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Um grande filósofo muito raramente obtém, de seus contemporâneos, todo o 

reconhecimento que lhe é devido. Tal não é certamente o caso de Kant, que ainda em vida 

pode gozar de grande prestígio. Se o idealismo alemão não se furtou de logo lhe dirigir 

censuras, o vez na mesma medida em que mantinha assegurada sua importância, decisiva 

para o próprio idealismo.  Não é exatamente de hoje que a filosofia kantiana, notadamente 

sua filosofia política, tem sido objeto de grande interesse. É que nela parece se delinear, 

pela primeira vez de modo claro, ao menos os contornos de uma razão comunicativa. Sem 

querer ferir sentimentos, é como se o gigante precisasse subir nos ombros do anão para 

mais uma vez ser visto. O que não dá, porém, por mais simpático que seja o anão – e pode 

ser dunga, dengoso ou feliz, é fazer desses dois personagens, gigante e anão, um só. 

Brincadeira a parte, meu interesse aqui é explorar alguns dos elementos da filosofia política 

kantiana que sem dúvida aproximam - e muito - Kant de Habermas, mas considerá-los 

neles mesmo, isto é, não me interessa aqui confirmar ou recusar tal aproximação, mas 

compreender Kant. 

 Indo direto ao ponto: que função pode ser reconhecida à “lógica prática” no domínio 

do uso prático da razão? Se, no domínio do uso teórico da razão, o confronto do meu juízo 

com o juízo de todo outro - não apenas quanto a seus juízos reais, mas também com relação 

a seus juízos possíveis - é um momento constitutivo da boa formação de meus juízos 

empíricos, a ponto da consonância entre nossos juízos ser o critério forte da verdade, ao 

transpormos tal modelo de formação dos juízos para o domínio prático, não acabaríamos 

por macular a pureza dos princípios práticos? No caso da política, não acabaria ela por ser 



um expediente meramente prudencial, que reconheceria princípios tão-somente empíricos, 

mas suficientes para administrar os conflitos de interesses presentes na sociedade?  

 Algumas passagens da obra de Kant indicam claramente que a lógica prática 

desempenha função constitutiva na racionalidade prático-jurídica, tal como determinada por 

Kant. Uma primeira encontra-se na segunda seção de Teoria e Prática: aquilo que o povo 

não pode decidir sobre si, também não pode o soberano decidir por ele (TP, VIII, 304 – t. 

91). É bem verdade, porém, que o soberano, nessa passagem de Teoria e Prática, pode 

considerar apenas em pensamento (a priori) o modo de pensar do povo, o que daria à 

segunda das máximas da lógica prática – pensar no lugar de todos os outros (em 

participação com os seres humanos) – um uso simplesmente regulativo, orientador das 

decisões do soberano. Uma segunda pode ser lida na Doutrina do Direito, na qual Kant, 

após tratar da desapropriação das terras da Igreja, afirma que todo o fundamento da 

propriedade encontra-se na opinião do povo, e que tal propriedade só permanece válida 

enquanto essa opinião permanecer inalterada. Por fim uma terceira, na Paz Perpétua, 

também relativa à propriedade, mas então de um Estado por outro: 

a proibição afeta aqui apenas o modo de aquisição, o qual não deve valer 
para o futuro, mas não o estado da posse que, embora não tenha título 
jurídico requerido, foi, no entanto, considerado por todos os Estados no seu 
tempo (da aquisição putativa) como conforme ao direito, segundo a opinião 
pública da altura (ZeF, VIII, 347 – t. 125). 

Nesses dois últimos casos, não se trata de um princípio meramente regulativo, mas 

constitutivo – o fundamento da legitimidade está na opinião, na opinião pública. Não se 

trata então de um princípio meramente regulativo, pois que se compara um juízo, para saber 

do seu acordo ou desacordo, não com um juízo simplesmente possível, mas com um juízo 

efetivo, ainda que o grau de assentimento que cabe a tal juízo não vá além da mera opinião. 

Soraya Nour chama a atenção de que a máxima da razão alargada, em um segundo 

momento, aponta para a necessidade de um diálogo real, o que seria indicado pela 

expressão “não apenas”, que se encontra na seguinte passagem da terceira Crítica: “Isso 

ocorre quando se detém seu juízo nos dos outros – não apenas reais, mas antes meramente 

possíveis” (KU, V, 293). Puséssemos o acento não nos juízos reais, mas nos juízos 

meramente possíveis, eliminando toda referência a estes, e no âmbito da razão jurídica 

teríamos espaço para pensar apenas o direito positivo – justo é aquilo que se julga justo, 



aqui e agora, a partir de um contexto particular, privado, portanto, de universalidade e 

necessidade rigorosas, posto que conheceríamos apenas a universalidade empírica. 

Exijamos do soberano que ele confronte seu juízo não apenas com juízos possíveis, mas 

com juízos efetivos e formados coletivamente, e ficamos tão-somente com o direito no 

estado de natureza, que mais não é do que uma doutrina da virtude. No estado de natureza, 

podemos falar de um público apenas – o que não é pouco, certamente - em sentido 

transcendental, e o soberano representa, antecipa, por meio de sua ação legisladora, 

unificadora dos arbítrios, justamente um tal público, ação que de resto é subsumida pelo 

princípio exeundum et status naturalis. Não fosse assim e não se poderia ver na razão, mas 

apenas na autoridade, o fundamento da lei. 

 Ao princípio exeundo et status naturalis, como lei permissiva que funda, na razão, o 

começo, no tempo, da autoridade soberana, acrescenta-se assim o princípio a rege male 

informato ad regem melius informandum. Ambos cuidam de pensar o direito na medida de 

sua realização no tempo: 

Não se deve contar, na execução daquela idéia (na prática) com nenhum 
outro começo do estado jurídico a não ser o começo pela força, sobre cuja 
coerção se fundará ulteriormente o direito público – o que, sem dúvida, 
permite esperar já, antecipadamente, grandes desvios daquela idéia (da 
teoria) na experiência real (ZeF. 152). 

Originariamente o direito está fundado na razão; mas à idéia de soberania, deve 

acrescentar-se ainda um pessoa, como que para dotá-la de força física, para apresentá-la. A 

autoridade não está, então, na força, mas da conformidade dessa à idéia de direito, ou seja, 

o ato de fundação do estado civil, quando refletido, é a idéia mesma de contrato social. É 

como condição para um estado futuro, no qual o direito público se encontra já fundado, que 

se pode determinar a lex permissiva como exceção ao princípio neminem laedem: forçar o 

homem, tão afeito a permanecer num estado de liberdade selvagem, a entrar em um estado 

civil. Que é um dever estar em um estado civil, é algo determinado a priori, por conta da 

unidade mesma da vontade. Determinar porém, como uma multiplicidade de vontades se 

subsume a tal idéia de vontade única é determinar o esquema de tal unidade, como 

princípio de unificação. A lei permissiva, ao levar em consideração a natureza humana 

empírica e pensar o direito em sua determinação não apenas pura, mas temporal-sensível 



(empírica), possui a função de esquema: é a ela que se aplica a idéia de direito, ela que, por 

sua vez, subsume ações efetivas. 

 Mas voltemos ao que nos interessa. A esfera pública é a contrapartida de tal 

esquema, ou melhor, também ela se inscreve no esquema da realização da idéia de direto. 

Após afirmar que se pode esperar, no ato de instituição do estado civil, antecipadamente, a 

partir do conhecimento empírico da natureza humana, grande número de desvios com 

relação à idéia de direito, Kant acrescenta: “ em virtude de aqui [e eu acrescento: a partir do 

conhecimento empírico da natureza humana] pouco se poder contar com a disposição moral 

do legislador de deixar, após uma reunião efetiva da multidão inculta de um povo, que este, 

pela sua vontade comum, realize uma constituição legal”.  

 Contra Hobbes, em Teoria e Prática Kant defende a liberdade de pensar, isto é, a 

liberdade do homem de comunicar publicamente seus pensamentos, que, se suprimida, tem 

como conseqüência tornar vazio o conceito de direito, o qual que deve limitar o poder do 

soberano, isto é, a política. Direito e política, para Kant, devem ser pensados em sua 

unidade, a qual se vê determinada no conceito mesmo de política: ausübende Rechtslehre, 

ou seja, a doutrina do direito em sua execução – não execução do direito, mas da doutrina 

do direito. A política é então a execução, no direito positivo, do direito natural, isto é, do 

direito racional. O direito positivo deve ser subsumido no direito racional que, por meio do 

direito positivo, tem acesso então às ações humanas na multiplicidade de seus fins. A 

distinção entre direito natural e direito positivo é a distinção entre um direito arquetípico e 

um direito éctipo, entre um direito pensado junto à sua origem (na razão) e um direito 

determinado como conjunto dos juízos empíricos que, expressos na legislação positiva, 

definem o justo aqui e agora. 

 Kant, bem entendido, concebe a aproximação entre um e outro como um processo 

de reforma lenta e gradual, de modo que ao “soberano há de ser possível alterar a 

constituição política, se ela não for facilmente conciliável com a idéia do contrato 

originário” (R. 155). Se antes víamos no direito positivo o domínio de aplicação dos 

princípios jurídicos puros da razão, agora é esse mesmo direito positivo que, na forma da 

constituição, se mostra inadequado, ao menos parcialmente, como apresentação da idéia. 

Agora, a única constituição plenamente conforme à idéia de contrato originário é a 

constituição republicana, a republica noumenon, que como o próprio Kant afirma, é a coisa 



em si ela mesma. Não é fácil imaginarmos como podemos comparar o que quer que seja 

com a coisa em si, pois para que a comparação seja possível o termo superior a que se 

compara, no caso, o conceito de uma constituição civil perfeita, deve estar determinado, de 

modo a saber em que medida a constituição particular em causa está, ou não, subsumida 

nele, e no caso de estar, ainda se pode perguntar em que medida. Para que a comparação 

seja possível, entre a idéia de tal constituição e a constituição positiva há que haver um 

princípio intermediário. 

 O melhor candidato para tal função me parece ser o sentido comum de justiça, ou 

melhor, o conceito que um tal sentido possui acerca da constituição perfeita, e do qual faz 

uso quando julga a constituição positiva a que está submetido. De um lado a razão universal 

e a idéia da única constituição a ela conforme; do outro, a legislação positiva. Entre ambos 

os lados, então, temos o sentido comum de justiça, resultado da atividade da faculdade de 

julgar (KU t. 195), “que na sua reflexão considera em pensamento (a priori) o modo de 

representação de todo outro, como que para ater o seu juízo à inteira razão humana” (KU, t. 

196). Sentido comum e não sentido privado, e que portanto deve ser formado publicamente. 

Em Menschenkunde podemos ler: “pois que o homem, em seu juízo privado, pode 

frequentemente errar, então a natureza pôs, como verdadeiro juiz de nossos pensamentos, o 

público” (Menschenkunde , 76). 

 Que os princípios do direito natural, porque originários da razão, sejam universais, 

não é suficiente para garantir a eles a necessidade que toda legislação reivindica – daí que à 

idéia do soberano deve corresponder ainda uma pessoa que a dote de força; para tanto, para 

serem reconhecidos como necessários, eles precisam ainda aparecer, apresentar-se como 

universais, o que se dá justamente no sentido comum. A esfera pública, a liberdade de 

pensar e comunicar seus pensamentos, é um meio indispensável para tal apresentação. Em 

À Paz Perpétua, é bastante conhecido, Kant põe a esfera pública como a única capaz de 

harmonizar política e moral, esta última entendida como doutrina do direito. É que as 

decisões do soberano, em sua atividade legislativa, podem já contar com a adesão do corpo 

de cidadãos em relação àquilo que a legislação positiva determinará, ou seja, a reforma 

política deve dar-se conformidade com a revolução, levada a cabo pela sociedade, quanto à 

compreensão do justo ou injusto.  


