KANT: MDRALIPA~ E POLITlCA.*
Karla Soares Casciio"

A critica ao formalismo da etica kantiana
ja e por demais conhecida. Incontestavelmente
trata-se de uma etica fundamentada em leisq
priori da raziio - constituindo 0 seu carater da
universalidade - que ordenam categoricamente
como devemos agir. Niio obstante, sabemos que
para Kant a moralidade esta inserida na raziio
no seu uso pratico, e que esta comporta tambem
o que denominamos
ser seu pensamento
juridico-polftico.
Apesar do nosso referido
fiI6sofo
ter separado
tiio cIaramente a
moralidade (a<;oes por dever) da legalidade
(a<;oesconforme 0 dever), 0 presente trabalho
visa averiguar ate que ponto poderfamos
encontrar no filosofia politica
de Kant
tentativas de supera<;iio do seu formalismo
moral.
Tentaremos expor, na primeira parte da
nossa comunica<;iio, 0 principio fundante da
moral kantiana, para, no segundo momento,
elaborarmos um possfvel "dialogo" com 0 seu
pensamento jurfdico-pol ftico .
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"Interpreta~jjes divergentes, na medida em
que exploram um aspecto do pensamento
kantiano, excluindo outros, podem ensinar
muito sobre as dijiculdades intemas do texto
analisado; 0 que e particularmente verdade no
caso da no~ii.ode direito, sua rela~ii.ocom a
nwral e a conceprii.o de liberdade." (Ricard..!!
Terra)

o tema proposto (para esta comunicaQao) exige
algumas consideraQoes antes mesmo de efetuarmos 0 seu
desenvolvimento.
Primeiro, para falarmos de moralidade, julgamos ser
necessflrio que a utilizaQaodo termo 'moral' seja explicitada. Por
'moral' tomaremos a detiniQao proposta por Kant na
'Fundamentac;iio da Metafisica dos Costumes'. No prefacio de tal
obra, Kant, ao distinguir a metafisica em Metafisica da Natureza
e -Metafisicados Costumes, nos diz que nesta 0 que prevalece saD
as leis da liberdade e que a sua ciencia e a etica, sendo a parte
empirica denominada de antropologia pratica e a parte racional
de moral. A moralidade e a conformidade da aQao com a lei
moral, segundo a qual 0 motivo da aQao esta no sentimento, de
respeito para com a propria lei.
Quanto ao termo 'politica', tentaremos aborda-Io no
contexto do pensamento juridico-politico kantiano; 0 que nos
levara a distinQao estabelecida por Kant entre as legislaQoes
moral e juridica. A legislaQao moral, alem de fazer da aQiiourn
dever, faz, ao mesmo tempo, deste dever um motivo. A legislaQao
juridica, como nos diz Kant em 'Doutrina do Diretto', e a "que
nao faz entrar 0 motivo na lei, que, consequentemente, permite
outro motivo a ideia do proprio dever. (...). A conformidade ou a

nio-COnfonnidade pura e simples de uma a¢o com a lei, sem ter
em conta os seus motivos, chama-se legalidade ou ilegalidade".l
E ja nos deparamos com 0 pr~blema estrutural do
tema, a saber: a implicaQao de uma possivel relaQao da
moralidade com a legalidade. Nao obstante, apesar da distin~o
entre esses dois termos, sabemos que tanto a moral formalista de
Kant como 0 seu pensamento juridico-politico estao inseridos no
ambito da razao, no seu uso pratico, e por pratica 0 referido
fil(>$()f()
~ntend~"md() ~qllil()qlle e p()$$ivel~l~ lip~r~d~",2
Assim, a rela~ao que 0 tema prop(')ee no sentido de
averiguar ate onde podemos considerar 0 pensamento juridicopolitico kantiano como uma exigencia para a realizaQiioobjetiva
das leis morais, enquanto leis da liberdade. Concordamos com
Herrero quando este afirma, em 'Reltgiiio e Historia em Kant',
que "toda filosofia pratica de Kant nada mais e do que uma
filosofia da liberdade".3
- .. . - -.Ini~i~~os a nossa abordagem, traQando a evolu~o
do conceito de liberdade na filosofia de Kant. Em seguida,
faremos uma leitura da 'Fundamental;iio da Metafistca dos
Costumes' em busca do principio fundante do formalismo moral.
Por tim, vislumbraremos a efetiva~o da moralidade no contexto
jutidico-politico.

Apesar de Kant conceber a liberdade como "a pedra
angular" de todo 0 sistema de uma razao pura que e em si mesma
pratica, "pois no tim de cpntas trata-se sempre de uma so e
1 KANT, Immanuel. Doutrina do Direito. TrM.: Edson Bini. Sao Paulo: leone,
Col. Fundamentos de Direito, 199J, p. JO-J 1.
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Alexandre Fradique Morujao. Lisboa: Fund~ao Calouste Gulbenkian, 3 ed.,
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mesma razao, que so na aplic~ao se deve diferenciar", 4 0
conceito de liberdade e apresentado inicialmente pelo filosofo, na
'Critica da Raziio Pura', como liberdade transcendental.
Nesta obra, inicio do criticismo kantiano, 0 professor
de metafisica da pequena cidade de Konigsberg, ao ser desperto
por Hume do seu 'sono dogmatico', passa a questionar se a
disciplina que lecionava era verdadeiramente uma ciencia. 0
sentido de uma averigua~o da metafisica tradicional no
pensamento kantiano, nao se caracteriza so como uma simples
nega~ao da mesma, mas antes, como um aprofundamento da
possibilidade de 0 conhecimento humano transcender os limites
fenomenicos da experiencia sensivel.
Para Kant 0 conhecimento racional puro, a priori, nao
esta associado ao transcendente, enquanto referencia ao Ser. Se
podemos afirmar que a filosofia transcendental kantiana
ultrapassa a experiencia sensivel, tambem podemos dizer que 0
transcendental e imanente, nao esta para alem do plano ontico /
plano da realidade.
A indaga~ao sobre a cientificidade da metafisica esta
diretamente relacionada ao que a razao pode ou nao conhecer.
Estamos no ambito da razao no seu uso teorico; e mesmo que
este nao seja 0 lugar de efetiva~ao da moralidade e da legalidade,
seria impossivel ignora-Io na busca do conceito (pratico) de
liberdade.
Na 'Critica da Raziio Pura' , somos levados a
conduir que a metafisica como ciencia e impossivel. Na esfera
do sensivel, nao temos acesso ao niunero. Nao obstante, a razao
humana esta sempre atormentada por questoes impostas pela sua
propria natureza, portanto, questoes inevitaveis. Para tais
questoes a nossa razao teorica "tambem nao pode dar respostas
por ultrapassarem completamente as suas possibilidades". 5
KM7, Immanuel. Fundamentacao da Metafisica dos Costumes. Trad.: Paulo
Quintela. Silo Paulo: Abril Cultural, Col. as Pensadores, 1980, p. 6.
5 KANT, Immanuel. Critica da Razao Pura. p. 3.
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Negar a cientificidade da metafisica nao e negar a
propria metafisica. A razao, ao fim de contas, esta sempre voltada
ao incondicionado. E nesta atitude defronta-se com a ideia de
liberdade transcendental. Transcendental porque nao encontra no
mundo fenomenico - mundo das leis determinadas e necessarias
da natureza - um objeto / fenomeno que corresponda a essa ideia.
Os fenomenos, como nos diz Gilles Deleuze, "esmo submetidos a
lei de uma causalidade natural (...) segundo a qual urn e 0 efeito
de outro ate ao infnito, ligando-se cada causa a urna causa
anterior". 6
A razao que e (mica, como ja afirmamos, volta-se
para 0 seu uso pratico. A razao pratica tern por subjacente a
seguinte indaga~ao: "Que devo fazer?"; portanto, refere-se ao agir
humano. E nesse contexto que podemos compreender a
afirma~ao de Herrero quando este nos diz que "a filosofia
kantiana atribui a praxis 0 primado sobre a filosofia teorica. E,
como tal, Kant parte do fato de que a razao pratica pode e deve
prescrever fins e metas que se devem realizar na historia como
carater obrigatorio".7
A passagem - da razao pura / teorica a razao pratica e 0 que possibilita a fundamenta~ao da metafisica, ainda que seja
uma metafisica moral. A liberdade, como ideia da razao, isto e,
como algo que nao podemos conhecer atraves da razao no seu
uso teorico, e a ratio essendi da lei moral e a "lei moral constitui
a ratio cognoscendi da liberdade".8 Assim sendo, atraves da lei
moral, participamos do mundo supra-sensivel, mundo nao mais
determinado pela lei da causalidade natural, mas 0 mundo da
causalidade por liberdade "como espontaneidade absoluta, como

6 DELEUZE,
Giles. A Filosofia Critica de Kant. Trad.: Germiniano Franco.
Lisboa: Edi¢es 70, 1991, p. 37.
7 HERRERO, Francisco Javier. Religiao e Hist6ria em Kant. p. 6.
8 KANT, Immanuel. Critica da Raziio Pnitica. Trad.: Artur Morao. Lisboa:
Edi¢es 70, Textos Filos6ficos, 1994, p. 12.

poder de come~ar por si mesma uma serie de coisas e estados
.
" 9
sucesslvos
.
Ao estabelecer a distin~ao entre as leis da natureza e
as leis da liberdade, entramos no ambito da moralidade kantiana.
Uma moral formal, fmto de uma razao monologica propria da
filosofia da consciencia, nos diria Habermas. E para
averiguarmos em que consiste 0 formalismo da moral de Kant,
obrigatoriamente recaimos na obra que possibilita a passagem da
'Critica da Raziio Pura' a 'Critica da Raziio Pratica', a saber: a
'Fundamenta¢o
da Metafisica dos Costumes'. Como afmna
Delbos: "Les Fondaments de la Metaphysique des moeurs sont Ie
premier ouvrage de Kant qui expose dans son ensemble la
doctrine morale de la philosophie critique; ils sont meme, vrai
dire, Ie premier ouvrage dans lequel Kant ait traile directement
,.
dle a mora 1,,10
et systematlquement
e .
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ponto de partida para se entender 0 principio
fundante da moralidade do nosso referido filosofo e a vontade.
Nao toda e qualquer vontade, mas precisamente a boa vontade.
Esta vontade kantiana esta inserida na razao no seu uso prMico: e
o que nos leva a agir conforme a representa~ao da lei. Portanto,
trata-se de uma vontade determinada nao por fatores empiricos,
mas por leis racionais a priori que the saD proprias segundo as
quais ela autodeterminara as suas a~oes. A boa vontade e uma
vontade legisladora e nao pode ser classificada I conceituada a
partir da sua utilidade - no sentido da realiza~ao de determinada
finalidade. A boa vontade e boa em si mesma, pelo seu proprio
querer.
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Afumamos anteriormente ser a boa vontade, em
conformidade com a razao, 0 que determinaria I legislaria as
a~oes. Nada mais poderiamos acrescentar, afirma Kant, sem "0
, em SI. 0 da boa vonta de.,,1l N-ao
conceito de dever que contem
podem ser consideradas ac;oes morais as que saD praticad~s por
inclina~oes imediatas, subjetivas, empiricas. A morahdade,
segundo Kant, e constituida pelas a~oes praticadas por dever, e 0
dever "e a necessidade de uma a~ao por respeito",12 por
obediencia a lei da razao.
Seguindo 0 raciocinio kantiano, nao podemos
fundamentar a moral a partir do conteudo de a~es empiricas, "ja
que foi tirado todo 0 principio material".130 valor moral da a~ao
realizada por dever nao esta no efeito que com ela se pretende
alcan~ar, mas no principio da vontade; tal principio antecede a
propria a~ao.
.
A moral kantiana exposta na 'Fundamenta{:iio da
Metqfisica dos Costumes' vai se apresentando como uma U?oral
formal: "todos os conceitos morais tern a sua sede e on gem
completamente a priori na razao",14portanto, estao presentes em
to~os os seres racionais. Isso e 0 que garante 0 carMer de
universalidade a moral de Immanuel Kant.
o valor moral de uma a~ao cumprida por dever esta
na maxima que a determina. A maxima "e 0 principio subjetivo
do querer,,15que guia a conduta do homem enquanto ser dotado
de razao. "Devo proceder sempre de maneira que eu possa querer
tamhem que a minha maxima se tome uma "I"el umversa f' . 16

Na segunda

parte da 'Fundamentar;iio',

0

nosso

filosofo continua construindo analiticamente a sua formula~ao, e
inicia retomando algumas considera~oes sobre 0 dever, ou
melhor, sobre as a~oes realizadas por dever - mesmo sabendo
que "nunca podemos penetrar completamente ate aos mobiles
secretos dos nossos atos, porque, quando se fala de valor moral,
nao e das a90es visiveis que se trata, mas dos seus principios
intimos que nao se veem".17
Em virtude de ter sua origem na razao pratica, 0
dever nao e determinado por experiencias concretas, empiricas. 0
homem, enquanto ser racional, age em conformidade com leis /
principios, porque e dotado de vontade. Tal 'vontade e a
capacidade de escolha daquilo que a razao reconhece como
necessariamente born. Nao obstante, a vontade nao e sempre
determinada pela razao, podendo seguir tambem inclina~oes da
sensibilidade. E necessario, portanto, que as leis da razao se
apresentem para a vontade como urn principio' objetivo: urn
mandamento. "A f6rmula do mandamento chama-se
imperativo". IS 0 imperativo estabelece a rela~ao entre a lei
objetiva, valida "para tOOo0 ser racional como tal,,19e a vontade
subjetiva. E expresso pelo verbo dever.
E Kant apresenta a distin~o entre 0 imperativo
hipotetico e 0 categ6rico. 0 imperativo hipotetico representa a
necessidade de urna a~ao como meio para se atingir determinado
fim. 0 imperativo categ6rico representa a necessidade de urna
~ao tendo como finalidade a si mesma. Enquanto 0 imperativo
hipotetico depende das circunstancias dadas, 0 imperativo
categ6rico e imico: "A1:e apenas se~do
uma maxima tal que
possas ao mesmo tempo querer que ela se tome lei universaf'.20

I dem, p. 119.
Idem, p. 124.
19 Idem.
20 Idem, p. 129.
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Se nao podemos agir moralmente tendo em vista a
satisfa~ao de urn desejo pessoal, entao resta ao ser racional agir
visando a urn objetivo de valor universal, a saber, 0 proprio
homem. 0 imperativo categorico nos diz para procedermos
sempre tratando a hurnanidade - tanto na nossa pessoa como na
pessoa dos outros - como urn fim em si mesma e jamais como
meio. 0 homem, que nao pode ser considerado urn mero
instrumento, e 0 legislador da lei moral no mundo social. Assim,
"a moralidade e a imica condi~o que pode fazer urn ser racional
urn fim em si mesmo, pois so pOTela the e possivel ser membro
leglslador no reino dos fins".21
Esta explicado 0 porque de 0 homem agir segundo
certas leis. A sua autonomia reside em ser 0 legislador ao mesmo
tempo que se submete a lei universal que ele designou para si.
Respeitar a lei pura pratica nao e urna sujei~ao heteronoma, mas
antes urn ato racional da vontade legisladora por respeito a toda
hurnanidade: e urn dever. "0 principio da autonomia e 0 imico
principio da moral".
Contudo, a ideia de autonomia na moral kantiana estil
necessariamente ligada a ideia da vontade e da liberdade. Nao
sem motivos Kant termina a segunda parte da 'Fundamenta9iio
da Metafisica dos Costumes' retomando 0 conceito de vontade
absolutamente boa, para, na terceira e Ultima parte, desenvolver
sinteticamente a ideia da liberdade, chave para a explica~ao da
autonomia da vontade.
Todo ser racional age segundo as representa~oes das
leis da razao, porque e possuidor de vontade livre, tern a
autonomia de agir a partir das leis que ele mesmo legislou. Ai
reside a sua liberdade. Enquanto urn ser dotado de razao, 0
homem nao estil apenas subordinado as leis determinadas do
mundo da natureza. 0 que leva 0 homem ao agir e a ideia da
liberdade produzida pela razao. So assim se pode falar da

liberdade, pois "nao sabemos demonstrar esta como algo real".23
A liberdade, entendida como ideia da razao, nao pode ter sua
realidade objetiva na experiencia, "ela vale somente como
pressuposto necessario da razao nurn ser que julga ter consciencia
duma vontade".24
A liberdade nao pode compreender so 0 seu aspecto
negativo: ausencia / independencia de determinayao sensivel;
mas, principalmente, a liberdade pode ser compreendida
positivamente como causalidade das leis que a razao legisla para
si mesma, "da (ao homem) uma lei universal, que chamamos a lei
moraf'.25

No ambito da moralidade, so podemos falar de uma
liberdade interna, a qual permite ao homem agir ou nao face aos
preceitos morais. 0 exercicio de tal liberdade interna requer
como (mica saida para superayao do formalismo moral sua
inseryao num contexto juridico e politico concreto. Concordamos
com Philonenko quando este nos diz, em 'L 'oeuvre de Kant - La

a

a

Philosophie Critique': "c'est grace
la politique et grace
la
politique seule que la morale kantienne cesse d'etre abstraite:
elle est Ie fondement solide qui interdit aux purs enonces moraux
de s 'evaporer,,?6

Para Kant, pensar a politica e pensar no antagonismo
da sociabilidade insociavel do homem. E pensar no convivio das
diversas liberdades salvaguardando, ao mesmo tempo, 0
exercicio da moralidade (conseqiientemente, a liberdade
individual), ainda que pela for~a do Direito.
Idem, p. 151.
I dem, p. 159.
2~ KANT, Immanuel. Critica da Razao Pratica, p. 43.
26 PHILONENKO,
A. L'oeuvre de Kant - La philo sophie critique, tome II morale et politique. Paris: 1. Vrin, 4 ed., 1993, p. 59-60.
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o ser humano possui uma tendencia natural a viver e
realizar-se em sociedade, mas tambem faz parte de sua natureza a
destrui~ao da mesma sociedade e 0 isolar-se dos demais membros
da es¢cie. A insociabilidade que acarreta 0 isolamento e
conseqfiencia de uma tensao permanente propria do convivio
social num estado de natureza.
Poderiamos dizer que 0 estado de natureza kantiano e
urn estado de hostilidade, guerra de todos contra todos, ainda que
em potencialidade. E urn estado de 'alegalidade' em virtude da
ausencia de um arbitro, de uma autoridade / poder comurn.
Conseqfientemente, a rela~ao entre os individuos e regulada
exclusivamente por interesses proprios / privados.
Esta estabelecido 0 conflito. Considerando a natureza
egoista do homem, como se efetivaria,no convivio social, a
liberdade de todos os membros da sociedade?
Com a propensao a guerra, 0 estado de natureza e urn
estado inseguro, instavel, mas, principalmente, provisorio. Faz-se
necessario 0 surgimento de um estado peremptorio, que vise "0
fim de todas as hostilidades,,27 e garanta 0 direito privado, ou
seja, a liberdade de cada individuo.
Nao podemos esquecer que 0 pensamento politico de
Kant esta enquadrado no modelo jusnaturalista, mesmo
considerando as suas particularidades. E a saida para 0 impasse
anterior talvez esteja no pacta social voluntario. UIDa vez
instituido 0 contrato, esta constituida a legitima~ao do poder
politico. 0 contrato e a conjunyao de todas as vontades
particulares com vista. ao estabelecimento de uma vontade
comum e urna legislayao gera!. E 0 fundamento juridicoconstitutivo do Estado. Lembramos que, em Kant, 0 contrato nao
se refere a urn momenta historico situado, mas, tal qual a
liberdade, e uma ideia da raz.ao.
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27 KANT, Immanuel.
'A paz Perpetua'. Trad.: Artur Moriio. In: A Paz
Perpetua e outros Opilsculos. Lisboa: EdiorOes10, 1988, p. 120.
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que surge 'posteriormente' ao contrato e a
sociedade civil. Nela a relayao estabelecida e entre os que
mandam e os que obedecem, mas 0 direito privado (que comporta
a liberdade individual) e garantido juridicamente pelo direito
publico; assim, na sociedade civil esta assegurada a liberdade.
Como afirma Bobbio, "0 fim Ultimodo Direito e a liberdade (...).
A razao ultima pela qual os hornens se reuniram em sociedade e
constituiram 0 Estado, e a de garantir a expressao maxima da
propria personalidade, que nao seria possivel se urn conjunto de
normas coercitivas nao garantisse para cada urn urna esfera de
liberdade, impedindo a violayao por parte dos outros. (...). Aqui 0
direito e concebido como urn conjunto de lirnites as liberdades
" d""d
"" . 28
In
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Da liberdade intema, ayOes executadas por dever,
passamos a liberdade extema, ayoes executadas conforme 0 dever
- separayao entre a moralidade e a legalidade. E e so no contexto
da liberdade extema (ambito da sociedade civil) que podernos
compreender a seguinte afirmayao kantiana: "0 homem e urn
animal que, quando vive entre os seus congeneres, precisa de urn
senhor",29 mesmo que seja para assegurar a llberdade, a
igualdade e a independencia, de cada rnernbro da sociedade,
enquanto homem, sudito e cidadao. Para Kant, a COnstituiy30
republicana tern como fundamento estes principios.
E atraves da liberdade da vontade que 0 hornem
kantiano sai do estado de hostilidade. Por dever de salvaguardar a
sua liberdade ele passa a agir nao sOpor dever - de acordo com
as exigencias formais da lei pura pnitica -, mas conforme 0 dever

28 BOBBIO,
Norberto. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant.
Trad.: Alfredo Fait. Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia, Co!'
Pensamento Politico; 63, 1984, p. 73.
29 KANT, Immanuel. 'ldeia de uma Hjstoria Unjversal com um propOsUo
Cosmopobta'. Trad.: Artur Morao. In: A paz Perperua e outros Opusculos.
Lisboa: Edi~oes 70, 1988, p. 28.

_ tal como com as exigencias no contexto social concreto -, na
busca de urna paz perpetua.
Com eteito, demonstrada a impossibilidade teoricoexplicativa daliberdade m 'Crftica da Razao Pura', ela constitui,
para Kant, 0 fundamento da razao no seu uso pnitico. So a
realizayao concreta do dever moral nurn contexto socio-politico
determinado e capaz de tomar efetiva a lei pura pnitica.

