histórico e não levaria em conta as gerações futuras. De acordo com Santos, Kant
denota que:

124 | A dignidade da natureza ecológica a partir de Kant: uma releitura teleológica
Eu tenho pois de admitir que dado que o género humano está constantemente em
avanço no que respeita à cultura, como o seu fim natural, deve conceber-se que
está também em progresso para o melhor no que respeita ao fim moral da sua
existência, e que este pode por certo por vezes ser interrompido, mas nunca
destruído. Não tenho necessidade de demonstrar este pressuposto; o opositor dele
é que tem de demonstrar. Pois eu baseio-me no meu dever inato e no de cada
membro da série das gerações, na qual eu (como homem em geral) me inscrevo,
de agir de tal maneira sobre a posteridade que ela se torne melhor... e assim este
dever transmitir-se-á regularmente de um membro a outro na série das gerações
(SANTOS, 2012, p. 148-149).

Entende-se que a humanidade como fim em si mesmo é um caminho da
moralidade, a qual em uma visão teleológica poderia levar a um viés futuro. Contudo,
isso seria ter fé na razão prática e na humanidade, se o ser humano agisse de acordo
com preceitos morais e a liberdade e a autonomia, pressupostos da dignidade, que
transpassassem as gerações presentes indo às gerações futuras. O dever moral
kantiano de respeitar aos seres racionais como fim em si mesmo revela-se também
como direito cosmopolita; desse modo reconhecer a dignidade a natureza ecológica é
possível através de uma visão ampliada, a partir da 3ª Crítica, a qual proporciona uma
visão teleológica e um direito a hospitalidade universal.
A ideia de liberdade moral em Kant acaba sendo vinculada à lei moral e ao
dever, com isso, todas as ações que se relacionam com o ser humano devem estabelecer
a ideia de universalidade e de finalidade, sendo possível ampliar a natureza, visto que
se é o local em que o ser humano habita e precisa dela, e esse ser humano tem um dever
com a humanidade, por isso deve protegê-la com o intuito de resguardar os demais
seres racionais. Assim, de maneira indireta e analógica, amplia-se a dignidade a
natureza ecológica, pois o ser humano racional estaria de uso pleno de sua liberdade,
agindo com autonomia e dever moral estabelecendo uma boa vontade pautada numa
lei universal.
Sabe-se que Kant rejeita qualquer fundamento de dignidade à natureza. Apesar
disso, esse antagonismo dignidade versus natureza pode ser superado se a cultura –
enquanto obra do ser humano – atualizada e desenvolvida com o tempo, com novas
disposições e potencialidades, pode ampliar a proteção e a dignidade da natureza
ecológica, tornando-se objetivo da destinação moral do gênero humano. Na visão de
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Santos, para Kant a natureza “não pode constituir-se como fundamento da moralidade
dos seres racionais humanos. Mas isso não significa que a natureza ou antes os seres
naturais sejam excluídos do âmbito da moralidade humana”. Também, para o mesmo
autor existe “um momento em que Kant aborda expressamente, no contexto da sua
filosofia moral, o problema duma ética em atenção à natureza e aos animais”
(SANTOS, 2012, p. 167).
Dessa maneira, a ética kantiana contribui para que se possa exigir de cada ser
humano, que é um ser racional, que venha a agir e refletir para que suas ações se
tornem uma lei universal, ou seja, ao respeitar não somente aos limites de si mesmo,
mas também do próximo, os limites da humanidade são respeitados; logo, respeitar
aos limites é assumir responsabilidade para si e com a humanidade. Também ao
refletir seu agir, o ser humano sistematiza suas ações através do imperativo categórico,
pauta suas ações tratando os demais como fins em si mesmo atrelando-se a
responsabilidade e a moral. Portanto, Kant indica que é possível ampliar dignidade a
natureza, sem incorrer em uma assimetria, dando vazão aos juízos estéticos e
teológicos da Terceira crítica como base.
Christine Korsgaard, em seus escritos, também acaba trazendo uma nova visão
às concepções kantianas: “Quando nos tornamos conscientes de que podemos avaliar
os motivos de nossas ações e agir de forma diferente como resultado dessa avaliação,
nos tornamos conscientes, de uma forma que os outros animais não são, que nossas
ações são nossas - que somos suas fontes e autores, porque o que fazemos depende de
nós” (KORSGAARD, 2018, p. 94)8. Com isso, entende-se que as ações do ser humano
são a expressão dele mesmo, e é por esse motivo que é ciente de suas atitudes, pelo
menos algumas delas, portanto, sabe o que causa aos demais seres. Quando age,
governa a si mesmo, sendo autor de suas ações, que podem ser boas ou más, por isso
tem responsabilidade pelas ações e, como Kant dizia “nossas ações precisam se tornar

Ou melhor, para colocar o ponto de maneira mais adequada, torna-se verdadeiro num sentido de que
não é para os outros animais que nossas ações dependem de nós, e que, portanto, elas são de uma
maneira especial nossas. Isso é mais óbvio quando você decide que o motivo pelo qual você é tentado a
agir não é uma boa razão para fazer o que você é tentado a fazer e, portanto, evita fazê-lo ou faz o oposto.
Se você pode anular seus próprios desejos instintivos quando pensa que agir de acordo com eles seria
errado, então você é, em certo sentido, responsável pelo que faz. É quando fica o mais claro possível que
você é um ser normativamente autogovernado – nos termos de Kant, um ser autônomo, aquele que se
rege pelos princípios que ele mesmo toma por leis. Se os princípios morais estão entre as leis da razão
prática, como o próprio Kant acreditava, é isso que faz de você um animal moral (KORSGAARD, 2018,
p. 94, tradução nossa).
8
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leis universais”9. A autora questiona se, pelo fato de o ser humano ser um ser moral,
isso o faz superior. Como resposta afirma que:
Então, vamos começar com a questão de saber se o fato de que somos seres morais
nos torna seres superiores, de uma forma que faça com que seja mais importante,
ou unicamente importante, o que acontece conosco. Parece que Kant pensava
assim, pois ele nos diz que: “a moralidade é a única condição sob a qual um ser
racional pode ser um fim em si mesmo”. Ser um fim em si mesmo, no pensamento
de Kant, é ter posição moral. Observe que é um pouco incerto se Kant está dizendo
que um ser racional pode ser um fim em si mesmo somente se (ou na medida em
que) ela realmente se dá conta de sua capacidade moral, ou, em vez disso, que
somente seres que têm a capacidade de moralidade podem ser fins em si mesmos.
Isso não importa para os nossos propósitos aqui, pois sabemos de outros contextos
que ele acreditava na última afirmação, que é a alegação em que estamos
interessados (KORSGAARD, 2018, p. 117, tradução nossa).

Ao afirmar que os seres humanos agem de forma moral, não significa dizer que
são bons e que irão agir por dever, pautados boa vontade. O valor que cada um deve
ter como fim em si mesmo é o valor moral que deve se tornar universalizante a fim de
atender a dignidade da natureza ecológica. Se os seres racionais devem ser tratados
com dignidade e nem o bebê e o deficiente estão isentos dessa condição, por que não
tratar a natureza ecológica da mesma forma? 10 . Se os seres humanos decidirem
perseguir um ideal de ampliação da dignidade em relação à natureza,
independentemente de suas inclinações e desejos, podem governar sua própria
É por isso que Kant estava certo ao pensar que os seres humanos desempenham um papel ativo na
construção de nós mesmos que os outros animais (provavelmente) não desempenham. Temos o que eu
chamei em outro lugar de “identidade prática” que criamos para nós mesmos. Isso complica o que conta
como o bem para os seres humanos, pois com essa nova forma de identidade surge uma maneira
totalmente nova de funcionar de forma boa ou ruim. Temos padrões para atender e ideais para os quais
corresponder/para fazer jus, e podemos funcionar de maneira ruim ao escolher errados ou deixar de
corresponder aos que temos/fazer jus aos que temos (KORSGAARD, 2018, p. 97, tradução nossa).
10 Assim, o kantiano não precisa e não deveria afirmar que os bebês, os loucos, os dementes, e assim por
diante, são seres não-racionais. A questão não é, obviamente, a de que deveríamos tratar bebês e pessoas
com deficiências cognitivas exatamente como tratamos os seres racionais adultos, porque eles também
são seres racionais. A maneira como tratamos qualquer criatura tem que ser responsiva à condição real
da criatura. Mas a condição da criatura em si não é dada apenas por uma lista de propriedades, mas
também pela maneira como essas propriedades funcionam juntas. As questões morais levantadas pelo
fato de que as criaturas crescem através dos estágios de desenvolvimento, as questões morais levantadas
pelo fato de que todas as criaturas estão sujeitas a doenças e desvantagens e danos, e as questões morais
levantadas pelo fato de que as criaturas vêm em espécies diferentes são tipos muito diferentes de
questões morais, e não deveriam ser tratadas da mesma maneira (KORSGAARD, 2018, p. 167, tradução
nossa).
9
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conduta, voltando-se a esse intuito porque a natureza da autonomia permite que se
possa decidir, visto que se tem liberdade e se deve observar a máxima de não usar os
demais como meios e sim, sempre como fins. A razão prática fornece padrões de
avaliação, os quais os seres racionais devem seguir. Como o ser humano tem dever que
necessita seguir, pode ampliar esse dever no intuito de dar dignidade à natureza, que
perpassa a vida de todos os seres humanos e não humanos.
Jeremy Waldron e Meir Dan-Cohen, em sua obra, atribuem dignidade à
tradição de honra e não a uma filosofia de valor: “a dignidade para a tradição de honra,
mais do que para a filosofia do valor, é, antes e acima de tudo, uma visão de que a
dignidade universal e igual está mais bem ancorada na prática social em evolução do
que na metafísica kantiana” (WALDRON; DAN-COHEN, 2009, p. 05, tradução nossa).
Assim, a dignidade deve ser igualitária e universal, por isso expandir a dignidade é
uma conquista; contudo, existe uma fragilidade de argumento ao qual a cultura e o
poder político podem não permitir que se efetive.
Dana R. Villa, em seu livro Arendt and Heidegger: the fate of the political
(1996), afirma que a dignidade humana é antropocêntrica, na qual existe uma
tautologia totalitária (homem como fim em si mesmo, quando usa a natureza como
meio, traz um fato em si mesmo). Desse modo, Heidegger apresenta a noção de
fotografia do mundo ou world picture, para explicar a questão. Assim sendo, tornarse a imagem do mundo é uma mudança importante na sociedade moderna, onde o
“mundo” do mundo é uma imagem. Dentro desse espaço, aquilo que é pode ser
representado por:
[...] imagem de mundo, quando entendida essencialmente, não significa uma
imagem do mundo mas o mundo concebido e compreendido como imagem. O que
é, na sua totalidade, agora é tomado de tal forma que está em ser e só em ser na
medida em que é criado pelo homem, que representa e estabelece. Onde quer que
tenhamos a imagem do mundo, uma decisão essencial ocorre em relação ao que é,
na sua totalidade. O ser do que quer que seja é procurado e encontrado na
representatividade deste último (VILLA, 1996, p. 180, tradução nossa).

Na modernidade, as coisas são vistas pela imagem, a imagem do mundo.
Fazendo uma analogia com a crise ambiental, se o ser humano olhar a imagem do
problema e da crise socioambiental que está premente na sociedade, pode criar uma
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imagem de preocupação e respeito com a natureza ecológica, cuja proteção e a
dignidade podem ser ampliadas. A representação, a imagem, permite compreender o
real, e, com isso, algo que está em oposição pode se relacionar a si mesmo. Nesse
pensamento, o ser humano, ao usar a natureza como meio, acaba usando a si mesmo,
visto que a imagem que está em oposição a ele se relaciona com ele mesmo, sendo a
sua representação. O ser humano não é o soberano da natureza, mas um parceiro que
a compartilha.
Segundo Low e Brendan:
A este respeito, a forte perspectiva antropocêntrica de Kant pode ser desafiada.
Kant queria que “propriedade” fosse entendida como os recursos que permitem ao
ser moral florescer em sua extensão máxima de acordo com sua natureza. Se os
limites absolutos da moral são estendidos para incluir a natureza não humana,
então surgem questões difíceis sobre a “propriedade” da natureza não humana.
Mas o mecanismo de distribuição de “propriedade” deve ser decidido na esfera
pública (nos termos de Kant, pelo “estado”). O ser humano se torna algo mais
parecido com um parceiro que compartilha a natureza do que, como Kant pensava,
com o soberano da natureza (LOW; BRENDAN, 2002, p. 83-84, tradução nossa).

Kowarzik-Schmied, em sua obra, compreende que para Kant a natureza é a
existência das coisas enquanto esta é determinada por uma lei universal. O autor
entende que o conceito de natureza em Kant é multifacetado, abrangendo o conceito
de natureza da física moderna como: “a súmula dos fenômenos causalmente
determinados, passando pela natureza como teleologia interior orgânica até um
mundo inteligível em si e chegando, por fim, a uma interconexão de sentido da
natureza como criação, na qual, como agentes morais, estamos inseridos de modo
prático” (KOWARZIK-SCHMIED, 2019, p. 34.).
Nessa ótica, Jonas, Korsgaard e outros autores veem na teoria kantiana do valor
uma ideia que é capaz de ir ao encontro de uma perspectiva ecológica no plano ético.
A teoria do valor associada à fórmula da humanidade permite atribuir valor a
categorias diferentes como um valor no mundo. Também o fato de que não se pode
usar as pessoas como meios e sim como fins em si mesmos é um pressuposto de
escolha racional, pois a humanidade e o racionalismo andam juntos. Quando se
escolhe alguma coisa, sendo um ser racional livre e autônomo, escolhe-se a coisa como
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espelho de si mesmo, como algo importante. Com isso, a humanidade se torna fonte
de valor e deve ser respeitada; logo, a natureza ecológica, que faz parte da humanidade,
também é digna de valor e respeito ético.
A fórmula da humanidade de Kant prescreve que os seres humanos devem ser
tratados como fins em si mesmos. Ora, os seres são racionais e livres e, por isso,
possuem valor; assim, ao respeitar aos demais seres torna-se uma máxima universal.
Respeitar à humanidade é pensar e agir como legislador universal do reino dos fins e,
com isso, as escolhas racionais podem ser em favor da natureza ecológica visto que
serão em favor da humanidade. Para Robert Louden, Kant acaba atribuindo valor
muito mais alto aos seus estudos empíricos do que para a teoria moral11. Na visão de
Tugendhat (1996, p. 81) estaria no imperativo categórico o fato de “não
instrumentalizes ninguém” ou “respeita-o em sua dignidade” com isso entende que o
Kant faz é uma falsa ontologia.
Mas não podemos dizer igualmente: respeita-o como um fim em si, ou como um
ser que tem um valor absoluto? Com estas expressões, contudo, aquilo que nos é
ordenado é aparentemente fundamentado por uma pretensa qualidade, que
conviria aos seres humanos já em si mesmos, e com isso o mandamento é
falsamente ontologizado. Não faz sentido dizer: é próprio aos homens em si
mesmos serem um fim em si ou terem um valor absoluto e isto quer dizer
dignidade. São palavras vazias, cujo sentido não pode ser mostrado
(TUGENDHAT, 1996, p. 145).

Desse modo, quando o ser humano descobrir seu papel no universo e conhecer
os seus limites, mesmo sendo regido por leis gerais que dão sua estrutura em
sociedade, poderá entender e reconhecer que não é o único ser racional, o qual vive em
uma intersecção sistêmica que precisa ser preservada. A relação ser humano versus
natureza não deve ser um antagonismo, mas sim, como Heidegger afirmava um world
picture, ou seja, uma imagem no mundo, encontrando limites ao antropocentrismo e
Por um lado, na medida em que os seres humanos são parte da natureza, eles terão caracteres
empíricos “dos quais a causalidade deve estar sob as leis empíricas” (KrV A 546 / B 5 74). E com respeito
a este caráter empírico, não há “liberdade” (A 5 50 / B 5 78). Por outro lado, como seres racionais que
têm o poder de determinar suas próprias ações através de esforços da vontade, os seres humanos
também seguem “uma regra e uma ordem completamente diferentes da ordem da natureza” (A 5 501 B
5 78). E com respeito a este caráter inteligível, o sujeito atuante “não permanece sob quaisquer
condições de tempo, pois o tempo é apenas a condição das aparências, não das coisas em si” (A 539 / B
567) (LOUDEN, 2000, p. 17, tradução nossa).
11
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ao egocentrismo. É preciso tratar a natureza ecológica com espírito construtivo e não
destrutivo, a fim de protegê-la por dever à humanidade.
Por fim, entende-se que é possível ampliar a dignidade kantiana para a natureza
ecológica; contudo, para provar de forma definitiva a hipótese, estuda-se a aplicação
da Terceira crítica, no que se refere aos juízos estéticos e teleológicos, onde o sublime
e o belo juntamente com a teleologia podem confirmar a questão proposta.
3.2 A aplicação da dignidade para a natureza ecológica a partir Crítica do
juízo: os juízos estéticos e teleológicos
Hoje a preocupação com a natureza é patente e precisa ser repensada no intuito
de propiciar-lhe dignidade como tal e o ser humano, que é tido como racional, cessar
a usurpação de seus recursos que são finitos. A resposta para o problema está tanto na
parte da estética quanto na parte teleológica da Terceira crítica, onde a natureza é arte
e pode-se estar entre as sensações do belo e do sublime, como na ideia de totalidade
orgânica. Na parte teleológica da Crítica, a natureza ecológica é tida como totalidade
orgânica, onde causa e efeito são viabilizados pelo entendimento intuitivo; contudo
deve ser contemplada como sublime e bela.
Para resolver o problema proposto, entende-se que, na visão teleológica, a
natureza ganha autonomia, mas é na estética que ganha dignidade, com a sublimidade
e a transcendência, sendo uma vivência estética do belo e do sublime. O sublime traz
o respeito e, com isso, traz a dignidade à natureza, além dos deveres. O sublime
comprova a própria limitação da subjetividade na medida em que ele se apresenta
como não-codificável. Extrapola o espectro da sensibilidade, do entendimento e da
razão e diante dele não há mensurações: “sublime é aquilo em comparação com o qual
tudo o mais é pequeno” (KANT, 1998, p. 144).
Para Deleuze, na primeira parte da Crítica, nos juízos estéticos: “o prazer
estético é tão independente do interesse especulativo como do interesse prático e
define-se a si próprio como inteiramente desinteressado”. Contudo, continua
afirmando que “a faculdade de sentir sob a sua forma superior não é legisladora: toda
a legislação implica objetos sobre os quais ela se exerce e que lhe estão submetidos”.
Desse modo, “não só o juízo estético é sempre particular [...] ele nem sequer legisla
sobre o seu objeto singular, visto que permanece inteiramente indiferente à sua
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existência”. Deleuze entende que Kant acaba não empregando a palavra “autonomia
para a faculdade de sentir sob a sua forma superior: impotente para legislar sobre
objetos, o juízo só pode ser autônomo, o que significa que legisla sobre si” (DELEUZE,
1987, p. 54-55).
Assim, uma das acepções do juízo estético vem a ser o belo 12 , não ligado a
nenhuma causa, é um prazer desinteressado. Assim, se o ser humano sentir que a
natureza ecológica é bela, e tenha um prazer desinteressado acerca dela, não irá
causar-lhe dano. Com isso, esse prazer desinteressado permite que o ser humano
contemple a natureza, pautado em um sentimento de beleza, sem julgamento de
interesse ou apropriação. Esse relacionamento de prazer desinteressado estaria indo
de encontro a um relacionamento interessado ou mesmo apropriativo e instrumental,
ao qual a natureza ecológica é entendida como um meio para a satisfação das
necessidades humanas produzidas pela sociedade atual. Para Kant, os juízos do belo
são diferentes de juízos éticos ou morais, porque nesses dois últimos acabaria se tendo
um interesse finalístico, o qual poderia ser prejudicial à natureza ecológica.
Também os juízos da beleza possuem uma dimensão universal, não tendo
caráter de subjetividade a ser discutido. Com isso, ao se fazer um julgamento sobre o
que é belo, universaliza-se a questão, ou seja, pretende-se que todos possam perceber
que existe a beleza na natureza ecológica e que, por isso, vão compartilhar esse
sentimento, universalizando-o. Contudo, a universalidade do juízo da beleza não se
baseia em conceitos. Em outras palavras, quando uma pessoa compartilha o
sentimento de beleza, não se pretende convencer aos demais por meio da subsunção
“Quando dizemos ‘é belo’, não queremos dizer simplesmente ‘é agradável’: aspiramos a certa
objetividade, a certa necessidade, a certa universalidade. Mas a pura representação do objeto belo é
particular: a objetividade do juízo estético não tem, portanto, conceito ou (o que vem a dar no mesmo)
a sua necessidade e a sua universalidade são subjetivas. Cada vez que intervém um conceito
determinado (figuras geométricas, espécies biológicas, idéias racionais), o juízo estético cessa de ser
puro ao mesmo tempo em que a beleza deixa de ser livre. A faculdade de sentir, sob a sua forma superior,
não pode depender do interesse especulativo, tal como não depende do interesse prático. É por este
motivo que só o prazer é admitido como universal e necessário no juízo estético. Supomos que o nosso
prazer é de direito comunicável ou válido para todos, presumimos que cada qual deve experimentá-lo.
Esta presunção, esta suposição nem sequer é um postulado, visto que exclui todo o conceito
determinado” (DELEUZE, 1987, p. 55). “O juízo de gosto é um juízo sobre a beleza de um objeto
representado, posto em relação com o sujeito pelas faculdades da imaginação e do entendimento. O
juízo afirma a priori um pretenso significado universal da beleza. A relação que o entendimento
estabelece entre a representação da imaginação e o sujeito envolve todos os sujeitos em potencial relação
com a representação dada. A beleza é uma forma desse objeto, ajuizada como um jogo entre as
faculdades do conhecimento” (ROHDEN, 1998, p. 65-66). “A belleza e o nome de qualquer cousa que
não existe que eu dou as cousas em troca do agrado que me dão” (PESSOA, 1994, p. 76). “A percepção
de a beleza não é, como vimos, mera consciência ou apreensão passiva. Envolve reflexão, um certo jogo
ou atividade das faculdades mentais” (LINDSAY, 1970, p. 244, tradução nossa).
12
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desse objeto em um conceito que é universal, até mesmo porque os julgamentos acerca
da beleza, no que se refere a sua validade universal, não podem ser provados. Na ótica
kantiana, não há regras que possam compelir uma pessoa a julgar determinada coisa
como bela. Assim, é importante se pensar como poderia haver julgamentos que são
universais, se eles não se baseiam em um conceito. Nesse caso, Kant visa que haja o
específico julgamento estético do que é belo, distinguindo esse julgamento de qualquer
outro baseado em prazer, interesse ou gosto. Entende-se que os juízos do belo acabam
sendo juízos cognitivos, sendo antinomias do gosto. Pode-se questionar a
universalidade sem conceito; contudo, na dimensão cognitiva é possível o
conhecimento do mundo e o respeito à natureza ecológica.
O juízo do belo diferencia-se a partir do julgamento acerca do bem, pois Kant
entende que o juízo da beleza não pressupõe uma finalidade que esse objeto deva
alcançar ou mesmo satisfazer. Na visão kantiana, a intencionalidade do juízo do belo
não viria a se relacionar com o objeto a que se visa obter um bem moral, qualquer que
seja. Nesse caso, Kant denota que os movimentos analíticos que se fazem no juízo
estético pressupõem a busca para se estabelecer a autonomia para esse juízo. Essa
busca da autonomia permite que se possa alargar dignidade para a natureza ecológica.
Desse modo, pode-se afirmar que o ser humano como fim em si mesmo e o juízo
estético permitem formular um conceito de valor em si. É preciso salientar, no entanto,
que esse valor em si, tendo o ser humano como fim e não como meio, é um elemento
finalístico, e no caso, do valor em si nos juízos estéticos pressupõem um prazer que é
desinteressado e, com isso, não se tem um elemento finalístico; porém, em ambos os
casos existe a busca da autonomia que leva à dignidade.
Na visão de Kant, a ideia de necessidade está inserida para distinguir a
especificidade do julgamento sobre a beleza. Essa necessidade se refere à questão das
dimensões da universalidade desses juízos, pois, sempre que se emite um julgamento
acerca da beleza sobre um artefato, espera-se que a outra pessoa venha a concordar
com esse julgamento. O que se pretende é que haja a validade universal, ou seja, não
se quer que todos percebam essa beleza à qual se faz referência, contudo se quer que
todos a percebam. É uma categoria da ideia de dever-ser que não estaria presente no
campo do ser. Nesse contexto, os juízos sobre a beleza estão em uma dimensão pública,
que não são subjetivados na dimensão privada. No que se refere à natureza ecológica,
pretende-se demonstrar a universalidade do julgamento sobre a beleza, visto que se
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pode emitir um julgamento sobre a beleza mesmo que os outros não a percebam;
contudo, se quer que os demais venham a perceber essa referência, a qual se quer
tornar universalizante.
Mas esses juízos de beleza seriam possíveis na natureza ecológica? A resposta
para tal questão pode ser entendida a partir do pressuposto nas três Críticas kantianas.
Há quatro faculdades a que o ser humano está sujeito, na visão de Kant, para a
produção de julgamentos e dos métodos que podem ser teóricos ou práticos. Possui-se
a intuição sensível que é o mecanismo perceptivo e sensitivo; o entendimento, que é
responsável pelos dados da experiência sensível, ou seja, é responsável pelas ideias,
conceitos e intuição; a razão, a qual leva a autonomia do ser humano e o possibilita ir
além da experiência sensível e, por fim, a imaginação que é a capacidade de formar
uma sistematização das percepções fornecidas pela faculdade da imaginação. Com
isso, a imaginação tem um papel importante no sistema da mente, vai esquematizar
determinados conceitos do entendimento e vai ligá-los à intuição sensível a partir de
determinados dados. Consequentemente, na imaginação estética, a sensibilidade
estaria vinculada com uma forma de saber que seria apenas conceitual.
De acordo com o que se analisou nas duas Críticas anteriormente, há uma
faculdade que é determinada como legisladora, a qual vai coordenar as demais
faculdades. Com isso, observa-se que, na Crítica da razão pura, o entendimento é
eleito como faculdade legisladora, o qual vai ordenar as demais faculdades, sendo
dessa forma que o conhecimento científico acaba sendo possível. No caso da segunda
Crítica, a da Razão prática, a faculdade legisladora é a razão, em que a liberdade será
o fundamento da ética e a sua experiência acaba estando na experiência sensível. Logo,
a razão vem a ser a responsável pelas orientações quando se vai além do mundo
sensível e pela lógica. Por fim, na Crítica da faculdade do juízo, não se tem uma
faculdade que é legisladora e coordena as demais, aqui há a imaginação que não é
faculdade legisladora. Dessa maneira, o juízo estético é viável e se torna possível
porque existe um acordo entre as faculdades existentes, em que o prazer
desinteressado proporciona o gozo do que é belo. É por isso, então, que a natureza
ecológica, a partir dessa perspectiva, pode ganhar a autonomia e, com isso,
consequentemente, a dignidade.
Resume-se, de acordo com Kant, que, se o belo agrada universalmente sem
conceito, permite-se a beleza livre, a qual não apresenta nenhum conceito definido e a
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beleza aderente (não é um juízo de gosto, pois não traz um conceito de gosto, o qual
deve ser válido, porque pode ser tida como um gosto que é construído através de
concepções e/ou critérios estabelecidos pela sociedade, por medida, intelecto ou
mesmo por categorias sociais, por exemplo), a qual pressupõe que a coisa deve ser.
Portanto, a partir da beleza livre e mesmo da aderente, a natureza ecológica pode ser
vista sob essa percepção. A beleza estaria na forma da finalidade natural, pois nessa
natureza percebe-se a beleza sem a representação de uma finalidade, o que permitiria
que a essa natureza ganhasse dignidade. Se a beleza não se identifica com a finalidade
ou com aquilo que é útil, embora isso já esteja incluso na beleza, todos os seres
humanos estariam de acordo acerca da validade do juízo intelectual ou aderente sobre
a beleza da natureza; contudo, o juízo de gosto, ou seja, a beleza livre não teria uma
necessidade intelectual e, assim sendo, a dignidade da natureza ecológica poderia se
firmar inicialmente.
Para completar o juízo estético do belo e demonstrar que é possível a dignidade
da natureza ecológica, estuda-se o sublime. Então, o belo não vem dos objetos, vem da
natureza e é considerado um conceito indeterminado do intelecto; logo, o sublime
acaba vindo dos objetos que estão privados de forma, o qual é um conceito
indeterminado da razão.
No caso do sublime, 13 tem-se a relação com a faculdade da razão e da
imaginação. O sublime é o que causa admiração e espanto e também pode ser causador
“Enquanto permanecemos no juízo estético do tipo «é belo», a razão não parece ter qualquer papel:
só intervêm o entendimento e a imaginação. Além disso, é encontrada uma forma superior do prazer,
não uma forma superior da dor. Mas o juízo ‘é belo’ é apenas um tipo de juízo estético. Devemos
considerar o outro tipo, ‘é sublime’. No Sublime, a imaginação entrega-se a uma atividade de todo em
todo diferente da reflexão formal. O sentimento do sublime é experimentado diante do informe ou do
disforme (imensidade ou potência). Tudo se passa então como se a imaginação fosse confrontada com
o seu próprio limite, forçada a atingir o seu máximo, sofrendo uma violência que a leva ao extremo do
seu poder. Decerto que a imaginação não tem limite enquanto se trata de apreender (apreensão
sucessiva de partes). Mas, na medida em que deve reproduzir as partes precedentes conforme vai
chegando às seguintes, tem efetivamente um máximo de compreensão simultânea. Ante o imenso, a
imaginação experimenta a insuficiência deste máximo, ‘ela busca ampliá-lo e recai sobre si mesma’. À
primeira vista, atribuímos ao objeto natural, ou seja, à Natureza sensível, essa imensidade que reduz à
impotência a nossa imaginação. Mas, na verdade, unicamente a razão nos força a reunir num todo a
imensidade do mundo sensível. Todo esse que é a Idéia do sensível, tanto quanto este último tem como
substrato algo de inteligível ou de supra-sensível. A imaginação aprende assim que é a razão que a
impele até ao limite do seu poder, forçando-a a confessar que toda a sua potência nada é relativamente
a uma Idéia. O Sublime coloca-nos, pois, na presença de uma relação subjetiva direta entre a imaginação
e a razão. Mas mais do que um acordo, esta relação é em primeiro lugar um desacordo, uma contradição
vivida entre a exigência da razão e a potência da imaginação. E por isso que a imaginação parece perder
a sua liberdade e o sentimento do sublime ser uma dor mais do que um prazer. Porém, no fundo do
desacordo, surge o acordo; a dor torna possível um prazer. Quando a imaginação é posta na presença
do seu limite por alguma coisa que a supera por todos os lados, ela mesma supera o seu próprio limite,
é verdade que de maneira negativa, representando-se a inacessibilidade da Idéia racional e fazendo
13
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de medo e susto, visto que é algo grandioso. O sublime está no espírito de cada ser
humano, depende da forma como cada um vai julgar o que a natureza oferece. Desse
modo, o sublime não estaria inserido no sensível, mas é ligado à ideia de razão e da
imaginação, o que permite uma relação entre essas duas faculdades.
O sublime acaba não sendo nem razão e nem objeto, mas um movimento da
imaginação, o qual irá apresentar as ideias para a razão, sendo que esse movimento é
independente da personalidade do ser humano e da natureza. Segundo Santos, seria
na passagem do belo para o sublime que “passamos também da arte para a natureza.
Mas, ao fazê-lo, colocamos a natureza sob o domínio da faculdade da imaginação”.
Pois, com efeito, o sublime só existe na natureza, é o que é “absolutamente grande” ou
ainda “aquilo em comparação com o qual tudo o mais é pequeno” e que, deste modo,
“ultrapassa todo o padrão de medida dos sentidos” (SANTOS, 1998, p. 31).
Assim, há possibilidade de haver a ampliação da natureza ecológica, cuja
autonomia é percebida nos juízos teleológicos. Para Burke 14 , o sublime possui um
desta própria inacessibilidade algo de presente na natureza sensível. ‘A imaginação, que fora do sensível
nada encontra onde se situar, sente-se, no entanto, ilimitada graças ao desaparecimento das suas
balizas; e esta abstração é uma apresentação do infinito, que, por til razão, só pode ser negativa, mas
que, todavia, alarga a alma’. Tal é o acordo - discordante - da imaginação e da razão: não é apenas a
razão que tem uma ‘destinação suprassensível’, mas também a imaginação. Neste acordo, a alma é
sentida como a unidade supra-sensível indeterminada de todas as faculdades; somos nós próprios
referidos a um foco, como a um ‘ponto de concentração’ no suprassensível” (DELEUZE, 1987, p. 57-58).
“É pela primeira dessas paixões que entramos nas preocupações dos outros; que nos comovemos tal
como eles se comovem, e nunca nos permitimos permanecer enquanto espectadores indiferentes de
quase qualquer coisa que os homens possam fazer ou sofrer. Pois a simpatia deve ser considerada como
uma espécie de substituição, pela qual somos colocados no lugar de outro homem, e somos afetados em
muitos aspectos como ele é afetado; de modo que essa paixão pode ou partilhar da natureza daquelas à
respeito da autopreservação e, dar dor derivando, ser uma fonte do sublime; ou pode se transformar em
ideias de prazer; e então o que foi dito sobre os sentimentos sociais, se eles consideram a sociedade em
geral, ou apenas alguns de seus modos, pode ser aplicado aqui. É por este princípio principalmente que
a poesia, a pintura e outras artes ligadas aos sentimentos transfundem suas paixões de um peito a outro,
e são frequentemente capazes de enxertar uma delícia no desgosto, na miséria e na própria morte. É
uma observação comum a de que objetos que na realidade chocariam são, quando estão na ficção trágica
e em outras representações semelhantes, a fonte de uma espécie muito intensa de prazer. Tomado como
um fato, isso tem sido a causa de muita discussão” (BURKE, 1999, p. 41, tradução nossa). “O julgamento
do sublime não pode, então, ter mesmo o fundamento para a sua universalidade que o julgamento do
belo; e, no entanto, Kant afirma que, igualmente com aquele julgamento, é pela sua universalidade que
ele se distingue do julgamento do agradável. Kant tenta, portanto, atribuir-lhe uma universalidade
ainda mais subjetiva. Objetos podem ser chamados de belo porque podemos alegar que outras pessoas
deveriam ter os mesmos sentimentos que nós ao contemplá-los; mas os objetos não podem, ele pensa,
ser apropriadamente chamados de sublime” (LINDSAY, 1970, p. 246, tradução nossa).
14 A paixão causada pelo grande e sublime na natureza, quando essas causas operam mais
poderosamente, é espanto; e espanto é aquele estado da alma, em que todos seus movimentos estão
suspensos, com algum grau de horror. Neste caso a mente está tão inteiramente cheia de seu objeto,
que não pode admitir qualquer outro, nem por consequência raciocinar sobre aquele objeto que lhe
chama atenção. Daí surge o grande poder do sublime, que longe de ser produzido por eles, antecipa
nossos raciocínios, e nos apressa adiante por uma força irresistível. O espanto, como eu disse, é o efeito
do sublime no seu mais alto grau; os efeitos secundários são admiração, reverência e respeito (BURKE,
1999, p. 53, tradução nossa). “O sublime, que é a causa do primeiro, sempre se relaciona a objetos

136 | A dignidade da natureza ecológica a partir de Kant: uma releitura teleológica

grande poder pela paixão causada pelo grande e pelo sublime na natureza. Quando
essas causas operam mais poderosamente, geram espanto – aquele estado da alma, em
que todos os movimentos estão suspensos, com algum grau de horror. Daí surge o
grande poder do sublime, que, longe de ser produzido pelos juízos teleológicos,
antecipa nossos raciocínios e nos apressa com uma força irresistível. O espanto,
portanto, é o efeito do sublime no seu mais alto grau; os efeitos inferiores são
admiração, reverência e respeito (BURKE, 1999, p. 53, tradução nossa).
Na visão de Santos, seria com o sentimento do sublime que “a própria natureza,
mediante algumas suas manifestações de grandeza e poder, fala-nos do que esta para
além dela, revela-nos a nossa condição moral, oferece-se como um símbolo do absoluto
e do infinito” (SANTOS, 2012, p. 320). É no sublime que se tem a ligação da faculdade
da razão e imaginação, cujas ideias e a moralidade contribuem para o entendimento.
Há, portanto, duas acepções ao sublime: a primeira define-o como é
matemático, no qual a imaginação perece diante do experimento de apreender a forma
do fenômeno, seja na sua grandeza seja na sua multiplicidade. Nesse sentido, tem-se a
avaliação da grandeza que vem através da intuição, porque é atribuída ao sentido da
visão, a qual se pode mensurar os fenômenos. Em um segundo caso, Kant faz
referência aos rochedos audazes que se sobressaem e são ameaçadores, encetando um
sublime que é mais dinâmico, momento em que o ser humano reconhece que é
pequeno frente à natureza, dando-se conta do medo diante dos fenômenos naturais
que revelam a força e o poder da natureza. Nesses dois casos, o ser humano recorre à
razão, amparando-se no mundo suprassensível, onde, diante da incapacidade da
imaginação, a esfera sensível é deixada de lado em função do emprego da razão. O
sublime é o que traz a sensação de choque, que causa sentimentos que se dividem entre
o medo e o entusiasmo, sendo possível senti-los quando se está em uma situação de
natureza incomum.
O sublime não pode ser medido, a natureza não se restringe perante o ser
humano, visto que é maior que ele; contudo, o ser humano arrisca, apesar de sua
condição inferior, sendo que a arte auxilia superar a natureza. Essa pretensão

grandes e terríveis; o segundo, nos pequenos e agradáveis; nos submetemos ao que admiramos, mas
amamos o que se submete a nós; em um caso somos forçados, no outro somos lisonjeados em
complacência. Em suma, as ideias do sublime e do belo fundam-se em bases tão diferentes que é difícil,
eu quase disse impossível, pensar em reconciliá-los no mesmo assunto, sem diminuir o efeito de um ou
outro sobre as paixões. De modo que, atendendo à sua quantidade, os belos objetos são
comparativamente pequenos” (BURKE, 1999, p. 103, tradução nossa).
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enquadra-se no sublime, que vai levar o ser humano a outros caminhos do espírito,
elevá-lo do plano material para o plano suprassensível.
No caso do gosto em espécie de sensus comunis, o §40 da Terceira crítica traz
como pressuposto três máximas do entendimento humano comum kantiano,
importantes para elucidar o tema, quais sejam: “o pensar por si”, “o pensar no lugar
de outrem” e o “pensar sempre de acordo consigo mesmo”. No “pensar por si” – é o
pensar que é livre de qualquer preconceito – tem-se o ideal de autonomia do
esclarecimento, porque o pensamento livre vai produzir uma razão a qual não será
passiva, mas sim esclarecida e que não possui a obrigação de se conduzir por todos. Na
segunda máxima, o “pensar no lugar de outrem”, quando se permite um pensar
alargado, ou seja, vai além da condição privada e busca um ponto de vista universal. O
pensar no lugar de outrem permite que se evite o egoísmo, pois o ser humano se coloca
no lugar de outrem, ou seja, é dada a sociabilidade aos seres humanos. Por fim, na
terceira máxima, o pensar consequente é a máxima mais difícil de ser alcançada,
segundo Kant, e precisa das duas anteriores.
Mas pensar por si não se reduz ao pensamento de uma racionalidade que é
encarcerada em si mesma, pois a segunda máxima (o pensar no lugar de outrem)
permite uma abertura ao pensamento dos demais, sendo um pensar alargado, ou seja,
um pensar aberto. Esse aforismo retrata um pensamento moderno sobre a natureza,
que se regula por si mesmo apenas, mas pode corrigir a sua auto-referência ao se
colocar em uma perspectiva de outrem. Assim, ao se elevar a condição subjetiva do
juízo, os demais se colocam e podem fazer uma reflexão sobre seus juízos a partir de
um ponto de vista que é universal e viável: o apelo ao pensar por si mesmo no que se
refere à preocupação com a natureza ecológica. Ao pensar por si mesmo, pode ser
constituída uma ideia de finalidade da natureza, norteando uma visão de autoreferência do pensamento humano quanto à preocupação com os problemas causados
pelo ser humano à natureza ecológica; com isso, a natureza ganha dignidade.
O ser humano que pensa por si é esclarecido e, com isso, pode realizar uma
conexão entre a autonomia moral e cognitiva e a natureza ecológica com o objetivo de
que haja a libertação da visão especista, egocentrista e antropocêntrica que está
premente na sociedade atual. O fato de se colocar no lugar de outrem e se buscar um
pensamento alargado, permite pensar a natureza ecológica e como tal se admite,
inclusive, alargar a dignidade a ela, como pressupostos de auto referências universais.
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Portanto pensar alargado é treinar a imaginação para partir em defesa da natureza
ecológica.
No §42 15 , da Crítica da faculdade do juízo, explicita-se a contemplação da
natureza e de suas formas belas. Importante observar o interesse intelectual pelo belo,
pois, conforme o filósofo, intuição e reflexão nutrem o pensamento de que a natureza
produz a beleza. A partir disso, permite-se que o ser humano possa proteger a natureza
lhe conferindo a ampliação de dignidade. Insere-se a afinidade entre de arte e
finalidade técnica, cuja relação entre a arte e a natureza está imbricada em relações
que simbolizam a representação indireta entre ambas, que se atrela à experiência de
beleza da natureza. Observa-se um respeito a um interesse que seria desinteressado,
ao que é naturalmente belo. Portanto, Kant define a contemplação estética e o
sentimento moral, em que os juízos de gosto (que são puros) podem permitem fazer a
passagem do sensível ao bom. Essa caracterização reflete-se no fato de que o ser
humano não alinharia a si mesmo e a casa se estivesse afastado da sociedade. Isso
denota o prazer pelas belas formas da natureza, o prazer diante do belo, mostrando
que é possível uma alma – que seja boa e que produza um pensamento acompanhado
da reflexão de que a natureza produz essa beleza – cultivar um sentimento moral e de

“O próprio entendimento vê os seus conceitos alargados de maneira ilimitada; a imaginação encontrase liberta do constrangimento do entendimento que ela ainda sofria no esquematismo e torna-se capaz
de refletir livremente a forma. O acordo da imaginação como livre e do entendimento como
indeterminado já não é, portanto, simplesmente presumido: é de certo modo animado, vivificado,
engendrado pelo interesse do belo. As livres matérias da natureza sensível simbolizam as Idéias da
razão; assim, elas permitem que o entendimento se alargue, que a imaginação se liberte. O interesse do
belo atesta uma unidade supra-sensível de todas as nossas faculdades, como um «ponto de
concentração no supra-sensível», de que decorre o livre acordo formal ou a harmonia subjetiva delas”
(DELEUZE, 1987, p. 61). “A unidade suprassensível indeterminada de todas as faculdades e o acordo
livre que daí deriva são o mais profundo da alma. Efetivamente, quando o acordo das faculdades se acha
determinado por uma de entre elas (o entendimento no interesse especulativo, a razão no interesse
prático), supomos que as faculdades são, antes de mais, capazes de uma livre harmonia (segundo o
interesse do belo), sem a qual nenhuma destas determinações seria possível. Mas, por outro lado, o
acordo livre das faculdades deve já fazer aparecer a razão como chamada a desempenhar o papel
determinante no interesse prático ou no domínio moral. É neste sentido que a destinação supra-sensível
de todas as nossas faculdades é o prédestino de um ser moral; ou que a idéia do supra-sensível como
unidade indeterminada das faculdades prepara a idéia do supra-sensível tal como ela é praticamente
determinada pela razão (como princípio dos fins da liberdade); ou que o interesse do belo implica uma
disposição para ser moral. Como afirma Kant, o próprio belo é símbolo do bem (pretende dizer que o
sentido do belo não é uma percepção confusa do bem, que não há qualquer relação analítica entre o bem
e o belo, mas uma relação sintética segundo a qual o interesse do belo nos dispõe a ser moral, nos destina
à moralidade). Deste modo a unidade indeterminada e o acordo livre das faculdades não constituem
unicamente o mais profundo da alma, mas preparam ainda o advento do mais alto, ou seja, a
supremacia da faculdade de desejar, e tornam possível a passagem da faculdade de conhecer à faculdade
de desejar”. “É verdade que tudo o que precede (o interesse do belo, a gênese do sentido do belo, a
relação do belo e do bem) só diz respeito à beleza da natureza. Tudo assenta, de fato, no pensamento de
que a natureza produziu a beleza” (DELEUZE, 1987, p. 62).
15
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respeito. Portanto, um interesse intelectual e mesmo imediato do juízo de gosto, que é
universal, permite que os juízos estéticos não sejam categorizados somente como
juízos de sentido, mas sim como a passagem do sensível para o suprassensível. Os seres
humanos dotados de espírito em sua liberdade apresentam ideias racionais tendo em
vista o suprassensível.
Dessa forma, a liberdade do ser humano – em concordância com o
entendimento no juízo do belo e da razão no juízo do sublime – permite que haja uma
função mediadora do sentido estético em que o sensível e o moral podem ser estímulos
para que o ser humano possa se emancipar na medida em que vise a um prazer
desinteressado, possa estimulá-lo e libertá-lo dos estímulos meramente sensíveis.
Assim, a faculdade do conhecimento torna adequado o pensamento para que haja a
mediação da conexão do ser humano com a natureza ecológica. Desse modo, a
liberdade nas suas consequências promove o sentimento moral que permite que o ser
humano possa entrar em conexão com a natureza e assim lhe alastrar a ampliação do
conceito de dignidade.
Para Santos, o que Kant quer dizer “é que só pela mediação humana a natureza
pode ser também ela resgatada para uma ordem dos fins e sublimada ela própria de
algum modo como um fim em si mesma, e não já considerada apenas e tratada como
um simples meio para o lucro, para o consumo, para o uso ou o abuso”. E, prossegue,
asseverando: “mas, para que esse resgate e essa sublimação aconteçam, é necessário
que antes de mais os homens descubram eles próprios e realizem a sua plena dimensão
moral, a sua plena humanidade” (SANTOS, 2012, p. 174).
É preciso uma ampliação da relação entre ser humano versus natureza em que
os juízos estéticos não sejam considerados um artigo de luxo e deleite, mas sim, que
sua contemplação do mesmo leve a uma vida de respeito e integração. Os juízos
estéticos podem contribuir para criticar a racionalidade instrumental, egocêntrica,
especista e antropocêntrica do ser humano que degrada a natureza ecológica e que a
menospreza. É preciso que a partir desses juízos busque-se uma nova racionalidade
voltada para uma preocupação ecológica, que está ausente nesse juízo, mas também
que está ausente no próprio ser humano. Kant declara a beleza da natureza. Dessa
forma, se é dada como um objeto da arte e se declara como belo, então a arte acaba por
pressupor que existe um fim na causa que deve ser o fundamento daquilo que a coisa
deve ser. Com isso, se houver a consonância com a multiplicidade na natureza com
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vista a uma determinação interna dela enquanto fim e perfeição, ter-se-á uma
apreciação artística que leva em conta a perfeição da coisa e a beleza natural. É
importante, por isso, interpretar a natureza ecológica como arte, mesmo que de
maneira analógica, sendo que esse juízo apreciativo a respeito de sua beleza traz como
consequência princípios que serão bases na emissão de juízos reflexionantes que
carregam princípios subjetivos da importância que a natureza possui. Com isso,
permite-se compreender a finalidade objetiva que está nos produtos orgânicos da
natureza e que o juízo teleológico vai revelar.
Na segunda parte da Crítica, nos juízos teleológicos, é trabalhada a questão de
o ser humano ser o fim da criação, não apenas como fim último no plano da teleologia
da natureza, mas concebido como um fim final no plano de uma teleologia moral que
vai agregar a teleologia natural. Nesse caso, o ser humano não é trabalhado sob a ótica
de senhor da natureza, mas sim, como o fim final da criação, dando uma conotação de
um plano extra-humano, permitindo que exista uma teleologia natural, em que a
natureza acaba sendo concebida como um sistema de fins naturais. Segundo Santos,
(2012, p. 140) se mediante a faculdade de julgar reflexionante, “contempla o
espectáculo da natureza no seu todo como um grande sistema, o homem reconhece-se
nela apenas como um simples elo na vasta cadeia dos fins naturais, sem qualquer
especial privilégio relativamente aos outros seres”16. Santos assegura que:
Mas, ao mesmo tempo, na medida em que se descobre como sendo o único ser sobre a Terra que tem
razão e, graças a esta, a capacidade de representar para si mesmo – subjectivamente, portanto – a
natureza no seu todo como um vasto sistema de fins (mesmo que, objectivamente, nela tudo se processe
de facto apenas segundo o mais rigoroso determinismo) e, sobretudo, porque ele, enquanto ser dotado
de uma vontade livre, tem o poder de se colocar a si mesmo fins (cuja realização deve depois prosseguir
mediante as suas acções), pode o homem considerar-se com razão “senhor da natureza”. Mas este
senhorio ou domínio vem afectado de uma fragilidade essencial: não decorre de um saber absoluto, mas
é feito na atenção constante a natureza, numa interpretação sempre conjecturante dos fenômenos desta,
uma interpretação ou pressuposição válida apenas em função do sujeito e da sua necessidade de dar
sentido ao todo da natureza e a sua solidária relação com esse todo. Por isso, o domínio do homem sobre
a natureza, que a apreciação teleológica permite pensar, não e visto como necessariamente negativo ou
perturbador para o sistema da natureza. Pelo contrário, sendo o homem antes de mais um ser da
natureza, cumpre também ele naturalmente no sistema da natureza a sua parte, pois é legítimo pensar
que, enquanto ser da natureza, também ele tenha, na economia finalizada desta, a sua peculiar função
com a qual contribui para a realização do todo. Sendo ele mesmo um elemento da natureza, entendida
esta como um vasto e complexo sistema de fins, pode ele ser também um meio para a conservação desse
complexo sistema, gerindo sensata e finalizadamente os mecanismos da natureza, que, deixados a si
mesmos, não raro são mais destrutivos do que criativos. Mas mesmo esta capacidade de gestão sensata
e finalizada e precária, não só devido a condição fragmentaria e conjecturante (meramente
reflexionante) do seu conhecimento da complexidade do sistema da natureza, como sobretudo devido a
sua incapacidade de dominar ou de controlar de um modo absoluto mediante as suas técnicas as
poderosas forças da natureza e os complexos processos cósmicos que as gerem. A apreciação teleológica
e o senhorio sobre a natureza que ela permite ao homem, mais do que garantir aquele seguro domínio
sobre a natureza que Francis Bacon sonhava poder alcançar com a ciência e a técnica, parece adequarse mais ao cuidado e conservação da natureza como um sistema de fins, a gestão modesta e precária da
16
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A consideração teleológica, que Kant atribui não ao entendimento ou à razão mas
à faculdade de julgar reflexionante, coloca o espírito numa atitude perante a
natureza que tem uma profunda e essencial analogia com a atitude estética, a qual
é meramente contemplativa e desinteressada, e esta é sem dúvida uma das
principais razões que levaram o filósofo a associar as duas vivências (a estética e a
teleológica) e a atribuí-las à mesma faculdade do espírito (SANTOS, 2012, p. 141).

Nesse sentido, Kant (1998) entende que o ser humano acaba sendo um elo na
cadeia de fins da natureza, onde, em relação a esses fins, a natureza parece que
destinou sua disposição na medida em que esse ser humano se faz para isso. Assim, a
concepção teleológica acaba sendo um meio para se conservar a conformidade a fins
para os demais membros. O ser humano, enquanto o ser único na Terra, o ser racional,
que possui a capacidade de se representar e que é racional, pois é dotado de vontade,
autonomia e liberdade, possui o entendimento de se colocar como um fim em si mesmo
e, no sistema teleológico, considera-se um fim último da natureza segundo a sua
determinação; contudo, na condição de conferir a si mesmo uma referência de fim, a
qual permite que o ser humano seja independente da natureza. O ser humano é
considerado o fim final da criação, mas no plano da teleologia existe outra
prerrogativa: é dotado de razão especulativa e capaz de usar para determinados
objetivos os seres da natureza; enquanto ser moral, capaz de dar a si e, mesmo à
natureza, uma destinação que é suprassensível. O ser humano descobre em si mesmo
algo que se constitui um valor que é absoluto e um fim em si mesmo, tendo uma boa
vontade. Esse ser humano, enquanto um ser moral, é um fim final da criação.
No §87, Kant (1998, p. 379-384) continua contemplando a mesma ideia,
entendendo que a teleologia física fornece um juízo teórico-reflexivo onde se busca um
argumento que seja suficiente para conhecer a existência de uma causa do mundo
inteligente. A teleologia moral determina a priori a relação final em nós mesmos com
a sua própria lei e pode ser conhecida como necessária, não precisando estar de acordo
com as leis, de qualquer causa inteligente que está fora nós 17. Vai adiante, dizendo que
existe um princípio, onde
natureza, tentando não destruir os frágeis equilíbrios em que esta se lhe oferece, sem nada perder da
sua ilimitada diversidade, até mesmo do que imediatamente parece ser inútil (SANTOS, 2012, p. 140141).
17 [...] a teleologia moral, que diz respeito à referência da nossa própria causalidade a fins e mesmo a um
fim terminal [...] assim como à relação recíproca do mundo com aquele fim moral e à possibilidade
externa da sua realização, suscita então a necessária questão de sabe se nosso julgamento racional tem
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a razão mais comum tem que indicar, este não pode ser outro senão o homem
(qualquer ser racional do mundo) sob leis morais. É que (assim julga toda a gente)
se o mundo fosse constituído por seres sem vida, ou então em parte por seres vivos,
mas privados de razão, a sua existência não teria absolutamente nenhum valor,
porque nele nenhum ser existiria que tivesse o mínimo conceito de um valor. Pelo
contrário, se existissem seres racionais, cuja razão porém tivesse condições para
colocar o valor da existência das coisas somente na relação da natureza com eles
(com o seu bem-estar), mas não para originariamente (na liberdade) conseguir
para eles mesmos esse valor, nesse caso, existiriam na verdade fins (relativos) no
mundo, mas nenhum (absoluto) fim final, já que então a existência de tais seres
racionais seria sempre privada de fim. Mas as leis morais têm como característica
peculiar o facto de prescreverem incondicionalmente à razão algo como fim, por
conseguinte, precisamente como é exigido pelo conceito de um fim. Por isso, a
existência de uma tal razão, que na relação final consigo mesma pode ser a lei
suprema – por outras palavras, unicamente a existência de seres racionais sob leis
morais – pode ser pensada como fim final da existência do mundo... A lei moral,
enquanto condição formal da razão no que respeita ao uso da nossa liberdade,
obriga-nos só por si, sem depender de qualquer fim como condição material. Mas
todavia também nos determina, e mesmo a priori, um fim final, para o qual ela nos
obriga e este é o bem supremo no mundo possível pela liberdade (KANT, 1998, p.
380-381).

Nessa concepção, tem-se como base que o ser humano é o senhor, como o
senhor da natureza e como fim final da criação. A relação de esse ser humano com a
natureza e o seu lugar nela acaba sendo vista por outros aspectos. Desse modo, não há
como saber como a natureza é em si; contudo, é possível perceber que a natureza
possui uma finalidade sobre a Terra. Assim sendo, o fim moral do ser humano deve
estar centrado com o objetivo na natureza ecológica a fim de que os princípios da razão,
que consideram o ser humano como fim último da natureza, permitam a relação dessa
natureza com o homem, constituindo um sistema de fins últimos. À vista disso, se o
ser humano 18 é considerado o fim da criação no plano teleológico da natureza,
necessidade de sair do mundo e procurar, para aquela relação da natureza com a moralidade em nós,
um princípio inteligente supremo, a fim de representarmos também a natureza como conforme os fins,
na sua relação com a legislação moral interna e a sua possível realização (KANT, 1998, p. 79).
18 “Se o homem pode ser considerado como fim da criação, já no plano de uma consideração teleológica
da natureza, há ainda um outro plano onde essa sua prerrogativa se revela melhor e em toda a sua
dimensão. ‘Senhor da natureza’, ‘fim ultimo da criação’ e o homem, sim, mas não tanto enquanto ser
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enquanto ser físico dotado de razão e enquanto ser moral deve ser capaz de dar a si e
à natureza uma finalidade suprassensível. Isso quer dizer que o ser humano deve
contemplar e apreciar a natureza e buscar entender que tanto em si como na natureza
existe um valor absoluto e que a dignidade deve ser atribuída a ambos como fins finais
da criação. A natureza – tanto na visão teleológica quanto estética – é merecedora da
ampliação da dignidade a fim de ser protegida visto que na Terceira crítica ganha
também a autonomia.
O ser humano é o fim último da natureza, pois seria em relação a ele que as
demais coisas seriam consideradas um sistema de fins. Com isso, o ser humano possui
sua relação com a natureza através de dois fins que são: o fim satisfeito pela natureza
em sua beneficência, que é a felicidade e a agilidade para todas as espécies de fins,
sendo a natureza utilizada pelo homem e, nesse caso, tem-se o viés da cultura. No caso
do primeiro fim, Kant entende a felicidade como uma mera ideia de um estado, ou seja,
é um conceito em que os fins não deixam de ser arbitrários e subjetivos. O ser humano,
como fim último na natureza, é o ser dotado de entendimento e razão e, por isso, pode
se colocar como um fim em si mesmo, requer condições para conferir a si mesmo e à
natureza uma referência de fim que seja terminal. Contudo o ser humano, como fim
último da natureza, é algo que é concedido a saber, afastando todas as condições que
a natureza impõe. Desse modo, exclui-se a felicidade porque é compreendida como a
satisfação de todos os fins. É importante acrescentar que nem toda a cultura se insere
nesse patamar de discussão, Kant acaba trazendo a habilidade que se desenvolve de
acordo com a desigualdade entre os seres humanos. À vista disso, a cultura da
habilidade é uma condição subjetiva da aptidão para que se promova um fim em geral,
pois vida atende um interesse que será dado pela natureza.
O ser humano coloca-se no centro da criação, pois entende que é o único ser
moral e racional e, como fim último, acaba aderindo ao ideal antropocêntrico e
egocentrista, que ele mesmo determinou: é o centro e é o fim último, sendo que os
demais seres e a natureza ecológica acabam sendo coisas que estão à sua disposição e
possibilitam que a sua cultura de satisfação e felicidade sejam determinadas. Mas, na
físico, ou mesmo enquanto ser dotado de razão especulativa capaz de usar para determinados objectivos
os seres da natureza, e sim enquanto um ser moral, capaz de dar-se a si e a natureza uma destinação
supra-sensivel. Não o homem, portanto, enquanto capaz de conhecer a natureza, ou enquanto capaz de
a usar em seu proveito, e nem sequer mesmo enquanto capaz de a contemplar teleologicamente e
apreciar esteticamente. E sim apenas enquanto um ser que descobre em si mesmo algo que constitui
um valor absoluto e um fim em si mesmo – uma boa vontade. Por conseguinte, ‘só enquanto ser moral
pode o homem ser um fim final da criação’” (SANTOS, 2012, p. 142).
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natureza ecológica, o sistema gira em torno de algo bem mais complexo e com
estrutura moral e racional que pode ser diversa do que se pensa; por isso esse ser
humano deve a partir de sua habilidade e cultura para ampliar a ideia de fim a
natureza, a qual carece de respeito, autonomia e dignidade. Para Kant, o ser humano
pode ser considerado o fim da criação, pois é o ser moral; logo, na teleologia física não
existe a permissão para sair dos fins da natureza para uma causa inteligente do mundo,
o que é somente permitido por consideração de que o ser humano é “como legislador
que comanda num reino moral dos fins” (1998, p. 375). Desse modo, é importante a
teleologia moral, sendo que a disposição moral que está no ser humano considera a
natureza como se houvesse uma causa suprema sua, ou seja, como se ela fosse uma
obra que seria criada por princípios morais advindos de seres que são morais. Continua
o filósofo:
Existe uma teleologia física, a qual fornece à nossa faculdade de juízo teóricoreflexiva, um argumento suficiente para admitir a existência de uma causa do
mundo inteligente. Contudo encontramos também em nós mesmos, e sobretudo
no conceito de um ser racional dotado de liberdade (da sua causalidade), uma
teleologia moral, a qual porém, como determina a priori a relação final em nós
mesmos com a sua própria lei e por conseguinte pode ser conhecida como
necessária, não necessita, para esta interna conformidade a leis, de qualquer causa
fora de nós (KANT, 1998, p. 379).

Com isso, na teleologia moral não existe dependência de uma causa inteligente
transcendente ao sujeito, uma vez que está inserida por um agente que é moral e ciente
da lei. Dessa forma, se existe um fim terminal, e o ser humano é o ser racional do
mundo que está sob as leis morais, e sem esse ser não pode dotar as coisas de valor,
então não haveria valor na natureza ecológica 19. Também, se a lei moral obriga o ser
“Para Kant, a ordem ética caracteriza-se precisamente por ser independente da natureza. Ela e o que
o homem faz de si, a partir da sua liberdade, independentemente da natureza, mas por certo tambem
enquanto ser da natureza, agindo na natureza e contando com a natureza. Seguir a natureza, diz Kant,
poderia constituir uma regra de prudência, mas não um princípio moral e nem sequer seria sempre uma
boa regra de prudência, pois a invocação da natureza pelos moralistas está carregada de ambiguidades.
Ora, segundo creio, é precisamente a perspectiva estética e teleológica, tal como proposta por Kant na
sua Terceira crítica, que nos pode ajudar a compreender melhor o teor e os limites desta peculiar
responsabilidade humana pela natureza, a qual deve ser entendida menos num sentido moralista ou
jurídico e mais no sentido de uma mudança radical da atitude humana frente à natureza, a qual passe
do confronto ao diálogo, da dominação à atenção vigilante e respeituosa, da vontade de exploração e
destruição à disponibilidade para aceitar e agradecer o dom, a graça e os favores que a natureza
prodigamente nos dispensa, para a contemplação desinteressada ou para tomar interesse no deixar a
natureza simplesmente ser sem que dela nada se perca. A dimensão teleológica e estética não anula,
19
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humano por si mesmo a uma boa vontade e a um bem supremo no mundo, a felicidade
que é posta por Kant como a condição subjetiva sob a qual o ser humano pode colocar
um fim terminal, ela teria como condição objetiva o merecimento, por um agir que é
moral de ser feliz. Esse agir moral, portanto, permitiria atribuir valor e autonomia à
natureza ecológica a fim de se atingir um ideal de felicidade.
No §62, onde Kant traz a definição de conformidade a fins objetivos, em que há
um sentimento de admiração pela natureza, mas não se restringe somente a isso, pois
o autor menciona, além da admiração, o entusiasmo, o fervor, a estupefação e o prazer.
A faculdade do juízo traz a possibilidade de que as ideias da razão possuam um uso
que seja regulativo, referindo-se a conceitos puros do entendimento. Em
contrapartida, a razão apenas o faz na medida em que vai buscar atingir essas ideias e
encontrar um objetivo efetivo na experiência. Nesse caso, essa condição não se realiza
de fato porque o entendimento não conseguiria acompanhar a razões e as pretensões
que ela traz porque deixa de lado o fundamento objetivo e busca um fundamento que
seja subjetivo. Dessa forma, as faculdades subjetivas são organizadas em função de
uma objetivação de certo dado sensível, no caso um juízo teleológico, que ocorre de
forma diferente, exigindo que a razão e o entendimento determinem de modo finito
em sua ligação o que foi sensivelmente dado. Portanto, o juízo teleológico fundamentase nas ideias no plano meramente subjetivo da razão.
No caso da natureza ecológica, é digna de admiração em conformidade a fins
visto que, pela investigação transcendental, traz uma noção de impossibilidade de se
derivarem os fins do ser da natureza. Seria, portanto, por meio da intuição pura, que o
sentimento de admiração indica o uso da faculdade do juízo. Se para Kant esse juízo
deve provocar prazer e admiração, entusiasmo e alegria é porque reside nele a
possiblidade de a natureza ter em sua atribuição uma autonomia que leve à dignidade.
Importante salientar que o §67 deixa claro que existe a reciprocidade entre o
juízo estético e o teleológico20. Desse modo, eles se distinguem, mas possuem algo em
mas relativiza na raiz e tempera a relação científico-técnica e a relação jurídico-moral do homem para
com a natureza” (SANTOS, 2012, p. 166-170).
20 O exame real do princípio de julgamento reflexivo foi feito no exame do julgamento estético.
Julgamentos de beleza foram considerados para implicar que existe tal coisa como mera inteligibilidade,
e que podemos ser guiados por ela em nosso trabalho de sistematizar nossa experiência. Como o
primeiro parágrafo do a Crítica do julgamento Teleológico diz: “Nós não precisamos olhar além da
explicação crítica da possibilidade de conhecimento para encontrar uma ampla razão para assumir uma
intencionalidade subjetiva por parte da natureza em suas leis particulares. Esta é uma intencionalidade
relativa à compreensibilidade - o poder do julgamento do homem sendo tal como é - e à possibilidade
de unir experiências particulares em um sistema conectado de natureza (LINDSAY, 1970, p. 265,
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comum. No juízo estético, a natureza é contemplada de forma desinteressada pelas
suas belas formas ou pela expressão do sublime; nos juízos teleológicos, a beleza da
natureza é subsumida, configurada como um organismo. Segundo Santos (2012, p.
376): “a experiência estética e teleológica permite assim aceder a uma relação com a
natureza que não é já a da posse, a do domínio instrumental e a da violência, nem
apenas a do respeito e do temor, mas a da mútua amabilidade, a do livre favor, a da
espontânea gratuidade e doação”. E, continua que essa relação “não é só a natureza
que reencontra o reconhecimento da sua dignidade por parte do homem, mas é
também o homem que deste modo – isto é, admirando e respeitando a natureza, sendo
gracioso e amável para com ela – se sente ele próprio enobrecido e surpreende em si
uma nova dimensão” (SANTOS, 2012, p. 376). A partir do exposto, entende-se que a
dignidade pode ser ampliada à natureza e construída a partir da percepção das obras
kantianas.
Indo a diante, para Kant, no §64, uma coisa existe como fim natural, se ela é
causa e efeito de si mesma, mesmo que em um duplo sentido. Observa-se, portanto,
uma dependência recíproca, pois algo não se produz individualmente, mas sim, de
forma genérica. Com isso, o crescimento se dá pelas leis mecânicas, mas existe uma
relação de reciprocidade entre as partes, a qual permite que haja a sobrevivência do
sistema. Assim, se quer dizer que, ao ampliar a dignidade da natureza, em que o ser
humano está em uma relação de reciprocidade, há uma preservação das demais partes
(ser humano e natureza). Portanto, o conceito de algo como um fim natural está
condicionado de forma empírica, ou seja, somente será viável se houver respeito a
determinadas condições da experiência possível, mas é incapaz de ser abstraído pelo
entendimento. Destarte, a partir de um princípio racional, esse conceito seria possível
se estivesse contido no juízo sobre um determinado objeto. De tal modo, a realidade
objetiva de um fim natural, com base no §74, não deveria ser compreendida de forma
tradução nossa). “Mas, ainda que o juízo teleológico se distinga dos juízos lógicos e estéticos, por
pressupor um conceito, ele tem em comum com esses juízos o fato de que o conceito que o determina
não ser um conceito puro do entendimento. O conceito de fim não faz parte da forma lógica do
entendimento. É um conceito problemático que, como dissemos, faz com que seu uso seja regulativo.
Por ser problemático, não sabemos como ele se realizaria na natureza, e, nesse sentido, não podemos
também saber que ação que o efetivaria. Como essa efetivação é problemática, o sentimento de prazer
não poderia estar conectado com ele”. No entanto, se está claro que o juízo teleológico não se funda na
faculdade de sentir prazer e desprazer, assim como está também claro que o conceito no qual ele se
funda não é um conceito do entendimento, mas um conceito problemático da razão, nem por isso já está
de todo claro que não é possível, de forma alguma, conectar esse juízo com o sentimento de prazer, pois
não podemos nos esquecer de que Kant ligou a faculdade do juízo em geral com o sentimento de prazer
e desprazer” (BUENO, 2009, p. 78-79).
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dogmática, não podendo ser tratada pela faculdade de julgar. Em vista disso, a
produção de certas coisas da natureza ou mesmo de seu todo seria apenas viável
mediante uma causa que age de acordo com intenções – um procedimento dogmático
que julga a partir da faculdade de julgar determinante – em se tratando de um uso
constitutivo das ideias.
Contudo Kant, no §75, entende que outra questão é dizer que se tem um acordo
com a constituição particular das faculdades cognitivas, quando se julga em relação à
possibilidade de coisas e de sua produção, sendo que de nenhuma outra maneira,
senão pensando em uma causa, que vai agir de forma intencional. Dessa forma, há
procedimento crítico, um julgamento a partir de um juízo reflexionante que utiliza de
ideia regulativa, não se preocupando com a natureza dos objetos, mas com a forma
como a nossa faculdade pode conhecê-los. Portanto se é obrigado a atribuir o conceito
de intenção à natureza para investigá-la, permitindo que a natureza seja vista como
um sistema e, como tal, ganha um contexto de autonomia que leva à dignidade. Na
teleologia, Kant compreende que não existe uma prova da existência de um ser que é
inteligente e causador da natureza, mas que há apenas, segundo a constituição das
faculdades cognitivas, uma combinação da experiência com os princípios da razão,
sendo que não se pode formar o conceito de um mundo de seres organizados caso não
haja uma causa suprema que opere de forma intencional 21.
Assim sendo, o universal do entendimento humano não vai determinar o
particular e seria contingente a maneira de como as coisas que concordam em
elementos comuns chegam à percepção do ser humano, isso de acordo com Kant, no
§77. Na natureza, mecanismo e a teleologia são procedimentos de explicação que
podem coexistir sem que se contradigam. Logo, ao se julgar a forma material, julgamse as partes de um todo, por isso a natureza é um organismo, o qual carece de
ampliação da dignidade. A natureza é uma unidade absoluta, que é finalizada e
integrante de um organismo.
A natureza 22 , como um sistema de fins é um organismo com finalidade
imanente e de unidade sistemática, por isso existe a possibilidade de ampliar a
Kant quer dizer com isso que somos forçados a pensar em uma explicação teleológica da natureza
quando tentamos compreender as coisas vivas. Mas quando fazemos isso somos imediatamente
obrigados a reconhecer que, se esse princípio deve ter alguma utilidade em explicar coisas vivas, ele não
será o conceito comum de intencionalidade (LINDSAY, 1970, p. 258, tradução nossa).
22 Crítica, não por dizer que nós na verdade não percebemos design em natureza ou ao dizer que
"natureza" é apenas a nossa construção, mas – por dizer que não podemos, ao descobrir design na
natureza, ignorar a falta de design que nós também encontramos e saltar, por um argumento a priori,
21
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dignidade no intuito de protegê-la. Consoante Kant, não se conhece realmente a
natureza, apenas evidências empíricas e, com isso, o ser humano precisa compreender
que, como fim em si mesmo, pode ampliar esse elemento finalístico à natureza, visto
que não a conhece de forma real. A teleologia é ecocêntrica porque tematiza a natureza
livre, contingente, digna em si, independente da subjetividade transcendental que
plasma o mundo.
Kowarzik-Schmied (2019, p. 30) entende que existem dois conceitos de
natureza, o de ciências naturais – que são fenômenos determinados por leis e o
conceito inteligível que seria a nossa existência prático-moral. Como o ser humano
pertence a dois mundos, deve elaborar um conceito mais ampliado de natureza como
totalidade, o qual possa abarcar os seres racionais “não apenas em favor da realização
prática da liberdade, senão igualmente para a fundamentação do conhecimento
teórico, pois é preciso que essa unidade tenha de ser necessariamente pressuposta e
admitida, pois de outro modo não existiria qualquer articulação completa de
conhecimento empíricos para um todo da experiência”. Continua exortando que a
faculdade dos juízos teleológicos seria uma ideia ampliada da natureza por ser vista
como um sistema de acordo com a regra dos fins e, com isso, cada ser humano estaria
incluído como ser organizado. O autor afirma que Kant enfatiza que à ideia de toda a
natureza também deve se subordinar todo o mecanismo da natureza segundo a razão.
O conceito de natureza como criação é um postulado prático e a ele cabe uma
determinação reflexionante. Assim, o conceito de natureza é multifacetado,
abrangendo a natureza da física moderna e a natureza como teleologia. Assim sendo,
consegue-se uma interconexão de sentido da natureza como criação, na qual os agentes
morais, ou seja, os seres humanos, estariam inseridos de forma prática (KOWARZIKSCHMIED, 2019, p. 30).

para um onipotente designer. Então, aqui ele sustenta não que não possamos, pela ajuda do princípio
teleológico, conhecer a natureza, mas que nós não devemos ir além de nossa evidência empírica
(LINDSAY, 1970, p. 269, tradução nossa). “Kant inicia a “Crítica do Poder Teleológico do Julgamento”
com um argumento sobre a nossa experiência de organismos, que ele duplamente denomina como ‘seres
organizados’ e como “fins naturais”. “Ele afirma que não podemos compreender os organismos pelo
nosso modelo mecânico comum de causalidade, em que a existência e propriedades de um todo são
sempre explicadas simplesmente pela agregação de peças anteriormente existentes, mas podem, ao
invés disso, compreendê-las apenas como sistemas onde todo e partes são cada causa e efeito do outro;
e então ele afirma que só podemos conceber tais sistemas como os produtos de design inteligente,
embora, precisamente pelo fato de que nossa cognição teórica é limitada à causalidade mecânica, não
possamos ter bases teoricamente adequadas para afirmar a existência do designer necessário” (GUYER,
2006, p. 339, tradução nossa).
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É possível ampliar a dignidade kantiana para a natureza ecológica visto que, a
partir dos juízos estéticos e teleológicos, a natureza ganha autonomia e,
consequentemente, dignidade. De acordo com Korsgaard: “eu acredito que todos os
valores e razões são criações humanas, e que os materiais de que são criados são coisas
como os nossos desejos”. De tal modo, “quando eu desejo uma certa máxima como
uma lei universal, quando eu desejo realizar um certo ato por causa de um certo fim,
eu também estou desejando um valor, pois estou declarando que essa ação é digna de
ser realizada em razão dela mesma”. Contudo, “no curso normal das coisas, quando o
que me inspira a realizar a ação é o meu desejo pelo fim, isso caminha junto com a
minha definição de um valor no próprio fim” (KORSGAARD, 2009, p. 209, tradução
nossa).
A natureza ganha autonomia visto que a teleologia traz a ideia de contingência,
ou seja, existe uma despotencialização do subjetivismo e do especismo kantiano, isso
se torna possível a partir da 3ª Crítica, o que permite que se amplie a concepção de
dignidade a fim de que a natureza ecológica possa ser beneficiada.
Na visão de Merleau-Ponty, em sua obra, o ser humano é antiphysis (Freiheit)
e desmantela a natureza, opondo-se a ela. Arruína-a ao fazê-la emergir em uma ordem
que não é a sua, ao fazê-la passar para outra ordem. É um pensamento humanista.
Assim, o ser humano “reintroduz o conceito de natureza finalizada, apesar da redução
cartesiana, mas é tão-somente a finalidade do homem”. Merleau-Ponty depreende que
Kant é estritamente humanista e “opõe o homem ao cosmo, e faz repousar no aspecto
contingente do homem a liberdade, tudo aquilo que há de finalidade”. (MERLEAUPONTY, 2000, p. 40).
É possível, portanto, ampliar a dignidade à natureza ecológica. A seção a seguir,
no entanto, tentará comprovar de forma mais contundente a questão proposta. A
seguir se fará um estudo a partir das demais obras kantianas com o intuito de
corroborar a hipótese levantada.
3.3 A ampliação da dignidade à natureza ecológica e seu fundamento:
possibilidades e assimetrias para a ampliação a partir das obras kantianas
estudadas
Quais são os ganhos e os limites em ampliar o conceito de dignidade kantiana
para a “natureza ecológica”? Ou seja, o trabalho aponta para uma superação do próprio
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conceito de dignidade entendida como autonomia subjetiva racional, para um
conceito holístico/orgânico/teleológico de “natureza ecológica”. Para responder a essa
pergunta, utiliza-se como arcabouço teórico algumas obras kantianas citadas no
decorrer dos capítulos do presente trabalho.
Em À paz perpétua, a razão é maior que o poder e, com isso, observa-se que é
possível partir da razão para elevar a natureza a um grau de dignidade. Também é a
passagem do ser humano de um estado de natureza para um estado civil, levando em
conta que os Estados são considerados analogicamente como indivíduos. Esse
pensamento mostra que esses Estados precisam conviver de forma harmônica e
pacífica entre si; contudo, muitas vezes, a guerra é a maneira de trazer a paz.
Dessa forma, para conviver, o ser humano depende de um esforço que é coletivo,
contínuo e organizado, sua obrigação é buscar a paz, sendo que esse dever não pode
ser instituído ou mesmo assegurado sem um contrato entre os povos; pacto que pode
trazer como meta a proteção da natureza ecológica. Para Lima, a natureza seria
entendida “em termos teleológicos de uma filosofia da história como a “grande artista”
e aquela que providencia todas as coisas” (LIMA, 2015, p. 36). Kant reconhece a
natureza como providência que vai oportunizar o ser humano viver em todas as partes
da Terra e, mesmo na guerra, o ser humano é levado a regiões inóspitas, consegue
povoá-las e se adaptar a elas. De forma implícita, Kant reconhece a força da natureza,
permitindo que, analogicamente, atribua-se dignidade a ela, porque oferece os meios
de sobrevivência, visto que é uma totalidade orgânica, e é portadora de uma causa
superior, tendo um plano secreto para o ser humano.
A providência denota que o ser humano é um ser sensível que se movimenta
para um determinado fim e, por isso, a natureza é uma arte humana, que o ser humano
tem o dever de proteger, haja vista que sobrevive a partir dela. Na ótica kantiana, o ser
humano vive sobre a Terra, por isso age contra as suas inclinações e sem um conceito
de dever que o vincule a uma lei moral. A natureza reage, escolhendo a guerra como
maneira de obter mudanças. O ser humano é auxiliado pela natureza ecológica quer
ele saiba ou não e, com isso, há uma possibilidade de alastrar a dignidade a natureza,
visto que, de forma simbólica a natureza como providência detém autonomia.
Dessa maneira, na Terceira crítica, em seu §82, a natureza é um sistema
teleológico com seres que organizam as suas relações externas, ou seja, a natureza
serve de meio para algo. Isso porque Kant entende que somente podem existir as
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relações externas em conformidade com as relações internas – a ideia de um fim.
Quando as ideias contidas em À paz perpétua tratam a natureza como providência,
pode-se interpretar que se é permitido juntar a relações externas e internas, visto que
a natureza é um meio para o ser humano sobreviver, dando-lhe o necessário e a
subsistência. Ao mesmo tempo, também é um fim, pois sem ela a humanidade não
poderia sobreviver.
O ser humano que busca um fim em si mesmo, deve pensar a natureza ecológica
como uma forma de sobrevivência para a humanidade, sendo assim, a mesma deveria
ser vista como parte do fim último, onde esse ser humano a preserva para preservar a
humanidade; isso acontece pois, o ser humano não pode se eximir de sua
responsabilidade para com a natureza que é essencial para seu fim, essa
responsabilidade de proteger a natureza ecológica é respeitar a dignidade dos demais
seres humanos.
A humanidade precisa aprender que a natureza ecológica cria a discórdia, mas,
ao mesmo tempo, permite que a razão traga a possibilidade de concórdia, ou pelo
menos se aproxime desse sentimento. O plano da natureza é uma ideia de sabedoria
que é superior, cujo aperfeiçoamento do ser humano é dado pela cultura. Com isso,
Kant denota, na Antropologia, que a natureza tem um papel fundamental, sendo
provedora, ou seja, aquela que mantém e provê as necessidades do ser humano.
Segundo Santos (2012, p. 421), “sua concepção do progresso da espécie humana
(civilizacional e moral) não lhe permite uma perspectiva completamente neutra na
apreciação do estado em que de facto se encontram os povos, como se estes fossem
incomensuráveis entre si”. E adianta que o nível perfeição da humanidade na ótica
kantiana “não se mede pelo grau de desenvolvimento da sua civilização material e
técnica e nem sequer pelo nível do seu desenvolvimento científico”. Entende que se
mede “pela perfeição moral e esta objetiva-se historicamente nas instituições jurídicas
e nas formas políticas que promovem o direito dos homens e o reconhecimento da sua
dignidade e liberdade” (SANTOS, 2012, p. 421).
Na Antropologia Kant afirma que:
Para indicar a classe do ser humano no sistema da natureza viva e assim o
caracterizar, nada mais nos resta a não ser afirmar que ele tem um caráter que
ele mesmo cria para si enquanto é capaz de se aperfeiçoar segundo os
fins que ele mesmo assume; por meio disso, ele, como animal dotado da
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faculdade da razão (animal rationabile), pode fazer de si um animal racional
(animal rationale); - nisso ele, primeiro, conserva a si mesmo e a sua espécie;
segundo, a exercita, instrui e educa para a sociedade doméstica; terceiro, a
governa como um todo sistemático (ordenado segundo princípios da razão)
próprio para a sociedade (KANT, 2006, p. 216, grifo nosso).

Com isso, o ser humano é o único capaz de realizar a cultura, podendo
aperfeiçoá-la. A partir dessa compreensão, o ser humano é capaz de mudar o modo de
ver a natureza ecológica, possibilitando vê-la como um fim em si mesmo e propiciando
proteção, visto que se deve agir de tal maneira que a máxima possa se tornar uma lei
universalizante. A natureza acaba separando o ser humano dos seres não humanos,
onde ao ser humano foi dado razão, levando-o a uma finalidade. Essa finalidade
permite que o ser humano possa progredir e seja capaz de modificar o seu caráter,
dessa forma, as gerações futuras podem possuir outra percepção da forma de como
tratar a natureza ecológica, haja vista a possibilidade de esse ser humano mudar seu
caráter para atingir a concórdia com a natureza. O ser humano pode sofrer um
melhoramento é o que se depreende da citação kantiana e com ele, pode mudar sua
cultura a fim de garantir a ampliação da dignidade à natureza ecológica.
A importância na mudança do hábito do ser humano é algo premente na
sociedade atual, onde o egoísmo tratado por Kant somente se assoberba. Kant (2006,
p. 28) afirma que “a partir do dia em que começa a falar por meio do eu, o ser humano,
onde pode, faz esse seu querido eu aparecer, e o egoísmo progride irresistivelmente, se
não de maneira manifesta (pois lhe repugna o egoísmo de outros), ao menos de
maneira encoberta, a fim de se dar tanto mais seguramente, pela aparente abnegação
e pretensa modéstia, um valor superior no juízo de outros”. O egoísmo humano é algo
que precisa ser evitado se o mesmo quer buscar uma visão de progresso e
aperfeiçoamento moral, o mesmo na atualidade se mostrou tão forte que acentua o
especismo não somente contra a natureza, mas contra os demais seres humanos e,
principalmente acentua o antropocentrismo onde o ser humano se coloca no centro da
Terra, como o único detentor de sabedoria.
É na Metafísica dos costumes que Kant entende que a perfeição é o fim e
também um dever, que se deve cultivar a moralidade em nós mesmos com o intuito de
que haja uma perfeição moral. Essa perfeição moral seria no sentido de agir por dever
e não se estar apenas em conformidade com a lei moral, haja vista que os seres
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humanos têm de cultivar a boa vontade e devem obedecer à lei pelo dever. Na Crítica
da faculdade do juízo, Kant assinala um fim terminal que a razão vai indicar, o qual
não poderia ser outro senão o fato do ser humano – que é racional – estar sob o
comando de leis que são morais.
O nível de egoísmo denota o nível de desenvolvimento moral do ser humano,
demonstrando como vai agir em sociedade. Assim, a definição de seu caráter faz com
que o indivíduo faça de si e de sua espécie algo que represente a capacidade de
proporcional, um caráter geral que seja tanto para as pessoas quanto para a natureza.
Se o ser humano é egoísta e tem uma natureza má, cedendo às inclinações, promove
uma contrameta da humanidade, porque as ações egoístas determinadas pela
natureza, não podem levar a um fim, visto que não são morais e nem se pautam na boa
vontade. O egoísmo reside no ser humano, que deve controlar suas inclinações a fim
de fazer o que é moralmente correto para a humanidade e, com isso, as demais espécies
também devem ser protegidas e amparadas pelo ser ao qual a natureza deu a
racionalidade e o discernimento. Para ter um aprimoramento moral, o ser humano
deve deixar o egoísmo de lado, e através da razão, buscar moralizar-se e mesmo
civilizar-se para se tornar digno perante a humanidade, a qual lhe atribuiu um
propósito de lutar contra a sua natureza primitiva e deixar as inclinações e desejos em
prol dos demais.
Se o ser humano deve se pautar em boa vontade, o egoísmo não deve ser a regra
geral, porque é uma satisfação individual que não está de acordo com as máximas do
imperativo categórico que Kant propõe. O egoísta visa à sua satisfação e não à da
humanidade, não correspondendo a um comportamento prudente e livre de
inclinações. O sumo bem permite que o ser humano venha a se aperfeiçoar e atinja o
ideal de boa vontade, pois moralidade e felicidade são prospectos a serem alcançáveis.
Na obra Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita,
todavia o ser humano seja uma espécie dentre as demais, que possui certa
superioridade, tem o dever de aventurar-se através de sua racionalidade, a qual é um
privilégio outorgado pela natureza. Se agir de forma adequada ao fluxo natural, pode
ampliar a dignidade à natureza ecológica. Kant intenta denotar que a trajetória do ser
humano está sempre em busca do bem supremo e da felicidade e que existem algumas
disposições naturais que estão em cada ser racional permitindo-o chegar a um fim.
Não se sabe o que é necessariamente esse fim, mas se busca chegar até ele, pois seria
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o sentido para a existência do ser humano na Terra. Kant adverte que o ser humano
precisa encontrar um caminho para seguir e que sem esse caminho não existe
finalidade, opta-se por dizer que o caminho a ser seguido poderia ser o de inserção e
de ampliação da dignidade a natureza ecológica, a qual, através da adaptação da
cultura, pode levar a novos caminhos para as gerações futuras, no intuito de proteção
à natureza ecológica.
Se as disposições naturais dos seres humanos estão organizadas a se
desenvolverem de acordo com a conformidade de um fim, a história segue uma
finalidade, que se dá à parte da caminhada da natureza, sendo que esse fim permite o
progresso do desenvolvimento histórico das sociedades humanas. É na natureza que o
ser humano deve buscar sentido para suas ações e, com isso, criar uma nova história
de proteção e dignidade a todos. Os homens não deveriam pautar um proposto racional
próprio, pois o egoísmo acabaria imperando, não possibilitando uma história pautada
nos planos naturais. Kant compreende que o ser humano pode e deve desenvolver suas
potencialidades para que haja a realização de sua disposição original: o
aperfeiçoamento da humanidade; mas, para tanto, deve atribuir valor à natureza
ecológica a partir da educação, da conscientização e do respeito a fim de construir uma
nova história e uma nova cultura de progresso e melhoramento.
Ao mesmo tempo, Kant entende que o ser humano é a única espécie que utiliza
a capacidade racional sobre o planeta e que deve usar as suas disposições naturais que
estão pautadas na razão, as quais não se desenvolvem individualmente, mas sim na
espécie. A razão é uma faculdade para poder ampliar as regras e mesmo os propósitos
do uso de todas as forças, que vão além do instinto natural, que não tem limites. O ser
humano não é um animal que se comporta por instintos, mas não age politicamente
em favor de uma universalidade de direitos, visto que é o ser que possui o
discernimento da racionalidade. Com isso, se observa que a razão é o fator que permite
ao ser humano agir de forma diferenciada, criando novas concepções para além do
egocentrismo e do especismo.
De acordo com o filósofo, o ser humano precisa de várias tentativas de exercício
e de ensinamentos para que possa progredir de um grau de inteligência que seja
elevado para uma ação que possa ser universalizada. É por isso que precisa de tempo
para se aperfeiçoar e buscar o progresso moral; contudo urgem ações pontuais, o mais
rápido possível, visto que a natureza ecológica está passando por uma série de
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problemas socioambientais, os quais irão devastá-la e, assim persistindo, não se terá o
progresso e o futuro para as gerações. Se a natureza dotou e, não por acaso, o ser
humano de razão, deve ser cumprir os desígnios naturais.
No caso da Doutrina da virtude, do §16 ao 18, encontra-se a noção de que a
Humanidade possui deveres com as coisas que são inanimadas e com os animais. Na
ótica de Santos (2012, p. 167): “só parece confirmar a ideia de que o sistema éticojurídico kantiano e incapaz de sair do círculo antropocêntrico”. E, o mesmo autor
salienta que Kant entende não haver “deveres para com os animais e para com as coisas
inanimadas”. O dever é algo que só tem sentido se referido à Humanidade, ou seja, o
que eleva o homem acima de si próprio. Dessa forma, “todos os deveres para com os
animais e as coisas inanimadas são indirectamente ainda deveres para com a
Humanidade” (SANTOS, 2012, p. 167). Nesse modo de ver a questão, ressalta-se que a
Humanidade deve proteger os animais e as coisas inanimadas, mas ela o fez através
dos seres humanos, que devem proteger os animais e não usar de crueldade, por
exemplo. Quando o ser humano cria a cultura de proteção e respeito, automaticamente
estará protegendo e atribuindo dignidade à natureza ecológica. Santos continua suas
explicações afirmando que, à guisa de conclusão, parece haver uma desvalorização
ética da natureza e dos animais. Ao se observar a lógica kantiana acerca do que é a
humanidade e a ideia do dever “veremos que é precisamente o contrário que se
verifica: a mediação da ideia de Humanidade introduz na consideração dos deveres
para com a natureza um alcance muito mais vasto do que se eles se baseassem na mera
compaixão, na solidariedade biológica, ou numa qualquer teoria naturalista”
(SANTOS, 2012, p. 167).
Com essa análise, fica evidente a possibilidade de ampliação da dignidade à
natureza ecológica, em que habitam todos os seres humanos e não humanos. Assim,
Santos (2012, p. 168) adianta que se o ser humano não tem deveres com a natureza e
nem com os animais, seria porque os seres humanos “não podem ser sujeitos pessoais
de uma relação ético-jurídica. O que não quer dizer que o homem não tenha deveres
que tem por objecto directo esses seres e aquilo que designamos genericamente por
natureza. Tem-nos de facto”. Assim, continua “tendo embora por objecto a natureza
ou os animais, tais deveres são ainda e sempre deveres para com os homens, ou antes,
para com a Humanidade” (SANTOS, 2012, p. 168).
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O fato do ser humano dotado de razão não possuir outros deveres senão com os
demais seres humanos, não o isenta do dever para com a Humanidade. Dessa maneira,
se a Humanidade precisa da natureza ecológica para sua sobrevivência, a qual tudo lhe
providenciou e proveu, os seres humanos racionais acabam tendo o dever de atribuir
dignidade a essa natureza, indo além de seu egoísmo e especismo, e superando o
paradigma antropocêntrico vigente na atualidade. No §16 da Doutrina da virtude, no
livro A metafísica dos costumes, Kant entende que o ser humano não possui dever com
os demais a não ser deveres somente em relação aos outros homens, e que o seu dever
é relativamente voltado para a Humanidade. Assim, o ser humano tem obrigação com
os demais seres humanos, sendo que:
O homem não pode, pois, ter deveres relativamente a um outro ser que não o
homem e se ele ainda assim representa tais deveres, isso só pode fazer-se a custa
de uma anfíbola dos conceitos da reflexão; e esses pretensos deveres relativamente
a outros seres não são senão deveres relativamente a si mesmo; e levado a este erro
pelo facto de confundir os seus deveres em atenção a outros seres [in Ansehung
anderer Wesen] com um dever para com estes seres [gegen diese Wesen]. Este
pretenso dever pode referir-se seja a seres impessoais, seja a seres sem dúvida
pessoais, mas absolutamente invisíveis (que não podem ser expostos aos sentidos
externos). Os primeiros (inferiores ao homem) podem ser a simples natureza
material, ou a natureza organizada em vista da reprodução, mas destituída de
sensação ou aquela parte da natureza que é dotada de sensação e de vontade
(minerais, plantas, animais). […] Trata-se de saber se relativamente a estes seres
pode haver uma relação de dever e de que tipo é ela (SANTOS, 2012, p. 168-169).

Dessa forma, Kant se torna formalista e pautado em uma concepção
antropocêntrica, porque a relação moral e a relação jurídica parecem travar uma ética
para a natureza. Para o filósofo, trata-se de uma coisa, e como tal, não tem valor, sendo
assim não se poderia atribuir a ela dignidade. Contudo, Jonas e outros autores criticam
Kant, denotando que é preciso alargar essa percepção e se preocupar com uma ética
voltada à natureza. Compreende-se que, se o ser humano tem responsabilidade e dever
com a Humanidade, acaba tendo dever com o outro ser humano que compõe essa
Humanidade. Dessa forma, são requeridas condições para se responsabilizar pelos
efeitos das ações que destroem o ambiente onde a Humanidade vive, visto que as ações
(não somente morais ou físicas) entrelaçam muitas questões que não dependem
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apenas do ser humano, pois ele vive em um sistema. Mesmo que as condições de poder
responsabilizar-se pela natureza estejam denotadas como responsabilidade e não
como dever, entende-se que se o ser humano pode mudar a cultura e também é capaz
de ampliar a acepção da dignidade a essa natureza ecológica.
Para expandir a discussão, ressalta-se que, no §13 da Doutrina da virtude, o ser
humano tem dever para consigo mesmo como seu próprio juiz inato. Nessa acepção, a
consciência moral é um instinto que leva a um caráter originário, o qual, como
legislador universal. aponta para uma responsabilidade diante de um ser sagrado 23.
No caso da consciência moral, o ser humano põe para fora de si o legislador e o juiz
que estão apenas na consciência dele mesmo e faz isso para escapar da contradição.
Logo, o ser humano, por ser racional, coloca-se como legislador e juiz, determinando
quem deve ter dignidade e quem deve ser coisificado, pois pode pressupor aspectos
diferenciados; além do respeito à natureza ecológica e aos animais pode determinar
que exista a ampliação da autonomia que leve à dignidade.
Com todo o exposto, afirma-se que é possível, a partir das obras kantianas,
ampliar a dignidade à natureza ecológica a fim de protegê-la e respeitar a ela em sua

“Não foi, como escreveu Hannah Arendt, porque tivesse posto a ‘dignidade’ da humanidade e da
pessoa humana contra o ‘preço’ venal das coisas que Kant degradou tudo aquilo que não era humano a
condição de simples meio. Bem pelo contrário. Só a custa de ter encontrado no homem (mas, de algum
modo, acima dele mesmo) aquilo mediante o qual um ser humano pode atribuir dignidade a si mesmo,
Kant conseguiu um ponto de vista a partir do qual também os seres da natureza poderiam vir a ser
reconhecidos numa certa dignidade e transcendência, e até amados e respeitados por si mesmos. Mas
quem pode fazer isso senão só e ainda o homem? Ou seja, aquele ser peculiar que descobriu em si o
sentido daquilo que pode dar um valor absoluto e dignidade a si mesmo e a tudo o mais. Aquele ser que
aprendeu, na atitude estética, a desprender-se dos seus interesses e a contemplar desinteressadamente
os seres da natureza, a admira-los e até a amá-los, ‘não querendo de modo algum que eles se percam da
natureza, mesmo que disso lhe advenham alguns prejuízos e que não tire disso nenhum proveito
próprio’[sie nicht gerne in der Natur uberhaupt vermissen zu wollen, ob ihm gleich dadurch einiger
Schaden geschahe, viel weniger ein Nutzen daraus fur ihn hervorleuchtete]; aquele ser a quem ≪a
simples existência dos seres naturais lhe agrada, mesmo que não sejam para ele ocasião de qualquer
prazer sensível ou não veja neles qualquer finalidade [das Dasein desselben gefallt ihm, ohne dass ein
Sinnenreiz daran Antheil hatte, oder er auch irgend einen Zweck damit verbande]” (SANTOS, 2012,
p. 173). “O que Kant parece dizer-nos e que só pela mediação humana a natureza pode ser também ela
resgatada para uma ordem dos fins e sublimada ela própria de algum modo como um fim em si mesma,
e não já considerada apenas e tratada como um simples meio para o lucro, para o consumo, para o uso
ou o abuso. Mas, para que esse resgate e essa sublimação aconteçam, e necessário que antes de mais os
homens descubram eles próprios e realizem a sua plena dimensão moral, a sua plena humanidade”
(SANTOS, 2012, p. 174). “A consciência do homem tem de pensar para si um Outro diferente dela
própria, como juiz das suas acções, se não quer estar em contradição consigo mesma. Este Outro pode
ser uma pessoa real, ou uma meramente ideal, que a razão para si mesma cria. Uma tal pessoa ideal (o
autorizado juiz da consciência) tem de ser um perscrutador do coração; pois o tribunal está instalado
no interior do homem, mas ao mesmo tempo tem de impor‑se universalmente, isto é, tem de ser uma
pessoa (ou como tal pensada) em relação à qual todos os deveres em geral sejam considerados como
mandamentos: pois a consciência é o juiz interior sobre todas as acções livres” (SANTOS, 2012, p. 221222).
23
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integralidade. Os impulsos podem ser obstáculos para o ser humano, o que vai
dificultar o cumprimento de seus deveres porque reduzem suas aspirações quanto ao
que realmente deve cumprir. Dessa forma, o impulso/a inclinação de dominação acaba
reduzindo o dever que o ser humano tem com a natureza, pois é o local de que o homem
precisa para viver e é seu dever protegê-la para resguardar de forma analógica a
humanidade. O ser humano pode ser obrigado a realizar determinadas ações que
entende que não estão de acordo com um fim; contudo, não se pode obrigá-lo fazer
dessas ações o seu fim, porque ele próprio é um agente moral e racional.
Com isso, quando pensa no fim final que é imposto, não poderia se caracterizar
como uma arbitrariedade? E, com isso, a liberdade que estaria naqueles fins com os
quais o ser humano concorda, visto que é um agente moral com racionalidade, como
seria? Quando o ser humano coage a si mesmo está indo de acordo com um dever
compatível com a liberdade? A relação de fim e dever para Kant acontece ao se analisar
o fim e investigar as máximas do dever ou se dá pelas máximas da ação que estaria de
acordo com o dever para se chegar ao fim, que também não deixa de ser um dever?
Com isso o ser humano pode tomar como dever ampliar a dignidade à natureza
ecológica o que levaria a um fim, ou seja, a uma lei universal para a humanidade.

CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou fazer um estudo das obras kantianas,
principalmente da Crítica da Faculdade de juízo, a fim de entender se existe a
viabilidade de ampliação num sentido de natureza contingente e como aquilo que não
é subsumível à subjetividade, onde se despontecializa a subjetividade transcendental
a fim de permitir a dignidade à natureza ecológica.
O conceito de dignidade atrela-se a um valor, porque as coisas têm um preço,
mas a dignidade não. Dessa forma, as coisas podem ser trocadas por outras, no entanto
a dignidade (como tem um valor intrínseco) não permite negociatas.
A dignidade humana acaba se relacionando com a capacidade racional que o ser
humano possui, não obstante segue o propósito de ser um fim em si mesma. O conceito
de dignidade humana, que todos os seres humanos racionais possuem, é apresentado
como um direito da humanidade. Pode ganhar uma conotação jurídica e política na
atualidade, tendo em vista estar catalogada como direitos fundamentais, no viés
nacional; no viés internacional, é um direito humano a ser implementado. Assim,
todas as pessoas têm o dever de respeitar aos demais como seres dignos e como fins
em si mesmos, jamais usando outrem como meio para atingir anseios ou inclinações.
A dignidade, então, está atrelada à autonomia, encontrando-se dentro de um âmbito
da moralidade e do dever, buscando um elemento finalístico, que seria um fim em si
mesma.
Inicialmente, estudaram-se as questões controversas da possibilidade de
ampliação do conceito de dignidade à natureza ecológica para além do especismo.
Nesse caso, demonstrou-se, de forma breve, que existem kantianos mais ortodoxos que
fazem uma leitura sem a ideia de ampliação da dignidade, sendo restrita aos seres
humanos, mas em outra ponta existem os heterodoxos que fazem uma leitura das
obras kantianas com a possibilidade de ampliação. Após, explorou-se o conceito de
dignidade em Kant, o qual permite que, ao final do trabalho, vislumbrar as
possibilidades e assimetrias de sua aplicação ao conceito de natureza ecológica.
Também se traçaram os parâmetros kantianos para a compreensão da
dignidade a partir de três critérios interpretativos, a saber: primeiramente, partiu-se
do conceito de boa vontade e de ação conforme o dever, onde a boa vontade não é boa
se estiver eivada de inclinações. Dessa maneira, a boa vontade, enquanto boa em si
mesmo, pode ser avaliada como o sumo bem e a condição do outro, sendo
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compatibilizada com a natureza. Ela é boa, pois é um produto da razão. A ação
conforme o dever leva a uma noção de moralidade, em virtude de o ser humano não
permitir suas ações se determinarem por inclinações, mas sim pela existência de uma
lei cuja função seria ordenar que as ações devam ser cumpridas por dever. Portanto, a
boa vontade acaba tendo em seu bojo o conceito de dever que, por sua vez, também
contém dentro de si o conceito de boa vontade. Entendeu-se que o dever acaba
determinando o fato de que a ação seria boa.
Dessa forma, tem-se o imperativo categórico e o dever de respeitar à lei
universal. A essa questão, Kant fundamenta que a lei em si pode determinar a vontade
e pode constituir uma ação que seja moral. Assim, surge a máxima de que “minha ação
possa se tornar uma lei universal”, a qual serve de princípio da vontade e se torna um
dever moral, onde o dever puro é o respeito à lei universal. Então, quando se age por
dever, enquanto ele seria uma necessidade de uma ação, que busque o respeito à lei,
há a fórmula do princípio supremo da moralidade, o qual os seres humanos devem
cumprir.
Por fim, existe um terceiro critério de intepretação da dignidade, que é o
elemento finalístico, por intermédio do qual há noção de fim em si mesmo junto com
critério de autonomia – o princípio da moralidade suprema. Nessa interpretação, o ser
humano como ser racional deve ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como
um meio. A dignidade é um valor, que é intrínseco em si e, por isso, somente será
atribuída a quem é racional, visto que se perfaz a partir da autonomia. É essa dignidade
que torna os seres racionais membros do reino dos fins. O ser humano é racional e
autônomo, pois tem liberdade para sua vontade existir, visto que ela é universalizada
como regra que determina uma ação individual sujeita à lei universal. Assim, o ser
humano tem dever com a Humanidade.
Foi importante analisar as restrições advindas do conceito de dignidade
kantiana, porque, a partir de questionamentos, foi possível avaliar se pode ser
ampliada a partir das obras kantianas para a natureza ecológica. Observou-se que a
dignidade tem um valor intrínseco, assim, se o ser humano tem dever com a
Humanidade, acaba tendo dever com a natureza ecológica, pois é o local onde essa
Humanidade vive. Desse modo, fez-se um estudo, verificando quem é o ser racional
dotado de dignidade e como os seres humanos se comportam a partir de um dever para
transformá-lo em lei universal. Também se questionou o viés antropocêntrico da
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dignidade kantiana e, de forma sutil, vislumbrou-se uma possível ampliação à natureza
ecológica. Analisaram-se mais algumas obras kantianas, sendo elas: Doutrina da
virtude na Metafísica dos costumes, a Ideia de uma história universal de um ponto
de vista cosmopolita e a Antropologia de um ponto de vista pragmático, por
intermédio das quais se tendeu a compreender como essas obras contribuíram para
que haja a ampliação da dignidade a natureza, a qual foi explorada no último capítulo
do trabalho.
O conceito de natureza ecológica encontra-se pautando em obras de autores
contemporâneos, como Jonas, Leff e outros a fim de se entender o papel da natureza
na sociedade e os problemas que se está enfrentando. Utilizou-se a acepção ecológica
com o intuito de se preocupar com a natureza como um todo. Entendeu-se que a
natureza passa por uma série de problemas tanto sociais como ambientais e, neste
trabalho, optou-se por utilizar problemas socioambientais. Com isso, foi avaliado
como o ser humano percebe e trata a natureza – a partir de uma matriz antropocêntrica
– e se propôs uma nova matriz ética, a ecocêntrica, a qual denota uma preocupação
com a casa comum. Nessa percepção o ser humano estaria em rota de colisão com a
natureza ecológica e precisa encontrar uma alternativa para permanecer no planeta.
Advertiu-se que há uma série de problemas socioambientais que comprometem a vida
do ser humano no Planeta Terra. É preciso vislumbrar novas alternativas e percepções
filosóficas para que as espécies presentes e futuras possam continuar existindo. Não
se apregoa o caos, entretanto, se quer trazer um alerta à sociedade.
À vista disso, o trabalho vislumbrou buscar a ideia de dignidade a natureza, com
o intuito de que fosse respeitada no que tange aos critérios morais, éticos e jurídicos,
entre outros. Por causa dessa acepção, optou-se pelas ideias do autor Immanuel Kant,
filósofo que, no campo jusfilosófico, elaborou um conceito de dignidade amplamente
difundido e respeitado. A partir disso, iniciou-se um estudo de como Kant entende a
natureza e quais os seus pressupostos para que se possua a dignidade. Desse modo,
também, foi feita uma reflexão acerca do conceito de natureza em Kant a partir de suas
obras principais. Inicialmente se estudou a Crítica da razão pura e os Prolegómenos
a toda a metafísica futura para entender a discussão kantiana acerca do conhecimento
e da natureza ser tratada como causa e efeito, sendo um conjunto de fenômenos. A
concepção de natureza, portanto, acaba partindo de uma conjuntura em que existe
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uma objetividade causal, por Kant entender que os limites do conhecimento científico
seriam conhecimentos mecânico-causais.
Após, adentrou-se na segunda obra kantiana, Crítica da razão prática, a fim de
compreender a discussão sobre a razão proposta pelo autor e como a natureza acaba
sendo redefinida a partir dessa Crítica. Kant traz a percepção de que o sujeito tem a
possibilidade de agir afastado de leis objetivas da natureza, de forma livre, no mundo
fenomênico que opera, com causa e efeito; porém, como existe a liberdade, que não se
retira da experiência, é possível se ter uma ordem intelectual que é suprassensível.
Nessa acepção, a natureza é tida como suprassensível, ou seja, um conjunto de todos
os seres racionais sob uma razão pura prática, no qual a liberdade e a lei moral não se
emolduram no âmbito da natureza sensível.
Também se estudou um conceito de natureza a partir da obra À paz perpétua,
onde a natureza é tida como providência, ou seja, a providência vem a ser um
mecanismo da natureza, ao qual o ser humano pertence como um ser sensível em um
mundo onde a natureza vai movimentar através de uma finalidade. Existe uma
aproximação da autonomia da natureza, nessa obra, da natureza que deve ser
respeitada como uma providência, ou seja, ela dá ao ser humano as condições que
necessita para a sua sobrevivência na Terra.
Igualmente, foi examinada a Crítica da faculdade do juízo para entender o
conceito de natureza, tentando-se especificar os juízos estéticos e teleológicos. A
natureza nessa obra é tida como um organismo é a partir dessas ideias que se pode
fundamentar que, nos juízos estéticos e teleológicos, a natureza tem atribuído a si a
autonomia e a dignidade. Nessa Crítica, surgem aspectos fundamentais para atribuir
dignidade e autonomia à natureza, tais como a beleza desinteressada e o sublime, nos
juízos estéticos. Nos juízos teleológicos, acaba por trazer um conceito que vai
possibilitar que o objeto seja visto como um fim final, ou seja, a natureza é um todo
visto como final para as faculdades cognitivas; contudo, empenhou-se em verificar as
possibilidades de comprovar que poderia haver a possibilidade de comprar a hipótese
de que a dignidade a partir das várias obras kantianas poderia ser ampliada para a
natureza ecológica.
Dessa forma, a partir das demais obras, é possível ampliar a dignidade a
natureza visto que pode ser vista como providência e que a cultura pode modificar as
ações dos seres humanos, transformando em leis universais. E, por fim, o egoísmo
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precisa ser evitado a fim de obter o progresso e o melhoramento do caráter do ser
humano, tornando possível as gerações presentes e futuras adotarem uma nova
percepção a partir da doutrina kantiana. O ser humano, devido ao egocentrismo,
comete especificações e preconceito, determinando quem é objeto que se pode
precificar, pensando que somente ele é o ser que possui racionalidade e dignidade.
Destarte, é preciso encontrar uma alternativa, que será a partir das obras kantianas
estudadas, pois são uma das bases jusfilosóficas na modernidade para se entender o
conceito de dignidade. Inicialmente, comprovou-se que, a partir da concepção de
dignidade kantiana, há algumas possibilidades de ampliação, inclusive pela voz de
autores como Jonas, Korsgaard, Santos e outros. A seguir se ampliou a dignidade a
partir da Terceira crítica, nos juízos estéticos e teleológicos, comprovando que a
natureza ecológica ganha autonomia e consequentemente dignidade.
Desse modo, na visão de Kant, a natureza deve ser respeitada, mas não como
ser que possui dignidade; contudo, é possível alargar e ampliar essa visão a partir dos
estudos efetuados, observando que, a partir da Terceira crítica e das demais obras
kantianas, a hipótese pode ser confirmada. Portanto, a ampliação da dignidade à
natureza se dá porque a natureza na Terceira crítica é livre, insubsumível às categorias
do entendimento, é contingência, é sublime, é que vai causar admiração, esplendor e
medo.
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