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Resumo

Na busca de compreender os fundamentos do fenômeno jurídico, dois aspectos merecem atenção: a noção
de Estado e o conceito de Direito. Um dos pensadores mais relevantes sobre o tema é Immanuel Kant. Este
artigo procura evidenciar o entendimento kantiano do Direito como instrumento para a compatibilização das
liberdades, sendo tal entendimento associado à idéia de Estado racional, segundo o qual se busca uma existên-
cia harmônica.
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1. Introdução

O presente texto é resultado de uma pesquisa, fomentada pela Faculdade Pio XII, que buscou relacionar
Direito e Filosofia enquanto esferas do pensamento que se entrelaçam. Dentro deste projeto, foi realizado um
grupo de estudos, com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca de textos clássicos da filosofia do
Direito, sobretudo a obra “Metafísicas dos Costumes”, de Immanuel Kant. Diante destas atividades, a partir de
um recorte metodológico, restou como proposta para encerramento deste ciclo de estudos a construção de um
texto. Sendo assim, os alunos pesquisadores, sob a orientação do professor, escreveram este artigo, a fim de
esclarecer - de maneira acessível aos estudantes que iniciam o estudo dos fundamentos do Direito - o que é o
Estado e o que é o Direito, segundo o pensamento de Kant.

Nascido em Königsberg, Prússia (atual Kaliningrado), no dia 22 de Abril de 1724, Kant raramente deixou
as imediações de sua terra natal, onde morreu em 1804. Como professor acadêmico produziu uma grande
quantidade de obras, as quais são divididas, ordinariamente, em três grandes grupos: epistemologia, estética e
razão prática.

No que tange à epistemologia, refletindo o dogmatismo num paralelo com a perturbação causada pelas
idéias de David Hume – filósofo empirista inglês - sobre os “poderes causais”, Kant publica a “Crítica da Razão
Pura”, onde constrói sua teoria do conhecimento através do questionamento de como são possíveis juízos
sintéticos a priori. Invertendo o ponto de partida gnosiológico, do objeto para o sujeito, Kant formula a estru-
tura através da qual é possível conhecer, ou seja, as formas e categorias segundo as quais o sujeito cognoscente
percebe o mundo fenomênico. Metaforicamente, é como se Kant identificasse as “fôrmas” contidas no sujeito,
que são preenchidas pela experiência, resultando na atividade cognitiva da realidade.

Por seu turno, o cerne do pensamento estético kantiano vem exposto na obra “Crítica do Juízo”. Nela, o
autor em foco visa compreender como a experiência de apreciação do real se dá através de um juízo reflexivo,
isto é, a co-pertinência entre universal e particular, numa vivência contemplativa, impulsiona o sujeito a
perceber, de maneira não conceitual ou lógica, a finalidade da natureza enquanto harmonia entre sujeito e
mundo. Este finalismo se apresenta na reflexão acerca da beleza ou do ordenamento da natureza.

Por fim, a razão prática é tratada em inúmeros escritos de Kant, porém, como referência tem-se a “Crítica
da Razão Prática”. É neste campo que o autor trabalha a razão em relação ao agir humano, inclusive em
sociedade. Kant demonstra que é possível construir uma moral que possa ser universal, que advenha da razão,
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e que não se ocupe, primordialmente, com os ele-
mentos materiais ou empíricos.

Este artigo, ao focar na explicitação da noção de
Direito e de Estado em Kant, se atém ao último cam-
po apresentado do pensamento kantiano, qual seja: a
razão prática. O filósofo alemão em debate constrói
sua reflexão do Direito e do Estado sob um questiona-
mento incessante a respeito do agir humano em soci-
edade, conforme será demonstrado no decorrer da
exposição.

Antes de adentrar nos pontos mais específicos
do trabalho, vale ressaltar que entender o que é o
Estado, o que é o Direito e suas relações foi, para
muitos filósofos, tema de longos trabalhos e nem
sempre bem sucedidos. Immanuel Kant foi um dos
que obteve êxito em tratar deste tema, a ponto de,
até os dias atuais, proporcionar grandes discussões.
Para chegar à idéia de Estado e de Direito, Kant
constrói uma filosofia considerada uma crescente em
direção à idéia de moralidade - que, conseqüente-
mente, leva a vários desdobramentos como: liber-
dade, autonomia, legislação interna, dentre outros.
O que precisa ser acentuado é que o fundamento
do Direito e do Estado está, de tal maneira, imbri-
cado na questão da moralidade, que se torna indis-
pensável uma incursão nesta base de sustentação.
Sendo assim, para entender como Kant elaborou sua
teoria do Direito e do Estado, é necessário entender
a moral para, em seguida, adentrar no objetivo cen-
tral deste trabalho.

2. Moralidade

Na primeira frase de seu livro “Fundamentação
da Metafísica dos Costumes”, Kant levanta que “nem
neste mundo nem fora dele, nada é possível pensar
que possa ser considerado como bom sem limitação, a
não ser uma só coisa: uma boa vontade”.5 Mas asse-
vera em seguida que “a boa vontade não é boa pelo
que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar
qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo
querer, isto é, em si mesma”6.

A boa vontade como produto da razão não é a
melhor forma do homem para chegar a seu fim –
entendendo-se por fim do homem a felicidade, ou
seja, sua conservação e bem-estar –, sendo assim,
seria melhor deixar que seu instinto o guiasse. Mas
se nós nos deixássemos guiar peremptoriamente por
instintos, estaríamos descaracterizando nossa quali-
dade de seres racionais. Portanto, para Kant, o agir
moral deve ser pautado na razão, sendo movido pela
boa vontade e não por inclinações. Em outras pala-
vras, agir moralmente é agir de forma tal que se bus-
que uma vontade boa, não por inclinação, mas por

dever. Esta é uma definição formal de moralidade,
numa conexão com o dever, idéia esta que exclui as
inclinações internas e busca agir de acordo com a
razão, e por isso, possui, segundo Kant, em si a boa
vontade.

Como já foi dito, a vontade está sujeita às con-
dições subjetivas das inclinações, como, por exem-
plo, a busca pela felicidade; no entanto, o agir mo-
ral, muitas vezes, não seguirá o mesmo caminho que
o da busca da felicidade, o que pode levar o indiví-
duo a valorar suas possibilidades e, em seu julga-
mento, escolher agir de forma a saciar suas inclina-
ções, deixando de agir moralmente. Exemplificati-
vamente, posso levar minha família à desgraça ao
testemunhar verdadeiramente numa Ação Penal.
Neste exemplo deixa-se de lado um agir estratégi-
co, a fim de que prevaleça a moralidade - embora tal
caminho não resulte na felicidade.

Dentro do contexto do agir, a ação que é objeti-
vamente necessária, mas sofre taxação das inclinações,
e que esteja em conformidade com as leis objetivas,
vai ser chamada por Kant de obrigação. E quando esta
ação é necessária e constitutiva de uma vontade, cha-
ma-se mandamento. Dado que a vontade não obriga-
toriamente estará paralela à necessidade objetiva da
ação, a fórmula deste mandamento chama-se impera-

tivo7.
A necessidade de coadunar a boa vontade com as

inclinações, e ponderar as imperfeições subjetivas da
vontade do indivíduo com as leis objetivas do querer,
em geral são expressas na fórmula do imperativo.

Uma ação objetivamente necessária, possivelmen-
te boa e que encerra em si mesma a finalidade de seu
cumprimento é chamada de imperativo categórico.

Assim, Kant constrói o conceito do imperativo
categórico:

Como tenho subtraído a vontade de todos os
estímulos que pudessem afastá-la do cumpri-
mento de uma lei, nada mais resta a não ser a
legalidade universal das ações em geral, essa
que deve ser o único princípio da vontade, isto
é: devo agir sempre de modo que possa querer
também que minha máxima se converta em lei

universal.8

Retirando-se toda a subjetividade do agir, por não
fornecer elementos válidos para a moral, e somente
lançando mão da razão, é que a ação moral pode exis-
tir, pois pode se tornar universal.

 A conduta moral kantiana buscava ser universal,
pois, quando descreve o imperativo categórico, de-
monstra que a ação, para ser moral, está condicionada
à universalidade do ato, isto é, enquanto fim em si
mesmo, o agir deve poder ser praticado por todos.
Portanto, a fórmula do imperativo categórico é: “age
só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo
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querer que ela se torne lei universal”9.
No entanto, não somente a razão incide sobre a

vontade, e Kant admite isso:

O homem sente em si mesmo um forte contra-
peso contra todos os mandamentos do dever
que a razão representa como tão dignos de res-
peito: são suas necessidades e inclinações, cuja
inteira satisfação compreende-se sob o nome

de felicidade.10

E quando o agir é bom por ter em vista algum
propósito, um agir estratégico buscando determinado
fim, é chamado de imperativo hipotético. Vejamos:
se ao encontrar uma carteira com alguma quantia, bus-
co o dono na esperança de obter alguma recompensa,
estou agindo bem para alcançar recompensa no cum-
primento, ou seja, um imperativo hipotético. Mas ao
contrário, quando busco o dono por ter a convicção
interna de que estou agindo bem e que este é o certo,
e não porque busco alguma recompensa, o motor de
minha ação é um imperativo categórico, pois busco
agir simplesmente por querer estar de acordo com o
dever.

Portanto, podemos concluir que moralidade para
Kant é agir segundo uma máxima, que deve ser uni-
versal, e buscar somente na ação o seu valor, ou seja,
em si mesma. Logo, se é o próprio homem quem cria
a lei que irá seguir, não sendo necessário cumprir de-
terminações de outrem ou de qualquer fator exterior
ao próprio agir, este, segundo Kant, é livre, pois se é
cumpridor das leis que ele mesmo gera é livre para
agir da forma que considera melhor, segundo a razão.
Este é o conceito formal da autonomia da vontade,
agir segundo legislação interna, que coincide com o
conceito de moralidade.

Em contraposição, qualquer ação que seja guiada
por um princípio ou norma que não seja oriunda da
vontade de agir segundo a razão é denominada hete-
ronomia: agir segundo legislação externa que coinci-
de com o conceito de legalidade, como será visto.

3. Legalidade

Até então foi visto que a conduta moral é um
imperativo interno que por ser criado por aquele que
a obedece, o torna livre. No entanto, Kant assevera
que há a possibilidade de, na busca de atendermos a
nossas máximas – ou mesmo sofrer pelas nossas incli-
nações –, o indivíduo pode cometer atos que afetarão
a liberdade de outro individuo, daí nasce a necessida-
de de uma legislação externa.

Um dos principais princípios da doutrina kantia-

na é a autonomia da vontade que se dá através da
possibilidade de agir de acordo com sua própria legis-
lação. Quando Kant fala da legislação externa e da
doutrina do Direito, ele busca garantir que externa-
mente o indivíduo não será impedido de exercer seu
próprio arbítrio. E esta é a liberdade externa.

A doutrina de Kant define que o Direito cuidará
das relações externas ou interpessoais; das escolhas
que estas pessoas farão em suas relações; da forma
destas escolhas11. Neste contexto, Kant define Direito
como:

(...) soma das condições sob as quais a escolha de
alguém pode ser unida à escolha de outrem de

acordo com uma lei universal de liberdade.12

Decorre disso que toda a ação que for capaz de
coexistir com a liberdade de todos, de acordo com
uma lei universal, será então justa para Kant. Este é o
princípio universal do Direito, do qual deriva a sua lei
universal, a saber: “age externamente de modo que o

livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberda-

de de todos de acordo com uma lei universal”.13

Devemos notar que a definição de Direito de Kant
é colocada em relação à liberdade externa do outro.
Desta forma, não haverá somente o interesse interno
em agir de forma correta, pois o não cumprimento do
preceito o levará a atingir o arbítrio de outra pessoa
que poderá exigir a readequação da conduta. Este po-
derá ser forçado a corrigir sua conduta. De imediato,
essa coerção pode gerar uma situação paradoxal: como
o Direito pode ser coercivo se sua finalidade é a liber-
dade? Kant afasta este paradoxo colocando a possibili-
dade de coerção como uma necessidade para a reorga-
nização da lei universal do Direito, pois se o exercí-
cio de sua liberdade é obstáculo para a de outrem, a
coerção é exercício de liberdade do lesado para corri-
gir o excesso cometido contra ele.

A proteção feita por Kant à liberdade se explica
pelo fato de alegar que este é o único direito inato:

A liberdade (a independência de ser constran-
gido pela escolha alheia), na medida em que
pode coexistir com a liberdade de todos os ou-
tros de acordo com uma lei universal, é o único
direito original pertencente a todos os homens

em virtude da humanidade destes.14

Kant desdobra o direito inato à liberdade em vá-
rios outros como derivados deste primeiro: igualdade
inata, ser irrepreensível (até que pratique algum ato
que afete direitos, não causou dano a ninguém), e algo
como “liberdade de agir” (como por exemplo, comu-
nicar idéia a alguém, cabendo a cada um acreditar ou
não).
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Portanto, Kant se preocupa, fundamentalmente,
com a impossibilidade da moral, por si só, impor cer-
tas condutas. Diante disto, torna-se imprescindível a
proteção coerciva do único direito inato, o direito à
liberdade, a fim de que seja criado um ambiente soci-
al harmônico. A proteção garantida pelo Direito será
associada à idéia de Estado enquanto constituição da
condição civil, conforme será, a seguir, demonstrado.

4. Direito Privado e Direito
Público e a Intercessão
entre Estado e Direito

A primeira distinção que deve ser feita para que
se entenda a Doutrina do Direito, quando se refere ao
Direito Privado e ao Direito Público, é que Kant, quan-
do cita o primeiro, faz menção ao Direito Natural e
quando menciona o segundo, o Direito Civil.15

O Direito Privado visa o estado de natureza, onde
as relações são somente individuais independentes de
autoridade superior. O Direito Público visa a condi-
ção civil, onde as relações entre indivíduos e entre
Estado e indivíduo são reguladas por uma autoridade
superior.

Além desta distinção, o Direito Privado e o Di-
reito Público se diferenciam por suas fontes. O Direi-
to Natural tem sua fonte na razão e nas relações entre
pessoas; e o Direito Civil é da vontade do legislador -
em conformidade com o Direito Natural.

Kant, ao colocar esta distinção, cria um problema
para a juridicidade do Direito Privado, visto que sen-
do o estado de natureza um momento social despro-
vido de força estatal (estado destituído de justiça)16, a
coerção, medida necessária para proteger a vontade
livre, não é aplicada, fazendo com que o Direito Pri-
vado corra o risco de não ser considerado. Mas Kant
soluciona este aparente problema dizendo que este é
um estado provisório. O estado de natureza é um pe-
ríodo que antecederá o estado civil, onde a organiza-
ção do estado trará força à aplicação da lei, dando ga-
rantias peremptórias aos direitos dos indivíduos.

Desta forma, a necessidade de buscar a condição
civil se dá pela obrigação de garantir a liberdade de
cada sujeito, uma vez que no estado de natureza, pela
ausência de um poder superior que exerça a coerção,
corre-se o risco do não cumprimento da lei universal
do Direito. A partir disto, Kant diz que o estado de
natureza é causa onde o estado civil é conseqüência.

A assertiva acima fica ainda mais evidente atra-
vés da análise da posse, segundo o que foi nomeado
por Kant como o meu e teu externo. Isto, pois não há
como garantir, de maneira definitiva, a posse do que
é meu ou teu externamente no estado de natureza,

tendo em vista a possibilidade iminente de conflitos,
dado que não há a coerção do Estado, ficando cada um
responsável em proteger o que é seu.

A posse definitiva de algo só pode se dar através
da posse jurídica ou inteligível, pois é somente quan-
do algo que é meu continua meu, mesmo quando não
está em minha posse, sendo esta somente jurídica ou
inteligível. A posse do estado de natureza é somente
provisória, tendo em vista que somente perdura en-
quanto o objeto da posse está sob meu domínio, não
sendo possível preservá-la juridicamente.

Kant coloca:

“(...) estou obrigado em relação a todo o outro a
me abster de usar o que é externamente seu,
pois a obrigação aqui surge de uma regra uni-
versal que tem a ver com relações jurídicas

externas”.17

Esta passagem do estado natural para o estado ci-
vil é para Kant uma obrigação moral, pois não pode o
homem manter-se num estado em que ninguém está
seguro da prepotência do outro.

O dever moral de passar do estado de natureza
para o estado civil é explicado por Kant, citado por
Bobbio:

“a união de muitos para qualquer fim comum...
é encontrada em qualquer pacto social: mas
uma união que seja fim em si mesma (fim que
cada um deve ter) e que portanto constitua o
primeiro dever incondicional de qualquer rela-
ção externa dos homens em geral... é encontra-
da somente numa sociedade que esteja em es-
tado civil, ou seja, a ponto de  constituir-se em
um corpo comum. O fim que em tal relação
externa é dever em si, é também a suprema
condição formal... de todos os outros deveres
externos, é o direito dos homens a se constituí-
rem sob o império de leis públicas coercitivas,
segundo as quais possa ser reconhecido para
cada um o seu e cada um possa ser garantido

contra qualquer atentado por parte dos outros”.18

Apesar da necessidade colocada por Kant do de-
ver de migrar do estado de natureza para o estado
civil, ou do Direito Natural para o Direito Civil, não
quer dizer que um substitua o outro. Ao contrário, Kant
coloca que o Direito Civil se integra com o Direito
Natural, positivando-o. O estado civil utiliza o Direi-
to Natural tornando-o público e organizando a coer-
ção, elemento importante ao império da lei e garantia
da liberdade dos sujeitos.

5. Conclusão

Diante do acima exposto, verificou-se a impor-
tância, dentro da razão prática kantiana, da moral, a
qual deve servir de base para o agir humano. Todavia,
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a moral isoladamente é incapaz de regular a vida em
sociedade. Desta incapacidade, o Direito se mostra
como uma ferramenta indispensável para que, exter-
namente, ocorra a união das vontades dos mais varia-
dos sujeitos da sociedade. Em outras palavras, a noção
kantiana de Direito pode ser resumida como um con-
junto de leis, impostas pelo Estado, com caráter coer-
citivo, a fim de possibilitar a coexistência em socie-
dade sem a violação da liberdade individual – sendo
esta liberdade, de acordo com Kant, uma lei universal
a ser preservada.

O Direito, enquanto busca de uma sociedade
harmônica, é consumado com a passagem do estado
de natureza para a condição civil – o que, conforme
destacado, é uma obrigação moral. É só após a consti-
tuição do Estado que o Direito ganha um status pe-
remptório, posto que no estado de natureza a proviso-
riedade dos direitos é marcante, dado que não exis-
tem critérios sólidos e seguros para a proteção dos di-
reitos dos indivíduos. Logo, faz-se necessário erigir o
Estado, a fim de que seja evitado o conflito entre von-
tades opostas e a provisoriedade dos direitos, sendo,
portanto, necessário um poder externo e distinto das
vontades individualizadas para dirimir eventuais cho-
ques entre os indivíduos.

Assim, restou demonstrado o fundamento do fe-
nômeno jurídico conforme um autor clássico, qual seja:
Immanuel Kant. Ficou claro como, frustrado o alcance
da moral, o Direito tem papel decisivo no comando
social, sendo tal instituição aperfeiçoada numa condi-
ção estatal. Sob outro enfoque, o Estado emerge como
estrutura indispensável ao convívio social humano,
aplicando o Direito como um instrumento de atuação
e garantidor da finalidade estatal.
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