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/3 Prefácio

Este tratado esclarece suficientemente porque é que esta
Crítica não se intitula Crítica da razão pura prática, mas sim-
plesmente Crítica da razão prática em geral, embora o
paralelismo da mesma com a Razão especulativa pareça exi-
gir o primeiro dos títulos. [O tratado] deve apenas demons-
trar que existe uma Razão pura prática e critica com esta inten-
ção toda a sua faculdade prática. Se conseguir isso, já não precisa
de criticar a própria faculdade pura a fim de ver se a razão não
se ultrapassa, ao presumir simplesmente uma faculdade desse
género (como sucede com a razão especulativa). Pois, se ela,
como razão pura, é realmente prática, prova assim a sua
realidade [Realität] e a dos seus conceitos pelo facto mesmo e
é vão todo o sofismar contra a possibilidade de ela ser prática.

/4 Com esta faculdade, fica também agora solidamente
estabelecida a liberdade transcendental e tomada, sem dúvida,
no sentido absoluto de que a razão especulativa precisava no
uso do conceito de causalidade, para se subtrair à antinomia
em que inevitavelmente cai quando, na série da conexão causal,
ela quer pensar o incondicionado; mas só podia estabelecer esse
conceito problematicamente, como não impossível de pensar,
sem lhe assegurar a sua realidade objectiva, e unicamente
para não ser contestada na sua essência e mergulhar num
abismo do cepticismo em virtude da pretensa impossibilidade
daquilo que ela deve pelo menos admitir como pensável.
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O conceito de liberdade, na medida em que a sua reali-
dade é demonstrada por uma lei apodíctica da razão prática,
constitui a pedra angular de todo o edifício de um sistema da
razão pura, mesmo da razão especulativa, e todos os outros
conceitos (os de Deus e da imortalidade) que, enquanto sim-
ples ideias, permanecem nesta sem apoio, conectam-se com
este [conceito] e adquirem com ele e através dele consistên-
cia e realidade objectiva, isto é, /5 a sua possibilidade é provada

pelo facto de a liberdade ser efectiva; com efeito, esta ideia
revela-se mediante a lei moral.

Mas, a liberdade é também a única entre todas as ideias
da razão especulativa, da qual sabemos [wissen] a possibilidade
a priori sem, no entanto, a discernir, [einzusehen], porque ela é
a condição (1) da lei moral, que conhecemos. As ideias de
Deus e de imortalidade, porém, não são condições da lei moral,
mas apenas condições do objecto [Objekt] /6 necessário de
uma vontade determinada por esta lei, isto é, do uso simples-
mente prático da nossa razão pura; podemos, por conseguin-
te, afirmar que não conhecemos e discernimos, não quero dizer
apenas a realidade [Wirklichkeit], mas também nem sequer a
possibilidade dessas ideias. No entanto, elas são as condições
da aplicação da vontade moralmente determinada ao seu
objecto, que lhe é dado a priori (o soberano Bem). Por conse-
guinte, pode e deve admitir-se a sua possibilidade nesta relação

(1) Para que não se pense encontrar aqui inconsequências, se agora chamo
à liberdade a condição da lei moral e afirmo, depois, no tratado, que a lei
moral é a condição sob a qual podemos primeiramente tornar-nos conscientes

da liberdade, lembrarei apenas que a liberdade é, certamente, a ratio essendi

da lei moral, mas que a lei moral constitui a ratio cognoscendi da liberdade.
Com efeito, se a lei moral não fosse antes nitidamente pensada na nossa
razão, nunca nos consideraríamos autorizados a admitir algo como a liber-
dade (embora esta não implique contradição). Mas se não houvesse ne-
nhuma liberdade, de modo algum se encontraria em nós a lei moral.
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prática sem, contudo, a conhecer e discernir de um modo
teorético. Para esta última exigência, basta que, do ponto de
vista prático, ela não encerre nenhuma impossibilidade (con-
tradição) interna. Eis, pois, em comparação com a razão
especulativa, um princípio simplesmente subjectivo de assenti-
mento [Fürwahrhalten], o qual, sendo no entanto objectivamente

válido para uma razão igualmente pura, mas prática, confere
às ideias de Deus e de imortalidade, mediante o conceito de
liberdade, realidade [Realität] objectiva e autoridade, mais
ainda, a necessidade subjectiva (exigência da razão pura) de
as aceitar, sem que deste modo a razão seja alargada no
conhecimento teorético; só que a possibilidade, que antes era
apenas problema, se torna aqui /7 asserção, e assim o uso prático
da razão combina-se com os elementos do uso teórico. E esta
exigência [Bedürfnis] não é talvez uma [exigência] hipotética,
de um propósito arbitrário da especulação, segundo o qual
importaria admitir algo, se se quiser elevar, na especulação,
até à perfeição do uso da razão, mas é uma exigência legal

[gesetzliches] de admitir algo sem o qual não pode ter lugar o
que se deve cuidadosamente pôr como objectivo da sua acção.

Seria certamente mais satisfatório para a nossa razão
especulativa resolver por si estes problemas sem tal digressão,
e reservá-los como elucidação para o uso prático; mas a nos-
sa faculdade de especulação não se encontra em condições
tão favoráveis. Os que se gabam de tais sublimes conheci-
mentos não deviam guardá-los para si, mas apresentá-los pu-
blicamente a exame e ao respeito. Eles querem provar; pois
bem! Provem e a crítica deporá aos seus pés de vencedores
todas as suas armas. Quid statis? Nolint. Atqui licet esse beatis. (*) –
Visto que, na realidade, não querem, provavelmente porque
não /8 podem, devemos tomar de novo as armas nas nossas

(*) «Porque hesitais? Não queriam. E no entanto, podiam ser felizes.»
(N.T.)

/A 6, 7, 8
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mãos para buscar e fundar no uso moral da razão os concei-
tos de Deus, de liberdade e imortalidade, para os quais a especula-
ção não encontra suficiente garantia da sua possibilidade.

Aqui se ilustra primeiramente também o enigma da crí-
tica: como se pode negar realidade objectiva ao uso supra-sen-
sível das categorias na especulação e conceder-lhes, no entanto,
esta realidade relativamente aos objectos [Objekte] da razão pura
prática; pois isto deve necessariamente parecer inconsequente,

enquanto se conhecer um tal uso prático apenas de nome.
Mas se agora, mediante uma análise completa desta [razão],
se perceber que a realidade [Realität] pensada não visa nenhu-
ma determinação teorética das categorias e nenhuma expansão
do conhecimento até ao supra-sensível, mas que unicamente
por aí se significa que, nesta relação, lhes cabe em suma um
objecto, porque ou elas estão contidas na necessária determi-
nação a priori da vontade, ou estão ligadas indissoluvelmente
ao seu objecto [Gegenstand] /9, então essa inconsequência des-
vanece-se; porque se faz desses conceitos um uso diverso da-
quele de que precisa a razão especulativa. Pelo contrário,
apresenta-se aqui uma confirmação, anteriormente difícil de
esperar, e muito satisfatória, da maneira consequente de pensar da
crítica especulativa. Uma vez que esta recomendava admitir
os objectos da experiência como tais e, entre eles, mesmo o
nosso próprio sujeito, unicamente como fenómenos, pondo-
-lhes, no entanto, como fundamento coisas em si; portanto,
não considerar todo o supra-sensível como uma ficção e o seu
conceito como vazio de conteúdo, agora, a razão prática, por
si mesma e sem se ter associado com a [razão] especulativa,
confere realidade a um objecto [Gegenstand] supra-sensível da
categoria da causalidade, a saber, à liberdade (embora seja
enquanto conceito prático e apenas para uso prático), por
conseguinte, aquilo que além podia simplesmente ser pensado

é confirmado por um facto [Faktum]. Ao mesmo tempo, a
afirmação surpreendente, ainda que indiscutível, da crítica
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especulativa de que mesmo o sujeito pensante é para si próprio, na
intuição interna, simples fenómeno obtém na crítica da razão
prática a sua plena confirmação, a tal ponto que /10 a ela se
deve chegar, mesmo se a primeira [crítica] não tivesse de-
monstrado esta proposição (2 ).

Compreendo assim também porque é que as objecções
mais consideráveis contra a crítica, que até agora encontrei,
giram precisamente em torno destes dois eixos: a saber, por

um lado, a realidade objectiva das categorias aplicadas a
númenos, negada no conhecimento teorético e afirmada no
conhecimento prático; por outro, a pretensão paradoxal de fa-
zer de si mesmo um númeno, enquanto sujeito da liberdade,
mas ao mesmo tempo também, em vista da natureza, um
fenómeno na sua própria consciência empírica. Com efeito,
enquanto não se tinha conceito algum determinado de
moralidade e de liberdade, não se podia /11 adivinhar o que,
por um lado, se queria estabelecer como númeno na base do
pretenso fenómeno e, por outro, se era mesmo perfeitamente
possível fazer-se dele um conceito, quando, anteriormente, se
tinham votado todos os conceitos do entendimento puro, no
uso teórico, já de modo exclusivo aos simples fenómenos.
Somente uma crítica circunstanciada da razão prática pode
desfazer toda esta falsa interpretação e trazer à luz plena o
modo de pensar consequente, que constitui justamente a sua
maior vantagem.

(2) A reunião da causalidade, como liberdade, com a causalidade en-
quanto mecanismo da natureza, estabelecendo-se a primeira pela lei mo-
ral e a segunda mediante a lei natural, num só e mesmo sujeito, o homem,
é impossível, sem representar este, em relação à primeira, como ser em si
mesmo, mas relativamente à segunda como fenómeno, aquele na consciên-
cia pura, este na consciência empírica. Sem isso é inevitável a contradição da
razão consigo mesma.

/A 9, 10, 11
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Isto chega para justificar porque é que, nesta obra, se
submetem às vezes de novo a exame os conceitos e os princí-
pios da razão pura especulativa, que, no entanto, já incorre-
ram na sua crítica particular. O que certamente não conviria
ao andamento sistemático de uma ciência a constituir (visto
que se devem aduzir unicamente as coisas julgadas e não pô-
-las de novo em questão), era no entanto aqui permitido, e
mesmo necessário; porque a razão é considerada com esses
conceitos em transição para um uso inteiramente diferente
do que ela lá deles fazia. Mas uma tal /12 transição torna
necessária uma comparação do antigo uso com o novo para
distinguir bem a nova senda da precedente e fazer notar ao
mesmo tempo o seu encadeamento. Por conseguinte, não há
que considerar reflexões deste género, e entre elas a que res-
peita, mais uma vez, ao conceito de liberdade, no uso práti-
co, porém, da razão pura, como interpolações, que devem
apenas servir para colmatar as lacunas do sistema crítico da
razão especulativa (pois este é completo no seu propósito) e
acrescentar ainda por trás, como costuma acontecer em
construções demasiado apressadas, escoras e contrafortes,
mas como verdadeiros membros que fazem ressaltar a coe-
rência do sistema e mostram agora, no seu aspecto real, con-
ceitos que, na obra precedente, puderam apenas ser apresen-
tados de modo problemático. Esta observação diz sobretudo
respeito ao conceito de liberdade, acerca do qual se deve
assinalar com surpresa que muitos ainda se gabam de o com-
preender de modo cabal e de poder explicar a sua possi-
bilidade, ao considerá-lo unicamente do ponto de vista psico-
lógico, ao passo que, se antes o tivessem /13 pesado exacta-
mente na referência transcendental, teriam de reconhecer
tanto a sua indispensabilidade enquanto conceito problemático
no uso completo da razão especulativa, como também a sua
total ininteligibilidade; e se, em seguida, passassem ao uso práti-
co deste [conceito], deveriam ter chegado por si mesmos à

/A 11, 12, 13
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mesma determinação do conceito em relação aos seus princí-
pios, na qual aliás eles têm de consentir com tão má vontade.
O conceito de liberdade é a pedra de escândalo para todos os
empiristas, mas também a chave dos princípios práticos mais
sublimes para os moralistas críticos, que compreendem assim
que devem necessariamente proceder de modo racional.
Peço, pois, ao leitor para não percorrer com olhos apressados
o que é dito no fim da Analítica, a propósito deste conceito.

Se um sistema tal como o da razão pura prática, desenvol-
vido aqui a partir da crítica desta última, deu muito ou pou-
co trabalho, sobretudo para não preterir o ponto de vista
verdadeiro a partir do qual possa esboçar-se correctamente o
conjunto, é uma questão que devo deixar ao juízo dos
conhecedores de um trabalho deste género. Sem dúvida, o
sistema /14 pressupõe a Fundamentação da Metafísica dos Costumes,

mas só enquanto esta trava conhecimento provisório com o
princípio do dever e indica e justifica uma sua fórmula deter-
minada (3); aliás, ele subsiste por si mesmo. Se a divisão de
todas as ciências práticas não foi aqui incluída como comple-

mento, como se levou a cabo na crítica da razão especulativa,
encontrar-se-á para isso uma razão válida na natureza desta
faculdade prática da razão. Com efeito, a determinação par-
ticular dos deveres, como deveres /15 humanos, a fim de os

(3) Um crítico, que queria censurar em parte esta obra, conseguiu o seu
objectivo melhor do que ele próprio pensava, ao dizer: que ali não se
estabeleceu nenhum novo princípio da moralidade, mas apenas uma nova

fórmula. Mas quem é que quereria introduzir um novo princípio de toda a
moralidade e, por assim dizer, descobrir esta como se, antes dele, o mundo
estivesse totalmente na ignorância ou no erro acerca da natureza do de-
ver? Mas quem sabe o que para um matemático significa uma fórmula, que
determina muito exactamente o que importa fazer para tratar uma ques-
tão e não a deixa falhar, não considerará como insignificante e dispensável
uma fórmula, que faz o mesmo relativamente a todo o dever em geral.

/A 13, 14, 15
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dividir, só é possível se antes o sujeito desta determinação (o
homem) for conhecido segundo a determinação, com que ele
é real, se bem que apenas na medida em que isso é necessá-
rio em relação à obrigação em geral; mas esta determinação
não incumbe a uma crítica da razão prática em geral, que
unicamente deve indicar os princípios da sua possibilidade,
do seu âmbito e limites de um modo completo, sem relação
particular à natureza humana. Por conseguinte, a divisão
cabe aqui ao sistema da ciência, não ao sistema da crítica.

Respondi suficientemente, espero, no segundo capítulo da
Analítica, a um certo crítico, amigo da verdade e subtil e, no
entanto, também sempre digno de estima, que, no seu exame
da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, levantava a objecção
de que o conceito do Bem não tinha aí sido estabelecido (como, na
sua opinião, teria sido necessário) antes do princípio moral (4 )

(4) Poderia ainda ser-me feita a objecção de não ter também explicado
antes o conceito da faculdade de desejar [Begehrungsvermögen] ou do sentimento do

prazer; se bem que /16 esta objecção seria injusta, porque se devia justa-
mente pressupor que esta explicação foi dada na psicologia. Sem dúvida, a
definição poderia aí ser estabelecida de tal modo que o sentimento do
prazer servisse de fundamento à determinação da faculdade de desejar
(como isso, na realidade, costuma acontecer); mas, então, o princípio su-
premo da filosofia prática seria necessariamente empírico, o que no entanto
deve ser primeiramente debatido e é totalmente refutado nesta crítica. Eis
porque quero aqui dar esta explicação, tal como deve ser, para deixar em
suspenso, no começo, como convém, o ponto controverso. –Viver é o poder
de um ser agir segundo as leis da faculdade de desejar. A faculdade de desejar

é o poder que ela tem de ser, pelas suas representações, causa da realidade [Wirklichkeit]
dos objectos [Gegenstände] dessas representações. O prazer é a representação da concor-

dância do objecto ou da acção com as condições subjectivas da vida, isto é, com o
poder da causalidade de uma representação em relação à realidade do seu objecto.

[Objekt] (ou à determinação das forças do sujeito para a acção de o produ-
zir). Não preciso, para a crítica, de mais conceitos tirados da psicologia; a
própria crítica fornecerá o resto. /17 Facilmente se percebe que a questão
sobre se o prazer deve servir de fundamento à faculdade de desejar ou se,

/A 15, 16, 17
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/16; tomei igualmente conta de várias outras objecções que
me /17 chegaram da parte de homens que deixam ver a
vontade de encontrar sinceramente a verdade (pois os que
têm diante dos olhos /18 apenas o seu antigo sistema, e que já
previamente decidiram o que deve ser aprovado ou rejeitado,
não exigem nenhuma explicação que pudesse contrariar o
seu propósito pessoal [Privatabsicht]); e, assim, servir-me-ei
também delas daqui em diante.

Quando se trata da determinação de uma faculdade parti-
cular da alma humana, segundo as suas fontes, conteúdos e
limites, não se pode certamente, em conformidade com a
natureza do conhecimento humano, começar de outro modo
senão pelas partes dessa faculdade a sua exposição exacta e
completa (na medida em que isso é possível na situação actu-
al dos elementos por nós já adquiridos). Mas existe ainda um
segundo motivo de atenção, que é mais filosófico e arquitectó-

nico, a saber, apreender a ideia do todo e, a partir dela, perspec-
tivar na faculdade da razão pura todas aquelas partes na sua
relação recíproca, mediante a derivação das mesmas a partir
do conceito do todo. Este exame e esta garantia /19 só são
possíveis mediante o conhecimento mais íntimo do sistema; e
os que desanimaram na primeira investigação, que pensa-

em certas condições, ele se segue apenas à sua determinação, fica em
suspenso com esta explicação; pois ela compreende unicamente caracterís-
ticas do entendimento puro, isto é, categorias, que nada contêm de
empírico. Uma tal precaução é muito recomendável em toda a filosofia e,
no entanto, é muitas vezes negligenciada: a saber, não antecipar mediante
uma definição arriscada, os seus juízos, antes da análise completa do con-
ceito, a qual frequentemente só muito tarde é conseguida. Notar-se-á tam-
bém, durante todo o curso da crítica (tanto da razão teórica como da
[razão] prática), que se encontram múltiplas ocasiões de colmatar as várias
lacunas do antigo procedimento dogmático da filosofia e de corrigir os
erros que não se notam antes de se fazer dos conceitos um uso da razão,
que incide sobre a totalidade da mesma.

/A 16, 17, 18, 19
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ram, portanto, que não valia a pena adquirir este conheci-
mento, não chegarão ao segundo grau, isto é, à visão global
que é um retorno sintético ao que antes foi fornecido pela
análise; e não admira que encontrem por toda a parte incon-
sequências, embora as lacunas por eles sugeridas não se en-
contrem no próprio sistema, mas simplesmente no curso in-
coerente do seu próprio pensamento.

Não temo, relativamente a este tratado, a reprovação de
querer introduzir uma língua nova, porque o tipo de conheci-
mento se aproxima aqui espontaneamente do carácter popu-
lar. Esta reprovação não poderia, relativamente à primeira
crítica, ocorrer a ninguém que não a tivesse apenas folheado,
mas pensado a fundo. Forjar palavras novas, quando a língua
de nenhum modo carece de expressões para conceitos /20

dados, é um esforço pueril para se distinguir entre os demais,
se não por ideias novas e verdadeiras, ao menos por um
remendo novo num vestido velho. Se, por conseguinte, os
leitores daquele escrito conhecem expressões mais populares
que, no entanto, são tão adequadas ao pensamento como as
por mim empregues parecem ser, ou se esperam demonstrar
o nada deste próprio pensamento e, por consequência, de
toda a expressão que o designa, eles obrigar-me-iam muito
no primeiro caso, pois desejo unicamente ser compreendido;
mas, relativamente ao segundo caso, mereceriam bem a filo-
sofia. Porém, enquanto aqueles pensamentos se aguentarem
de pé, duvido muito que seja possível encontrar para eles
expressões mais adequadas e, não obstante, mais correntes (5 ).

(5) Mais (do que essa obscuridade) temo eu aqui ou além a falsa inter-
pretação de algumas expressões, que escolhi com o maior cuidado a fim de
não se passar por alto o conceito que elas indicam. Assim, no quadro das
categorias da razão prática, sob o título da modalidade, o lícito e o /21 ilícito
(o possível e o impossível prática e objectivamente) tem quase o mesmo
sentido no uso ordinário da língua que a categoria imediatamente a seguir

/A 19, 20, 21
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/21 Deste modo se encontram, pois, agora descobertos os
princípios a priori de duas faculdades da alma, a faculdade de

do dever e do contrário ao dever; mas aqui a primeira fórmula deve significar o
que está em consonância ou em oposição com uma prescrição prática
simplesmente possível (como, por exemplo, a solução de todos os proble-
mas da geometria e da mecânica), e a segunda o que se encontra na mesma
relação com uma lei que reside realmente na razão em geral; e esta diferen-
ça de significação também não é inteiramente estranha ao uso ordinário
da língua, embora seja um tanto insólita. É ilícito, por exemplo, para um
orador, enquanto tal, forjar palavras ou construções novas; para o poeta é,
em certa medida, lícito; em nenhum dos dois casos se pensou aqui no
dever. Se alguém, com efeito, quer perder a sua reputação de orador,
ninguém o pode impedir. Trata-se aqui unicamente da diferença dos impe-

rativos, em virtude do princípio de determinação, problemático, assertórico ou
apodíctico. Igualmente, naquela nota em que contrapus as ideias morais de
perfeição prática, segundo as diversas /22 escolas filosóficas, distingui a
ideia de sabedoria [Weisheit] da ideia de santidade [Heiligkeit], se bem que, no
fundo e objectivamente, as tenha declarado como idênticas. No entanto,
nesse lugar, entendo apenas por tal a sabedoria que o  homem (o estóico)
se arroga, portanto, entendo-a subjectivamente como uma propriedade falsa-
mente imputada ao homem. (A expressão virtude, de que o estóico fazia
tanto alarde, indicaria talvez melhor o característico da sua escola). Mas a
expressão de um postulado da razão pura prática podia sobretudo ocasionar
uma falsa interpretação, se se confundisse o seu sentido com o que têm os
postulados da matemática pura, os quais comportam uma certeza
apodíctica. Mas estes postulam a possibilidade de uma acção, cujo objecto
[Gegenstand] se conheceu a priori, teoricamente, como possível com plena
certeza. O outro, porém, postula a possibilidade de um objecto (de Deus e
da imortalidade da alma), segundo leis práticas apodícticas, portanto, em
vista de uma razão prática; dado que esta certeza da possibilidade postula-
da não /23 é teórica, por conseguinte, também não apodíctica, isto é, não é
uma necessidade reconhecida relativamente ao objecto [Objekt], mas em
relação ao sujeito, uma suposição necessária para o cumprimento das suas
leis objectivas, mas práticas, por conseguinte, uma simples hipótese neces-
sária. Não consegui encontrar nenhuma expressão melhor para esta
necessidade racional subjectiva mas, no entanto, verdadeira e incon-
dicionada.

/A 21, 22, 23
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/22 conhecer e a faculdade de desejar, e determinados segun-
do as condições, o âmbito e os /23 limites do seu uso; igual-
mente se encontra lançado o fundamento seguro de uma
filosofia sistemática, tanto teórica como prática, enquanto
ciência.

Que poderia, porém, acontecer de mais deplorável a estes
esforços do que alguém fazer a descoberta inesperada de que
não há, nem pode haver de modo algum conhecimento
a priori! Só que aqui não existe tal perigo. Seria como se
alguém quisesse demonstrar pela razão que nenhuma razão
existe. Com efeito, dizemos apenas que conhecemos algo
pela razão quando estamos conscientes de que também o
teríamos podido conhecer mesmo se não nos tivesse ocorrido
na experiência /24; por conseguinte, o conhecimento racional
e o conhecimento a priori identificam-se. Querer extrair por
compressão a necessidade a partir de um princípio de expe-
riência [ex pumice aquam] e pretender também com esta confe-
rir a um juízo verdadeira universalidade (sem a qual não há
raciocínio, por conseguinte, também não o raciocínio por
analogia, porque este consiste pelo menos numa universali-
dade presumida e numa necessidade objectiva que ele, no
entanto, sempre pressupõe) é uma verdadeira contradição.
Substituir a necessidade subjectiva, isto é, o hábito, à [neces-
sidade] objectiva, que unicamente tem lugar nos juízos
a priori, significa recusar à razão o poder de julgar do objecto
[Gegenstand], isto é, de o conhecer assim como ao que dele é
próprio; e, por exemplo, a propósito do que muitas vezes e
sempre se seguiu a um certo estado antecedente, não dizer
que se pode concluir disto para aquilo (pois isso significaria
uma necessidade objectiva e o conceito de uma conexão
a priori), mas apenas que é permitido esperar casos semelhantes
(do mesmo modo que os animais), isto é, rejeitar o conceito
de causa no fundo como falso e /25 simples ilusão do pensa-
mento. Se se quisesse remediar esta carência de validade

/A 22, 23, 24, 25
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objectiva e, por conseguinte, universal, por não se ver, con-
tudo, nenhum motivo para atribuir a outros seres racionais
uma espécie diferente de representação, no caso de isso pro-
duzir um raciocínio válido, a nossa ignorância prestar-nos-ia
então mais serviços para o alargamento do nosso conheci-
mento do que toda a reflexão. Com efeito, só porque não
conhecemos, fora do homem, outro seres racionais, teríamos
o direito de os supor de tal modo constituídos como a nós
próprios nos conhecemos, isto é, conhecê-los-íamos realmente.
Nem sequer mencionarei aqui que não é a universalidade do
assentimento que prova a validade objectiva de um juízo (isto
é, a validade do mesmo como conhecimento), mas que, se
essa validade fosse encontrada de modo casual, ele não pode-
ria produzir uma prova da concordância com o objecto
[Objekt]; pelo contrário, só a validade objectiva constitui o
fundamento de um consenso universal necessário.

/26 Hume sentir-se-ia muito bem neste sistema do empirismo

universal nos princípios porque, como se sabe, no conceito de
causa, em vez de toda a significação objectiva da necessidade
nada mais exigia do que a assunção de um significado pura-
mente subjectivo, a saber, o hábito, para recusar à razão todo
o juízo sobre Deus, a liberdade e a imortalidade; e tinha
muita aptidão para, ao serem-lhe apenas concedidos os prin-
cípios, tirar conclusões com toda a precisão lógica. Mas o
próprio Hume não generalizou o empirismo de modo a in-
cluir aí a matemática. Considerava as suas proposições como
analíticas e, se isso fosse exacto, seriam também elas na reali-
dade apodícticas; no entanto, não se poderia daí tirar conclu-
são alguma para uma faculdade da razão susceptível de
enunciar igualmente na filosofia juízos apodícticos, isto é, que
seriam sintéticos (como o princípio de causalidade). Se se
admitisse, porém, de modo geral o empirismo dos princípios,
também a matemática aí estaria compreendida.

/A 25, 26
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/27 Ora, quando esta se encontra em contradição com a
razão, que unicamente autoriza princípios empíricos, como
isso é inevitável na antinomia em que a matemática demons-
tra irrefutavelmente a divisibilidade infinita do espaço, o
empirismo não pode admiti-la: a maior evidência possível da
demonstração encontra-se então em contradição manifesta
com as pretensas conclusões tiradas de princípios de experi-
ência; e deve então perguntar-se como o cego de Cheselden:
o que é que me engana, a vista ou o tacto? (Com efeito, o
empirismo funda-se numa necessidade sentida, mas o raciona-
lismo numa necessidade discernida.) E deste modo se revela o
empirismo universal como o autêntico cepticismo que, num
sentido tão irrestrito, se atribuía falsamente a Hume (6 ), por-
que ele deixou pelo menos na matemática uma pedra-de-
-toque segura /28 da experiência, ao passo que o outro cepti-
cismo não autoriza absolutamente qualquer pedra-de-toque
(a qual se pode sempre encontrar só nos princípios a priori),
embora a experiência não consista, porém, em simples senti-
mentos, mas ainda em juízos.

No entanto, visto que nesta época filosófica e crítica, difi-
cilmente se pode levar a sério esse empirismo, e dado que ele
é proposto provavelmente apenas para exercício da faculdade
de julgar e para mais claramente elucidar, por contraste, a
necessidade de princípios racionais a priori, é possível, apesar
de tudo, ser-se grato para aqueles que intentam aplicar-se a
este trabalho, aliás, não justamente instrutivo.

(6) Nomes, que designam os adeptos de uma seita, suscitaram em todos
os tempos muitos chicanas; mais ou menos assim como se alguém dissesse:
N. é um idealista. Com efeito, embora ele não só admita, mas exija absolu-
tamente que às nossas representações das coisas /28 externas correspon-
dam objectos reais de coisas exteriores, quer, no entanto, que a forma da
intuição dessas coisas não dependa delas, mas do espírito humano.

/A 27, 28
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/29 Introdução

DA IDEIA DE UMA CRÍTICA
DA RAZÃO PRÁTICA

O uso teórico da razão ocupava-se dos objectos [Gegens-

tände] da simples faculdade de conhecer e uma crítica da
mesma, em relação a este uso, dizia justamente respeito à
pura faculdade de conhecer, porque esta levantava a suspeita,
aliás ulteriormente confirmada, de que com facilidade se
transviava para lá dos seus limites, entre objectos inacessíveis
ou até conceitos mutuamente contraditórios. O caso é já dife-
rente com o uso prático da razão. Neste [uso], a razão ocu-
pa-se dos princípios determinantes da vontade, a qual é uma
faculdade, ou de produzir objectos correspondentes às repre-
sentações, ou de se determinar a si mesma à produção dos
mesmos (quer o poder físico possa ou não /30 ser suficiente),
isto é, de determinar a sua causalidade. Com efeito, a razão
pode aqui pelo menos bastar para a determinação da vonta-
de e possui sempre realidade objectiva quando unicamente se
trata do querer. Aqui se põe, pois, a primeira questão: se a
razão se basta a si mesma para determinar a vontade ou se
ela pode ser um princípio de determinação apenas enquanto
empiricamente condicionada. Ora, aqui intervém um con-
ceito de causalidade justificado pela Crítica da razão pura,
embora não susceptível de qualquer representação empírica,
a saber, o de liberdade, e, se podemos agora encontrar razões

/A 29, 30
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para provar que, na realidade, esta propriedade convém à
vontade humana (e também à vontade de todos os seres racio-
nais), demonstrar-se-á não só que a razão pura pode ser
prática, mas que só ela, e não a razão empiricamente limita-
da, é incondicionalmente prática. Por conseguinte, temos de
elaborar uma crítica, não da razão pura prática, mas da razão
prática em geral. Pois, a razão pura, quando primordialmente
se tiver provado que existe uma assim, não precisa de crítica
alguma. É ela própria que contém a regra para a crítica de
todo o seu uso. A /31 crítica da razão prática em geral tem,
pois, a obrigação de impedir a razão empiricamente condicio-
nada de pretender fornecer exclusivamente o princípio de
determinação da vontade. O uso da razão pura, se está esta-
belecido que existe uma assim, é apenas imanente; o uso
empiricamente condicionado, que pretende a soberania ex-
clusiva, é pelo contrário transcendente e revela-se em exigên-
cias e ordens que ultrapassam totalmente o seu domínio, o
que é precisamente a relação inversa do que podia dizer-se
acerca da razão pura no uso especulativo.

No entanto, visto que é sempre a razão pura, cujo
conhecimento serve aqui de base para o uso prático, será
preciso que a divisão de uma crítica da razão prática seja
ordenada, nas suas linhas gerais, segundo a divisão da razão
especulativa. Devemos, pois, ter uma doutrina elementar e uma
metodologia da mesma; na doutrina elementar enquanto pri-
meira parte, uma analítica, como regra da verdade, e uma
dialéctica, como exposição e solução da aparência nos juízos
da razão prática. Na subdivisão, porém, da analítica, /32 a
ordem será por sua vez o inverso da que foi seguida na Críti-
ca da razão pura especulativa. Com efeito, na presente [Crí-
tica], iremos aos conceitos, começando pelos princípios, e dos
conceitos primeiramente iremos, se possível, aos sentidos; na
razão especulativa, pelo contrário, começámos pelos sentidos
e tivemos de terminar nos princípios. A causa disso reside,

/A 30, 31, 32
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por seu turno, no facto de termos agora a ver com uma
vontade e de havermos de considerar a razão não em relação
aos objectos, mas em relação a esta vontade e à sua causali-
dade; importa, pois, começar pelos princípios da causalidade
empiricamente incondicionada, após o que se pode fazer a
tentativa de estabelecer os nossos conceitos do princípio de
determinação de uma tal vontade, da sua aplicação a objec-
tos e, por fim, ao sujeito e à sua sensibilidade. A lei da causa-
lidade a partir da liberdade, isto é, um princípio prático puro,
constitui aqui inevitavelmente o começo e determina os ob-
jectos com os quais apenas ele se pode relacionar.

/A 32
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