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Ao comentar o segundo dos três princípios  a priori que fundam o estado civil como estado 

jurídico, principio que estabelece a igualdade de todos como súditos, Kant escreve: “Essa 

completa igualdade dos homens em um Estado, como súditos deste, é contudo 

perfeitamente compatível com a maior desigualdade em quantidade ou grau de suas 

propriedades” (TP, VIII, 291 – T. 76). Apesar de tal passagem ser já, nela mesma, bastante 

cruel, na medida em que não parece deixar muito espaço para se pensar o direito como 

fator de justiça social, as coisas podem ficar ainda piores, ao lermos uma outra passagem, 

essa relativa ao terceiro princípio, ao princípio que define a independência de todo membro 

como cidadão. Pois aí se trata justamente de restringir o direito de participar ativamente da 

legislação àqueles que são independentes, o que significa: possuem alguma propriedade 

que pode ser alienada e não necessitam, portanto, se submeter a nenhum outro arbítrio 

privado (TP, VIII, 295). Como se já não fosse suficiente, pode-se ler na Doutrina do 

Direito que “a constituição civil é apenas o estado jurídico por meio do qual é assegurado a 

cada um o seu, sem que esse, contudo, seja propriamente definido ou determinado” (MdS, 

VI, 256). 

Essas três passagens parecem mesmo, qual leito de Procusto, encerrar Kant no mais 

puro credo liberal-conservador. Há, porém, vários argumentos que permitem escapar de tal 

leito. Dois deles são os seguintes: a posição de Kant era progressista para a época, ele 

combate as instituições feudais que, em grande medida, ainda permaneciam em vigor; a 

sociedade alemã não era suficientemente complexa, as relações de produção capitalistas e 
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o próprio capital ainda pouco desenvolvidos então não mostravam sua verdadeira face, de 

modo que Kant não pôde perceber a sinuca em que se metera, quando nada disse sobre a 

legitimidade da propriedade privada dos meios de produção. Ambas as objeções são 

solidárias, e não apenas por apresentarem um argumento historicista. Elas são solidárias 

também em um outro sentido: fazem de Kant um bisavô socialista, simpático certamente, 

mas hoje conservador. Ficamos contentes em tê-lo em nosso álbum de família socialista, o 

qual está cheio de figuras muito menos simpáticas, mas achamos que ele nada tem, ou tem 

muito pouco, a nos dizer. 

 É sintomático que os socialistas, quando reivindicamos nossa herança kantiana, o 

façamos a partir da sua ética e do imperativo categórico, e não de sua filosofia do direito e 

do princípio jurídico. Foi essa a tônica da participação dos kantianos na segunda 

internacional, foi essa a intenção de Bernstein ao falar em um socialismo ético. Se tal 

reivindicação já é estreita de um ponto de vista teórico, ela se revela ainda mais estreita 

quando da passagem para o campo da praxis. Hoje a situação é certamente outra, e não vai 

demorar muito para alguém, apoiado em Kant, propor um socialismo jurídico como 

fundamento para uma sociedade democrática de direitos. Minha pretensão não vai tão 

longe, de modo que eu me contentarei em mostrar que tanto o problema da relação entre 

liberdade e igualdade como sua solução, são jurídicos, ou melhor, político-jurídicos. Mais 

ainda, que é justamente aí que Kant se afasta do credo liberal-conservador. 

II. Começo então por analisar o direito privado de tipo real, ou melhor, o direito de 

propriedade segundo Kant, nos momentos que aqui interessam. O seu fundamento 

encontra-se no § 2 da Doutrina do Direito, onde Kant afirma o postulado jurídico da razão 

prática: “É possível ter como meu um objeto exterior qualquer de meu arbítrio, isto é, uma 

máxima a partir da qual, se ela se torna lei, um objeto do arbítrio deveria se tornar em si 

(objetivamente) sem possuidor (res nullius), é nula” (MdS. VI, 246). Por sua vez, o 

postulado jurídico encontra seu fundamento no direito inato, isto é, no direito à liberdade, 

na medida em que esta pode coexistir com a liberdade de todos segundo uma lei universal. 

Ocorre que não é apenas a liberdade inata que é esse direito originário, fundamento de toda 

legislação jurídica, pois também a igualdade inata encontra-se aí presente, na medida em 

que também ela está inscrita no princípio da liberdade inata. Cito então uma longa 

passagem de Kant, que pode ser tida como a definição da igualdade inata: 
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A igualdade inata, quer dizer, a independência que consiste a não ser obrigado 
pelos outros a não ser em relação àquilo a que o podemos reciprocamente 
obrigar, por conseqüência, a qualidade do ser humano que reside no fato de ser 
seu próprio mestre, assim como a qualidade de ser homem justo, porque antes 
de todo ato jurídico ele nada fez de injusto; enfim, a qualidade de fazer em 
relação ao outros aquilo que, em si, em nada diminui o que lhes pertence, 
guardando apenas que eles não querem aceitá-lo - como é o caso, por exemplo, 
quando apenas se lhes comunica seus pensamentos, se lhes conta ou promete 
algo, seja de modo verdadeiro ou sincero, seja de modo falso e enganador, na 
medida em que cabe a eles acreditar ou não no interlocutor (MdS, VI, 238).  

Querer fundar o direito à propriedade no direito à liberdade vá lá, não há nada de novo 

nisso; mas quer fundar um direito do qual decorrer as maiores desigualdades na igualdade 

mesma, parece ser um pouco demais. Mas vejamos a passagem mais de perto, procurando 

justamente dar contra da razão de Kant ter introduzido aí o problema do discurso sincero 

ou enganador. No final da passagem Kant põe uma nota, na qual distingue entre o uso 

habitual do termo mentira e o uso jurídico. Quanto a esse último ele escreve: “No sentido 

jurídico, chamamos mentira a não-verdade que atenta imediatamente contra o direito do 

outro, por exemplo, quando nos prevalecemos falsamente de um contrato com alguém para 

tomar-lhe os bens” (MdS, VI, 238). Ora, o que eu estou propondo é que tomemos tal 

passagem como um comentário à famosa abertura do segundo Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens. Aí, o que é mesmo que escreve Rousseau?  

“O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um 
terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente 
simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, miséria e 
horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 
enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: Defendei-vos de escutar 
esses impostores; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a 
terra de ninguém” (Disc. Trad. 265) 

 É como se Kant estivesse fazendo um pequeno reparo, dizendo que o verdadeiro fundador 

não foi tanto aquele que disse “isso é meu” e sim aquele que acreditou e aceitou as regras 

do jogo proposto. Sabemos que, para Kant, se a idéia de direito tem sua origem na razão, o 

começo da realização de tal idéia na história deu-se por meio da força. No assunto em 

questão, teríamos então a seguinte formula: a idéia de um direito à propriedade tem sua 

origem na razão, mas o primeiro proprietário bem que pode ter sido um grande mentiroso. 

Mas que tipo de reprovação seria essa, ética ou jurídica? Se jurídica, onde está o bem 

fundado da difamação? Que ela não é jurídica, prova-o o postulado, ao ter como contrario 

à idéia de liberdade o conceito de objeto externo do arbítrio que contudo não pertenceria a 
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ninguém, ou seja, seria res nullius. Que ela seja então moral. Ora, não se faz política 

apelando simplesmente para princípios morais. 

 Mas qual o estatuto do postulado jurídico? Ele é apenas uma lei permissiva da razão 

prática, ou seja, aquele que primeiro afirmou isso é meu apenas agiu segundo essa lei, ou 

seja, encontra-se por ela autorizado (MdS, VI, 247). Por outro lado, é preciso ter claro que, 

para Kant, toda propriedade no estado de natureza é apenas provisória. Não apenas no 

estado de natureza, mas até o momento em que o contrato social se estender a toda a 

espécie humana. Porque o postulado jurídico é apenas uma lei permissiva e porque a 

propriedade é apenas provisória, não há que se ver nele uma lei que tornaria ilegítima 

qualquer legislação que determinasse matérias relativas ao sistema de propriedade. Mas 

ainda, o postulado apenas afirma um acordo formaliter entre os arbítrios, cuja 

materialidade, no que essa conta para a determinação dos diversos meus e teu particulares, 

está submetida à contingência. Assim, é contingente que eu possua certos objetos, 

enquanto João possui outros, mas é necessário que eu possa ter a posse de um objeto 

externo qualquer do arbítrio, ou seja, é impossível, segundo a legislação da liberdade, que 

haja uma proibição absoluta em relação ao uso dos objetos externos. Ora, é justamente sob 

esse acordo formaliter que repousa o fundamento da posse, que na verdade, isto é, quanto à 

sua validade objetiva, é uma relação entre pessoas, mas que apenas sofre a mediação das 

coisas. 

 Mas não é tanto sobre esse ponto que eu gostaria de insistir. Não é porque Kant 

decide pela propriedade privada que se torna incompatível com tal decisão uma 

diferenciação no tratamento dos diferentes objetos que podem ser propriedade. Pois uma 

coisa é possuir bens de consumo, outra bem diferente é possuir bens de produção, os quais 

podem exigir legislação específica1. Como afirma Kristian Kühl, a aplicação – e se trata 

aqui justamente disso, de aplicação - de princípios a priori não é um ato único, que conduz 

a uma norma estabelecida2, mas é um procedimento que se aplica a certas situações 

empíricas que estão longe de serem simples. Nesse sentido, o procedimento deve ser 

tomado, em certa medida, como um procedimento que não se completa, isso é, que não 

perde seu caráter de provisoriedade. De todo modo, a propriedade é justamente o momento 

                                                 
1 Kühl, Eigenthumsordnung als Freiheitsordnung, Freiburg, Karl Alber, 1984, 250. 
2 Kühl, Kristian, Eigenthumsordnung als Freiheitsordnung, Freiburg, Karl Alber, 1984, 238. 
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em que o direito interno se faz externo, em que a liberdade se exterioriza em uma 

experiência resultante de uns tantos atos de sínteses e que recebe a designação de história. 

Sínteses porém que devem ser sempre corrigidas, tão logo se revele um conflito entre elas 

e as leis da liberdade e igualdade. 

III. Creio que é ora deu começar a me aproximar da distinção entre cidadão ativos e 

passivos. Nos dois momentos em que trata desse problema, tanto em Teoria e Prática 

quando na Doutrina do Direito, Kant é hesitante, e procede sempre por comparação. 

Sabemos que a independência é a qualidade de ser sui iuris, ser seu próprio senhor, isto é, 

em nada depender do arbítrio do outro, e que ele a põe como requisito para possuir a 

condição de cidadão ativo na produção das leis. Em Teoria e Prática ele chega mesmo a 

confessar que é “difícil determinar os requisitos para se poder ter a pretensão ao estado de 

um homem que é seu próprio senhor” (T P, VI, 295 – 81). De que dificuldade se trata 

finalmente? Mais uma vez, trata-se de um problema de aplicação, da passagem do 

inteligível, isto é, do terceiro princípio a priori do direito político, ao sensível, isto é, à sua 

realização. O que compreendemos, então, quando pensamos o que é um cidadão ativo, esse 

membro do Estado que participa, como co-legislador, da determinação das leis positivas? 

Ora, a distinção entre cidadão ativos e passivos se dá, justamente, recorrendo a elementos 

empíricos. O cidadão ativo não é tanto o proprietário de um bem qualquer; outrossim, é o 

proprietário cujo produto do seu trabalho pode ser posto em circulação, isto é, pode ser 

alienado. Assim, a distinção entre cidadão ativo e cidadão passivo como que recobre uma 

outra distinção, agora entre cidadão o economicamente ativo – que permanece possuidor 

de sua força produtiva, do seu trabalho – e o cidadão economicamente passivo, isto é, que 

tão somente vende sua força de trabalho, ou seja: nada possuindo que possa ser alienado, 

acaba por alienar-se a si mesmo. Ambas distinções, porém, não se encontram em um 

mesmo nível e não podem ser, sem mais, confundidas, assim como não se deve confundir 

conceitos – sínteses inteligíveis – e esquema, isto é, sinal sensível do primeiro. 

 Assim como a posse de um objeto externo, objeto de primeira aquisição (esquema), 

é, tendo em vista a natureza da lei permissiva, provisória, creio que o caráter de 

provisoriedade deve ser atribuído também à distinção entre cidadão ativos e passivos. Mas 

o que jamais é provisório é justamente a seguinte restrição que afirma um direito: 

“simplesmente que, quaisquer que possam ser as leis positivas votadas pelos cidadãos 
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ativos, elas não devem de modo algum entrar em contradição com as leis naturais da 

liberdade e da igualdade correspondentes a todos no seio do povo – liberdade e igualdade 

que consiste em poder vencer pelo seu trabalho [emporarbeiten], de modo a passar do 

estado de cidadão passivo ao estado de cidadão ativo” (MdS, VI, 315). Agora, mais do que 

uma defesa da propriedade, tem-se, no sistema do direito natural, uma defesa do trabalho. 

Não vai demorar muito para que surja a denúncia contra essa ingenuidade kantiana, quando 

então se verá no trabalho, então transformado em mercadoria, não mais um fator de 

emancipação, mas sim de reprodução de uma determinada sociabilidade, da sociedade 

civil-burgesa e da suas relações sociais de produção capitalista. Faltava talvez a Kant um 

Newton da economia política, vá lá. Mas ele não deixou de apontar para o problema, qual 

seja: é injusta uma relação de produção na qual o trabalhador assalariado tão-somente 

repõe sua força de trabalho. 

 Há uma passagem de Kant na qual pode-se localizar onde estaria o conflito, 

passagem que se encontra na abertura da segunda seção de Teoria e Prática: “A união de 

vários homens em vista de um fim qualquer (que todos têm em comum) encontra-se em 

todos os contratos de sociedade; mas a união desses mesmos homens, que é em si mesmo 

um fim [...] é um dever incondicional e primeiro [...] O fim, que em uma tal relação externa 

é ele mesmo um dever e mesmo a condição formal suprema (conditio sine qua non) de 

todos os demais deveres externos, é o direito dos homens sob leis públicas de coerção” (T 

P, VIII, 289). Ora, há que se considerar que a primeira união a que Kant se refere tem por 

objeto justamente garantir a reprodução da vida, ou melhor, a reprodução social, isto é, 

determina, em um sistema de escassez,  as condições materiais de reprodução da vida. Que 

se trata de um sistema de escassez, nos indica, por exemplo, a superfície limitada da terra: 

os homens não podem evitar que suas ações interfiram umas nas outras, assim como não 

podiam evitar que diferentes modos de vida entrassem em conflito uns com os outros. A 

linguagem que utilizo aqui, quando falo de escassez, pode não ser kantiana, é verdade. É 

kantiana, porém, a relação entre os elementos empíricos e os elementos puros. Que sejam 

lidas as páginas das Conjecturas sobre o começo da história humana, pois aí se tem uma 

boa idéia do quadro que eu estou tentando traçar, principalmente no momento onde Kant 

conjectura sobre o conflito entre povos nômades pastores, que execram toda a propriedade 

do solo e só reconhecem a Deus como senhor, e os povos que tiram seu sustento do 
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trabalho da terra, e que já conhecem alguns rudimentos de constituição civil e da justiça 

publica (MAMG, VIII, 119-120). 

 Se fosse o caso de continuar a analisar de modo mais detido as páginas das 

Conjecturas, veríamos que são muitos os elementos empíricos que conduzem para uma 

solução dos conflitos, nenhuma delas, contudo, definitiva. Poderia ser visto que os povos 

sedentários, que vivem do cultivo da terra e que se viram forçados a instituir alguma forma 

de justiça pública, apenas buscavam um meio mais eficaz de garantir sua reprodução 

social. Mas que se volte à passagem de Teoria e Prática na qual Kant estabelecia a 

distinção entre, de um lado, a união dos homens em vista de um fim qualquer, de outro, a 

união dos homens que é um dever e cujo fim é o direito. Ora, tendo em mente essa 

distinção, há que se considerar que a instituição de uma ordem de propriedade e de uma 

correspondente justiça pública tendo como fim a simplesmente reprodução social se 

enquadra no primeiro tipo de contrato, pois por mais relevante que seja tal fim. 

Comparativamente, porém, - e comparar é refletir, basta lembrar da “Anfibolia” - tal 

contrato se mostra em consonância com a idéia de uma justiça distributiva administrando 

universalmente o direito, isto é, com a própria idéia do direito, e daí também em 

consonância com a idéia de autonomia, pois o direito não visa garantir a liberdade sem 

mais, e sim a liberdade, na medida em que essa pode ser unificada com a liberdade de 

todos segundo uma lei universal (MdS. VI, 230). Antes, porém, de deixar de uma vez por 

todas as Conjecturas, é preciso ter claro que também Kant afirmar que a partir dessa 

instituição, que responde a um agravamento do conflito entre diferentes modos de vida, 

tem início desigualdade entre os homens (MAMG, VIII, 119). Mas como conciliar 

instauração do direito e início da desigualdade? Justamente na reflexão sobre tal ato, 

reflexão que permite distinguir entre matéria e forma, distinção que nenhum kantiano pode 

desconhecer, assim como não pode desconhecer que, para Kant, a forma tem sempre a 

primazia. É quando então se considera tal ato enquanto forma que se pode discernir sua 

consonância com a idéia de direito, consonância tosca porque realização precária de uma 

síntese inteligível – tal ato, considerado em idéia (síntese inteligível), é o próprio contrato 

originário (MdS. VI, 315). 

IV. Do conflito entre senhores de terras e simples pastores, passo agora para um outro 

conflito, dessa feita para um conflito entre conceitos, ou seja, o conflito entre o conceito de 
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um posse física e o conceito de uma posse inteligível. Essa distinção, Kant a estabelece 

logo no início da sua doutrina do direito privado, justamente para fazer ver que a relação 

de posse é uma relação inteligível (MdS, VI, 249) entre o possuidor e a coisa possuída, e 

não uma relação física, ou simplesmente física, isto é, sensível. Sua intenção aí é mostrar 

que o fundamento racional puro de toda posse jurídica é o conceito de posse simplesmente 

jurídica. Mas ao se aproximar essas distinções do conflito entre senhores de terra e 

pastores, vemos que é a mesma questão, só que reposta em um outro nível. O texto da 

Doutrina do Direito afirma que negar validade objetiva ao conceito de uma posse 

simplesmente jurídica, vendo na relação de posse uma relação apenas física, significa 

contradizer a idéia mesma de direito. Não se trata de uma contradição lógica, bem 

entendido, mas de um contradição, melhor dizendo, de um conflito,  entre a pretensão de 

possuir algo e as suas condições de possibilidade. Fazendo uso de uma analogia: restringir 

o sentido do conceito de posse tão somente ao conceito de posse física acaba por tornar 

impossível construir um sistema jurídico. Ora, no texto das Conjecturas, o pastor é aquele 

que só reconhece realidade prática (objetiva) no conceito de posse física, isto é, posse 

empírica e sensível, possessio phenomeno, na medida em que sua posse do solo varia 

conforme seu corpo vá nele deslocando. No limite, há que se considerar que, dessa 

perspectiva, o direito externo não vai além do direito que o sujeito possui sob o próprio 

corpo, ou , dito de outro modo, sob sua força de trabalho.  

 Daí não ser gratuita a antinomia da razão prático-jurídica, onde ora se toma o 

conceito de posse como significando posse inteligível, como se fosse posse física. Não é 

gratuita e muito menos é sinal de uma suposta tara kantiana por simetria. Pois é preciso 

reconhecer que a antinomia, e sua solução, tem conseqüências práticas que não podem ser 

evitadas. Um meu e teu externos é possível pelo postulado da razão jurídica. Por outro 

lado, a instituição de um estado civil administrando universalmente o direito também é 

condição para a possibilidade de um meu e teu jurídicos, e é nele, no estado civil, que se dá 

a distinção entre cidadão passivos e ativos. Contudo, essas duas possibilidades não se 

inscrevem, quanto ao tempo lógico, no mesmo registro. Há uma passagem da Doutrina do 

Direito que é particularmente esclarecedora quanto a esse ponto: 

A possibilidade de uma tal posse (jurídica), por conseqüência, a dedução do 
conceito de uma posse não empírica, funda-se sobre o postulado jurídico da 
razão, a saber: “é um dever jurídico agir em relação aos demais, de modo que 
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isso que é exterior (utilizável) pode vir a ser o seu de  alguém”, vinculado com a 
exposição desse último conceito (dever jurídico), o qual funda o seu externo 
apenas em uma posse não-empírica (MdS, VI, 252). 

Afirmar que a dedução do conceito de uma posse não-empírica funda-se no postulado, mas 

no postulado ao mesmo tempo (zugleich) em que este está vinculado com a exposição do 

conceito de dever jurídico em relação a posse de objetos externos, é afirmar como unidos 

aquilo que só pode ser separado quando feito objeto de análise, a saber, a dedução e a 

exibição de um conceito, a dedução e o esquematismo transcendentais. Novamente uma 

analogia: no direito privado, só pode ser construído, exibido, o conceito de dever jurídico 

que funda a propriedade apenas por meio de um conceito de posse não empírica. Não há, 

aí, nenhum círculo. Me perdoem o salto, talvez o maior dentre tantos já cometidos aqui. É 

que  tal passagem faz pensar em um dos mais célebres momentos da primeira Crítica: 

O mesmo entendimento, pois, isso isto por meio dos mesmos atos pelos quais 
realizou nos conceitos, mediante a unidade analítica, a forma lógica de um 
juízo, introduz também, mediante a unidade sintética do diverso da intuição em 
geral, um conteúdo transcendental nas suas representações do diverso, por esse 
motivo se dá a estas representações o nome de conceitos puros do entendimento 
(KrV, B 105). 

Ora, o que eu quero com isso? Aquele que cercou um terreno e disse isso é meu, mesmo 

que inadvertidamente, introduziu um conteúdo transcendental. Conteúdo transcendental, 

porém, não significa razão substancial. Com o perdão do oxímoro, trata-se de um conteúdo 

formal, de um procedimento, que vai pouco a pouco, se instituindo. Funda-se o estado, 

criam-se as instituições políticas, etc. Na primeira Crítica, é o mesmo entendimento e um 

mesmo ato, mas com mais de um vetor, pois a síntese é realizada na imaginação 

transcendental e se podia então contar com o espaço e tempo como formas puras da 

sensibilidade. Na política, não estou certo de que tenhamos a mesma sorte, já que o ato de 

esquematizar se dá demasiadamente próximo do empírico. O que isso significa? Que, ao 

menos quando se trata de política, não se decide abstratamente acerca da relação entre 

liberdade e igualdade; que a distinção entre cidadão ativos e passivos não se dá no vazio do 

pensamento, mas implica em uma experiência; que as correções em um sistema político e 

econômico que produz injustiça, porque produz mais cidadãos passivos do que ativos, isto 

é, com poder político efetivo, não são conhecidas a priori. Com isso, não se abre mão de 

uma instância normativa, mas apenas se reconhece que ela pode estar mais perto da 

opinião do que estamos dispostos a aceitar. Eram essas as minhas notas sabidamente 
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descosidas. Não prometi nenhuma solução; espero, apenas, que nossos políticos tenham 

imaginação suficiente para pelo menos dela se aproximar; um pouco que seja, hoje, já é 

muito. Agora, discutir os limites do possível, de quão possível é essa aproximação, seria 

tema para outra conversa. 


