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admitiu que era preciso maior coragem para atirar do 

que para servir de alvo.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objeto a análise do conceito de liberdade no âmbito da filosofia 

kantiana, traçando considerações iniciais sobre sua presença na teoria penal desenvolvida pelo 

autor, bem como sobre a repercussão do conceito kantiano de liberdade na fundamentação do 

Direito penal. Para tanto, este estudo cuidará ainda da análise do conceito de iluminismo 

(Aufklärung), assim como dos fundamentos, dos limites e do alcance do conceito de Direito 

para Kant, principalmente no que diz respeito ao direito penal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho não possui a intenção de salvar o mundo. O objeto deste trabalho se delimita ao 

conceito de liberdade no âmbito da filosofia kantiana. O trabalho não possui, ainda, qualquer pretensão de 

esgotar seu objeto. Pretende-se traçar aqui algumas considerações iniciais sobre o conceito de liberdade, desde o 

horizonte inaugurado pela filosofia moral crítica de Immanuel Kant.  

O interesse que determina a escrita deste é o de circunscrever as fronteiras do conceito de liberdade 

para o autor: o âmbito no qual ele se encerra, tornando-se possível e sua importância no desdobramento da 

Filosofia do Direito kantiana. Já na primeira Crítica da Razão Pura, em 1781, Kant tece reflexões sobre o que se 

dá entre liberdade e a lei; para o autor: 

 

Uma constituição da máxima liberdade humana, segundo leis que façam com que a 

liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade dos outros...é pelo menos uma 

ideia necessária, que tem de ser posta a fundamento não só do primeiro projeto de 

uma constituição política, mas também de todas as leis.
2
 

 

A reflexão coloca a liberdade em um lugar central e expõe ainda a necessidade de fundamentar todo e 

qualquer projeto de constituição política e legal neste conceito; é sobre essa ideia de liberdade de que se pretende 

falar aqui; trata-se de um estudo que coloca para si a pergunta sobre a fundamentação da liberdade.  

Para tanto, há a necessidade de se debruçar sobre conceitos que são caros ao pensamento kantiano; em 

primeiro lugar, pretende-se tratar do conceito de Iluminismo (Aukflärung), uma vez que, historicamente, Kant 

pertence à época do Iluminismo europeu, cujas disposições e tarefas humanas fundamentais, incluída dentre elas 

a liberdade, permanecem válidas ainda hoje, ainda que a orientação geral desta época tenha se fragilizado em 

alguns aspectos, como o da descrença no progresso constante da humanidade e na ideia de que homem poderia 

dominar todas as coisas.  

Há também a necessidade de esboçar os princípios metafísicos da doutrina do Direito no 

desenvolvimento do conceito racional de Direito. Cuida-se aqui de trabalhar as determinações metodológicas 

mais importantes de sua filosofia do Direito, uma filosofia crítica cujo desenvolvimento está atrelado à 

determinação fundamental de conceitos e princípios, uma vez que, como ciência independente da experiência, a 

Filosofia do Direito não pode substituir nem o legislador, nem o juiz ou o erudito em Direito, mas estes 

dependem da fundamentação de princípios a priori do Direito, em que a constituição e as leis se provam como 

racionais.  

Amparado pela reflexão acerca do Iluminismo e do conceito racional de Direito, o terceiro momento 

deste estudo pretenderá tratar do conceito de liberdade na filosofia Kantiana desde sua relação com a filosofia 

moral defendida pelo autor, bem como de seu lugar na fundamentação metafísica da filosofia do Direito.   

Ao lado de Deus, do ser e da verdade, a liberdade apresenta-se como um problema fundamental à 

humanidade. Ao menos, desde as origens do pensamento ocidental, sua essencialidade para a vida humana é 

revelada através dos ecos das revoluções e guerras travadas sob sua égide, bem como pelos textos que compõem 

as páginas das constituições e códigos cuja escrita foi inspirada em seu significado transcendental e, ao mesmo 

tempo, imanente ao espírito humano. Esta dimensão transcendente da liberdade, que encontra nas formas 
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religiosas sua expressão e dramaturgia, é bem descrita por Michel Foucault em um artigo sobre a Revolução 

Iraniana, escrito em 1979: 

 

Todas as formas de liberdade adquiridas ou reivindicadas, todos os direitos a 

que se dá valor, mesmo a propósito de coisas aparentemente sem maior 

importância, certamente encontram nessa ruptura um último ponto de 

ancoragem, mais sólido e mais próximos dos direitos naturais. Se os poderes 

não são absolutamente absolutos é porque além de todas as resignações e 

todas as coerções, além de todas as ameaças, violências e persuasões, existe 

a possibilidade desse momento em que a vida não muda mais, em que os 

poderes nada mais podem, e onde, diante dos patíbulos e das metralhadoras , 

os homens se sublevam.
3
 

 

A sublevação, tema do texto de Foucault, situa-se dentro e fora da história, sendo impensável ao 

Direito capturá-la e a transpor para disposições do código; todavia, é este turbilhão de reivindicação, 

independente da forma na qual se apresenta, um dos possíveis responsáveis para a construção das concepções de 

Direito. É deste horizonte de liberdade que antecipa o Direito e ao mesmo tempo lhe é constitutivo que este 

trabalho pretende falar; sua relevância para a ciência do Direito, em sua face normativa e positivista, é quase 

nenhuma; todavia, é em face de uma concepção de Direito que espreita ao mesmo tempo as relações sociais e as 

disparidades entre os sujeitos de direito, que este trabalho encontra seu lugar. O estudo ao qual este trabalho se 

desafia é outro: ele cuida da tentativa de reaproximação dos antigos sonhos que um dia o Ocidente conheceu, 

quando se pretendia inscrever a figura da liberdade sobre o solo da política.  

O estudo do conceito de liberdade nos apresenta diversos pontos de partida, rupturas e conexões, em 

virtude da apropriação feita pelos estudiosos e pela sociedade em geral, além da miríade de possibilidades que 

coloca para aquele que a ele se dedica, tão gigante é tal conceito para a vida humana que para dar conta de uma 

pequena parcela de suas teias, precisamos delimitar muito bem o tema, e por isso, nos dedicamos aqui ao estudo 

da liberdade na filosofia Kantiana. O que também se apresenta problemático, tendo em vista que o autor trata da 

liberdade nos mais diversos momentos de sua obra, dessa forma, precisamos desde já delimitar o alcance deste 

trabalho, no sentido de que o trabalho acerca do conceito de liberdade, na filosofia kantiana dedicar-se-á ao 

estudo desta em sua relação com o Direito, em especial, com o Direito Penal.  

Dentro da ciência do Direito, a liberdade encontra-se no ponto que antecede o dispositivo, preceito 

fundamental do Estado Democrático de Direito; tal força antecipatória e invisível conduz abstratamente todo o 

sistema jurídico e, ao mesmo tempo, deveria ter sua efetividade na prática, no prosaico das relações jurídicas 

entre particulares, ou entre os indivíduos e o Estado. Este mesmo prosaico, em que se efetua a máxima liberdade 

também oferece as maiores violações à sua constituição. Particularmente neste País, a tradição histórica revela 

tanto as lutas travadas no campo político para alcançar garantias às minorias – como a liberdade de crença e a 

liberdade de locomoção – quanto à lenta e gradual transição de um governo autoritário a um regime político 

democrático, que marcou o fim do século XX no Brasil; batalhas em favor do fim das torturas e do respeito pelas 

liberdades individuais também dão lugar a lutas em favor do voto direto e da saída de um regime militar de 

exceção.  

Para o estudo do conceito de liberdade na filosofia do Direito Racional desenvolvida por Immanuel 

Kant, o trabalho contará com três partes fundamentais: primeiramente, em virtude da complexidade do tema, 
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almeja-se fazer um apanhado da obra do filósofo, retratando os principais conceitos de seu trabalho, o contexto 

histórico em que viveu e sua importância não só para o Direito, mas principalmente para a filosofia. Neste 

mesmo capítulo, tratar-se-á do conceito de Aukflärung (Iluminismo) para Kant, tendo em vista que, 

historicamente, foi nesta época de ebulição de concepções filosóficas e científicas que o autor viveu e 

desenvolveu sua obra. O escopo desta parte da pesquisa está em retratar o conceito de Aukflärung, especialmente 

em sua ligação com o próprio conceito de liberdade. 

Em um segundo momento, a pesquisa pretende se voltar para os princípios metafísicos da doutrina do 

Direito no intuito de melhor abordar o seu conceito racional de Direito, a partir da leitura da primeira parte da 

Metafísica dos Costumes, intitulada Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito; o enfoque se 

justifica pela necessidade de compreender os pressupostos do conceito racional de Direito para o filósofo, bem 

como o lugar da liberdade neste sistema.  

Seguindo a reflexão acerca do Aufklärung, o presente estudo pretende tratar do conceito de liberdade 

aplicado à filosofia do Direito e do Estado na obra de Immanuel Kant, desde sua relação com a filosofia moral 

defendida pelo autor e de seu lugar na fundamentação metafísica da filosofia do Direito.  

Ainda que a Filosofia do Direito e do Estado, de Immanuel Kant, com sua fundamentação do Direito 

do Estado, a partir de conceitos a priori, mostra-se um importante pensamento do Estado e do Direito. Por isso, 

este trabalho pretende desenvolver a pergunta pela fundamentação do conceito de liberdade para Immanuel Kant 

que, anos antes da Revolução Francesa, já defendia um Estado de direito com limitações fundamentais de toda 

dominação, podendo ser considerado um eminente teórico de uma política da liberdade.  

Deve ser observado, desde já, que, postas à parte as sutilezas que podem ser forjadas sobre a verdade, 

o tempo e a evolução, permanece, contudo, o fato de que tratar historicamente um pensamento é ir contra seu 

projeto mais fundamental, sua ambição mais essencial, é subtrair-lhe sua dignidade e sua essência próprias de 

pensamento.   

Por fim, convém assinalar que o presente trabalho dedica-se ao estudo de textos filosóficos escritos há 

pelo menos dois séculos, o trabalho da compreensão filosófica sobre tais textos teve por objetivo não apenas o 

interesse histórico, lendo a obra de Kant, podemos encontrar ainda verdades atuais e talvez, poderíamos ainda 

considerá-las, eternas, é possível, naturalmente, considerar que a filosofia de Kant traduz a consolidação da 

burguesia liberal, mesmo assim, nas universidades da américa latina, em um país muito distante da Alemanha, 

seja geográfica ou mesmo metafisicamente, ainda é possível discutir os princípios iluministas e verifica-los como 

presentes e formadores das teorias estatais de imputabilidade. Como seria possível explicar a emoção causada 

pela leitura dos capítulos dedicados à fundamentação da liberdade a quem não participa das cortes soberanas e 

nem ostenta o domínio dos meios de produção? Talvez, desde já, seja necessário admitir que as condições 

históricas não são capazes de dar conta de toda a realidade e que certas verdades em filosofia escapam ao tempo.  

 

 



 

CAPÍTULO I – KANT E SUA ÉPOCA 

 

“Kant não possui outra bibliografia  

senão a história do seu filosofar.” 

Otfried Höffe (2004) 

 

 

1.3. A Pergunta pelo Esclarecimento (Aufklärung
4
) 

 

 

 

No inverno de 1783, Immanuel Kant publicou um ensaio na Berlinische 

Monatsschrift, cujo objeto era a resposta à pergunta O que é o Esclarecimento. No texto, resta 

tematizada a questão da finalidade interna ao processo histórico. Talvez pela primeira vez na 

modernidade, como indica Michel Foucault (1994, p. 679), a questão do presente, da 

atualidade do agora, se faz coloca. Kant dispõe-se a responder O que é esta época à qual 

pertenço? 

A questão respondida por Kant neste texto concentra-se naquilo que é este presente, 

ela se dedica ao estudo da determinação de um certo elemento do presente que o autor cuida 

de reconhecer, distinguir e decifrar no meio de todos os outros, trata, dessa forma, daquilo que 

no presente faz sentido para a reflexão filosófica. Na resposta que Kant dá à questão sobre o 

esclarecimento, o autor mostra de que forma esse elemento torna-se o portador e o signo de 

um processo que diz respeito não só ao pensamento, mas que se dedica a mostrar em que e 

como aquele que fala enquanto pensador, cientista, filósofo, enfim, enquanto homem, ele 

mesmo faz parte deste processo e, além disso, como o papel a ser desempenhado por ele se dá 

ao mesmo tempo enquanto ator e elemento. Para Michel Foucault: 

 

Parece-me que se viu aparecer no texto de Kant a questão do presente como 

acontecimento filosófico ao qual pertence o filósofo que fala. Se se considera a 

filosofia como uma forma de prática discursiva que tem sua própria história, parece-

me que com esse texto sobre a Aufklärung, vê-se a filosofia – e penso que não forço 

as coisas demais ao dizer que é a primeira vez – problematizar sua própria 

atualidade discursiva: atualidade que ela interroga, como acontecimento, como um 

acontecimento do qual ela deve dizer o sentido, o valor, a singularidade filosófica e 

no qual ela tem que encontrar ao mesmo tempo sua própria razão de ser e o 

fundamento daquilo que ela diz. Deste modo, vê-se que, para o filósofo, colocar a 

questão de seu pertencimento a este presente não será de forma alguma a questão de 

sua filiação a uma doutrina  ou a uma tradição, não será mais simplesmente a 
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questão de seu pertencimento a uma comunidade humana em geral, mas seu 

pertencimento a um certo nós, a um nós que se relacione com um conjunto cultural 

característico de sua própria atualidade. 
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A interrogação sobre a modernidade que Kant inaugura pode ser encarada como um ponto de ruptura 

que decorre de um processo histórico amplo, tem-se aqui uma época que nomeia-se a si própria, que se situa em 

relação ao seu passado e futuro designando o que deve ser feito no interior de seu presente.  

A Aufklärung, é uma palavra alemã etimologicamente composta pelo prefixo auf, que significa em 

direção a, por; e por outra palavra Klärung, cujo significado é clarificação, purificação, iluminação. Podendo-se 

inferir que o significado mais literal é colocar-se em direção à iluminação, à luz. Nesse movimento de colocar-

se em direção à clarificação, não fica admitida qualquer autoridade que não se sustente à luz da Razão, é isso que 

Kant parece defender quando em seu texto, logo no primeiro parágrafo determina que: 

 

Esclarecimento [Aufkärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 

mesmo é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento 

sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade 

se a causa dela não e encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão ou 

coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere Aude!  Tem 

coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do Esclarecimento 

[Aufklärung]
6
 

 

É possível depreender da análise kantiana sobre a Aufklärung que ela mesma é um processo efetuado 

pela razão humana efetua para sair do estado de menoridade, conforme determinado pelo autor, a submissão do 

pensamento individual – ou de um povo – ao poder tutelar de outrem. Conhecida também como Época das 

Luzes, a Auflkärung é o tempo que formula seu lema e preceito e determina para si própria o que deve ser feito, 

questiona-se sobre sua própria atualidade.  

A pergunta, respondida em 1783, não foi esquecida por Kant, nem poderia, tendo em vista que esta 

pergunta diz respeito à toda época vivida pelo autor; tanta força possuía tal questionamento sobre a Aufklärung 

da qual Kant e seus contemporâneos faziam parte que, em 1798, outro texto emergiu tendo por fio condutor, 

desta vez, a Revolução.  

Em 1798, dá-se a publicação da coletânea O Conflito das Faculdades, que é composto por três 

dissertações que versam sobre a relação entre as diferentes faculdades que constituem a Universidade. A segunda 

dissertação, em especial, tematiza o conflito entre as faculdades de Direito e de Filosofia, para o autor, as 

relações entre a filosofia e o direito ocupam-se da seguinte questão: Existe um progresso no gênero humano? 

Para responder este questionamento, o autor ressalta que é necessário determinar a existência de uma possível 

causa – origem/motivo – deste progresso e, uma vez demonstrada a existência desta causa, é preciso que seja 

verificado que ela atua efetivamente para o alcance deste progresso, é fundamentalmente importante que seja 

destacado um acontecimento que demonstre que a causa atue realmente, conforme destacado por Foucault:  

 

Não é suficiente que se siga a trama teleológica que torna possível o progresso, é 

preciso isolar, no interior da história, um acontecimento que tenha valor de signo 
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[...] de uma causa, de uma causa permanente, que ao longo da história guiaram os 

homens pela via do progresso.
7
 

 

Contudo, será que de fato seria possível existir esse acontecimento rememorativo, demonstrativo e 

prognóstico de um progresso que permita levar o gênero humano em sua totalidade? Kant afirma que esse 

acontecimento existe de fato, é a revolução. Na passagem em que a indica como o acontecimento que tem o 

valor de ruptura, Kant escreve: 

 

Não espereis que este evento consista em altos gestos ou delitos importantes 

cometidos pelos homens, em razão de que o que era grande se torna pequeno ou o 

que era pequeno torna-se grande, nem em antigos e brilhantes edifícios que 

desaparecem como que por magia, enquanto que em seu lugar surgem outros como 

que saídos das profundezas da terra. Não se trata de nada disso.
8
  

 

Com a referida passagem, Kant indica que não é nos grandes acontecimentos que o signo 

rememorativo, demonstrativo e prognóstico deve ser buscado, mas, justamente, nos acontecimentos 

imperceptíveis, desprovidos de grandiosidade. Pode parecer paradoxal buscar na revolução justamente aquilo 

que é mais discreto, menos ruidoso: o que seria esse tal acontecimento que não é perceptível? A resposta de Kant 

indica que não é esse aspecto da revolução que faz sentido, o autor destaca que o que constitui no acontecimento 

um valor rememorativo, demonstrativo e prognóstico não são as façanhas revolucionárias, mas a maneira pela 

qual a revolução aparece para seus espectadores, aqueles que dela não participam diretamente, mas que a 

assistem e que se deixam arrastar por ela, voluntária ou involuntariamente. Assim, não é o transtorno 

revolucionário que constitui a prova do progresso, para o autor: 

 

Pouco importa se a revolução de um povo cheio de espírito, como a que vimos perto 

de nossos dias, pouco importa se ela triunfa ou fracassa, pouco importa se ela 

acumula miséria e atrocidade até um ponto tal onde um homem sensato que a refaria 

com a esperança de ter êxito não resolveria nunca, entretanto, tentar a experiência a 

esse preço. 

 

Não sendo o fracasso ou sucesso da revolução o tema de sua compreensão, onde seria possível buscá-

lo? Para o autor, o que faz sentido e é constitutivo do signo do progresso é que, em torno da revolução “há uma 

simpatia de aspiração que beira o entusiasmo.” Não importa a revolução em si, mas aquilo que se passa no 

interior dos que são seus espectadores e não dos seus agentes ativos, tal entusiasmo em relação com a revolução 

é conceituado por Kant como uma disposição moral da humanidade, a qual manifesta-se de duas formas: 

primeiramente, no direito que todos os povos tem de se dar a constituição política que lhes convêm; e, depois, no 

princípio conforme o direito e a moral de uma constituição política que evite, em razão de seus princípios, toda 

guerra ofensiva. 

Quando Kant desloca da centralidade da revolução seus grandes feitos e direciona seu olhar para os 

espectadores dela, ele também está considerando os dois elementos da disposição moral da humanidade – 

constituição política escolhida livremente pelos homens  e cuja finalidade é afastar-se da guerra – que ocupam 

espaço privilegiado  junto à Aufklärung, sendo esta, junto da revolução os dois acontecimentos que fornecem 

uma outra consideração sobre todo o campo político e metafísico: a revolução é antes o que finaliza e continua o 

processo da Aufklärung, nas palavras de Kant: 
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Eu sustento que posso predizer ao gênero humano, sem espírito profético, a partir 

das aparências e signos percussores de nossa época, que alcançará esse fim, isto é, 

chegará a um tal estado que os homens possam se dar a constituição que eles querem 

e a constituição que impedirá a guerra ofensiva, de tal modo que, a partir de então 

estes processos serão recolocados em questão. Um tal fenômeno na história da 

humanidade não se pode mais esquecer, posto que revelou na natureza humana uma 

disposição, uma faculdade de progredir, de maneira tal que político algum poderia, 

mesmo que por meios sutis, separá-la do curso anterior dos acontecimentos, somente 

a natureza e a liberdade reunidas na espécie humana seguindo os princípios internos 

do direito estariam em condições de anunciar ainda que de uma maneira 

indeterminada e como um acontecimento contingente. 
9
 

 

Ao estudar a significação da revolução, enquanto parte do processo de Aufklärung, Kant atribuí a 

ela a característica de ser um acontecimento de tamanha importância, de forma a dialogar intimamente com os 

interesses da humanidade, sua influência se estende sobre todas as partes do mundo, por poder ressurgir na 

memória do povo sobre circunstâncias favoráveis e ser recordado nos momentos de crise. Porém, há um risco em 

que a revolução sempre pode incorrer, trata-se da rotina, mas Kant supera este desafio, ressaltando que enquanto 

a revolução é acontecimento, seu conteúdo carece de importância e sua existência comprova uma virtualidade 

permanente que não é passível do esquecimento, conforme destacado por Michel Foucault: “para  história 

futura, é a garantia da continuidade da mesma, de um passo para o progresso.” (FOUCAULT, 1984, pp. 687). 

Enfim, o que está em questão quando Kant escreve sobre a revolução e sobre a Auklärung é sua 

própria atualidade. Tratam-se de dois pontos de inflexão sobre os quais debruçaram-se a maior parte dos 

filósofos que o sucederam, durante a maior parte da filosofia moderna. Michel Foucault, destaca que a reflexão 

inaugurada por Kant: 

 

Depois de tudo, me parece que a Aufklärung, amo mesmo tempo, como 

acontecimento singular inaugurador da modernidade europeia e como processo 

permanente que se manifesta na história da razão, no desenvolvimento e instauração 

de formas de racionalidade e de técnica, a autonomia e a autoridade do saber, não é 

simplesmente para nós um episódio na história das ideias. Ela é uma questão 

filosófica, inscrita, desde o século XVIII, em nosso pensamento. Deixemos com sua 

piedade aqueles que querem que se guarde viva e intacta a herança da Aufklärung. 

Esta piedade é claramente a mais tocante das traições. Não são os restos da 

Aufklärung que se trata de preservar, é a questão mesma deste acontecimento e de 

seus sentidos (a questão da historicidade do pensamento universal) que é preciso 

manter presente e guardar no espírito como o que deve ser pensado. 
10

 

 

Quando Foucault fala da Aufklärung é possível percebê-la como o problema histórico pertinente à 

razão que atravessa o pensamento filosófico desde Kant, pelo menos. A Aufklärung em encontro com a 

revolução, considerada como ponto de inflexão: ruptura e descontinuidade na história, provocam às ciências 

humanas – principalmente à filosofia e ao direito - o questionamento acerca daquele sentimento de revolução 

citado por Kant, o entusiasmo para com a revolução que não se confunde com a própria revolução e que coloca 

para nós, enquanto estudiosos e enquanto viventes, a questão sobre a nossa atualidade mesma, e o que nela é 

possível, para Foucault, este questionamento consiste em uma analítica do presente, uma ontologia de nós 

mesmos.  
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1.4. A Filosofia Moral e a Filosofia do Direito no Século XVII 

 

 

O pensamento fundante da filosofia do Direito e do Estado de Kant está exposto desde sua Crítica da 

razão pura; porém, é apenas na Metafísica dos Costumes, publicada no ano de 1797, que o autor se dedica a uma 

investigação sistemática e abrangente do tema. A primeira parte da obra é dedicada ao estudo dos “Primeiros 

Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito”; entendendo doutrina do Direito como um sistema dos princípios 

constitutivos do Direito, Kant fundamenta as limitações do domínio, estabelece para a ideia moderna dos direitos 

humanos o mais elevado padrão de medida e desenvolve os pressupostos filosóficos do direito privado e do 

direito público – da propriedade, do Estado como instância de garantia e de arbitragem para a propriedade e a 

pena criminal. 

A tradição iluminista contemporânea ao autor não é posta de lado em seu pensamento jurídico e 

estatal; todavia, assim como na crítica da razão pura e da razão prática, não basta a Kant a integração dos 

elementos metodológicos e temáticos do aufklärung e, selecionando elementos racionais de seus predecessores – 

principalmente Grócio, Hobbes e Rousseau –, segue sua ideia fundamental da filosofia como conhecimento a 

priori e crítica racional prática, com sua legislação independente da experiência, fundamentando o Direito e o 

Estado a partir de princípios de uma razão jurídico-prática pura. Sua filosofia política pertence ao direito 

natural, sendo este compreendido como um direito racional crítico. Conforme exposto pelo professor HÖFFE 

(2005): 

 

O Direito com suas instituições básicas de propriedade, Estado e pena criminal, diz 

Kant, não se deixa deduzir da experiência que o homem tem de si mesmo e do 

mundo. Pois a experiência não é somente mutável, mas além disso, muito duvidosa. 

Também na fundamentação – não na aplicação – do Direito, ela é mãe da ilusão. 

 

A Filosofia do Direito de Kant não é nenhuma doutrina dogmática pré-crítica, mas uma filosofia 

crítica que desenvolve aquele conceito racional de Direito, que tem para a legislação positiva o significado de 

um supremo padrão de medida crítico-normativo. Kant sabe que a filosofia está limitada à pequena parte da 

determinação fundamental de conceitos e princípios. Como a ciência independe da experiência, a filosofia do 

Direito não pode substituir nem o legislador nem o juiz ou erudito em Direito; por outro lado, estes dependem do 

filósofo e de sua fundamentação de princípios a priori do Direito, em que a constituição e as leis se provam 

como racionais. 

Nesta égide, os elementos empíricos não assumem nenhuma função de fundamentação, eles 

especificam apenas o âmbito da aplicação do Direito; contudo, sem elementos empíricos gerais, uma doutrina 

filosófica do direito não tem êxito. Kant vê o conceito de Direito como “um conceito puro, todavia, proposto 

para a práxis”(Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, VI p. 205). Assim, há absoluta impossibilidade de 

propor um sistema completo de Direito – da incompletude do direito/direito inacabado, sempre por se fazer, de 

caráter tardio – do mesmo modo como na Doutrina da Virtude e na filosofia das ciências naturais, Kant fala 

apenas de primeiros princípios metafísicos da Doutrina do Direito. 

O Direito desenvolve-se a partir da realidade, e não de determinações conceituais. A realidade do 

Direito possui dois pontos de vista: por um lado, não se trata de um conceito de experiência, mas de um conceito 

de razão; de outro, o conceito de razão, à diferença da Doutrina da virtude, não se refere a orientações internas 



(disposições de ânimo), mas à liberdade externa na convivência. O primeiro ponto de vista é normativo e 

apriorístico, o segundo, descritivo em um sentido mais amplo, contudo de natureza não meramente empírica; o 

conceito fundamental de direito sai-se bem com a ausência de elementos empíricos. 

Na interpretação kantiana, apenas a comunidade entre Direito e Moral, em sua simultânea diferença, 

permite uma compreensão adequada do Direito: em oposição a um anarquismo filosófico, não é nenhum sinal de 

irrazão que entre os homens dominem relações de direito e não de ausência de Direito. Em contradição com um 

positivismo jurídico estrito e com um decisionismo político, não se permite que as relações de direito sejam 

formadas arbitrariamente. Elas, em concordância com a frase de Hobbes auctoritas non veritas facit legem, não 

são deixadas ao arbítrio de um soberano absoluto, mas, antes, se ligam a princípios de direito suprapositivos 

como sua irrenunciável base de legitimação. Por outro lado, deve-se rejeitar aquela moralização tendencialmente 

totalitária, segundo a qual Direito e Estado devem promover a moralidade (ou virtude) de seus cidadãos. 

O elemento descritivo, todavia não-empírico, no conceito de Direito contém a condição de aplicação: 

o problema cuja solução se chama Direito. Kant diz que o Direito deve, antes de toda experiência, possibilitar a 

convivência das pessoas; quando se refere à pessoas, designa todo sujeito capaz de imputação, de modo que 

possa ser ele mesmo autor de suas ações e que, neste sentido, é livre. O Direito concerne à liberdade exterior, 

independentemente do necessário arbítrio de fazer ou deixar de fazer algo a outro, não à liberdade interna ou 

moral, à independência da vontade de impulsos necessidades e paixões.  

Numa perspectiva social, as necessidades e interesses – aspectos internos – só possuem relevância 

jurídica se eles determinam a ação e se manifestam na liberdade externa, para onde o Direito se aponta. A 

comunidade jurídica não é, para Kant, uma comunidade de solidariedade entre indigentes, senão uma 

comunidade de liberdade entre sujeitos responsáveis. Finalmente, para Kant, os deveres da humanidade não são 

da competência do Direito: “A forma melhor de governo não é aquela em que se vive o mais comodamente 

possível (eudaimonia), senão em que se garante maximamente o direito ao cidadão.”
11

 

Um Estado que se baseia no princípio da felicidade trata seus cidadãos, com suas ideias diversas 

de felicidade, como crianças e menores, dessa forma:  “O soberano quer tornar o povo feliz segundo as suas 

próprias ideias e transforma-se em déspota; o povo não se quer deixar privar da pretensão humana à própria 

felicidade e torna-se rebelde.”
12

 

 O Estado Social e de bem-estar não representa a justiça política. Assim que o abandona ou reduz a 

sua função de garantir a liberdade em favor da promoção da felicidade, o Estado se torna injusto. As leis que 

servem para a felicidade dos cidadãos são legítimas, quando muito, como meios para “garantir o estado 

jurídico...tanto no interior como contra os inimigos externos.”
13

 

Como condições para aplicação do Direito só conta a própria ação livre, não a atitude que está na base 

dela. Questões de atitude interna não têm relevância jurídica: o conceito kantiano de direito exclui todo aquele 

direito baseado em disposições morais e toda fiscalização de atitudes internas. 

Como o direito é o conjunto das condições sob as quais a liberdade de um se torna compatível com a 

de todos os outros, é juridicamente legítima – lícita – toda ação que seja conciliável com a liberdade dos outros, 

segundo leis universais. O Direito não é uma instituição aleatória e, menos ainda, arbitrária entre os homens; é 

algo necessário. Isso não significa que qualquer prescrição jurídica seja lícita, ou até obrigatória. Há um critério 
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pelo qual todas as leis positivas são julgadas a respeito de sua legitimidade. São racionais ou inteiramente 

legítimas apenas aquelas prescrições jurídicas que garantem, conforme leis estritamente universais, a 

compatibilidade da liberdade de um com a de todos os outros.  

A coação só é legítima se possibilita a legítima liberdade de ação, legítima só é a coação que impede 

uma injustiça; toda coação que, por sua vez, passa deste limite é uma injustiça.  O conceito racional do Direito 

não implica só a faculdade coercitiva, mas também – de modo complementar – a ideia dos direitos humanos. Os 

direitos humanos são aqueles que competem a todo ser humano como tal, independentemente de circunstâncias 

pessoais, de constelações políticas e de condições históricas. Como é juridicamente lícita toda ação que seja 

compatível com a liberdade de todos os outros, compete a todo homem, em virtude de sua humanidade, aquele 

grau de liberdade que possa coexistir com a liberdade de qualquer outro, conforme uma lei universal (KANT, p. 

237). A liberdade compatível com a liberdade de todos os demais é o único direito humano; poder-se-ia dizer, 

também, o único critério de todos os direitos humanos. Como em Rousseau (Du contrat social, cap. I, 1), a 

liberdade não é adquirida. Ela compete ao homem antes de todos os atos jurídicos, ela lhe é congênita (em 

sentido jurídico, não biológico). Mas, como precisa Kant, congênita não é a liberdade ilimitada, mas só aquela 

liberdade externa que é compatível com a mesma liberdade de todo outro, segundo leis universais.  

Desta feita, a doutrina filosófica do Direito baseada no princípio racional da convivência se divide, 

segundo Kant, nas duas seções principais do direito privado e do direito público. À diferença de Hobbes e 

Rousseau, Kant expõe o direito privado antes do público, dando assim maior força jurídica ao direito natural.  

 

 

CAPÍTULO II – O HORIZONTE DA LIBERDADE NO PENSAMENTO KANTIANO 

 

2.1. A Liberdade e a Lei Moral 
 

 

A leitura da terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes nos revela a tentativa do 

autor de deduzir a lei moral a partir da razão e através do conceito de liberdade, o que demonstra uma virada no 

pensamento do autor, tendo em vista que anteriormente, na Crítica da Razão Prática, Kant nos propõe que é 

impossível qualquer dedução da lei moral e a considera, desta forma, ser esta lei um fato da razão. A importância 

desta virada para o estudo do conceito da liberdade nas  fronteiras do pensamento kantiano é fundamental porque 

o autor, na Fundamentação, demonstra uma dedução da lei moral com base na necessidade de pressuposição da 

ideia de liberdade. 

A virada radical do pensamento kantiano sobre a fundamentação da lei moral e, do conceito de 

liberdade exige dos leitores do autor a necessidade de optar por um caminho. O consenso escolhido, desta forma, 

foi pela proposição apresentada na Crítica da Razão Prática, esta posição possui três pilares marcantes: 

primeiramente, o fundamento último de toda filosofia moral é a própria consciência da lei moral como um fato 

da razão; em segundo lugar, não é possível qualquer dedução da lei moral a partir de nenhuma outra instância; 

finalmente, a partir da lei moral estabelece-se o conceito de liberdade. 

Fica clara a íntima ligação entre os três pilares, bem como sua complementaridade. Deste modo, a 

consciência da lei moral é tomada enquanto um fato da razão principalmente porque não pode ser deduzida de 

qualquer outra instância. Nas palavras do autor: 



 
Pode-se chamar a consciência desta lei fundamental um fato da razão também 

porque não se pode derivá-la de dados precedentes da razão, por exemplo, da 

consciência da liberdade – pois esta não nos é dada antes – , mas porque ela se nos 

impõe por si mesma como proposição sintética a priori que não se baseia em 

nenhuma intuição, nem pura nem empírica.
14

  

 

A ideia de que a consciência da lei moral é um fato da razão requer atenção, uma vez 

que o modo como o autor articula os fundamentos da moralidade na Crítica da Razão Prática, 

bem como o arcabouço da própria filosofia moral kantiana é proveniente, em última instância, 

da validade desta tese. A partir da consciência da lei moral como fundamento único da razão, 

a razão prática pura constitui seu domínio próprio, já que a razão teórica foi obrigada a 

reconhecer seus limites, desta forma, a constituição da esfera prática repousa inteiramente 

sobre a consciência da lei moral. Por isso, a ideia de que o fundamento último da reflexão 

moral é o fato da razão prática pura tem como cerne a tese de que é impossível deduzir a lei 

moral, o que é tratado por Kant na seguinte passagem que possuí por título “Da Dedução dos 

Princípios da Razão Prática Pura”: 

 

Ademais, a lei moral é dada como um fato da razão pura, do qual somos conscientes 

a priori e que e apoditicamente (evidentemente) certo, mesmo que não encontrasse 

na experiência nenhuma dedução, por qualquer esforço da razão teórica, 

especulativa ou empiricamente sustentada.
15

 

 

É indubitável que a analítica da Crítica da Razão Prática deve estabelecer que a razão pura é prática 

tendo a lei moral se validado completamente como lei da razão prática pura. A radicalidade do pensamento de 

Kant está em, ao invés de propor uma dedução da lei moral, o autor apresenta uma garantia anunciada como uma 

espécie de credenciais da lei moral, na qual trabalha o conceito da liberdade de modo que este cumpre uma 

função central, não como ponto de partida para a dedução da lei moral e sim como pressuposto, antecedente, 

âmbito da proveniência da mesma. Partindo do princípio de que a lei moral não pode ser deduzida de qualquer 

outra instância, ela é agora posta como um princípio da dedução da liberdade como uma causalidade da razão 

pura, a liberdade é, desde esta convicção, um pressuposto necessário à lei moral, abono de sua validade no 

sistema da razão pura. 

Quando do prefácio da Crítica da Razão Prática,  o autor anuncia outra vez a dimensão fundamental 

do conceito de liberdade para a totalidade do sistema da razão pura: “na medida em que sua realidade está 

demonstrada por uma lei apodítica da razão prática” (Crítica da Razão Prática, A4). Tal lei da razão prática que 

evidencia-se é a lei moral, é a partir dela que é possível, no pensamento kantiano, demonstrar a realidade da 

liberdade. O autor completa esta consideração estabelecendo, ainda no prefácio, que a lei moral é a ratio 
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cognoscendi da liberdade, expressão que designa aquilo que nos permite conhecer a coisa, constituindo-se o 

fundamento de seu conhecimento.   

A razão pura especulativa apenas pode mostrar, em relação ao conceito de liberdade, que não detém 

qualquer dado que lhe permitisse demonstrar sua impossibilidade, isto significa dizer que a razão especulativa 

não pode sustentar qualquer pretensão de conhecimento sobre a liberdade: a liberdade não pode ser conhecida, 

sendo possível, todavia, pensá-la. Por isto, quando o autor estabelece a lei moral como a ratio cognoscendi da 

liberdade, ele dá um passo em direção à afirmação da liberdade, mesmo que a liberdade não possua um 

fundamento de conhecimento, o esforço de Kant está em revestir a liberdade de um fundamento de 

conhecimento inteiramente novo e que não é visto pela razão teórica, neste sentido: “Pois se não fosse antes 

claramente pensada a lei moral em nossa razão, nunca nos consideraríamos no direito de pressupor algo assim 

como a liberdade (mesmo que essa não se contradiga”(Critica da Razão Prática, A5). A razão prática pura 

apresenta como a lei moral um fundamento novo para o conhecimento e, principalmente, para a afirmação da 

liberdade, uma vez que, sem ela, a lei moral sequer se encontraria em nós. 

A lei moral, em sua dimensão de validade, não somente estabelece a realidade da liberdade, como 

condição sine qua non, mas inclusive apresenta a positividade de uma lei válida para o domínio entreaberto da 

liberdade. A crítica da razão especulativa sedimenta o campo para a crítica da razão prática, ao defender o 

conceito de uma causalidade livre contra todos os possíveis ataques da razão teórica. Assim, o conceito de 

liberdade que se coloca no centro dessa relação de complementaridade entre a razão prática e a razão 

especulativa, de acordo com o autor, no prefácio da Crítica da Razão Prática:  

 

O conceito de liberdade, na medida em que sua realidade está demonstrada por uma 

lei apodítica da razão prática, constitui agora o fecho de toda a construção de um 

sistema da razão pura, mesmo da especulativa.
16

 

 

 

Complementando aquilo que havia sido anteriormente defendido pelo autor na 

Crítica da Razão Pura, a Critica da Razão Prática retoma a primeira, oferecendo-lhe uma 

cotação que só é possível no campo prático. A ideia da liberdade é um conceito da razão 

teórica, a qual, em sua derradeira inclinação na direção de encontrar as razões últimas é 

obrigada a admitir a possibilidade de uma causalidade livre e incondicional. Porém, na 

experiência vigora plenamente o princípio da causalidade natural e condicional, sendo 

impossível encontrar nela qualquer exemplo de uma causalidade livre. A Crítica da Razão 

Prática nos permite estabelecer a seguinte interpretação daquilo que a Crítica da Razão Pura 

buscava realizar no que tange ao conceito de liberdade: 

  
Assim, só podemos defender o pensamento de uma causa agindo livremente, por 

termos mostrado que não se contradiz considerar todas as suas ações como 

fisicamente condicionadas, na medida em que são fenômenos, e ainda assim, ao 

mesmo tempo, considerar a causalidade das mesmas, na medida em que o agente é 

um ser inteligível, como fisicamente incondicionada.
17
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Com relação ao conceito de liberdade, a Crítica da Razão Prática adota uma posição defensiva, 

procurando resguardar o lugar – para ela vazio – de uma ordem inteligível contra os ataques que possam vir dos 

opositores que consideram as explicações condicionais do entendimento exclusivas: “Esse lugar vazio é 

preenchido agora pela razão prática pura por uma determinada lei da causalidade em um mundo inteligível – 

através da liberdade –, a saber, pela lei moral”(KANT, Crítica da Razão Prática, A85).  Fica observado no 

decorrer da segunda Crítica inúmeros trechos que insistem nessa característica de complementaridade das 

realizações das duas Críticas, assim, para o estudo do conceito de liberdade é fundamental que fique mapeado o 

que Kant, na Crítica da Razão Pura, efetivamente fez em relação ao conceito de liberdade e correlacionar com 

seu correspondente na Crítica da Razão Prática. 

 

2.2. A autonomia da vontade e o imperativo categórico: o respeito à lei é possível? 

 

 

 

No âmbito da filosofia moral kantiana,  com frequência o imperativo categórico é 

visto como um princípio moral, porém é preciso desdobrar esta tese para melhor entender o 

significado, na ética kantiana, da questão dos princípios. Em resposta à busca de um conceito 

e padrão de medida supremos para qualquer agir moral, Kant oferece enquanto resposta o 

Imperativo Categórico. Contudo, isto é insuficiente para dar conta de sua questão moral que 

procura também o fundamento último da possibilidade de ação conforme o conceito e o 

padrão de medida; para esta questão, Kant apresenta a autonomia da vontade enquanto 

condição de possibilidade de agir moralmente. Trata-se do princípio da subjetividade moral: a 

capacidade de autodeterminar-se segundo princípios postos por si mesmo. O imperativo 

categórico nomeia o conceito e a lei sob os quais a autonomia da vontade se estabelece, 

enquanto esta possibilita o cumprimento das exigências do imperativo categórico. Para o 

professor Guido de Almeida: 

O ponto central da filosofia moral kantiana, que é a explicação do dever moral como 

um imperativo categórico, está baseado na ideia de que não depende de nosso 

arbítrio ter ou não ter obrigações morais, muito embora dependa de uma decisão 

nossa agir ou não em conformidade com elas. Com efeito, diferentemente das 

obrigações que dependem de nosso arbítrio e que podemos criar fazendo promessas 

e fechando contratos, as obrigações morais parecem existir  para nós, queiramos ou 

não nos conformar a elas.  Qual é o fundamento dessas obrigações incondicionais e 

por que não podemos desconhecê-las é uma questão central, senão a questão, 

poderíamos dizer,  da filosofia moral.  Aqui também a resposta kantiana parece-me 

plausível e mesmo, arrisco-me a dizer, a única possível, a saber: porque isso é uma 

condição do valor que nos atribuímos e da consciência que temos de nós mesmos 

como seres racionais.
18
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Contudo, a ideia de um dever incondicional é a mais difícil de fundamentar na filosofia moral 

kantiana, porque requer necessariamente que se pense a motivação moral como independente de todo móvel ou 

estímulo sensível, portanto, de tudo o que se possa desejar e até mesmo da aspiração à felicidade.  Partindo desta 

concepção, a ideia do motivo moral só possui sentido se atribuímos à vontade o poder de se determinar 

independente de qualquer condição sensível, o que exige, porém, que as ações sejam pensadas sob condições que 

não podem satisfazer enquanto objetos do conhecimento empírico. Dessa forma, fica claro porque a ideia do 

imperativo moral como um imperativo incondicional está diretamente associada a um conceito não-empírico ou 

“transcendental” da liberdade de nossa vontade. 

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o conceito de liberdade possui a função de um 

conceito liminar, por meio do qual um imperativo prático puro é pensado como possível por indicar para uma 

segunda ordem de consideração na razão. Do ponto de vista do inteligível, pode-se compreender como um ser 

racional finito é capaz de se interessar pelas ideias da razão e seus princípios práticos-puros.  Uma vontade 

afetada sensivelmente – ou seja, através de contingências – pode sentir-se submetida a um imperativo categórico 

apenas na medida em que deseja efetivamente o que a razão pura em seu uso prático lhe apresenta. Para que seja 

possível pensar o princípio da moralidade em Kant, é preciso também enfrentar o problema do interesse pela 

moralidade, posto assim na perspectiva adequada, poderíamos nos perguntar aqui: Por que respeitamos às leis? 

Respondendo uma questão bem próxima a essa, Kant prepara seus leitores para enfrentar a questão 

sobre a possibilidade de existência de um imperativo categórico, reunindo os seguintes elementos, para o 

professor Beckenkamp (2006):  

 

Um ser racional finito, afetado sensivelmente , tem consciência de si mesmo numa 

dupla perspectiva: como inteligência, ele concebe sua causalidade sob a ideia da 

liberdade, considerando-se assim membro de um mundo inteligível, submetido 

apenas aos princípios da razão; mas como afetado sensivelmente, ele tem 

consciência de si mesmo também como parte do mundo sensível. Ora, se ele fosse 

membro apenas do mundo inteligível, suas ações seriam inteiramente conforme os 

princípios da autonomia da vontade, e este não se apresentaria na forma de um 

imperativo; por outro lado, se ele fosse parte apenas do mundo sensível, suas ações 

seguiriam simplesmente a lei natural dos desejos e das inclinações.
19

 

 

Enquanto membro do mundo inteligível, seria possível apenas uma lei pura da vontade, todavia o 

imperativo categórico não seria possível, pois este requer, em seu limite, uma vontade que pode se opor à lei. Já 

enquanto membro do mundo sensível não seria possível sequer um princípio da moralidade. Isto posto, verifica-

se que a possibilidade do Imperativo Categórico atravessa as duas perspectivas, situando-se no meio delas: 

enquanto ser inteligível, fica reconhecido o princípio da moralidade como lei de sua vontade, todavia, na 

perspectiva de afetado pela intuição sensível é possível sentir a resistência a esta lei e passa a ser possível 

reconhecer-se como submetido a ela, em virtude de sua coação prática na forma do Imperativo Categórico. 

A ação do inteligível sobre o sensível é possível, na filosofia kantiana, porque o filósofo encara que o 

mundo sensível é fundamentado pelo mundo inteligível e, portanto, também o mundo inteligível possui o 

fundamento das leis do mundo sensível. Dando continuidade à legitimidade do princípio da moralidade, Kant 

procede à dedução da liberdade como pressuposição necessária da moral. Para fazer a dedução do Imperativo 

Categórico, Kant apoia o conceito de liberdade na necessidade de sua pressuposição na vontade de um ser 
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racional, a liberdade é, assim, tomada como uma pré-compreensão necessária para a aparição do Imperativo 

Categórico e, baseado nisto, Kant escreve que: 

Portanto a questão: como é possível um imperativo categórico? Pode ser respondida 

pelo menos até o ponto de se indicar a única pressuposição sob a qual ele é possível, 

a saber, a ideia de liberdade, ao mesmo tempo em que se pode compreender a 

necessidade desta pressuposição, o que é suficiente para o uso prático da razão, isto 

é, para a convicção da validade deste imperativo, portanto também da lei moral.
20

 

 

Restando claro que a liberdade, neste sentido, tem de ser pré-compreendida elo agente racional em sua 

conduta moral, pois ela constitui uma condição de possibilidade para todo imperativo categórico. Podemos 

passar agora a sua conceituação, tendo claro que, com o Imperativo Categórico, Kant se esforça por apresentar 

um critério supremo de ajuizamento da moral, contudo, no que tange à função de paradigma de medida deve-se 

ressaltar que o imperativo categórico não propõe nada como moralmente neutro, para o professor Höffe: 

 

Ele não mostra de forma imparcial em que consistem as obrigações morais, para 

deixar livre ao agente a decisão se quer reconhecer tais obrigações, ou antes, não o 

quer. Como imperativo, ele é um dever-ser, ele exorta-nos a agir de determinada 

maneira; e esta exortação – isto expressa o acréscimo do imperativo categórico – é a 

única que é válida sem nenhuma limitação. Por isso, a fórmula do imperativo 

categórico começa com um sem condições “age...!” Só em segunda linha o 

imperativo categórico diz em que consiste a ação moral, a saber, em máximas 

universalizáveis. Em sua forma mais abreviada ele poderia por isso expressar-se: 

“Age moralmente!”
21

 

 

Tendo em vista que entes racionais sujeitos à necessidade, como os homens, não agem por si sós e 

necessariamente de modo moral, a moralidade assume para eles o caráter de um dever ser, isto significa, para 

Kant, algo maior que uma simples exortação. Kant dá, através do imperativo, à pergunta prática fundamental do 

homem “o que devo fazer?”,  uma resposta baseada em fundamentos da razão, ao invés de trazer coerções 

externas ou internas.   

Ainda sobre a pergunta fundamental, Kant demonstra que ela pode ser compreendida de três modos, 

consequentemente, há três diferentes classes de respostas que, por sua vez, possuem uma miríade de classes de 

fundamentos da razão. As três partes não se justapõem, mas constroem-se em conjunto e significam três degraus 

de razão prática, isto é, de racionalidade do agir, que não se diferenciam pelo rigor, mas pelo alcance da razão. A 

estrita necessidade que convenciona a toda razão, no caso dos dois primeiros degraus, os imperativos hipotéticos, 

associa-se a um pressuposto não-necessário. Enquanto no terceiro grau, do imperativo moral ou imperativo 

categórico, todos os pressupostos limitantes são deixados de lado. O imperativo categórico e a moralidade não 

são irracionais, conforme demonstra Kant, ao contrário, a ideia de razão prática ou de racionalidade do agir 

encontram no imperativo sua expressão máxima. 

Os dois primeiros graus, doravante denominados, imperativos hipotéticos, são sempre subordinados à 

pragmática e à prudência, por exemplo, “Perca peso!” é considerado um imperativo hipotético porque está 

condicionado a um interesse estético e pela saúde. Já quando se fala “Se encontrares alguém em necessidade, 

ajuda-o!, por sua vez, é uma premissa que contém um imperativo categórico, porque não é limitada pela validade 

do mandamento de ajuda, mas descreve a situação em que o mandamento torna-se efetivo.  Enquanto o agir 
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técnico de fins arbitrários e o agir pragmático servem à aspiração natural de felicidade, o agir moral eleva-se 

acima de da utilidade.  

Isto posto, percebe-se, enfim, que as obrigações morais são válidas sem reservas, formando o último 

grau de racionalidade de uma obrigação moral, que não possui pressupostos, apenas dá-se por si, para si, 

absoluta. O imperativo deste grau obriga sem limitação alguma e é válido de maneira universal, sem exceção e 

ainda que possua conotação abstrata, ele significa a forma suprema de toda a obrigatoriedade e, sobretudo, o 

grau de consumação da racionalidade prática.  

 

2.3. A Concepção Contemporânea de Direito Penal e o Pensamento Kantiano  

 

Ainda hoje, o debate sobre a teoria kantiana do direito penal estatal está em voga, permanecendo, 

contudo, como um exemplo negativo. Isto porque, desde o Iluminismo, muitos filósofos se dedicaram à 

humanização do sistema penal, tradicionalmente marcado pelo excesso de crueldade. Neste âmbito, a ideia 

kantiana de punir os deliquentes sexuais com a castração  e os homicidas com a própria morte é considerada 

inaceitável, verdadeiro retorno ao obscurantismo medieval.  

Atualmente, em relação ao sistema penal, vigora, principalmente, como objetivo penal a 

ressocialização e o melhoramento de conduta, quando muito, a pena adquire ainda caráter de intimidação – 

prevenção geral – como um fim discutível. Todavia, a retaliação é inconcebível para o paradigma atual dos 

direitos humanos, assim, antes de excluir dos estudos as páginas que Kant dedicou à teoria penal, cabe aqui 

desdobrar as considerações do autor, bem como o contexto em que as mesmas se desenvolveram.  

A teoria da retaliação foi a forma encontrada por Kant para criticar a doutrina penal dominante no 

século XVIII, segundo a qual a pena criminal estatal se deixaria justificar apenas por sua utilidade para a 

sociedade, que era  a intimidação dos possíveis delinquentes. Kant defende justamente a tese contrária, porque, 

em primeiro lugar, para o autor, a pena criminal baseia-se em considerações sobre a justiça, as quais precisam ser 

definidas em conceitos da razão prática pura e independente de qualquer consideração utilitária.  

O argumento utilizado por Kant para conter a teoria utilitarista da intimidação, concentrou-se em 

demonstrar que a lei penal possui a dignidade de um imperativo categórico, porque a justiça é considerada neste 

contexto uma exigência absolutamente válida e, portanto, toda sanção penal enquanto tal, tem como pré-

compreensão a justiça. Assim, a teoria da intimidação degradaria o homem à qualidade de meio da sociedade e o 

privaria de sua qualidade mais salutar: a dignidade de vivente, e, por este motivo, é injusta. Para Höffe (2004):  

 

Nem hoje em dia a doutrina kantiana do direito penal está simplesmente superada, 

na medida em que se atende somente à reflexão rigorosa dos princípios, 

considerando todas as referências concretas – pena de morte, castração, etc. – 

evidentemente criticáveis pelo seu conteúdo desumano, como não pertencentes a tal 

reflexão dos princípios.
22

  

 

A doutrina penal de Kant inicia-se com a razão prática, valida igualmente para a moral e para o 

direito, segundo a qual a transgressão de uma lei moral é punível; a razão prática alia-se à faculdade coercitiva 

que é analiticamente ligada ao Direito, sua validade ultrapassa o Estado, sendo inclusive anterior a ele; enfim 
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completa-se, com a instauração do Estado de Direito, já que está é pressuposto de validade necessário para 

assegurar os direitos congênitos (naturais) e os legitimamente adquiridos, que poderíamos chamar de segurança 

jurídica.  Estes três elementos – punibilidade, faculdade coercitiva e a segurança jurídica – respondem ao 

primeiro questionamento de toda teoria penal: “Por que o Estado deve punir?”. 

Já sobre o conceito da pena judicial, Kant elenca cinco elementos essenciais, primeiramente, ele 

define o direito penal como uma faculdade que compete a uma parte do poder público, ao poder executivo. A 

teoria penal de Kant recorre neste momento a elementos da teoria da divisão dos poderes pois, é na base da 

legislação – poder legislativo – que os tribunais – poder judiciário – impõe a pena, enquanto o exercício da 

faculdade punitiva é de responsabilidade do poder executivo. Desde então, Kant já determina que a faculdade de 

atribuir penalizações não compete aos prejudicados ou a vizinhos em fúria, tampouco à sociedade enquanto tal 

em sua totalidade, mas a um poder juridicamente autorizado ao qual não é permitido agir arbitrariamente, mas 

por meio de sentenças judiciais conforme à legislação vigente. A teoria penal de Kant afasta-se imediatamente 

do caráter vingativo que a sociedade atribui à pena.  

Para o autor, a faculdade punitiva aplica-se a todo aquele que está sujeito à lei, Kant afirma, dessa 

forma que o único que não estaria submetido à lei seria o chefe de Estado, mas, caso incorresse em algum crime, 

este deveria ser subtraído de seus poderes. Essa transferência de poder, precisa ser compreendida, como salienta 

Höffe: “como um mandado temporariamente limitado que se confere a pessoas naturais e, em caso de 

culpabilidade, deve ser retirado deles, todo mandatário permanece sendo submetido ao Direito.” (HÖFFE, 

2004, p. 264). 

A pena é imposta em função de uma transgressão jurídica, dessa forma a faculdade punitiva é exercida 

contra alguém que comete um crime, distinguindo-se aqui a pena do pagamento de impostos ou mesmo das 

medidas de proteção sanitárias. Ao tratar do objeto da pena ou da transgressão, Kant não se refere à delitos, mas 

utiliza-se da expressão crimes públicos, restringindo, assim, o campo de alcance do direito penal retaliativo 

defendido pelo mesmo. Tais crimes públicos, diferentemente dos crimes privados, colocam em perigo a 

coletividade e não apenas pessoas singulares, Kant reclama a retaliação aos crimes muito graves que colocam em 

risco o estado racional de direito. Pela falta de um rol específico dos tipos penais que caberiam nesta 

classificação, o critério elaborado pelo autor é de difícil aplicação, e torna-se ainda mais complexa quando, tendo 

em vista a perspectiva do autor dos fatos, faz parte do conceito de delito a premeditação, a consciência da 

transgressão do Direito, enquanto uma transgressão que não é previamente planejada é considerada para Kant 

como uma mera falta.
23

 

Para Kant, o chefe de governo (comandante, soberano) tem o direito de causar mal ao delinquente. De 

fato, nem todo mal tem caráter penal, diferentemente de catástrofes naturais, a imposição da pena jurídica é uma 

ação consciente e livre e os prejuízos ocasionados pela punição não são desejados pelo delinquente. Nesse 

sentido, este aspecto da definição kantiana é aplicado até hoje através das medidas jurídicas aplicáveis na 

intenção de melhoramento e reintegração do delinquente, seja por meio de uma terapia social decretada 

juridicamente, ou mesmo pela pena privativa de liberdade, que constitui-se uma privação forçada e involuntária, 

podendo ser considerada um mal. Com o processo de ressocialização , não fica abolida a instituição jurídica da 

pena, mas as funções de execução penal são ampliadas.  
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Ao determinar à retaliação como princípio penal, Kant responde mais uma pergunta do estudo da 

teoria penal: “Quem deve ser punido?”. Para o autor, a pena judicial possui como caráter a retaliação no sentido 

de que é somente o delinquente que pode ser punido e só por ter incorrido em crime. Em um tempo era frequente 

práticas de substituição do delinquente e punição coletiva, bem como perante sanções que se justificavam em 

nome da razão do Estado, isto é, do bem público, Kant coloca como exigência que, primeiramente, alguém tem 

que “ter sido considerado punível antes de se pensar em tirar algum proveito da pena, seja para o delinquente, 

seja para seus concidadãos.” (ibdem, pp. 331). Partindo do pressuposto de que a punição de pessoas inocentes é 

uma injustiça condenável, o conceito de retaliação deve ser considerado, pois somente sob a condição de que 

alguém tenha cometido um delito, é possível admitir diferentes considerações, subsidiariamente. Assim, Kant 

não excluí totalmente de sua analítica os aspectos penais da intimidação, da reintegração ou do melhoramento, 

mas os coloca em segundo plano.  

Kant responde à última pergunta fundamental de toda teoria penal: “De que forma e 

medida um delito merece ser punido?”, a partir de um desdobramento do conceito  de 

retaliação, que ele determina como retaliação especial ou estrita. A retaliação especial como 

princípio penal não é apenas uma condição necessária, mas suficiente para a determinação da 

pena judicial. Trata-se de um dos pontos responsáveis pelas mais duras críticas dos estudiosos 

do direito penal e da filosofia ao trabalho de Kant, principalmente por conduzir a resultados 

absurdos. O autor determina neste sentido as penalidades que devem ser aplicadas a partir do 

tipo penal em que o crime praticado se adequa, assim, para Kant, é possível que se responda a 

delitos contra a propriedade, com penas pecuniárias; a lesões corporais, com penas corporais; 

ao homicídio, com a pena de morte. Tais penalidades nos parecem completamente bárbaras e 

dignas dos mais violentos protestos, em função de serem dotadas de um aspecto desumano e 

nos parecerem um verdadeiro retrocesso a uma retaliação literal. Assim, como Höffe 

comenta: 

 

Em uma perspectiva racional, a retaliação é um princípio formal e não material. É 

verdade que o próprio Kant defende em várias passagens, a noção material (literal) 

de retaliação, a qual é criticada com razão. Por outro lado, ele explica o direito à 

retaliação pelo princípio [formal] da igualdade (na posição do fiel da balança da 

justiça) que consiste em não se inclinar mais para um lado do que para o outro O fiel 

da balança indica o equilíbrio entre o lado esquerdo e o direito e não depende do que 

está em cada um dos pratos, de como se encontram mercadoria ou os pesos, ou de 

como se tem que aferi-la. Analogamente, a retaliação em sentido estrito não depende 

da questão de como se podem medir a forma e a gravidade do crime e como 

encontrar a pena correspondente. Ela apenas exige que a pena não seja 

demasiadamente rigorosa nem demasiado leve em relação ao delito. De fato, impor 

uma pena superior à que o delito merece é uma violação da justiça penal. Uma 

sentença justa não se baseia no arbítrio subjetivo do juiz nem em considerações 

utilitárias da sociedade, senão no peso do delito. 
24
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Pelo exposto, pode-se inferir que a razão prático-jurídica de Kant não pode superar o 

fundamento deste imperativo categórico da justiça penal, chegando a ponto do autor afirmar 

que não cabe ao filósofo assumir o trabalho penoso nem do legislador, nem do juiz, de 

estabelecer uma relação justa entre o delito e a pena.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tarefa empreendida por este trabalho foi dedicar-se ao estudo da obra do filósofo alemão Immanuel 

Kant, principalmente o mesmo tinha a dizer sobre o conceito de liberdade e sua aplicação naquilo que podemos 

chamar de vida prática. A tarefa tinha por objetivo subsidiário contemplar a influência do conceito de liberdade 

no âmbito da filosofia do direito, em especial, na teoria penal do autor. O que começou como um trabalho 

descritivo e analítico resultou – pessoalmente – em uma reflexão que só a obra de um pensador pode conduzir. 

Apesar do tema transcender qualquer tentativa de circunscrição e – definitivamente – não se esgotar 

nas páginas que compõe este trabalho, gostaríamos de oferecê-las, ainda assim, como uma despretensiosa 

contribuição ao estudo do direito penal e do conceito de liberdade. Sobre o conceito de liberdade na filosofia 

kantiana, foi possível perceber a proximidade de sua relação com a lei moral, esta que nos ordena a pensar a 

máxima de nossa vontade como princípio de uma legislação universal (DELEUZE, 1971, p. 45), a consciência 

da lei moral é um fato, não empírico, mas o fato único da razão pura que se apresenta como originalmente 

legisladora, como é destacado por Kant, na Crítica da Razão Prática. A razão, denominada nesta estrutura, por 

Kant, como razão pura prática, se apresenta, assim, como a faculdade que determina as regras da faculdade de 

desejar, a qual, ao encontrar sua determinação em si mesma, ao invés de determinar-se através de um outro ente, 

passa a ser entendida pelo autor como vontade autônoma. 

Quando nos perguntamos, desta forma, qual a natureza de uma vontade suficientemente determinada 

pela simples forma da lei – e independente de qualquer condição sensível ou de uma lei natural dos fenômenos – 

podemos encontrar em Kant a indicação de resposta na analítica da vontade livre, a qual, somente pode ser 

determinada pela lei moral: pura forma de uma máxima universal. Podemos perceber dessa forma, a intrínseca 

ligação entre a razão prática e a liberdade, ficando claro que o conceito de liberdade não reside na lei moral, mas 

é ele uma ideia da razão especulativa; nesse sentido, a tarefa da lei moral é nos ensinar que somos livres, é desde 

ela e apenas através dela que nos sabemos livres, ou que o nosso conceito de liberdade adquire realidade 

objetiva, positiva e determinada. Como destaca DELEUZE: “Na autonomia da vontade encontramos, pois, uma 

síntese a priori que dá ao conceito de liberdade uma realidade objetiva determinada, unindo-o necessariamente 

ao da razão prática.” (1971, p. 46). 

O problema que envolve a liberdade é evidenciado pelos estudos de Kant, pois, enquanto os 

fenômenos são considerados tais como eles aparecem sob as condições do tempo e do espaço – formas a priori 

de sensibilidade – não é possível encontrar qualquer correlato à liberdade, os fenômenos são submetidos à lei de 

uma causalidade natural, conforme a qual cada fenômeno é efeito de um outro infinitamente, e cada causa se liga 

à outra anterior. A liberdade, por sua vez, define-se como um poder de começar de si mesma e neste sentido, o 



conceito de liberdade não pode representar um fenômeno, mas somente uma coisa em si que não é dada na 

intuição sensível. Assim, como poderíamos conhecer a liberdade? 

Através da razão prática o conceito de liberdade adquire uma realidade objetiva que legisla 

precisamente sobre o ser livre enquanto coisa em si, a legislação pelo conceito de liberdade é aquela onde a 

razão, determinando a liberdade, legisla na faculdade de desejar, no interesse prático. Sendo somente possível à 

razão prática legislar sobre seres racionais e livres, sobre sua existência independente de qualquer condição 

sensível, justamente porque é este ser racional que dá a si próprio uma lei através da razão. 

Uma vez que consideramos a lei moral como a lei que determina a existência inteligível, é neste 

sentido que ela é a forma sob a qual os seres inteligíveis constituem uma natureza para além da intuição sensível. 

De fato, ela encerra um único e mesmo princípio determinante para todos os seres racionais, decorrente de sua 

união sistemática. Desta forma, pode-se compreender a possibilidade do mal, Kant sustenta que o mal está ligado 

com a sensibilidade, mas nem por isto, estaria ele afastado totalmente do inteligível. Uma mentira ou um crime 

são efeitos sensíveis, de fato, mas nem por isso, deixariam de ter uma causa inteligível fora do tempo. É nessa 

medida que diferencia-se a razão prática e a liberdade, tendo em vista que há sempre na liberdade uma zona de 

livre-arbítrio pela qual podemos optar contra a lei moral.  

Podemos inferir, desta forma, e combinado ao exposto anteriormente sobre os limites da lei moral que, 

para Kant, quando optamos contra a lei, não estamos abrindo mão da existência inteligível, mas perdemos a 

condição sobre a qual essa existência faz parte de uma natureza e compõe com as outras um todo sistemático. 

Deixamos de ser sujeitos, justamente porque deixamos de ser legisladores e extraímos da sensibilidade a lei que 

nos determina.  

Kant, dessa forma, é obrigado a buscar a universalidade da liberdade para justificar a penalidade, ou 

entender o crime, a falta e a desobediência à lei. Para fundar a imputabilidade, ele precisou determinar 

teoricamente a universalidade da liberdade, e o fez a partir da consideração de que todo homem é capaz de agir 

em obediência à imperativos morais. Conforme exposto anteriormente, os imperativos morais são vinculados à 

razão, o problema é que nesta vinculação entre a moralidade e a razão vai ser pressuposto algo que é de ordem 

prática e não inteiramente especulativa, assim, poderíamos questionar aqui o direito que a razão teria em legislar 

acerca de algo que é de ordem quase inteiramente prática. Em virtude disto, Kant encontra-se em aporia, pois a 

liberdade não pode se justificar de forma inteiramente racional. A partir desta consideração, não há sentido de 

falar em imputabilidade se não levamos em conta a universalidade do imperativo. 

 A teoria penal até hoje gira em torno dessa discussão, em virtude de conceitos iluministas como a 

própria liberdade, igualdade, universalidade, humanidade, homogeneidade, ainda ocuparem espaço privilegiado 

no pensamento criminológico contemporâneo. Ainda que muitas correntes como o abolicionismo penal, o 

garantismo e o minimalismo penal apareçam como ruptura com toda a concepção iluminista, seu arcabouço 

teórico ainda é iluminista, o que faz com que suas propostas não possam se apoiar no desejo político 

contemporâneo porque não está fundada na diferença, mas na ordem. Sobre essas linhas e rupturas que operam 

em silêncio e poderiam ser apropriadas na discussão das teorias do direito penal, Deleuze (1998) escreve: 

 

As questões estão, em geral, voltadas para um futuro (ou um passado). O futuro das 

mulheres, o futuro da revolução, o futuro da filosofia etc. Mas durante esse tempo, 

enquanto se gira em torno de tais questões, há devires que operam em silêncio, que 

são quase imperceptíveis. Pensa-se demais em termos de história, pessoal ou 

universal. Os devires são geografia, são orientações, direções, entradas e saídas. Há 



um devir-mulher que não se confunde com as mulheres, com seu passado e seu 

futuro, e é preciso que as mulheres entrem nesse devir para sair de seu passado e de 

seu futuro, de sua história. Há um devir-revolucionário que não é a mesma coisa que 

o futuro da revolução, e que não passa inevitavelmente pelos militantes. Há um 

devir-filósofo que não tem nada a ver com a história da filosofia e passa, antes, por 

aqueles que a história da filosofia não consegue classificar. Devir é jamais imitar, 

nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não 

há um termo de onde se parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar. 

Tampouco dois termos que se trocam.
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Com base no estudo da obra de Kant, principalmente no que se refere à questão da liberdade e da 

compreensão do homem enquanto sujeito de direitos regido pela lei moral, pode-se perceber que, ainda com a 

passagem de dois séculos, o Direito – principalmente o Direito Penal, ainda está ligado às categorias do 

iluminismo. Porém, ao mesmo tempo, essa Teoria Penal está em crise, e talvez ela seja a própria crise, pois seus 

conceitos parecem não se corresponder com a realidade política e metafísica enfrentada pela contemporaneidade.  

A questão do direito penal contemporâneo talvez pudesse se colocar no sentido da elaboração de um 

direito penal da diferença, o direito se encontra hoje em um limiar de reconquistar sua própria justificativa 

teórica, tal conquista não nos parece possível, atualmente, a partir da racionalidade.  Mas somente a partir das 

lutas e confrontos sociais que determinam sociabilidade da contemporaneidade.  

Enfim, compreendemos que todo pensamento, de fato, só se impõe enquanto tal, afirmando sua 

independência em relação às suas causas, ao seu ambiente, às suas condições, ao seu tempo. O trabalho do 

pensamento tem por fonte a liberdade e propõe-se a outro fim, a verdade. Por isso, cumpre esclarecer que a 

crítica proposta nestas últimas considerações não tem relação com o alcance do pensamento kantiano sobre a 

liberdade, já que, pelo exposto acima, pode-se perceber sua atualidade instrumental para os fins mais diversos. A 

crítica que aproveitamos para incluir neste trabalho se dirige às orientações teórico-penais, cuja aplicação é 

pertence ao campo da prática, e que permanecem ligadas, ainda hoje, a conceitos cunhados em circunstâncias 

específicas, exigindo destes conceitos validade e eficácia perante diversas circunstâncias. Historicizar o direito 

penal é preciso, confrontá-lo é necessário.  
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