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―Ora o homem, considerado como pessoa, isto é, como sujeito de uma 

razão prático-moral, está acima de todo o preço; pois, enquanto tal (homo 

noumenon), não se pode valorar só como meio para fins alheios, e até 

para os seus próprios fins, mas como fim em si mesmo, isto é, possui uma 

dignidade (um valor interno absoluto), graças à qual força ao respeito 

para com ele todos os demais seres racionais do mundo, e se pode medir 

com qualquer outro desta classe e apreciar-se em pé de igualdade‖. 

                                                                                                          Kant 
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Resumo 

A pesquisa examina o problema da mentira no pensamento de Immanuel Kant. 

Trata no campo do direito, da política, da história, da moral, busca-se investigar a rejeição 

kantiana à mentira e o dever incondicionado de ser veraz. Defende-se a tese da exceção para 

mentir e não ser reprovável em dois casos, a saber: na tortura e diante do assassino. Assim, 

demonstra-se que é possível a exceção para mentir no âmbito do direito, da política e da 

história, considerando a perspectiva da harmonia das liberdades externas e a ideia do 

progresso moral. Nesse sentido, defende-se que a fonte do direito se estabelece com a garantia 

das liberdades externas. Do ponto de vista da moral, reafirma-se a incondicionalidade que é 

para Kant o dever de veracidade, mas aponta-se a possibilidade de uma regra prática que 

permita a mentira com base na dignidade humana, ponderando valores como igualdade 

política, o respeito pelos agentes racionais, bem como, o princípio da humanidade que ensina 

a tratar o outro sempre como fim em si mesmo. 

Palavras-chave: Kant, mentira, liberdade, direito, moral. 
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Abstract 

The research examines the problem lie in the thought of Immanuel Kant. This 

field of law, of the history of political morality, we seek to investigate the Kantian rejection of 

falsehood and unconditional obligation to be truthful. Defends the thesis of the exception to 

lie and not be objectionable in two cases, namely: the torture and before the murderer. Thus, it 

is demonstrated that it is possible the exception to lie under the law, politics and history, 

considering the perspective of harmony of external freedoms and the idea of moral progress. 

In this sense, it is argued that the source of law is established to guarantee the external 

freedoms. From the point of view of morality, reaffirmed the absoluteness is that for Kant the 

duty of veracity, but it points to the possibility of a practical rule that allows the lie based on 

human dignity, weighting values as political equality, respect for rational agents, as well as 

the principle of humanity which teaches always treat the other as an end in itself. 

Keywords: Kant, lies, freedom, law and morality. 
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Introdução 

 

Se se deve auxiliar uma ciência, então todas as dificuldades têm de ser 

descobertas e têm de ser procuradas, até aquelas que tão secretamente 

ainda estorvam, pois cada uma delas apela a um expediente que não pode 

ser encontrado sem proporcionar à ciência um aumento, quer na 

abrangência, quer na certeza, mediante o qual, portanto, mesmo os 

obstáculos tornam-se meios de promoção da solidez da ciência. 

Contrariamente, se as dificuldades forem intencionalmente ocultadas ou 

afastadas por meios paliativos, elas cedo ou tarde irrompem em males 

incuráveis que levam a ciência à ruína de um completo ceticismo. 
(KANT, KpV, p. 167/168). 

 

Para tratar do problema da mentira na filosofia prática kantiana, tema principal 

desse estudo, faz-se necessário considerar os desdobramentos da questão do ponto de vista do 

direito, da política, da história e da moral com o intuito de definir o exato lugar da mentira no 

sistema filosófico de Kant. O debate filosófico sobre a utilização da mentira sempre esteve 

presente na história da filosofia. Assim faz-se uma travessia pelo sistema filosófico de Kant, 

analisando sua rejeição a mentira, para fazer a defesa da Tese da Exceção à mentira. Pode ser 

que estejamos tratando a semelhança de uma ética impura de acordo com LOUDEN (2000). 

Nas palavras de BORGES (2003, p. 3) uma ―ética impura é necessária quando da aplicação de 

princípios puros a circunstâncias empíricas, nas quais temos seres sensíveis racionais como 
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agentes morais. Para que uma ação seja moral, contudo, o princípio puro, isto é, não empírico 

deve ser o fundamento de determinação da vontade.‖ O próprio Kant discute essa perspectiva 

quando aborda na GMS
2
 a ―moralidade para seres finitos racionais‖, que não são ―santos‖, 

mas pessoas racionais afetadas por inclinações, seres imperfeitos e finitos, contudo cientes de 

princípios morais que no entanto podem desobedecer. Essa seria, portanto, uma possibilidade 

de pensar a moral para seres humanos reais, imperfeitos, mas em processo de 

aperfeiçoamento. Cito as palavras de WOOD (2008, p. 160), pois é com essa inquietação 

filosófica que nos envolvemos na pesquisa que se desenvolve,  

 

Talvez da teoria cujo valor fundamental seja a autonomia da razão e a 

dignidade dos seres racionais se possa esperar que forneça razões para 

não aceitar o prazer e a utilidade como fundamentos suficientes para 

mentir ou para não destruir sua própria natureza racional. Porém, é difícil 

de ver como tais valores possam justificar regras inflexíveis contra a 

mentira ou o suicídio, sem mencionar como podem fundamentar outras 

opiniões escandalosas de Kant. (...) Aqueles que se preocupam com 

questões morais particulares devem olhar para o próprio raciocínio de 

Kant, a partir de seus princípios em direção às suas conclusões, mas não 

se deve dar por estabelecido que tal raciocínio seja válido (...). 

 

Nessa linha interpretativa olha-se para o sistema filosófico kantiano e pergunta-

se, se certas respostas aparentemente inflexíveis de Kant, de fato procedem dos valores e 

princípios de sua filosofia moral. Com isso, corrobora-se o valor fundamental da liberdade, da 

autonomia, da dignidade, pertencente a todo ser humano em decorrência de sua humanidade e 

o modo como nos utilizamos da racionalidade nos diferenciando dos demais seres. No entanto 

defende-se a flexibilidade da regra a fim de reafirmar esses mesmos valores, visto que esses 

são os fundamentos de obrigação que norteiam a própria ideia de sociedade, de moralidade e 

de direito.  

Consequentemente analisa-se o problema da mentira e defende-se a tese da 

exceção para sua utilização como fator determinante para a garantia da liberdade e da 

dignidade. Sabe-se que essa leitura traz implicações para a compreensão da estrutura do 

sistema kantiano. Defende-se essas ideias (liberdade e dignidade) como princípios decisivos 

                                                 
2
 GMS - Grundlegung zur Metafphysik der Sitten. Cito tradução de Paulo Quintela: Fundamentação da 

metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 2007. 
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para a noção de moralidade em Kant. Por conseguinte baseada nesse entendimento apontamos 

as seguintes hipóteses: 

a) O debate em um SDM
3
 considera a noção de veracidade e não de verdade, enquanto 

uma propriedade lógica; 

b) a discussão desse opúsculo deságua no âmbito da política e do direito; 

c) a fonte do direito é a garantia da efetivação das liberdades externas e a realização dos 

contratos é uma consequência do uso dessa liberdade; 

d) a função do estado na teoria política kantiana é assegurar os direitos socialmente 

construídos e por conseguinte o respeito à liberdade de todos enquanto um direito 

inato, a igualdade formal e a dignidade da pessoa humana; 

e) a ideia de progresso moral faz-nos defender a utilização da mentira como uma forma 

justa de coerção; 

f) não se pode pensar princípios morais se os agentes morais não são respeitados como 

seres humanos racionais iguais, são tratados como instrumentos e não considerados 

como um fim em si mesmos. 

Trata-se, assim, no primeiro capítulo, de fazer uma pesquisa no sistema prático 

kantiano, para compreender em sua arquitetura as raízes e as implicações do dever de 

veracidade incondicional em oposição a um direito de mentir e buscar argumentos 

consistentes que comprovem a possibilidade da exceção para enunciar a mentira em casos de 

violência, onde a pessoa seja tratada como coisa e não como um fim em si mesmo. ―O ser 

humano possui dignidade, pois seu fundamento reside na capacidade de ser um agente moral 

autônomo. Kant diz que a ―humanidade enquanto capaz de moralidade‖ é o que possui 

dignidade e, por isso, deve ser tratada como um fim em si mesmo.‖ (TONETTO, 2013, p. 

189). Nesse sentido defende-se a utilização da mentira, não de forma banal, mas a fim de 

corroborar os valores fundamentais da filosofia moral de Kant, como a liberdade, a dignidade 

e o respeito provenientes da razão.  

Assim, é necessário percorrer sua Crítica da Razão Pura - KrV
4
, 

compreendendo não só que a razão pura é prática, que há uma unidade em todo o sistema, 

                                                 
3
 SDM Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Cito tradução de Artur Morão, Sobre um 

suposto direito de mentir por amor a humanidade In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 

1995. 
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mas que desde a perspectiva especulativa tenciona-se apresentar um fundamento determinante 

da razão: a liberdade. Sob esse aspecto examinar-se-á as várias tentativas de comprovação da 

liberdade, do âmbito transcendental à ideia de liberdade prática, que tem como consequência a 

análise da mesma do ponto de vista negativo e positivo, bem como as formas interna e 

externa, investigando-a na GMS e na KpV
5
. 

Nessa perspectiva averiguar-se-á em sequência, no segundo capítulo, o 

opúsculo ―Sobre um suposto direito de mentir por amor a humanidade‖ com o objetivo de 

problematizar as várias possibilidades de tratamento para o problema central de nossa 

discussão: o dever de veracidade x o direito de mentir. A partir desse embate analisa-se a 

questão e sugere-se que deságua num amplo debate sobre o direito, a política, a história e a 

moral. Definir-se-á o papel da mentira em cada âmbito e mostrar-se-á como pode ser 

confrontada com o problema posto por Constant, no referido escrito, a fim de defender a tese 

de que é possível a partir da filosofia kantiana abrir exceção para enunciar a mentira, pelo 

menos em alguns casos. 

No terceiro capítulo, numa estratégia de abordagem conceitual, 

metodologicamente, analisar-se-á na filosofia prática de Kant o problema no âmbito do 

direito. Considerar-se-á o problema da mentira com respeito às leis jurídicas, noutras palavras, 

numa perspectiva de relação da razão prática e do direito. É em nome da liberdade e da 

dignidade humana, que se defenderá a exceção à mentira, no âmbito do direito kantiano, 

sendo essa, plausivelmente justificada. Noutras palavras, tenciona-se construir a 

argumentação de que se constitui admissível a Tese da Exceção para enunciar a mentira, sem 

ser condenável a partir do próprio Kant, de sua filosofia do direito, com base na obra 

―Metafísica dos costumes: Doutrina do Direito - RL
6
‖, na qual Kant trata dos ―deveres de 

direito‖ como deveres que tem como fim preservar a possibilidade do exercício das liberdades 

externas, constituindo-se no fundamento racional e fonte do direito
7
. Por meio dessa 

                                                                                                                                                         
4
 KrV - Kritik der reinen Vernunft, Cito tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, 

Crítica da razão pura, Lisboa – Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, 2008 (Letra ―A‖ – Primeira edição; 

Letra ―B‖ – segunda edição). 
5
 KpV - Kritik der praktischen Vernunft. Cito tradução de Valerio Rohden: Crítica da razão prática. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 
6
 RL - Metaphysische Anfangsgrunde der Rechstlehre. Cito tradução de Artur Morão, Princípios metafísicos da 

doutrina do direito. Lisboa – Portugal, Edições 70, 2004. 
7
 HECK, José N (2003, p. 190) acerca da Doutrina do Direito nos diz: ―A Doutrina do Direito deixa a critério do 

agente escolher fins, metas ou objetivos para suas ações. Como a relação normativa entre lei e ação é 

estabelecida pela primeira, enquanto princípio cognitivo do dever, a máxima do arbítrio encontra-se determinada 

a priori pela lei do direito, a saber: de um modo tal que a liberdade do agente possa manter-se juntamente com a 

liberdade de qualquer outro segundo uma lei universal.‖ 
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abordagem para torna-se possível o esclarecimento de um lugar para o embate inicial desse 

estudo: sim há casos em que é possível a mentira, sendo aceitável a sua justificativa, no 

âmbito jurídico. 

A abordagem do ponto de vista do direito desemboca no âmbito da política, e 

da história, repensando a liberdade, o homem noumenon e o aprimoramento moral, para a 

promoção da justiça.
8
 Sendo assim, tenta-se comprovar que a função principal do estado de 

direito, bem como do direito público se configura na garantia da efetivação das liberdades 

externas. De modo que ser justo de acordo com Kant é assegurar os direitos em harmonia com 

todos. 

Feito isso, delinear-se-á o quarto capítulo dessa tese, à base da interdição moral 

e analisar-se-á os modos como estão desenvolvidas nas obras de Kant que compõem o sistema 

prático, a saber, a GSM, a KpV, a TL
9
 e em LE

10
 a negativa de Kant para a mentira e a defesa 

do dever de veracidade. No entanto buscou-se ir além, com base nos pressupostos que 

ancoram a ideia de moralidade, a exemplo da racionalidade que nos diferencia dos demais 

seres, do princípio que ensina tratar o outro como fim em si mesmo e por consequência da 

noção de que a dignidade do homem faz dele um ser que está acima de todo o preço. Tendo 

um valor incondicional, e por ser o fim para si mesmo, interpretaremos através da discussão 

das máximas
11

 a possibilidade de mentir e não ser uma violação do dever ético, considerado 

uma ação necessária, em casos de violência, onde o outro queira fazer uso indevido de nossa 

declaração. Cumpre-nos ressaltar que tal justificativa ampara-se na literatura do próprio Kant. 

Assim pode-se pensar a justificativa para a utilização da mentira em casos onde a dignidade 

dos seres racionais e autonomia não sejam valores respeitados. Assim, ―respeitar a 

humanidade nas pessoas alheias exige que seja atribuído aos outros a capacidade livre de 

escolha e ação, não importando o modo como elas estão agindo.‖ (KORSGAARD apud 

                                                 
8
 ―A perspectiva histórica e a reflexão sobre Kant parecem autorizar que se concebe a ideia de justiça como um 

conceito dinâmico. Na sua primeira fase confirmou-se um conceito de igualdade abstrata, adequada às condições 

históricas em que se desenvolveu, até que pode receber um novo elemento positivo através da Revolução 

Francesa – e uma sólida fundamentação filosófica através do pensamento de Kant, que não consagra um puro 

individualismo, mas assenta as bases de um ideal de igualdade e liberdade do homem, enquanto também 

considerado na sociedade como consequência da sua constante preocupação universal.‖ SALGADO (1995, p. 

236). 
9
 TL - Metaphysische Anfangsgrunde der Rechstlehre. Cito tradução de Artur Morão, Princípios metafísicos da 

doutrina da virtude, Lisboa – Portugal, Edições 70, 2004. 
10

 LE - Lectures on Ethics. Cito tradução de Roberto Rodriguez Aramayo y Concha Roldán Panadero, Lecciones 

de Ética, Barcelona, Editorial Crítica Grupo Grijalbo, 1988. 
11

 ―Uma regra, que o sujeito estabelece para si como princípio, chama-se máxima.‖ Kant apud ROHDEN (2008, 

p. 21). 
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TONETTO 2013, p. 190). Essa constatação possibilita-nos tecer reconsiderações acerca da 

mentira no campo da ética kantiana, discussão que se desenvolverá no último capítulo desse 

estudo. 

Assim sendo, nas considerações finais debater-se-á as várias possibilidades que 

esse estudo permite pensar, pautando a exceção para a mentira não de forma desenfreada ou 

banalizada, mas considerando a imperfeição da espécie humana e o horizonte do progresso 

moral, numa defesa da liberdade, da dignidade humana e daquilo que dá sentido a nossa 

existência, que é a forma como se utiliza da racionalidade, diferencial diante dos demais seres. 

  Como metodologia utilizou-se para a realização desse estudo a análise 

interpretativa dos textos de Kant, assim como ampara-se nas edições de comentadores das 

referidas obras. Ao considerar a abordagem inovadora que se desenvolve acerca do problema 

central dessa pesquisa, faz-se necessário um olhar sobre os escritos de Kant desapegado das 

interpretações tradicionais, e torna-se fundamental uma análise aberta ao novo coerentemente 

construído. 

Assim, mediante as explicitações desenvolvidas, a presente pesquisa tece a 

análise do uso da mentira no pensamento prático filosófico kantiano e defende a tese da 

exceção. Aponta-se nos capítulos constituintes uma alternativa que articula a justificativa para 

que a mentira seja defensável em alguns casos, como na tortura, em estados de exceção e 

diante do assassino. 
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Capítulo I – A unidade do sistema  

 

A liberdade de investigação é o melhor meio para defender a verdade. 

 Kant, Lições de Ética. 

 

 

Para desenvolver o presente estudo busca-se inicialmente responder à seguinte 

questão: o que significa compreender a filosofia kantiana como um sistema único? Em 

seguida, demonstra-se como a teoria do conhecimento de Kant cumpre um papel fundamental 

para justificar a sua concepção de moralidade. Desse modo discutir-se-á em linhas gerais a 

sua concepção de filosofia teórica e a relação com a filosofia prática. Noutras palavras como 

se dá no pensamento de Immanuel Kant a passagem do ser para o dever ser, do factual para o 

ideal. Nesse sentido se estabelece a arquitetônica da razão em Kant, esse exímio pensador de 

uma filosofia da liberdade. 
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  Motivado pelo embate entre o racionalismo dogmático e empirismo cético
12

 

que colocavam a razão humana em obscuridade e contradições, Kant propõe-se a tarefa de 

estabelecer uma crítica da razão e por meio dessa, construir a unidade da razão. De acordo 

com HOFFE (2005, p. 187-188), ―A razão prática não é nenhuma outra que a razão teórica; só 

há uma razão, que é exercida ou prática ou teoricamente. De modo geral, a razão significa a 

capacidade de ultrapassar o âmbito dos sentidos, da natureza. A ultrapassagem dos sentidos 

pelo conhecimento é o uso teórico, na ação é o uso prático da razão.‖ A filosofia teórica diz 

respeito ao conhecimento, a filosofia prática ao comportamento moral a partir de princípios. 

Ambas se diferenciam pelo objeto, uma vez que a filosofia prática diz respeito à práxis. Por 

um lado, os conhecimentos são ―práticos‖ quando constituem o fundamento de por em prática 

o conhecimento dos objetos. Por outro, também pressupõem a regra do bom uso da liberdade 

é proporcionada pela filosofia prática. Em ambos os casos de uma ótica da razão, que 

representa a elevação da filosofia a um estatuto científico que garante certezas e ao mesmo 

tempo retira a filosofia das múltiplas opiniões antagônicas. Nas palavras de Kant: 

 

...é um convite à razão para de novo empreender a mais difícil das suas 

tarefas, a do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal 

que lhe assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa 

condenar-lhe todas as presunções infundadas; e tudo isto, não por decisão 

arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. Este tribunal 

outra coisa não é que a própria Crítica da Razão Pura. (KrV, A XI, p. 

5).
13

 

   

                                                 
12

 Os filósofos se encontravam divididos entre o Racionalismo e o Empirismo. O criticismo kantiano surge a 

partir de seus questionamentos a essas duas tendências que para Kant precipitavam a razão em escuridão e 

contradições.  A primeira das partes, representada por Descartes, Espinosa, Leibniz, entre outros: ―Kant toma os 

racionalistas por dogmáticos e despóticos porque impõem ao homem determinadas suposições básicas sem 

crítica prévia da razão, por exemplo, que a alma é de natureza simples e imortal, que o mundo tem um começo e 

Deus existe.‖ (HOFFE 2005, p. 35). Os empiristas céticos representam a segunda parte da disputa, que defendem 

a perspectiva do conhecer fundamentado em experiências internas ou externas, com isso destroem as bases de 

todo o conhecimento racional. Entre eles destacam-se Hume e Locke, o primeiro despertara Kant de seu sono 

dogmático e o segundo nega a possibilidade do conhecimento extra-empírico. As controvérsias estabelecidas 

entre os racionalistas dogmáticos e os empiristas céticos tornam-se um problema para se pensar a moralidade a 

partir de princípios racionais e assim através de um exame crítico da razão ―Kant recusa tanto o empirismo como 

o racionalismo; existem ideias puras da razão – mas meramente como princípios regulativos a serviço da 

experiência.‖ (HOFFE 2005, p. 39). Nesse sentido, Kant defende que o racionalismo puro não é suficiente para 

conhecer a realidade e que apesar de conceber que é com a experiência que o conhecimento tem início, todo ele 

não depende dela. 
13

 Onde se lê apenas A refere-se ao prefácio da 1ª edição. 
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Pode-se afirmar que esse proceder metodológico kantiano, representa no 

campo das contradições metafísicas, por meio da faculdade da razão em geral, o 

estabelecimento de seu método crítico. ―A nossa época é a época da crítica, à qual tudo tem 

que submeter-se...‖ (...) ―...a razão só concede a quem pode sustentar o seu livre e público 

exame‖ (Idem). Remete-se à busca por todo conhecimento que se possa aspirar independente 

de toda experiência e a partir de princípios extraídos do exame da própria crítica da razão. De 

acordo com Kant, 

   

...ocupo-me unicamente da razão e do seu pensar puro e não tenho 

necessidade de procurar longe de mim o seu conhecimento 

pormenorizado, pois o encontro em mim mesmo e já a lógica vulgar me 

dá um exemplo de que se podem enunciar, de maneira completa e 

sistemática, todos os actos simples da razão. (KrV, A XV, p. 7) 

 

Nesse sentido, o exame crítico da razão possibilita a construção de uma 

alternativa diferente da esperada tanto pelos empiristas céticos, quanto pelos racionalistas 

dogmáticos. Ao estabelecer limites para o racionalismo, através da experiência e afirmar que 

não se pode conhecer tudo pela razão, apenas os fenômenos, visto que a coisa em si somente 

pode ser pensada, permitiu pensar no campo prático a possibilidade efetiva da liberdade, bem 

como fundamentar a moralidade em princípios oriundos do puro pensar. Desse modo, a razão 

passa a produzir os seus próprios princípios, norteadores de toda a possibilidade do conhecer e 

do julgar. A revolução empreendida por Copérnico na física foi repetida por Immanuel Kant 

na filosofia em termos teóricos e práticos. Conforme HOFFE (2005, p. 40), 

  

...não resta nenhuma dúvida: o programa kantiano de uma crítica da razão 

e seus elementos principais, como a virada copernicana para o sujeito 

transcendental e a ligação entre teoria do conhecimento e teoria do 

objeto, a demonstração de elementos apriorísticos em todo conhecimento 

e a distinção entre fenômeno e coisa em si, causam uma profunda reforma 

da Primeira Filosofia, que tradicionalmente é chamada metafísica. 

 

Através da filosofia kantiana podemos significar os objetos, o mundo e também 

a própria vida. Enquanto seres racionais, podemos ser morais; temos a capacidade por meio 
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da razão de deliberar sobre nossas ações. Nesse âmbito, porém não só significar, mas, 

sobretudo ter a possibilidade de agir livremente independente de forças externas, ao fazer uso 

do próprio entendimento. Afastar-se das posições do racionalismo dogmático e do empirismo 

cético, contrapondo-se a todo inventário metafísico tradicional, esse feito colocou o humano 

na condição de ser racional adulto. De acordo com HECK (2000, p. 27), 

 

A crítica é uma arma da moral do Esclarecimento porque pensar ou agir 

sem consequências não é nem crítico nem moral. Aqueles que se 

satisfazem cumprindo ordens não pensam e agem de maneira irracional, 

mas suas ações e raciocínios não alteram o mecanismo da obediência. 

Quem faz uso de seu entendimento para tornar-se senhor de outros, 

mantendo em vida preceitos e fórmulas de uma perpétua menoridade, não 

é esclarecido. A crítica é a única arma esclarecida porque faz bem a seus 

usuários sem precisar fazê-lo à custa de quem dela não faz uso. Como 

privilégio da razão, a crítica prejudica tão pouco quanto a razão pode 

fazer mal. Em consequência, a crítica esclarecida não recorre à força nem 

exerce pressão.  

 

Em outros termos, esse poder investido na razão kantiana permitiria à 

humanidade um tipo de esclarecimento, por meio do entendimento que nos tiraria de uma 

menoridade, uma vez que se assumiria a condição de pensar por nós mesmos, compreender, 

representar e julgar. A metafísica poderia ser uma ciência a semelhança da física e da 

matemática, e a moral se afastaria dos móbiles sensíveis. Mas por que, enquanto humanidade, 

ainda permanece-se nessa menoridade? Tem-se a possibilidade de respostas a essa questão a 

partir do conceito kantiano da razão prática? Na filosofia prática kantiana a liberdade externa 

se constitui no fundamento do direito, bem como a liberdade interna torna a moral possível. 

Nessa perspectiva, compreende-se que a filosofia kantiana põe o humano numa 

condição ímpar no campo da moral. Pensar a si, o mundo e a vida, do ponto de vista da 

moralidade, independente dos fatos empíricos, implica liberdade, responsabilidade e insere-

nos na possibilidade da chamada ―idade da razão‖. Assim, a moral kantiana nos eleva à 

condição de adultos, enquanto humanidade. ―Quando a razão se desenvolve, contudo, ela 

reconhece uma lei moral cujo valor fundamental é a dignidade (ou valor absoluto, 

incomparável) da natureza racional em todo ser racional, ou seja, a absoluta igualdade de 

todos os seres racionais.‖ (Kant apud WOOD, 2008, p. 163). Nesse sentido, entende-se que o 

―aprimoramento moral‖, possibilita à humanidade sair da menoridade.  
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Desse modo sua metodologia é a reflexão crítica, a partir de demandas 

apresentadas por um discurso que preza a razão. Mas importa ao filósofo aprender o filosofar, 

praticar o filosofar. ―Ora o homem encontra realmente em si mesmo uma faculdade pela qual 

se distingue de todas as outras coisas, e até de si mesmo, na medida em que ele é afectado por 

objectos; essa faculdade é a razão («Vernunft»).” (KANT, GMS, BA 108, p. 101).  Não se 

deve aprender pensamentos, mas aprender a pensar. Em outros termos, esse poder investido 

na razão kantiana permite à humanidade um tipo de esclarecimento, através de nossa 

capacidade intelectiva, que nos eleva a sermos moral e progressivamente melhores.  

Tal entendimento implica liberdade e responsabilidade para se autodeterminar. 

Representa assumir a capacidade de se servir da razão, sem interferência nenhuma. Nessa 

perspectiva, o problema da mentira será tratado nessa análise, ao buscar examinar o embate 

em SDM e apontar possibilidades de defesa para a utilização da mentira, tendo como norte o 

pensamento de Kant, a partir da defesa da liberdade, da dignidade humana e do progresso 

moral, requer, portanto, decisão e coragem, eis a configuração do ―sapere aude‖. Nas palavras 

de DELBOS (1969, p. 230),  

 

...a liberdade de pensar por si mesmo sobre todos os assuntos: eis o Direito 

essencial. Toda medida tomada ou toda organização que atente contra o 

uso desse Direito é um crime contra a humanidade. Assim, Kant traz à sua 

conta a ideia do Iluminismo, segundo o qual a humanidade não atingirá 

seus fins senão pelo uso da razão.  

 

Sabe-se que proceder desta forma exige esforço, pois a comodidade em ser 

guiado ou em ceder aos desejos é confortável para algumas pessoas, ao passo que o exercício 

da razão e do filosofar é imprescindível. Corroborando com Kant em WA, 

 

É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade que para ele 

se tornou quase uma natureza. Até lhe ganhou amor e é por agora 

realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento, porque 

nunca se lhe permitiu fazer uma tal tentativa. Preceitos e fórmulas, 

instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes, do mau uso dos seus 

dons naturais são os grilhões de uma menoridade perpétua. Mesmo quem 

deles se soltasse só daria um salto inseguro sobre o mais pequeno fosso, 

porque não está habituado a este movimento livre. São pois, muito 
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poucos apenas os que conseguiram mediante a transformação do seu 

espírito arrancar-se à menoridade e iniciar então um andamento seguro.
14

 

 

Esse é o desafio da prática da liberdade, que o uso da razão torna possível e na 

efetivação das ações morais. Apesar de difícil e até lenta, Kant demonstra-nos que é possível a 

saída da menoridade para uma pessoa e para um público. Ela representa uma mudança no 

modo de pensar e agir e a liberdade é a sua base, enquanto um conceito puro da razão. 

Portanto se se rompe ou não se efetiva essa condição, a própria ideia de moralidade perde 

sentido, pois a base para o seu exercício se constitui na prática da liberdade, nas palavras de 

Kant: ―à ideia do sumo bem, que é possível no mundo, a saber, a moralidade, na medida em 

que apenas é possível pela liberdade...”
15

  

Nesse sentido, faz-se necessário examinar como Kant desenvolve sua 

concepção de liberdade, por todo o seu sistema, dando ênfase à noção de liberdade defendida 

em sua filosofia prática. Desse modo buscaremos averiguar o papel da liberdade na 

construção do projeto filosófico kantiano, evidenciando o sistema moral do filósofo alemão e 

o modo como a liberdade cumpre uma função ímpar nesse contexto, a qual representa a 

própria razão prática, na medida em que é nesta, que a liberdade se objetiva, sendo possível 

pela efetivação da moral, essa enquanto um ―factum da razão‖. Cabe ainda afirmar a liberdade 

como o fundamento do direito e da política, visto que a defesa do princípio da coexistência 

das liberdades constitui-se no ponto central de nossa justificativa para o problema da mentira 

nesses âmbitos da filosofia kantiana. 

 

 

1.1 A liberdade como fundamento 

A meta do caminho da Filosofia é o andar em direção ao fundamento da 

razão, - esclarecimento da liberdade. (Henrich apud ROHDEN, 1981) 

                                                 
14

 WA - Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung? Cito tradução de Artur Morão, Resposta a pergunta: O 

que é o iluminismo. In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 12. 

15
 SOP - Was heißt: Sich im Denken orientieren? Cito tradução de Artur Morão, O que significa orientar-se no 

pensamento? In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 49. 
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O termo ―fundamento‖ que pode ser entendido como causa, ou razão de ser, foi 

utilizado por Kant em diversas acepções, tais como: ―fundamento formal‖, ―fundamento 

teleológico‖, ―fundamento natural‖, ―fundamento moral‖, ―fundamento metafísico,‖ para 

mencionar alguns exemplos. Frequentemente Kant usa o termo como sinônimo de ―ratio‖ ou 

razão, ―causa‖ e ―princípio‖ (Apud CAYGILL, 2000, p. 162). Na KrV Kant cita Wolf e diz 

que seguirá seu método de buscar o fundamento, a fim de estabelecer uma ciência garantidora 

de certeza, apesar de se opor
16

 ao uso ambíguo do termo que Wolf fazia, nas palavras de Kant, 

 

Na execução do plano que a crítica prescreve, isto é, no futuro sistema da 

metafísica, teremos então de seguir o método rigoroso do célebre Wolf. O 

maior de todos os filósofos dogmáticos. Wolf foi o primeiro que deu o 

exemplo (e por esse exemplo ficou sendo o fundador do espírito de 

profundeza até hoje ainda não extinto na Alemanha) do modo como, pela 

determinação legítima dos princípios, clara definição dos conceitos, pelo 

rigor exigido nas demonstrações e a prevenção de saltos temerários no 

estabelecimento das consequências, se pode seguir o caminho seguro de 

uma ciência. (KANT, KrV, B XXXVII, p. 31)
17

 

 

O método de Wolf consistia em buscar no princípio da razão suficiente toda a 

sua filosofia, essa característica representava o fazer filosófico de seu método, que através de 

uma análise com base no referido unia áreas do saber, tais como: metafísica, lógica, ética e 

política. Do mesmo modo o estabelecimento do fundamento representa construir o caminho 

confiável pelo qual determinada ciência deve seguir e nesse âmbito adotar o encadeamento 

lógico-conceitual necessário. ―O método da fundamentação consiste em aduzir o fundamento, 

ou seja, a razão justificativa, a cada passo do filosofar, e dele a filosofia ainda pode esperar 

uma salvaguarda do arbítrio.‖ (ABBAGNANO, 2000, p. 476). 

Nesses termos Kant desenvolve em seu sistema filosófico, desde a sua primeira 

crítica, a KrV, a ideia de liberdade, enquanto fundamento determinante, princípio ou causa de 

                                                 
16

 ―Em KrV, Kant aprova o método de Wolf, embora criticando sua afirmação dogmática de que a distinção entre 

o sensível e o inteligível era meramente lógica e não transcendental. Em vez da elisão dos fundamentos de saber 

e ser, Kant separa-os a fim de explorar os parâmetros de seu correto relacionamento.‖ CAYGILL, 2000, p. 163. 
17

 Onde se lê apenas B refere-se ao prefácio da 2ª edição. 
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ser, através da crítica da razão
18

. Nesse sentido, na presente seção, examinar-se-á o 

estabelecimento do fundamento da liberdade como razão de ser da moralidade, do direito e da 

política e por meio desse exame, buscar-se-á defender em cada área mencionada, a saber, 

direito, política e ética a utilização da mentira, portanto, a exceção para se justificar o uso da 

mentira em nome do princípio da liberdade e da dignidade humanas. 

A partir do contexto filosófico em que Kant vivia, tendo como disputa central o 

empirismo e o racionalismo dogmático, a ideia de liberdade enquanto livre-arbítrio, torna-se 

problemática, uma vez que o primeiro sustentava o ceticismo moral, onde os princípios 

morais se explicavam pela experiência, pela utilidade da ação e por meio do sentimento e com 

isso negavam a possibilidade do conceito de liberdade enquanto fundamento da moral. Já o 

segundo, o racionalismo dogmático recorria, mesmo que em ultima instância a argumentos 

que remetiam a Deus para justificar as ações humanas. Com isso, o humano não se 

determinava por completo, o que gerava implicações deterministas para a noção de liberdade. 

Nessa perspectiva, Kant, através da crítica da razão, busca afirmar a liberdade e a moralidade. 

Todo o seu sistema filosófico fundamentado em princípios advindos da razão, proporcionaria 

ao humano a condição de sair da menoridade na filosofia ao ser esclarecido pelo uso do 

entendimento e ser moralmente autônomo. 

Kant formulou no seu sistema filosófico três tentativas de solução para o 

problema da liberdade a fim de provar sua possibilidade, numa relação direta com a 

necessidade de afirmar a moralidade a partir de princípios racionais. As alternativas são: 1) a 

assimilação do conceito de liberdade ao de causa natural, tendo por conseguinte a definição 

de liberdade compatibilizada com princípios do saber empírico, a exemplo de ciências como a 

física. Kant argumentava inicialmente que essa definição empírica da ideia de liberdade daria 

conta de provar ações baseadas em regras de prudência, bem como em preceitos morais; 2) o 

conceito transcendental de liberdade, advindo da filosofia prática e impossibilitado de 

deduzi-lo enquanto um conceito de sua filosofia teórica. ―Trata então de provar que a 

liberdade da vontade é uma condição de possibilidade de nossas ações, consideradas não 

como objetos do conhecimento, mas como objetos da consciência que temos de agir com base 

em imperativos‖ ALMEIDA (1997, p. 176/177); 3) a ideia de liberdade como um “factum da 

                                                 
18

 Assim como ROHDEN (1981, p. 27) defendemos a perspectiva de que ―Kant vinculara toda a sua filosofia 

com o interesse da razão pela liberdade‖. 
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razão.‖ (cf. ALMEIDA 1997, p. 176).
19

 Para falar do conceito de causalidade pela liberdade, 

Kant utiliza-se do método dos geômetras
20

, onde na razão pura, a liberdade é transcendental, 

só possível de ser pensada, na razão prática, ela se efetiva, mas enquanto causalidade da ação 

moral, determinando a vontade, ela é a própria razão prática, se constituindo em causa da lei 

moral e assim possível na prática e não enquanto uma fundamentação teórica. 

Nessa perspectiva, a liberdade é problematizada por Kant desde sua primeira 

crítica. Portanto analisaremos a questão teórica da liberdade e discutiremos principalmente no 

âmbito da moralidade
21

. É importante ressaltar mesmo que brevemente essa primeira tentativa 

de solucionar o problema da liberdade na KrV, visto que a partir dessa abordagem Kant passa 

a tratar do âmbito prático. Nesse sentido, analisar-se-á num primeiro momento os conceitos de 

liberdade transcendental (cosmológica) e de liberdade prática, a qual supostamente se 

configura na representação da efetivação do arbítrio sem se submeter a nada de empírico. A 

seguir, abordar-se os conceitos de liberdade negativa, bem como a liberdade positiva 

enquanto a expressão da deliberação de nossa vontade representa autonomia
22

. Na sequência 

analisa-se a liberdade como um factum da razão e por fim considera-se as ações que se dão 

                                                 
19

 Não tencionamos aqui seguir a argumentação desenvolvida por ALMEIDA (1997), apenas explicitá-la a fim 

de examinar a ideia de liberdade no pensamento de Kant, concordando com o autor sobre as três alternativas de 

comprovação da liberdade. 
20

 Sobre o método dos geômetras: ―... a Geometria não tenha a ver com a existência das coisas mas somente com 

a sua determinação a priori em uma intuição possível, ela todavia passa, como que também mediante conceitos 

causais, de uma determinação A a uma determinação totalmente diversa B, mas como necessariamente 

conectada com aquela.‖ (KpV p. 84) Nessa perspectiva Kant assim procede na busca de solucionar o problema 

da moralidade e da liberdade. 
21

 Entendendo a partir da GMS que Kant faz distinção entre moral e ética. A primeira numa compreensão mais 

extensa diz respeito tanto a ética quanto ao direito, remetendo-se assim ao aspecto da filosofia prática kantiana e 

a segunda, a ética, é a moral de modo mais restrito, enquanto moral pura. Assim a moral (ética e direito) é a 

ciência da liberdade, em sentido amplo, constitui-se na teoria dos costumes. Sua parte empírica trata da vontade 

humana enquanto ela é afetada pela natureza – são leis segundo as quais tudo deve acontecer, mas ponderando 

também as condições sob as quais muitas vezes não acontece o que devia acontecer. A filosofia pura se baseia 

em princípios a priori. Assim, a ética enquanto uma metafísica dos costumes tem uma ―parte empírica‖ que é 

antropologia prática e uma parte racional que é a moral. 
22

 Definição de AUTONOMIA apud ABBAGNANO (2000, p. 97) (in. Autonomy, fr. Autonomie, a. Autonomie, 

it. Autonomia). Termo introduzido por Kant para designar a independência da vontade em relação a qualquer 

desejo ou objeto de desejo e a sua capacidade de determinar- se em conformidade com uma lei própria, que é a 

da razão. Kant contrapõe a A. à heteronomia, em que a vontade é determinada pelos objetos da faculdade de 

desejar. Os ideais morais de felicidade ou perfeição supõem a heteronomia da vontade porque supõem que ela 

seja determinada pelo desejo de alcançá-los e não por uma lei sua. A independência da vontade em relação a 

qualquer objeto desejado é a liberdade no sentido negativo, ao passo que a sua legislação própria (como "razão 

prática") é a liberdade no sentido positivo. "A lei moral não exprime nada mais do que a A. da razão pura prática, 

isto é, da liberdade" (Crít. R. Pratica,I, § 8). Em virtude de tal A., "todo ser racional deve considerar-se fundador 

de uma legislação universal" (Grundlegungzur Met. Der Sitten, II, B A 77). Esse ficou sendo o conceito clássico 

da A. Mais genericamente, fala-se hoje, p. ex., de "princípio autônomo" no sentido de um princípio que tenha em 

si, ou ponha por si mesmo, a sua validade ou a regra da sua ação. 
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por dever (liberdade interna) e ações que se dão conforme o dever (liberdade externa
23

). 

Nesse aspecto discutiremos o estabelecimento da ideia da coexistência das liberdades 

externas num entendimento que a liberdade assegura a dignidade. 

 

1.1.1 Liberdade transcendental 

Aprendi, na Crítica da Razão pura, que a filosofia não é uma ciência das 

representações, conceitos e ideias, ou uma ciência de todas as ciências, ou 

ainda algo de semelhante, mas uma ciência do homem, do seu 

representar, pensar e agir; – deve apresentar o homem em todas as suas 

partes constitutivas, tal como é e deve ser, i.e., tanto segundo as suas 

determinações naturais como também segundo a sua condição de 

moralidade e liberdade. (KANT, SF, 2008, p. 89)
24 

 

Ao buscar assimilar natureza e liberdade, Kant quer nos dizer que não existe 

contradição em entender que o mundo se submete às leis naturais, como por exemplo, as leis 

da física e ao mesmo tempo há algo que não depende dos eventos empíricos e por si mesmo 

tem condição de dar a inicio a fatos. Na 3ª antinomia, assim expressa Kant, 

 

Tese: a causalidade segundo leis da natureza não é a única de onde 

podem ser derivados os fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda 

uma causalidade pela liberdade que é necessário admitir para os explicar. 

Antítese: não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em 

virtude das leis da natureza. (KrV, A 444 / B 472, p. 406/407) 

 

                                                 
23

 ―A liberdade jurídica (externa, portanto) não pode definir-se, como se costuma fazer, mediante a faculdade de 

―fazer tudo o que se quiser, contanto que a ninguém se faça uma injustiça‖. Pois, que significa faculdade 

(Befügnis)? A possibilidade de uma ação enquanto por ela a ninguém se faz uma injustiça. Portanto, a explicação 

da definição soaria assim: ―Liberdade / é a possibilidade de ações pelas quais a ninguém se faz uma injustiça. 

Não se faz dano a ninguém (faça-se o que se quiser), se apenas a ninguém se fizer dano algum‖: por conseguinte, 

é uma tautologia vazia. – A minha liberdade exterior (jurídica) deve antes explicar-se assim: é a faculdade de não 

obedecer a quaisquer leis externas senão enquanto lhes pude dar o meu consentimento.‖ (KANT, ZeF, Nota / B 

20, 21, 22, p. 128).  
24

 SF - Der Streit der Fakultäten. Cito tradução de Artur Morão: O conflito das faculdades. Lisboa: Edições 70, 

2008. 
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  A estratégia de Kant ao apresentar conceitos que se contradizem, tem por 

finalidade demonstrar que há algo de errado acerca da compreensão dessas definições e por 

meio da contradição o filósofo procura analisar se somos determinados unicamente pela 

natureza ou se temos a condição de agir livremente, bem como, que a razão encontra 

limitações para solucionar questões teóricas criadas por ela mesma a partir de afirmações que 

aparentemente se excluem. Desse modo na 3ª antinomia, tanto pode-se perceber que não há a 

possibilidade da liberdade, quanto o seu oposto, que se pode admitir uma causalidade livre. O 

que estaria errado a partir dessas teses que se contradizem?
25

 De acordo com Kant, 

 

Em vista disso, os objetos da experiência não são nunca dados em si, mas 

apenas na experiência, e fora dela não existem. Pode admitir-se, com 

efeito, que haja habitantes na lua, embora nenhum homem jamais os 

tenha visto, mas isto significa apenas que, com o possível progresso da 

experiência, podíamos chegar a vê-los; com efeito, tudo que está no 

contexto de uma percepção de acordo com as leis do progresso empírico 

é real. São pois reais, desde que estejam num encadeamento empírico 

com a minha consciência real, embora nem por isso sejam reais em si, 

isto é, fora deste progresso da experiência. (KrV A 493 / B 521, p. 438) 

 

  Nessa análise, através da razão, pensa-se a completude do mundo. Kant chega 

a apontar que o engano dá-se na forma de compreender os fenômenos como coisas em si. 

Noutras palavras, para além das percepções, das representações fenomênicas, na realidade 

nada nos é dado, visto que somente podemos afirmar que algo existe ao se experienciar esse 

algo e determiná-lo sensivelmente ou perceber que se poderia experimentá-lo de acordo com 

as leis do progresso empírico. 

Por conseguinte objetos da experiência são fenômenos, apenas estabelecidos 

pela experiência, representações de nossa percepção e não coisas em si. Desse modo deve-se 

entender a distinção entre fenômeno e coisa em si, que remete à distinção conceitual sensível 

e inteligível, respectivamente. Assim, a partir da compreensão das questões da experiência 

                                                 
25

 ―No contexto dessa questão, a palavra ―liberdade‖ designa precisamente a propriedade que teria uma causa de 

iniciar uma série de eventos, sem ser determinada a isso por nenhuma ocorrência anterior e, por conseguinte, 

determinando-se a isso por si mesma. Por oposição à ―causalidade natural‖, que é a propriedade que uma causa 

tem de produzir um efeito na medida em que é determinada a isso pela causalidade de uma outra causa, a palavra 

―liberdade‖ designa então a ideia de uma causalidade espontânea, aliás num sentido forte da palavra 

―espontânea‖, porque se trata da independência não só de causas externas, mas também de ocorrências internas 

da própria causa e, por conseguinte, dos estados em que esta se encontrava antes do exercício de sua 

causalidade.‖ (ALMEIDA 1997, p. 178). 
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possível como fenômeno, e da coisa em si como tudo o que está fora da experiência, pode-se 

melhor compreender as noções em pauta na 3ª antinomia. Nessa perspectiva a causalidade 

natural se remete ao âmbito do sensível. Mas no campo inteligível o conceito de causalidade é 

relacionado a determinações racionais, que podem não obstante incidir no plano sensível. 

Kant denomina idealismo transcendental
26

 a ―chave da solução da dialética 

cosmológica‖. Após ter demonstrado na ―Estética Transcendental‖ que tudo o que está no 

espaço e no tempo, e assim todos os objetos de uma experiência possível, são apenas 

fenômenos que independente de nossa mente tem existência, mas são incognoscíveis. Kant 

afirma no tocante ao significado cosmológico da liberdade que se trata especificamente de 

uma causalidade diferente da natural, enquanto 

 

...a faculdade de iniciar por si um estado, cuja causalidade não esteja, por 

sua vez, subordinada, segundo a lei natural, a outra causa que a determine 

quanto ao tempo. A liberdade é, neste sentido, uma ideia transcendental 

pura que, em primeiro lugar, nada contém extraído da experiência e cujo 

objeto, em segundo lugar, não pode ser dado de maneira determinada em 

nenhuma experiência, porque é uma lei geral, até apropria possibilidade 

de toda a experiência, que tudo o que acontece deva ter uma causa, e por 

conseguinte, também a causalidade da causa, causalidade que, ela 

própria, aconteceu ou surgiu, deverá ter, por sua vez, uma causa; assim, 

todo o campo da experiência, por mais longe que se estenda, converte-se 

inteiramente num conjunto de simples natureza. Como, porém, desse 

modo, não se pode obter a totalidade absoluta das condições na relação 

causal, a razão cria a ideia de uma espontaneidade que poderia começar a 

agir por si mesma, sem que uma outra causa tivesse devido precedê-la 

para a determinar a agir segundo a lei do encadeamento causal. (KrV A 

533 / B 561, p. 463) 

 

Nessa perspectiva Kant relaciona o sentido cosmológico da liberdade à ideia de 

liberdade como espontaneidade, ou liberdade transcendental. Nesse sentido a espontaneidade 

se dá em oposição à noção de causalidade natural que sempre é condicionada previamente, e 

nunca é espontânea e incondicionada. A partir da ideia de liberdade transcendental Kant pensa 

o conceito de liberdade prática como o arbítrio independente à coerção dos impulsos 

sensíveis. 

                                                 
26

 Em nota acrescentada na 2ª edição da KrV de 1787, Kant nos diz com relação ao idealismo transcendental: 

―chamei-o também, algumas vezes, idealismo formal, para o distinguir de idealismo material, isto é, que põe em 

dúvida ou nega a existência das próprias coisas exteriores. Em muitos casos parece conveniente servirmo-nos 

desta última expressão, de preferência à primeira, para evitar todo o equivoco.‖ 
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A capacidade de determinar a si e as suas ações com base em princípios 

extraídos da razão, independentes dos móbiles sensíveis é a grande contribuição kantiana para 

seu sistema filosófico prático a partir da KrV. Desse modo, a liberdade não pode ser dada na 

experiência do ponto de vista teórico de justificá-la. Mas ela pode ser pensada numa 

perspectiva prática, pode-se afirmar a liberdade no âmbito da moralidade. Ela pode ser 

estabelecida como fundamento compatível com princípios do conhecimento e como regra 

para o agir. (ALMEIDA, 1997). A impossibilidade cognitiva da razão no âmbito teórico 

demonstra que a liberdade no sentido prático é possível, bem como que a razão pura pode ser 

prática. 

 

1.1.2 Liberdade Prática 

Todo o ser que não pode agir senão sob a ideia da liberdade, é por isso 

mesmo, em sentido prático, verdadeiramente livre, quer dizer, para ele 

valem todas as leis que estão inseparavelmente ligadas à liberdade, 

exatamente como se a sua vontade fosse definida como livre em si 

mesma e de modo válido na filosofia teórica. (Kant, GMS, BA 100/101). 

 

Entende-se que se estabelece uma passagem no pensamento de Kant da 

liberdade transcendental à liberdade prática. Sendo essa última definida como independência 

do arbítrio diante dos impulsos sensíveis, isso numa concepção negativa, sendo esse o seu 

conceito cosmológico. Já de modo positivo temos o poder de autodeterminação. Nas palavras 

de Kant, ―uma faculdade de se determinar por si mesmo independente da necessitação por 

impulsos sensíveis.‖ (KrV A 534 / B 561-2, p. 463). Falar-se-á delas mais adiante.  

A ideia kantiana da liberdade prática implica a compatibilidade entre leis da 

natureza e leis da liberdade, na medida em que distingue fenômeno e coisa em si, assim como, 

―desse ponto de vista, fomos conduzidos a distinguir no homem um caráter empírico, pelo 

qual ele se encontra preso ao mundo dos fenômenos, e um caráter inteligível, pelo qual escapa 

a esse mundo. (...) a noção do dever prende-se a esse caráter inteligível do sujeito, vale dizer, 

à sua liberdade.‖ (PASCAL, 2008, p.117). 
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 Assim através da experiência, pode-se demonstrar a liberdade prática, na 

medida em que determina a nossa vontade e tem o poder de iniciar uma série de eventos, 

sendo incondicionada, como causa natural, baseada em princípios racionais em oposição às 

leis da natureza. Assinala Kant, 

 

A liberdade no sentido prático é a independência do arbítrio frente à 

coação dos impulsos da sensibilidade. Na verdade, um arbítrio é sensível, 

na medida em que é patologicamente afetado (pelos móbiles da 

sensibilidade); chama-se animal (arbitrium brutum) quando pode ser 

patologicamente necessitado. O arbítrio humano é, sem dúvida, um 

arbitrium sensitivum, mas não arbitrium brutum; é um arbitrium liberum 

porque a sensibilidade não torna necessária a sua ação e o homem possui 

a capacidade de determinar-se por si, independente da coação dos 

impulsos sensíveis. (KrV A 534 / B 561-2, p. 463) 

 

  A liberdade prática pode ser entendida como liberdade do arbítrio, enquanto 

capacidade de escolha independente de estímulos sensíveis. Na medida em que é determinada 

pela razão pura, em oposição a inclinações sensíveis denomina-se livre-arbítrio. Nesse 

sentido, estabelece-se o maior benefício da razão pura, mesmo sendo negativo, visto que com 

ele não expandem os conhecimentos, mas impõe limites. Contudo não conduz ao erro 

especulativo, mas no âmbito prático a filosofia pura pode ofertar maior sucesso.  

Constituindo o maior ganho de todos a condição de o humano poder ser seu 

próprio legislador, no campo da moralidade, ele pode a partir de sua racionalidade agir com 

base em princípios que apontem para ações corretas e justas. Possui assim a condição de ser 

racional e tem nisso a capacidade de julgar e representar o que lhe parece bom. (ALMEIDA, 

1997). Mesmo sendo também, em parte, um ser sensível, importa que as ações sejam 

deliberadas tendo como móbil a vontade pura. ―A vontade é, em todas as acções, uma lei para 

si mesma, caracteriza apenas o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não 

seja aquela que possa ter-se a si mesma por objecto como lei universal. Isto, porém, é 

precisamente a fórmula do imperativo categórico e o princípio da moralidade...‖ (Kant, BA 

99, p. 94). 

Cumpre destacar que essa noção somente se compatibiliza em função da 

compreensão do humano como ser sensível e inteligível, como fenômeno e noumenon na 
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KrV, em cuja obra, a partir da ideia de liberdade transcendental pode-se pensar a liberdade 

prática que embora não possa ser comprovada do ponto de vista teórico, pode ser no âmbito 

prático. Nisso consiste a comprovação da existência da liberdade prática, a condição de 

podermos fazer nossas escolhas e efetivarmos nossas ações com base em princípios da razão 

pura, independente dos móbiles empíricos. Assim, a moralidade é a conformidade das ações 

com a lei da liberdade, válida universalmente, cuja lei deve guiar as motivações das nossas 

ações. 

Kant defende na ideia de liberdade prática, que o arbítrio humano dá-se como 

arbitrium sensitivum, o qual designa a capacidade humana de escolha, na medida em que 

(diferentemente dos animais) é estimulado sensivelmente, mas não necessariamente 

condicionada, porque podemos justamente escolher independente dos estímulos sensíveis. 

Essa constatação implica uma dupla compreensão acerca de como se pensa o arbítrio, a saber: 

como podendo ser afetado ou como tendo de ser afetado por um estímulo sensível para fazer 

uma escolha (ALMEIDA, 1997). Desse modo pode-se compreender duas maneiras do 

conceito de liberdade prática: como liberdade negativa e liberdade positiva. Ver a seguir 

como se desenvolvem esses conceitos. 

 

1.1.3 Liberdade negativa 

  No início da terceira secção da GSM Kant apresenta as seguintes definições: ―a 

vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e liberdade seria a 

propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independentemente de causas 

estranhas que a determinem; assim como necessidade natural é a propriedade da causalidade 

de todos os seres irracionais de serem determinados à atividades pela influência de causas 

estranhas.‖ 
27

 Desse modo Kant define a liberdade prática negativa como propriedade da 

vontade de agir independente de causas estranhas que a determinem.  

                                                 
27

 GSM, BA 97/98, p. 93. Destaque em negrito é nosso. 
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Nesse sentido, pode-se perceber um entendimento negativo da liberdade da 

vontade. Liberdade essa que denota ausência de sujeição a ―causas estranhas‖ que atuam 

mediante uma necessidade natural. ALMEIDA (1997, p. 185) assinala, 

 

Numa palavra, para um arbítrio que escolhe com base em imperativos, a 

existência de um estímulo sensível pode ser, talvez, uma condição 

necessária, mas não pode ser uma condição suficiente da escolha, o que 

deixa claro por que o arbítrio humano, ainda que necessariamente 

afetado, como o arbítrio animal, por impulsos sensíveis, não é por eles 

necessitado. 

 

Assim o humano enquanto racional tem a vontade como uma causalidade, 

sendo a liberdade propriedade da mesma. Nesses termos o agente racional pode escolher com 

base na lei moral. Apenas os seres irracionais são exclusivamente influenciados por ―causas 

estranhas‖, pois esses, diferentes do humano, não podem ter em suas ações a ausência dos 

móbiles sensíveis. A noção de vontade assim concebida, determina o humano independente 

de causas sensíveis, mas com base apenas na razão e em conformidade com sua lei própria, 

diferentemente dos seres irracionais que são guiados por causas naturais.  

Dessa compreensão percebe-se uma crítica de Kant aos que defendem o 

humano como podendo prescindir da razão e viver em função dos desejos. Nessa perspectiva 

a liberdade negativa denota ausência de submissão aos motivos empíricos. Mas para Kant 

essa definição não diz sobre a essência da ideia de liberdade. No entanto, dela decorre o 

conceito positivo da mesma, a qual nas palavras de Kant (GMS, BA 97, 98, p. 93) ―é tanto 

mais rico e fecundo.‖ 

 

1.1.4 Liberdade positiva 

             Liberdade prática positiva pode ser entendida como autonomia enquanto 

significa determinar-se em conformidade com uma lei própria da razão, noutras palavras 

denota agir com base em princípios que a razão impõe a si própria, portanto autonomia no 
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sentido de autolegislação. Nos termos que Kant aponta é a propriedade da vontade de dar a 

lei para si própria (GMS). Portanto vontade livre e vontade em obediência a lei da 

moralidade são uma e a mesma coisa. Essa hipótese da liberdade permite compreendê-la 

como causada completamente pela razão prática, sendo escolhas realizadas contra os impulsos 

sensíveis e a partir de princípios morais racionais. ALMEIDA (1997). 

Nesse aspecto, a liberdade positiva não se condiciona a critérios sensíveis, mas 

configura-se na efetivação da razão pura no âmbito prático e assim causa a lei da moralidade. 

O ser humano como noumenon e não somente fenômeno reflete sobre suas obrigações, sobre 

isso Kant assim expressa,  

 

...quando nos pensamos livres, nos transpomos para o mundo inteligível 

como seus membros e reconhecemos a autonomia da vontade juntamente 

com a sua consequência – a moralidade; mas quando nos pensamos como 

obrigados, consideramo-nos como pertencentes ao mundo sensível e 

contudo ao mesmo tempo ao mundo inteligível. (GMS, BA 110/111) 

 

Nesse sentido a lei moral serve a todos os seres racionais inteligíveis. De modo 

que na medida em que todos têm uma vontade racional, têm também necessariamente 

liberdade, mediante a qual todos devem agir. De acordo com Kant, ―não basta que atribuamos 

liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, se não tivermos também razão suficiente 

para atribuí-la a todos os seres racionais.‖ (GMS, BA 100/101). Portanto o conceito de 

moralidade tem em sua base a autonomia da vontade, sendo para Kant a lei moral compatível 

com a lei da vontade livre. Nas palavras de Kant, ―por conseguinte, como razão prática ou 

como vontade de um ser racional, tem de considerar-se a si mesma como livre; isto é, a 

vontade desse ser só pode ser uma vontade própria sob a ideia da liberdade, e, portanto, é 

preciso atribuir, em sentido prático, uma tal vontade a todos os seres racionais.‖ (GMS, BA 

102). 

Do fato de sermos racionais, dotados de vontade livre, segue para Kant que 

podemos ser morais, ou em outros termos, deliberar sobre nossas ações com base em 

princípios extraídos da razão pura, sem ligação com móbiles empíricos, e dessa forma agir 
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livre e moralmente em obediência ao imperativo categórico
28

, enquanto lei suprema da 

moralidade que ordena incondicionalmente. Kant assinala, ―ora à ideia da liberdade está 

inseparavelmente ligada ao conceito de autonomia, e a este o princípio universal da 

moralidade, o qual na ideia está na base de todas as ações de seres racionais como a lei natural 

está na base de todos os fenômenos.‖ (GMS, BA 109). Desse modo a vontade pode ser 

entendida como livre e autônoma se ela é regida pela moralidade, através de sua lei. Nesse 

sentido autonomia denota está condicionado à lei moral, visto que se livre, se a vontade é 

livre, então implica que ela está submetida a racionalmente a moral. 

Kant trata da heteronomia que, em relação ao arbítrio, não fundamenta 

obrigação, nos é contrária ao princípio da autonomia e da moralidade da vontade. Nesse caso, 

as ações são regidas pelos imperativos hipotéticos que estão condicionados ao fim que se 

deseja alcançar. Assim, a ação é boa para um determinado fim que se busca. Das ações 

heterônomas Kant nos diz que são afetadas pelos móbiles sensíveis, pois apenas a razão pode 

determinar as ações, uma vez que mesmo agindo em função do sensível o ser humano não 

perde a capacidade de atuar motivado pela lei moral. Nas palavras de TONETTO (2010, p. 

39), 

 

A vontade humana, de acordo com Kant, é afetada por estímulos 

sensíveis, mas não determinada por eles. Além disso, as ações autônomas 

são livres no sentido de serem um exercício da liberdade, isto é, elas 

tornam real a capacidade em que a liberdade prática consiste. Isso é 

inteiramente diferente de uma ação do arbítrio bruto (arbitrium brutum) 

que não tem o poder de se determinar independente dos impulsos 

sensíveis a partir dos quais ela age. Nas ações heterônomas as pessoas 

falham no exercício da liberdade (o poder de agir autonomamente) na 

medida em que se submetem à atitude por impulsos naturais. 

 

O arbítrio humano só pode ser determinado pela razão pura, de acordo com 

Kant, as demais ações que se dão em conformidade com outras motivações, não são 

determinadas, mas afetadas. Isso em Kant tem uma significação importante, pois para o 

mesmo um ser livre só pode se determinar em harmonia com a razão e a lei moral. As 

deliberações que se dão de outra maneira não podem ser tidas como determinadas, mas 

motivadas pelos estímulos sensíveis. 

                                                 
28

 Aprofundaremos esse ponto no capítulo sobre a moralidade. 
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Há, contudo um problema em torno dessa concepção de liberdade, que se dá 

em função de que a mesma pode ser capaz de produzir ações por meio de princípios, mas não 

se comprova empiricamente sua realização, apenas no campo teórico. No entanto, a condição 

de o humano poder agir livremente – efetivar a ideia da liberdade positiva - se dá a partir da 

moralidade, a qual tem como objeto a ação moral correta. Essa possibilidade implica admitir a 

liberdade positiva como produto da consciência moral. Desse modo, ter consciência da 

moralidade e da liberdade implica responsabilidade consigo e com as demais pessoas. 

  Com relação aos sentimentos morais Kant considera o respeito, não como um 

sentimento originado nos móbiles sensíveis, mas, produzido por uma definição da razão, 

sendo diferente dos demais sentimentos, como inclinação ou temor por exemplo. Nas palavras 

de Kant, ―o que reconheço imediatamente como lei pra mim, reconheço-o com um sentimento 

de respeito que exprime simplesmente a consciência que tenho da subordinação de minha 

vontade a uma lei, sem intromissão de outras influências em minha sensibilidade.‖ (KANT, 

GMS, nota BA 16, p. 32) 

 Assim o sentimento do respeito pela lei moral é fruto da vontade autônoma e 

considera o interesse moral, visto que, o respeito representa a moral mesma. Por conseguinte, 

a moral determina o respeito, não como um móvel, mas ele é a própria moralidade 

considerada subjetivamente. Desse modo, a lei moral impõe o sentimento do respeito que se 

relaciona à noção de dever e mérito. Portanto, o sentimento do respeito é produzido pela 

consciência da lei moral. De acordo com Kant,  

 

A determinação imediata da vontade pela lei e a consciência que tenho 

dessa determinação, chama-se respeito, de sorte que este deve ser 

considerado, não como causa da lei, mas como efeito, da mesma sobre o 

sujeito. Em rigor de expressão o respeito é a representação – de um valor 

que vai de encontro ao meu amor próprio. (KANT, GMS, nota BA 16, p. 

32) 

 

  Nesses termos o sentimento do respeito não representa temor, tampouco se 

relaciona com objeto de inclinação, mas significa uma admiração por uma representação de 

efetivação da lei moral. ―Só pode ser objeto de respeito e portanto mandamento aquilo que 

está ligado à minha vontade somente como princípio e nunca como efeito, não aquilo que 

serve à minha inclinação mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do cálculo na 
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escolha, quer dizer a simples lei por si mesma.‖ (KANT, GMS, BA 15, p. 31). Noutras 

palavras, o respeito gera-se quando uma ação espelha uma deliberação movida pela 

obediência à lei moral. Sendo assim o agente moral que faz nutrir esse sentimento é 

considerado digno de respeito e o mesmo, não pode recusar tal admiração, uma vez que ela é 

sem interesse, tal qual a experiência estética kantiana. Por conseguinte o objeto do respeito é a 

própria lei moral e ―tudo quanto se designa interesse moral consiste unicamente no respeito 

da lei.‖ (KANT, GSM, nota BA 16, p. 32). 

  Kant defende portanto a ideia de leis morais incondicionais, independentes dos 

móbiles empíricos e todas as motivações sensíveis, visto que essa moralidade pura deve 

determinar a priori o agir e com isso determinar o uso da liberdade dos seres racionais. Essa 

defesa torna-se um problema para o sistema kantiano, mas ele busca solucioná-lo ao apontar 

os imperativos como princípios de ação e as máximas como princípios de execução. Sobre 

esse ponto falaremos mais adiante, no capítulo onde trataremos da problemática da mentira no 

plano da moral. Passa-se agora a discussão da liberdade como um ―factum da razão‖.  

 

1.1.5 Liberdade como um “factum da razão” 

Há um extenso debate
29

 entre os estudiosos kantianos em torno de uma 

possível dedução da lei moral a partir do conceito de liberdade, desencadeado principalmente 

após os escritos de Henrich e Ilting (Conforme BECKENKAMP 2006). Kant apresenta essa 

intenção na terceira seção da GSM, mas na KpV
30

 afirma ser impossível tal dedução. 

ALLISON assinala, 

 

                                                 
29

 Não problematizaremos aqui essas muitas análises, mas na perspectiva de Henrich entendemos que desde a 

KrV Kant já tenciona apresentar a liberdade como um fundamento determinante da moralidade, conforme temos 

demonstrado desde o início dessa seção e o que nos faz compreender a unidade do sistema da filosofia kantiana, 

sendo que essa característica nos faz analisar as diferentes posições de Kant como passagens de um contexto a 

outro e não contradições que comprometem a unidade do sistema. 
30

 ―A Crítica da razão prática nasceu de um amadurecimento crítico de suas concepções teóricas e práticas, mas 

vacilou por algum momento a respeito de seu conteúdo, ou seja, se ela se limitaria a uma resposta às críticas 

dirigidas contra sua Fundamentação da metafísica dos costumes.‖ ROHDEN, Valério. Introdução à edição 

Brasileira da KpV, 2008, p. XI/XII. 
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Na Fundamentação, Kant proporciona o que pretende ser uma dedução da 

lei moral com base na necessidade de pressupor a ideia de liberdade. Em 

contraste, na Crítica da razão prática, ele explicitamente nega a 

possibilidade de qualquer dedução da lei moral e afirma em vez disto que 

esta lei como um ―fato da razão‖ pode servir como a base para a dedução 

da liberdade (Allison 1990, p. 201). 

 

De acordo com Allison a tentativa kantiana na GMS não é satisfatória para 

confirmar a realidade objetiva da liberdade e da moralidade. Tal tentativa deságua na 

afirmação da necessidade de admitir uma possibilidade do uso sintético da razão pura 

prática. Como veremos com base na KpV Kant demonstrara que pela razão podemos 

determinar a vontade. Sendo a lei fundamental da razão prática pura: ―age de tal modo que a 

máxima de tua vontade possa sempre valer o mesmo tempo com princípio de uma legislação 

universal.‖ (KpV, § 7, p. 51). Através de um princípio sintético a priori, essa defesa se 

constitui no ―factum
31

 da razão‖. Vejamos as palavras de Kant, 

 

Pode-se denominar a consciência desta lei fundamental um factum da 

razão, porque não se pode sutilmente inferi-la de dados antecedentes da 

razão, por exemplo, da consciência da liberdade (pois esta consciência 

não nos é dada previamente), mas porque ela se impõe por si mesma a 

nós como uma proposição sintética a priori, que não é fundada sobre 

nenhuma intuição, seja pura ou empírica... (KpV, p. 52) 

 

  Nessa perspectiva Kant defende a consciência da lei moral como um factum da 

razão e essa perspectiva tem um papel relevante para sua teoria moral, visto que, a partir dessa 

afirmativa, a razão prática pura, alcança um nível não atingido pela razão teórica, pois temos 

no âmbito prático uma extensão do conhecimento, na medida em que na razão prática não se 

subordina aos limites da razão teórica. Assim, além da razão prática ser pura ela dá ao ser 

humano a lei da moralidade universal, a qual é para ele um dever.  Dito de outro modo, a 

razão pura, é por si só prática e fornece à humanidade a lei moral e em função da sua 

universalidade como lei válida para todos os entes racionais. 

Por ser dada como um fato da razão pura, como consciência da lei da 

moralidade, temos de forma a priori e apoditicamente certa, o conhecimento prático da 

                                                 
31

 ―Não se trata, evidentemente, de um fato empírico, dado que a referida lei é indiferente a toda experiência, 

mas de um fato até certo ponto a priori, e inteiramente excepcional.‖ PASCAL, 2008, p. 138. 
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liberdade, mesmo que não se possa dá nenhum exemplo que aponte sua comprovação. 

Decorre disso que a realidade objetiva da lei da moralidade não pode ser dada por nenhuma 

dedução, por nenhuma tentativa teórica, especulativa ou mesmo supostamente baseada na 

experiência. (KpV, p. 75). ―Por esse motivo a ética de Kant não pode ter outra base que a 

autonomia, postulada na Crítica da razão prática a partir de um factum da razão.‖ Expressão 

de Rüdiger Bittner ao analisar o Prefácio da Grundlegung. Para ele, as leis morais têm que ter 

um fundamento e considerou essa questão do fundamento das leis morais como um problema 

legado à Crítica da razão prática. (Apud ROHDEN, Introdução à edição Brasileira da KpV, 

2008, p. XIV). 

No prefácio da KpV Kant diz-nos que a razão pura é efetivamente prática, a 

qual prova a sua realidade e de seus conceitos pelo ato da consciência moral e a partir da lei 

moral. De modo que toda investida teórica é vã. Desse modo a liberdade transcendental fica 

estabelecida no sentido do conceito de causalidade incondicionada, tal como era tratada na 

KrV. Lá era considerado problematicamente, posto que não se podia pensar a sua realidade 

objetiva, sem cair no abismo do ceticismo. Acerca da comprovação do conceito de liberdade, 

Kant expressa agora, 

 

... o conceito de liberdade, na medida em que sua realidade é provada por 

uma lei apodictica da razão prática, constitui o fecho de abóboda de todo 

o edifício de um sistema da razão pura, mesmo da razão especulativa, e 

todos os demais conceitos (os de Deus e de imortalidade), que 

permanecem sem sustentação nesta última como simples ideias, seguem-

se agora a ele e obtém com ele e através dele consistência e realidade 

objetiva, isto é, a possibilidade dos mesmos é provada pelo fato de que a 

liberdade efetivamente existe; pois esta ideia manifesta-se pela lei moral. 

(KpV, p. 4). 

 

  A realidade objetiva da liberdade é a única das ideias da razão especulativa, 

que sabemos a priori, sem, contudo ter-se conhecimento racional completo dela, visto que a 

mesma é condição da lei moral. De modo que as demais ideias de Deus e da imortalidade da 

alma não se constituem fundamentos da moral, bem como dessas não se pode ter nenhum 

conhecimento. No entanto, elas podem ser admitidas, enquanto condições de aplicação da 

vontade moralmente determinada com relação ao sumo bem. Temos assim a junção do prático 

e do teórico. 
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Não há com essa constatação ampliação da razão do ponto de vista teórico, mas 

pelo conceito de liberdade se obtém a realidade objetiva dos mesmos no campo prático. De 

acordo com Kant ―...a razão prática obtém agora por si mesma, e sem ter acertado um 

compromisso com a razão especulativa, realidade para um objeto supra-sensível da categoria 

de causalidade, a saber, da liberdade (embora, como conceito prático, também só para o uso 

prático), portanto confirma mediante um factum o que lá meramente podia ser pensado.‖ 

(KpV, p. 9/10). Assim, consciência da liberdade se dá pela consciência da lei moral e a 

consciência da lei moral pela razão prática. Nas palavras de Kant, 

 

Que esta seja a verdadeira subordinação de nossos conceitos e que a 

moralidade descubra-nos primeiro o conceito de liberdade, que, por 

conseguinte, a razão prática seja a primeira a colocar à razão 

especulativa com esse conceito o mais insolúvel problema, para mediante 

o mesmo conceito pô-la no máximo embaraço, aclara-se já pelo seguinte: 

visto que a partir do conceito de liberdade nada pode ser explicado nos 

fenômenos mas que aqui o mecanismo natural sempre tem que construir o 

fio condutor, que além disso também a antinomia da razão pura, se ela 

quiser elevar-se ao incondicionado na serie de causas, tanto num caso 

como no outro enreda-se em representações inconcebíveis, enquanto o 

último (mecanismo) pelo menos possui utilidade na explicação dos 

fenômenos, assim jamais se teria chegado à façanha de introduzir a 

liberdade na ciência, se a lei moral, e com ela a razão prática, não tivesse 

sobrevindo e impingido a nós esse conceito. (KpV, p. 50. Destaque em 

negrito no original). 

 

Nesse sentido a ideia de vontade com relação à moralidade somente pode ser 

livre se determinada pela lei moral. De igual modo vontade livre e vontade submetida à lei 

moral são uma e a mesma coisa. ―Kant fala que não se pode provar diretamente a liberdade da 

vontade porque não se tem nenhuma evidência empírica ou teórica para isso. É a lei moral que 

conduzirá os indivíduos ao conceito de liberdade.‖ (TONETTO, 2010, p. 47). Por 

conseguinte, pela lei moral e sua consciência, projeta-se máximas e escolhas para nossa 

vontade que deve proceder tendo como guia a razão e independente dos impulsos da 

sensibilidade, e dessa forma se faz livre e possibilita a liberdade. A razão enquanto 

fundamento determinante da vontade não é fenomênica e diverge de todos os fundamentos na 

natureza em decorrência da causalidade. A causalidade é a própria autonomia. Na natureza, 

cada causa pressupõe condicionantes empíricos. 
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É na dedução das proposições fundamentais da razão prática pura que Kant 

demonstra via analítica que a razão pura pode ser prática. Noutras palavras, que pela razão 

pode-se impor a nós mesmos a lei da moralidade e deliberar independente do empírico, em 

decorrência do factum da razão. A vontade livre é determinada somente pela razão, e ao ser 

assim é livre, pois não se deixa afetar pelos sentidos. Sendo independente da matéria e das 

condições empíricas. Noutras palavras trata-se de demonstrar a lei moral enquanto factum da 

razão determina a vontade. Assim, liberdade e lei prática referem-se reciprocamente. Por 

consequência, a razão prova praticamente em nós a autonomia, determinando a vontade ao ato 

(KpV, p. 67). Nesse sentido, a autonomia é um princípio moral prático, objetivo, em oposição 

aos princípios subjetivos. Bem como a liberdade prática elevada no factum da razão 

demonstra o caráter autônomo da vontade como princípio da lei moral. De acordo com 

ROHDEN, 

 

A reinterpretação do sistema a partir da Crítica da razão prática dá-se pela 

consideração de que a liberdade humana, como fundamento de nossas 

ações e máximas, é conhecida como existente na prática moral. E a partir 

deste conhecimento prático converte-se num problema teórico insolúvel. 

Não se converte num problema prático e sim teórico, porque se trata de 

dois pontos de vista diversos, segundo os quais o conhecimento teórico 

trata da ordem do ser, e o conhecimento prático, da ordem do dever-ser.
32

 

 

 Nesses termos o factum da razão completa a unidade do sistema kantiano, ao 

resolver no âmbito prático problemas que Kant apontara desde a KrV. A segunda crítica 

reordena os conceitos e apresenta a consciência da realidade da liberdade, sendo motivada 

apenas pelo dever, o qual deve ser suficiente para determinar a vontade pela razão pura. Pois 

caso contrário torna-se problemática a possibilidade da própria ideia de lei moral. Kant pensa 

assim a ética que envolve o dever, e o ser humano como capaz de autonomia; e por essa 

razão, digno de respeito. Desse modo ―...a moralidade situa a consciência humana sobre o 

terreno de um desafio de constante renovação, alimentada pela busca de uma autonomia 

comprometida com a liberdade de todo ser humano.‖
33

 As palavras de ROHDEN expressam a 

relevância da ideia de liberdade no pensamento de Kant e o valor dessa para a humanidade. 

                                                 
32

 ROHDEN, Valério. Introdução à edição Brasileira da KpV, 2008, p. XIX/XX. 
33

 Idem, p. XXVII. 
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Assim, passamos as investigações acerca das noções de liberdade interna e externa e o modo 

como elas se remetem a filosofia prática kantiana. 

  

 

1.1.6 Liberdade interna e externa 

Atendendo ao objetivo desse estudo, que é desenvolver uma análise do 

problema da mentira na filosofia prática kantiana fazendo a defesa da tese da exceção
34

, torna-

se imprescindível o entendimento da noção de liberdade no sistema filosófico de Kant. A 

ideia de liberdade é parte central de nossa argumentação para a defesa da enunciação da 

mentira nos casos que defendemos. Em especial as noções de liberdade interna e externa, as 

quais cumprem um papel de destaque para se pensar o agir, bem como a ideia de progresso 

moral, pois percebemos que pelas discussões acerca dessas concepções, uma vez que essas 

tratam das motivações que norteiam as ações, a teoria moral kantiana torna-se mais próxima 

das pessoas, nos possibilitando pensar a moral não como uma quimera, mas uma prática 

constante no fazer humano. 

Passa-se ao exame da noção de liberdade interna e liberdade externa, assim 

como elas se relacionam com o sistema moral kantiano. A primeira se remete as ações que se 

dão por dever, significam a mera representação do dever ético, são portanto do campo da ética 

e a segunda diz respeito às ações que ocorrem conforme ao dever e estão no âmbito jurídico e 

assim se referem ao direito. Cumpre ressaltar que o princípio universal do direito regula a 

harmonia das liberdades externas, bem como a justiça deve promover a efetivação dessas 

mesmas liberdades.
35

 O princípio da distinção entre a doutrina da virtude e a doutrina do 

direito se estabelece a partir da definição de liberdade inerente a ambas. Nas palavras de Kant 

(Introdução a TL, p. 42), 

 

                                                 
34

 Se remete a exceção que propomos para poder se utilizar da mentira, conforme apresentaremos no segundo 

capítulo. 
35

 Sobre essa questão aprofundaremos na próxima seção. 
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Essa separação, na qual assenta também a divisão suprema da doutrina 

dos costumes em geral, funda-se no seguinte: o conceito de liberdade, que 

é comum a ambas, torna-se necessária a divisão em deveres de liberdade 

externa e deveres de liberdade interna; deles só os últimos são éticos.  

 

Nesse sentido, os deveres de virtude remetem-se à liberdade interna e os 

deveres jurídicos à liberdade externa. Assim a liberdade interna enquanto representa leis 

morais é a faculdade de se autocoagir, não por meio de inclinações, mas em obediência à lei 

moral da razão prática e constitui-se numa ampliação ao conceito de dever, pois ultrapassa a 

noção da liberdade externa, ao mesmo tempo eleva-se acima dos deveres jurídicos, uma vez 

que por essa se estabelecem fins que o dever jurídico abstrai. Por outro lado a liberdade 

externa que diz respeito às leis jurídicas, de acordo com HECK, 

 

A lei do direito tem no imperativo categórico correspondente sua fórmula 

exemplar de execução. De acordo com o último, o homem está sob lei do 

direito de modo que sua liberdade encontra-se ―na ideia (in der Idee), 

submetida às condições de legislação externa, segundo a qual o arbítrio 

de um homem pode ser conjuntamente coexistente com o arbítrio de um 

outro homem de acordo com uma lei universal. (HECK, 2000, p. 62/63) 

 

  Uma ação livre em geral do ponto de vista ético deve estar livre das 

inclinações, enquanto no direito deve se harmonizar com as liberdades externas das demais 

pessoas, a exigência que prescreve o princípio universal do direito. Ambas são, portanto, leis 

da liberdade, que se diferenciam das leis da natureza. Kant expressa,  

 

Estas leis da liberdade, diferentemente das leis da natureza, chamam-se 

morais. Se afetam apenas ações meramente externas e a sua 

conformidade com a lei, dizem-se jurídicas; mas se exigem também que 

elas próprias (as leis) devam ser os fundamentos de determinação das 

ações, então são éticas, e diz-se: que a coincidência com as primeiras é a 

legalidade, a coincidência com as segundas, a moralidade da ação. (RL, 

p. 18) 

 

As ações deliberadas tendo como motivação as leis da razão se relacionam 

tanto ao uso interno quanto externo da liberdade, mas as que se realizam tendo como 
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justificativa a mera obediência a legalidade instituída referem- se ao uso externo da liberdade. 

No entanto, somente as determinações que fazem do puro dever o móbil são éticas. Vejamos 

as palavras de Kant (RL, p. 23) ―A legislação que faz de uma ação um dever e desse dever, ao 

mesmo tempo, um móbil, é ética. Mas a que não inclui o último na lei e, portanto, admite 

ainda outro móbil distinto da própria ideia do dever, é jurídica.‖ Nesse aspecto a divisão se dá 

com relação aos móbiles das ações, aos motivos que condicionam a prática da liberdade. De 

acordo com Kant, as motivações que se diferenciam da ideia de dever, retiram seus 

fundamentos patológicos das determinações do arbítrio e das inclinações sensíveis. De modo 

que, a legalidade significa a conformidade de uma ação com a lei jurídica. No tocante às 

ações éticas o móbil deve ser a própria ideia do dever, nos termos de Kant o puro respeito à 

lei máxima da moralidade. 

Assim, as leis éticas têm a finalidade em si mesmas e ordenam a ação 

categoricamente, mas as jurídicas condicionam a obrigação, o dever ao cumprimento da regra. 

Portanto, a motivação que norteia a ação ética, direciona-se a agir por dever, no direito a mera 

conformidade à legalidade é suficiente, embora possa e deva em princípio, estar em harmonia 

com a moral. A humanidade com base na razão, por consequência, cria leis para viver 

harmoniosamente em sociedade, a fim de frear seus impulsos naturais e agir apenas 

racionalmente; e com isso garantir a efetivação do equilíbrio das liberdades externas.  

Dessa forma os deveres de direito, objetivam preservar a possibilidade da 

prática consistente da liberdade externa, bem como os direitos e deveres dos indivíduos. 

Nesse sentido, a coação é prevista e defendida por Kant, mas distingue dois modos de coação, 

a saber: a coação justa e a coação injusta. A primeira ocorre quando há um uso indevido da 

liberdade, de modo que a harmonia das liberdades externas é comprometida, e então a coação 

pode ser imposta a fim de corrigir o desequilíbrio entre os arbítrios. O segundo modo, a 

coação injusta se dá quando a ação do individuo não rompe com o princípio do respeito às 

liberdades externas ou mesmo quando nenhum dever é quebrado, sendo a coação nesse 

aspecto um ato injusto. Por conseguinte, a legalidade se justifica por efetivar, assegurar o 

equilíbrio das liberdades externas. Sendo assim, a liberdade externa implica a ideia de 

igualdade formal. Cumpre observar que Kant defende apenas esse tipo de igualdade, e não a 

material. 
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Além disso, também cumpre ressaltar que em RL a liberdade externa é 

considerada por Kant um direito originário, sagrado e inviolável. Há todo um debate
36

 se ela 

seria o único direito inato ou se haveria Kant defendido outros, como por exemplo, a 

igualdade, como outro direito inato. Defendemos a compreensão que a liberdade é o único 

direito inato originário pertencente a todo ser racional em virtude de sua humanidade. 

Nesse sentido, se não há liberdade externa inexiste a possibilidade de ações 

justas, se a liberdade externa não é garantida. A lei moral é ratio cognoscendi da liberdade e 

por sua vez a liberdade é a ratio essendi da moralidade. É com esse entendimento acerca da 

ideia de liberdade enquanto fundamento determinante da filosofia prática kantiana que se 

discutirá a problemática que segue, se se deve mentir, compreendendo que a liberdade, a 

dignidade e o aprimoramento moral é indispensável ao esclarecimento. Sendo assim a 

releitura de pensamentos e ideias ainda em aberto, constitui-se num exercício do filosofar, nos 

possibilitando tecer outras interpretações, ideias e questionamentos, nesse caso, sobre o 

problema da mentira na filosofia prática de Kant. 
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 Sobre essa questão ver TONETTO 2010. 
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Capítulo II - Um embate e muitas questões 

 

La consideración de la regla no sirve de nada, si no se puede conseguir 

que los hombres sigan complacientemente tal regla. Kant (Lecciones de 

Ética) 

 

No escrito filosófico ―Sobre um suposto direito de mentir por amor à 

humanidade
37

” – SDM (1797), encontra-se um embate
38

 entre Constant e Kant em torno do 

dever de veracidade e a resposta kantiana à questão se é válida a mentira em algumas 
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 O ensaio da década de 90 fora considerado como um ―texto menor e secundário,‖ mas através dele podemos 

vislumbrar a importância do pensamento jurídico, político e moral, bem como de compreendermos o pensamento 

kantiano como um programa integrado num sistema em conexão recíproca. 
38

 ―A célebre controvérsia entre Benjamin Constant e Immanuel Kant a propósito de um direito de mentir, por 

razões humanitárias, nos proporciona uma rara e curiosa oportunidade de perceber o ardor e o engajamento com 

que o pensamento iluminista – em seu empenho para formular e resolver os problemas fundamentais de seu 

tempo, entre eles, principalmente, a tarefa pedagógica de educar o público e, por esse meio, concorrer para o 

progresso e elevação moral do gênero humano – se envolveu numa questão que, desde os primórdios, ocupara a 

reflexão ético-filosófica, a saber, o problema da mentira.‖ GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. A mentira e as Luzes: 

Aspectos da querela a respeito de um presumível direito de mentir. In PUENTE, Fernando Rey [org.]. Os 

filósofos e a mentira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 9. Textos importantes que tratam da problemática 

da mentira e da veracidade foram reunidos por Georg Geismann e Hariolf Oberer na obra: Kant und das Recht 

der Lüge, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1986. 
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situações ou deve-se dizer a verdade sempre, independente das circunstâncias. Nas palavras 

de CONSTANT (apud PUENTE 2008, p. 59-70), que critica a posição de Kant, 

 

 O princípio moral ―é um dever dizer a verdade‖, se se tomasse 

incondicionalmente e de um modo isolado, tornaria impossível qualquer 

sociedade. Temos disso a prova nas consequências muito imediatas que 

deste princípio tirou um filósofo alemão, o qual chega ao ponto de 

afirmar que a mentira dita a um assassino que nos perguntasse se um 

amigo nosso e por ele perseguido não se refugiou na nossa casa seria um 

crime. (destaque em negrito é nosso) 

 

  Conforme o tradutor da obra de Benjamin Constant na versão alemã
39

 a 

expressão ―o filósofo alemão‖, refere-se a Immanuel Kant, e o próprio Kant assume a autoria 

na resposta a Constant, expressando que havia afirmado isso, embora não lembrasse onde. De 

acordo com a história da filosofia, não há registro de nenhum outro filósofo alemão que nessa 

época ou em outra tenha feito a defesa incondicional do dever de veracidade.  LOPARIC 

(2006) defende a possibilidade de que ―o lugar em que Kant escreveu algo parecido com o 

que Constant atribui ao ―filósofo alemão‖, objeto de sua crítica, é, sem dúvida, o parágrafo 

nono dos Princípios metafísicos da doutrina da virtude.‖ A inspiração para esse exemplo, de 

acordo com LOPARIC pode ser vislumbrada em ―Le mensonge‖ de Santo Agostinho, 

primeiro filósofo a defender a incondicionalidade do dever de se proferir a verdade. O trecho 

da obra kantiana diz o seguinte: 

 

O senhor da casa ordenou que, se certo homem perguntar por ele, lhe seja 

dito que não está. O criado assim faz; mas consegue deste modo que 

aquele se evada e comete um grande delito que, aliás, a guarda enviada 

contra ele teria impedido. Em quem recai aqui a culpa (segundo princípios 

éticos)? Sem dúvida, também sobre o último, que violou o dever para 

consigo mesmo com uma mentira, cujas consequências lhe são imputadas 

pela sua consciência moral. (Kant, RL p.70). 
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 A versão alemã da obra de CONSTANT foi publicada em Berlim, em 1897, por Karl Friedrich Cramer, apud 

PUENTE (2008, p. 71/72). 
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Analisando a assimilação proposta por LOPARIC, percebem-se algumas 

dificuldades para essa afirmação. SANTOS (2011, p. 3) assinala: ―o exemplo aduzido pelo 

filósofo francês não se encontra de facto em nenhum escrito de Kant.‖ Para SANTOS, o mais 

próximo seria de fato o referido parágrafo da ―Doutrina da Virtude‖. Assim como para 

PASCAL (2008, p. 158) ―Na realidade, não nos parece que Kant tenha dito exatamente 

aquilo. Mas na Doutrina da virtude ele dera um exemplo que se avizinha daquele que 

Benjamim Constant invoca...‖ No SDM trata-se de um exemplo, onde a mentira é dita a um 

assassino que coage outrem a enunciar algo, cuja discussão Kant considera numa perspectiva 

jurídico-moral, fazendo diferença entre as questões éticas e as questões do direito. De acordo 

com essa nota diz Kant: ―Não posso aqui tornar mais acutilante o princípio ao ponto de dizer: 

―A inveracidade é a violação do dever para consigo mesmo‖ pois tal princípio pertence à 

ética, mas aqui fala-se de um dever do direito...‖ (Kant, SDM, A 304 Nota, p. 174). Desse 

modo pode-se afirmar que mediante as palavras de Kant o problema pode ser tratado de 

natureza diversa, no direito e no âmbito da moralidade. Talvez, possamos mesmo dizer que no 

SDM Kant não enfrenta a discussão na perspectiva moral, visto tencionar sua argumentação 

inicial para um tratamento lógico ou de análise do discurso. Sendo que no SDM a questão é 

abordada numa perspectiva jurídica e em seguida no plano político, o que não significa dizer 

que o debate da questão no campo ético seja uma pseudopolêmica.  

No outro caso, na MS
40

 TL trata-se de um exemplo do que Kant denomina 

―questões casuísticas‖, no qual um ―criado‖ é ordenado por ―seu senhor‖, e se configura numa 

discussão do ponto de vista da moralidade. Em outras palavras, a mentira é abordada como 

―uma violação do dever para consigo mesmo‖ representando uma questão da ética. 

Corroborando com LOPARIC (2006, p. 62): 

 

Kant avalia a mentira do criado ilustrada por esse exemplo como uma 

violação de um dever moral básico e não como uma infração jurídica, 

especificando inclusive que a punição adequada para ele é o remorso, não 

uma perseguição judicial. Esse conceito de mentira, sinônimo de um 

vicio moral, pertence, portanto, à doutrina da virtude, e não deve ser 

confundido com o conceito de mentira da doutrina do direito. 
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 MS - Die Metaphysik der Sitten (Metafísica dos Costumes) 



52 

 

Fica assim claro que Kant aponta abordagens distintas para análise da 

utilização da mentira nesses campos: direito, ética e política. Por conseguinte, nossa 

abordagem também seguirá essa forma didática para analisar a problemática. De acordo com 

VOLPATO DUTRA (2012, p. 2): ―Aparentemente, Kant não deu cidadania jurídica ao dever 

de veracidade para com os outros, haja vista ele ter alocado o tratamento da mentira na TL, 

especialmente no que concerne à mentira interna. Quiçá, isso tenha levado Guyer à 

interpretação de que o dever de sinceridade em SDM é um dever ético.‖ No tocante a relação 

do ―senhor‖ com o ―criado‖ devemos ter claro que o poder de mando pertence ao senhor e 

esse pode determinar a realização de serviços por parte do criado, de acordo com TERRA 

(1995, p. 108), 

 

(... as possibilidades de os criados exercerem o direito de julgar os abusos 

dos senhores são bastante limitadas). De qualquer forma, pela natureza do 

contrato, os criados não podem ser considerados servos, mas diferem dos 

―trabalhadores‖, pois o contrato que os vincula ao senhor ―não é uma 

simples empreitada (...) mas a entrega de sua pessoa na posse do senhor 

da casa, um aluguel (locatio conductio personae), que difere de toda 

empreitada; o criado presta-se no que concerne ao bem da família a tudo 

o que é permitido, e isso não lhe é incumbido como um trabalho 

determinado, encomendado e específico; em lugar disso, aquele que é 

comprometido com um trabalho determinado (artesão – Handwerker - ou 

jornaleiro - Tageslohner) não se entrega ao seu do outro e não é membro 

da casa. 

 

Nessa perspectiva Kant segundo TERRA aponta possibilidades diferenciadas 

para a punição da mentira, no direito e na moral. No primeiro plano, a punibilidade remete-se 

a relação de causar danos a outrem, e no segundo, do ponto de vista da moral se estabelece em 

função do autodesprezo e do desprezo dos demais
41

.  

Nota-se, contudo, que a obediência do criado ao mando do senhor se configura 

como algo imperativo, tendo o criado a possibilidade de questionar a ordem bastante limitada, 

uma vez que esse tem a sua persona alienada ao seu senhor, sendo instrumento de posse do 

mesmo. Noutros termos pertence ao senhor, fazendo parte de suas posses domésticas, como se 

fosse uma coisa. ―Como vemos, en este pasaje se tratan cuestiones distintas a las planteadas 

anteriormente, algunas de las cuales no son explicitadas por Kant, como es el caso de las 

                                                 
41

 Faremos o exame do tratamento da questão no âmbito da moral no capítulo IV. 
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limitaciones que la obediência debida presenta em cualquier cadena de mando.‖ 

(ARAMAYO, 2001, p. 30). Ambos os debates tem linhas distintas de argumentação.  

Identificam-se ainda nos escritos de Kant outros trechos que se assemelham às 

expressões atribuídas a Kant por Constant, na obra Lições de Ética
42

. Nesse contexto as 

discussões apontam tanto para o âmbito da ética quanto do direito, mas consideram de modo 

diferente das abordagens anteriores, ver: 

 

Supongamos que al preguntarme alguien: «¿llevas dinero encima?», de 

no responder, infiriera de mi actitud que lo llevo, si contestase 

afirmativamente, me lo quitara y, respondiendo que no, mintiese; ¿qué 

debo hacer en este caso? En cuanto me vea coaccionado a contestar por la 

fuerza, sepa que se va a hacer un uso impropio de mi testimonio y no me 

quepa escudarme en el silencio, la mentira aparece como una defensa; en 

una declaración obtenida bajo amenaza y de la cual se hará un mal uso 

estoy autorizado a defenderme, pues no existe ninguna diferencia entre 

que se consiga con malas artes mi confesión o mi dinero. (LE, AK, 

XVIII.1, 448-449) 

 

  São diferenças tão marcantes que alguns comentadores questionam se haveria 

contradição no pensamento de Immanuel Kant. Trata-se do caso de está sendo coagido, 

através da força, por outrem que além de forçar uma declaração, sabe-se que vai fazer um 

mau uso dessa e Kant afirma que se utilizar da mentira é uma forma de se defender, sendo 

essa uma situação na qual essa atitude se faz necessário.  

  Desse modo é possível analisar a passagem de LE com as demais, tanto em TL 

quanto em SDM e perceber que o mau uso da veracidade é constante em todos os casos, assim 

como a forma violenta como se exige a declaração, por meio da coação se força outro ser 

humano a falar. Há, portanto, em todos os exemplos um desrespeito ao agente moral, que não 

é tratado como um fim em si mesmo, sendo sua condição de pessoa anulada e o princípio da 

igualdade e da liberdade desconsiderado. Mas faremos as análises dessas variações no 
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 Lições de Ética é resultado de uma junção das versões de Menzer e Collins, das anotações de aulas, nos cursos 

oferecidos por Kant na década de oitenta. A Filosofia Moral de Collins é a base para a versão castellana, sendo 

essa confrontada com a versão de Paul Menzer, publicada por ocasião do aniversário de 200 anos de Kant. A 

Filosofia Moral de Collins está localizada na seção IV de as Lições de Ética de Kant, dedicadas a sua filosofia 

moral, ocupa o tomo XXVII das obras completas editadas pela Academia. Utilizamos na nossa pesquisa a 

edição, com introdução e notas de Roberto Rodríguez Aramayo, tradução em parceria com Concha Roldan 

Panadero, pela (Barcelona, Grijalbo, 1988). 
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pensamento de Kant, bem como a exposição dessa posição no tocante a esse debate, em seu 

pormenor, mais adiante. Por enquanto, interessa-nos apontar essas diversas passagens, para 

poder compreender e relacionar melhor esses aspectos com o texto base da nossa 

problemática, o polêmico SDM.  

 

2.1 Tese da exceção 

A moral esclarecida não inspira medo e não move por medo. Ela não 

existe para os outros, mas vincula o agente moral a outros, enquanto seres 

racionais iguais a ele. HECK (2000, p. 27). 

 

Cumpre fazer algumas considerações acerca do contexto, das principais 

semelhanças e diferenças entre as teorias de Kant e Constant.  

Benjamin Constant publica a obra Des réactions politiques, em 1797, com o 

objetivo de sustentar a república estabelecida. Preocupado com a falta de crédito em 

princípios práticos, decorrentes de acontecimentos posteriores à Revolução Francesa, cuja 

desconfiança ameaçava as conquistas da revolução, ele se propõe a recuperar o respeito aos 

princípios do ponto de vista da moral e da política. No capítulo 8 dessa obra, ele expõe a 

crítica a Kant, no trecho anteriormente apresentado
43

. 

Kant escreve o SDM no mesmo período em que trabalha na sua MS (1797), 

obra que se segue a suas publicações no âmbito da filosofia prática. Antecedem essa obra a 

segunda crítica (KpV, 1788) e a GMS (1785), que é escrita paralelamente aos cursos que 

deram origem às Lições de Ética (1785). Todas compõem o sistema moral kantiano
44

. 

Percebe-se nos diversos textos abordagens diferenciadas acerca do problema central dessa 

discussão, a saber: se é possível, a partir da filosofia prática kantiana abrir uma exceção para a 

mentira que não seja condenável do ponto de vista da política e/ou da história, do direito e/ou 
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 Vide exposição na página 50. 
44

 Sabemos que não há uma aceitação das Lições de Ética como parte do sistema, por ser resultado das anotações 

de alunos e por não haver uma precisão dos cursos, visto que foram oferecidos em vários semestres, no entanto 

usualmente se utilizam dela para corroborar aspectos e explicar pontos obscuros na obra publicada por Kant. 

Desse modo nos utilizamos do referido texto para buscar problematizar questões pertinentes a nossa pesquisa. 
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da moral. Nesse sentido, tenta-se tomar posição nesse debate, percorrendo diferentes pontos 

de vista no tratamento dado a essa problemática e procurando desenhar uma reconstrução da 

filosofia prática em Kant do ponto de vista desse problema. 

Sabe-se que alguns pensam que em nome da vida, vale sim a mentira e que 

essa, dita a um inimigo, não se configura num ato imoral. Nas palavras de GUERREIRO 

(2008) ―...quando estamos diante de um dilema entre mentir ou dizer a verdade (...) sendo que 

estão em jogo dois valores: nossa honra e a vida (nossa ou de outrem) e necessariamente um 

dos dois tem que ser sacrificado, então que seja o menos elevado. Ou seja, devemos mentir e 

preservar a vida. (...) devemos lembrar que tanto de um ponto de vista jurídico como de um 

ponto de vista ético, há uma hierarquia de valores em que a vida é o nosso mais precioso 

bem.‖ Nas palavras e posição assumidas por Guerreiro, visualiza-se o dilema moral, 

estabelecido no debate entre Constant e Kant – qual valor a seguir, ou qual o valor mais 

significativo: salvar vidas ou manter o princípio da moralidade? Essa questão remete-nos ao 

embate central da polêmica e nos conduz a discorrer sobre a problemática sob os seguintes 

modos de tratamento: no âmbito da moral, da doutrina do direito, da política e da história. De 

acordo com Kant, 

 

Um conflito de deveres (collisio officiorum s. obligationum) seria a 

relação entre eles em virtude da qual um anularia (total ou parcialmente) 

o outro. – Ora, visto que dever e obrigação em geral são conceitos que 

expressam a necessidade prática objectiva de certas acções, e uma vez 

que duas regras entre si opostas não podem ser ao mesmo tempo 

necessárias, mas quando é dever agir atendendo a uma, agir seguindo a 

outra não só não é dever algum mas, inclusive, contrário ao dever: é de 

todo impensável uma colisão de deveres e de obrigações (obligationes 

non colliduntur). Não obstante, num sujeito e na regra que ele a si 

prescreve pode haver duas razões da obrigação (rationes obligandi), das 

quais uma ou outra é insuficiente para obrigar (rationes obligandi non 

obligantes), porque então uma não é dever. – Se duas razões semelhantes 

se opõem entre si, a filosofia prática não diz então que a obrigação mais 

forte conserva a supremacia (fortior obligatio vincit), mas que a razão 

mais forte para obrigar mantém o lugar (fortior obligandi ratio vincit). 

(Kant, Introdução MS RL p. 29). 

 

Mediante o conflito abordado, manter o princípio de modo universal, ser veraz 

sempre ou abrir exceção para se utilizar da mentira para assegurar a ideia de compatibilidade 

das liberdades, igualdade, consideração pelo ser humano enquanto tal, afirma-se de acordo 
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com as palavras de Kant que ―a razão mais forte para obrigar‖ dá-se com base no respeito à 

dignidade humana e ao livre exercício das liberdades. Assim sendo, corrobora-se que esses 

são valores fundamentais, sem os quais não se sustenta a ideia de sociedade, bem como da 

própria noção de humanidade. Do mesmo modo, pensar a ética exige a inclusão desses 

conceitos, que requer a prática, os quais podem ser vistos como princípios intermediários.  

Nessa perspectiva defende-se a partir do debate no SDM, abrir exceção para 

enunciar a mentira nas seguintes situações: a) podemos mentir para um assassino que nos 

coage a enunciarmos uma declaração, com o objetivo de salvar a vida de outrem e b) 

podemos mentir para quem sob tortura nos forçar a fazermos declarações que põem em 

risco a vida de outrem. De acordo com ROHDEN (1981, p. 32) ―o homem somente pode 

obedecer moralmente a leis sob a condição da sua liberdade. O inteiro valor da sua 

moralidade depende da liberdade das suas ações.‖ Assim, nessa justificava em ambos os casos 

compreende que a pessoa que não está sendo tratada como um agente racional igual, que está 

sendo usada como meio e não como fim, tratada como uma coisa
45

, o que lhe impede o 

exercício de sua autonomia, e lhe retira com isso a condição de pessoa
46

, não tem mais a 

obrigação de ser veraz. Pode-se dizer que a própria ideia de obrigação cai por terra, visto que 

essa apenas pode ser garantida se há reciprocidade, ao menos no campo das leis jurídicas, 

visto que no âmbito da moral em Kant o cumprimento do dever dá-se pelo respeito a própria 

lei e não se mistura com nada de empírico, no entanto, essa mesma ideia de moralidade tem 

como inerentes ao sistema a consideração pela pessoa, enquanto ser racional igual, sendo 

relevante a sua dignidade. 

Igualmente a dignidade humana pode ser um conceito construído 

racionalmente, assim como a liberdade o é. Promover a dignidade humana é sempre algo 

imediatamente bom, pois é pensada com vistas a outrem, não se remete ao atendimento de 

interesses próprios, mas se busca o aprimoramento da humanidade e, logo, do que lhe dá 

sentido, o ser racional. Assim desenvolver a dignidade humana representa se aperfeiçoar na 

perspectiva de criar as condições de sermos racional e moralmente melhores. Isso ressalta o 

papel do direito na moral, enquanto um instrumento que deve proporcionar a moralidade. 
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 Definição de ―coisa‖ na (Introdução) MS RL p. 29 ―Uma coisa é algo que não é susceptível de qualquer 

imputação. Todo objecto do livre arbítrio, carente de liberdade, diz-se, portanto, coisa (res corporalis).‖ 
46

 Definição de ―pessoa‖: ―é o sujeito cujas ações são susceptíveis de uma imputação. A personalidade moral, 

portanto, é apenas a liberdade de um ser racional submetido a leis morais (mas psicológica é unicamente a 

faculdade de se tornar consciente da identidade de si mesmo nos distintos estados da própria existência); donde 

se depreende que uma pessoa não está submetida a outras leis excepto às que ela a si mesma dá (sozinha ou, pelo 

menos, juntamente com outras).‖ Idem, p. 28. 
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Desse modo, o direito do uso da mentira, quando não se trata de uma situação entre iguais, 

onde a autonomia do agente racional não está sendo considerada justificar-se-ia. Nas palavras 

de Kant, 

 

A própria humanidade é uma dignidade; de facto, o homem por nenhum 

homem (nem pelos outros, nem sequer por si mesmo) pode ser utilizado 

só como meio, mas sempre ao mesmo tempo como fim, e nisto consiste 

justamente a sua dignidade (a personalidade), em virtude da qual se eleva 

sobre todos os outros seres do mundo que não são homens e que, 

contudo, são susceptíveis de uso, eleva-se, por conseguinte, sobre todas 

as coisas. Logo, assim como ele se não pode auto-alienar por preço algum 

(o que se oporia ao dever da auto-estima), também não pode agir contra a 

também necessária auto-estima dos outros, enquanto homens; ou seja, 

está obrigado a reconhecer praticamente a dignidade da humanidade em 

todos os outros homens; portanto, radica nele um dever que se refere ao 

respeito que se há de necessariamente mostrar a qualquer outro homem. 
(KANT, TL, p. 108) 

 

A tese da exceção cuja defesa é feita, possibilita a criação de condições para 

uma espécie melhor, no sentido do aprimoramento moral, permitindo galgar-se o caminho da 

idade da razão, uma vez que o esclarecimento é ainda um ideal não vivenciado em sua 

plenitude, sendo necessária, mesmo em nossa época, a crítica. A moral não deve ser apenas 

teórica, mas eminentemente prática, para que possamos viver uma vida em sociedade, na qual 

a mentira não seja mais necessária, pois não haverá espaço para a desigualdade e a violência. 

Para que a paz não seja uma quimera.  

Tem, por conseguinte, o objetivo de possibilitar o progresso moral da 

humanidade. Como defendera Platão (A República, Livro II, 382 a. C), o uso da mentira em 

situações extremas para evitar um dano maior, no âmbito da política. Sugere-se a Tese da 

Exceção ―como um remédio com que atalhamos um mal‖, portanto com um sentido nobre. 

Assim, a enunciação da verdade, só pode se dar entre iguais, num sentido político, onde não 

há igualdade não há espaço para a verdade. Nessa perspectiva tencionamos fazer a 

rediscussão da filosofia prática, tendo como fio condutor a problemática da mentira, 

permitindo-nos compreender em Kant a liberdade como um direito originário e vivenciá-la é o 

que dá sentido à vida humana em sociedade, de modo racional e em harmonia com os demais. 

De acordo com Kant, 
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Allí donde las acciones no son libres en absoluto, donde no se da 

personalidad alguna, no cabe ninguna obligatoriedad; v.g., el hombre no 

tiene obligación de contener el hipo, pues se trata de algo que no está en 

su mano. De cara a la obligación se presupone, por lo tanto, el uso de la 

libertad. (KANT, Lecciones de Ética, 1988, p. 60). 

 

Trata-se nessa defesa, da mentira deliberada, utilizada não com a intenção de 

prejudicar outrem, mas exercê-la quando o exercício de minha liberdade está sendo coagido, 

sem ter infringido a liberdade de todos os demais; pode-se, dessa maneira, na perspectiva do 

direito, mentir, e não ser legalmente imputáveis, visto que a mentira dita a um assassino e a 

um torturador não lhes causa dano e portanto não pode haver a cobrança de responsabilidade 

jurídica. Cabe ainda dizer que em casos de tortura não há nenhum respingo de liberdade 

jurídica e nesse sentido não se tem como pensar em obrigação. Isso porque no campo do 

direito apenas as ações que causam prejuízo ao outro podem ser imputáveis e nesse caso não 

há como o assassino ou torturador reclamar do ponto de vista legal um agravo, se suas ações 

são em si mesmas graves danos à humanidade. Cumpre ainda observar que mentir para quem 

não nos trata como um agente racional igual representa uma punição que permite o 

aprimoramento moral, uma vez que se evita possíveis crimes e cria uma consciência em quem 

cogite de coagir ou torturar com a intenção de forçar declarações que ponham em risco 

outrem. Pode ser que se esteja tratando de uma humanidade utópica, mas considera-se essa 

sempre em progresso, de modo que esse estado ideal pode vir a ser construído, visto que 

somos seres racionais e sociais.  

Assim, se um pretenso assassino ou torturador tiver como certo a possibilidade 

de que podemos recorrer à mentira numa eventual ação de tortura ou de violência cometida 

contra a nossa pessoa, ou através de nós querer atingir outrem, talvez seu intento não seja 

posto em prática, e dessa forma evita-se as referidas ações. Desse modo, defende-se a 

utilização da mentira como um instrumento pedagógico, de correção moral, semelhante à 

defesa kantiana da coação
47

 como uma espécie de justa proteção, que tem como base a 

                                                 
47

 Sobre o do direito como a faculdade de coagir, Kant assinala: ―Ora bem, tudo o que é contrário ao direito é um 

obstáculo à liberdade segundo leis universais; mas a coacção é um obstáculo ou uma resistência à liberdade. 

Portanto, se um determinado uso da própria liberdade é um obstáculo à liberdade segundo leis universais (isto é, 

contrário ao direito), então a coacção que se lhe opõe, enquanto obstáculo perante quem estorva a liberdade, 

concorda com a liberdade segundo leis universais; a saber, é conforme com o direito: por conseguinte, ao direito 

está ao mesmo tempo associada à faculdade de coagir quem viola, de harmonia com o princípio de contradição.‖ 

Kant, Metafísica dos costumes, Introdução à doutrina do direito, p. 38. Nesses termos é apontada a coação 
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reivindicação do livre exercício das liberdades externas, princípio norteador de toda a filosofia 

prática kantiana. Assinala Kant, 

 

A lei de uma coação recíproca que concorda necessariamente com a 

liberdade de todos sob o princípio da liberdade é, por assim dizer, a 

construção daquele conceito, isto é, a exposição do mesmo numa intuição 

pura a priori, segundo a analogia da possibilidade dos movimentos livres 

dos corpos sob a lei da igualdade da ação e da reação. (RL p. 39) 

 

Cumpre ainda ressaltar que essa argumentação não considera válida a falsa 

promessa, pois o que está em questão aqui é o consentimento e autonomia na enunciação da 

palavra dada ou deliberação da ação a ser executada. Em outras palavras, considera-se 

fundamental a livre concordância, a aceitação ou autorização do agente, num contrato ou 

acordo, aspectos que devem se manifestar numa efetivação de contrato, mas não tem lugar 

quando o agente é coagido a participar de algo que ele próprio não admite. Por exemplo, 

quando se quer forçar alguém a concordar ou permitir algo, através de atos de violência. 

Desse modo, o que garante e fundamenta a realização dos contratos, é o efetivo exercício da 

liberdade externa. Assim, a promessa que se faz de modo livre, compromete-nos a cumpri-la, 

amparados no direito legal, essa se constitui numa obrigação jurídica, de honrar os contratos 

celebrados e ao não realizá-la, descumpri-se com a palavra empenhada legalmente, a qual, 

cabe punição. Sendo diferente no campo da moralidade, visto que, na ética o dever de cumpri 

a promessa, remete-se a uma obrigação interna, sendo uma ação reprovável, corroborando 

com Kant, 

 

Existen además mentiras por las que se engaña al prójimo. El engaño 

supone una falsa promesa. La deslealtad consiste en prometer algo con 

veracidad, pero sin llegar a cumplirlo hasta el punto en que sería 

satisfactorio. Una falsa promessa, sin embargo, representa una ofensa 

para su depositario y, aunque no siempre sea uma ofensa, es en todo caso 

algo indigno; si prometo a alguien regalarle una botella de vino y acto 

seguido me tomo a risa el asunto, esto constituye de por sí un engaño, 

                                                                                                                                                         
legítima, como uma promotora da liberdade que deve resguardar a harmonia da liberdade de cada um e de todos 

em equilíbrio, portanto uma coação que não se dá nessa configuração torna-se ilegítima e ferindo ao fundamento 

do direito. Nas palavras de HOFFE (2005, p. 241), ―Nesta faculdade coercitiva ele [Kant] não vê uma força 

contrária à razão, nem uma ilegítima pretensão moral de um ordenamento jurídico positivo, mas sim um 

elemento irrenunciável e válido a priori de todo Direito. Por mais paradoxal que pareça: sem a faculdade 

coercitiva não é possível conceber um ordenamento jurídico destinado a garantir a convivência de liberdade.‖ 
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pues aunque el otro no tenga ciertamente ningún derecho a exigirme ese 

regalo ya formaba, idealmente, parte de su patrimônio. (LE, p. 275) 

 

Essa seria a base para a possibilidade de confiança na comunicação de outrem, 

de forma sustentável ou não, e o ponto central, a questão do livre consentimento, ou ainda o 

respeito à autonomia do agente racional, o qual não deve ser usado como meio para se atingir 

algo, mas sempre como fim em si mesmo. Nas palavras de Kant (Introdução a MS RL, p. 

24/25), ―... a legislação de que as promessas aceites se hão-de cumprir não reside na ética, 

mas no Ius. (...) Cumprir as promessas não é um dever virtuoso, mas dever jurídico, a cujo 

cumprimento podemos ser coagidos.‖ Comprometer-se com a palavra dada, de modo 

espontâneo, deve-se tanto do ponto de vista jurídico, quanto ético cumprir o acordo. Esse é o 

ponto que sustenta e garante a efetivação dos contratos, uma vez que devem ser feitos de 

modo livre e espontâneo. Nota-se, contudo, que a coação, somente pode ser efetivada do 

ponto de vista jurídico, uma vez que não se pode obrigar o outro a ser leal no campo da ética. 

A celebração de contratos pressupõe vontade comum, o que não se dá no caso de alguém que 

força outrem ou força- nos a algo, a exemplo da tortura ou da ameaça do assassino. De acordo 

com ROHDEN (1992, p. 132), 

 

Portanto, se o direito é a ideia do arbítrio de todos unificada a priori; se é 

mediante essa ideia de unificação de vontades que eu adquiro um direito 

com relação a um outro arbítrio, o Direito identifica-se com a ideia de 

autonomia, e a ideia de autonomia com a de uma pessoa moral, que se 

representa esta capacidade e esse direito. É preciso pressupor-se essa 

pessoa como um ser dotado de liberdade, para se poder pensar o Direito a 

partir da ideia de uma unificação de vontades e para se poder pensar um 

contrato válido entre pessoas. Basta dizer que um contrato seria nulo a 

partir do momento em que uma parte renunciasse à sua liberdade em 

favor de outra – como num estado absolutista em favor do governante – e 

assim cessasse de ser pessoa. Esta pessoa não teria deveres, nem o de 

manter o aparente contrato, pois só reconheceria a força como base dessa 

relação. Quando uma relação jurídica converte-se em relação de força, ela 

cessa de existir enquanto tal, porque cessam todas as obrigações, 

tornando-se autocontraditória. Fere-se de morte o principio que é a ideia 

de autonomia. Destrói-se aquela forma de relações mediante a qual 

unicamente se torna a fruição, por qualquer um, de seus direitos. 
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Nessa perspectiva, a fonte do direito reside na possibilidade da garantia das 

liberdades legais e externas que originam a realização dos contratos, e não nos contratos em 

si, pois esses só podem ser efetivados sob a livre concordância das partes envolvidas. Nesse 

sentido, nossa exceção para a justificativa da utilização da mentira, nos casos aqui defendidos, 

ancora-se sob o princípio do direito kantiano, uma vez que cada um só pode escolher ou 

praticar o que não prejudica outrem. Nesse sentido, só pode-se escolher o que não prejudica 

outrem, bem como quando não há livre consentimento entre as partes (respeito à autonomia e 

dignidade da pessoa), não pode haver obrigação recíproca. Assim ações efetivadas pela força, 

destroem o direito e a obrigação não reconhece outra base que a força. Do mesmo modo, uma 

mentira expressa ao assassino ou torturador enquadra-se numa ação que não contraria o 

princípio universal do direito, pois a ação não lesa ninguém, mas ao contrário busca reafirmar 

o princípio, visto que se recorre a mentira resguardado pela ideia do equilíbrio das liberdades 

externas que foi rompido ao se executar a tortura. 

Se não houver o livre exercício das liberdades, o fundamento dos contratos 

inexiste e ser veraz numa situação onde ocorre o desrespeito à autonomia deixa de ser uma 

obrigação. Nas palavras de TERRA (1995, p.90): ―As relações das vontades no direito serão 

pensadas sob uma vontade em geral, o que remete para a autonomia no direito, pois todos 

participam da legislação à qual se submetem, as relações jurídicas devendo dar-se sob as leis 

universais da liberdade...‖
48

 

A definição de contrato em Kant assinala: ―o acto do arbítrio unificado de duas 

pessoas, pelo qual em geral o seu de uma passa à outra.‖ (KANT, RL, p. 81). Assim, a 

efetivação do contrato tem por base o respeito à vontade e a liberdade de ambas as partes 

envolvidas e pressupõe oferta e aprovação, bem como promessa e aceitação. Sendo portanto 

do desejo e da concordância das partes que assumem o contrato, essa vontade unificada de 

ambos é declarada para ter a garantia do contrato. A dedução transcendental
49

 do conceito de 

aquisição mediante contrato nos diz: 

                                                 
48

 Compreendemos que ROHDEN quase identifica autonomia moral e jurídica, diferentemente de TERRA que 

se refere ao conceito de autonomia especificamente da Doutrina do Direito. No entanto, interessa-nos aqui 

apresentar que ambos defendem numa perspectiva jurídica a questão da autonomia como imprescindível. 
49

 Segundo ABBAGNANO (2000, p. 235) (in. Transcendental deduction; fr. Déduction transcendentais, ai. 

Transzendentale Deduction; it. Deduzione trascendentalé),”Kant extraiu o termo D. da linguagem jurídica, na 

qual significa a demonstração da legitimidade da pretensão que se formula. Nesse sentido, falou da "D. da 

divisão de um sistema" como "prova de sua completitude e da sua continuidade" (Met. der Sitten, I, intr., § III, 

nota). Analogamente, para a justificação do uso dos conceitos puros, ou categorias, Kant julgou indispensável 

uma D. (que, justamente por referir-se a conceitos puros, chamou de transcendental [v.]), que tivesse por fim 
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Numa relação jurídica externa, a minha tomada de posse do arbítrio de 

outrem (e reciprocamente), enquanto fundamento determinante do 

mesmo a um acto, concebe-se decerto, primeiro, de um modo empírico 

através da declaração e contradeclaração do arbítrio de cada um dos dois 

no tempo, como condição sensível da apreensão, onde ambos os actos 

jurídicos se seguem sempre um ao outro; mas, visto que essa declaração 

(enquanto jurídica) é puramente intelectual, é por meio da vontade como 

faculdade racional legisladora, segundo conceitos da liberdade, que 

aquela posse se representa como inteligível (possessio noumenon), como 

o meu e o teu, abstraindo das condições empíricas; portanto, ambos os 

actos – o da promessa e o da aceitação – se representam, não como 

mutuamente sucessivos, mas (qual pactum re initum), como brotando de 

uma única vontade comum (o que se expressa mediante a palavra 

―simultaneamente‖), e o objecto (promissum) se representa como 

adquirido, com omissão das condições empíricas, segundo a lei da razão 

pura prática. (KANT, MS RL p. 82) 

 

  Significa assim, que a palavra empenhada, assumida e declarada em um 

contrato não se estabelece e não deve se dar sob coação: a qualidade de aceitação, de 

autonomia e de uma vontade comum são condições necessárias e fundamentais para se 

realizar e efetivar os contratos. Nesses termos uma falsa promessa ou a mentira com a 

intenção de causar prejuízo não equivalem à Tese da exceção (poder mentir para o torturador 

                                                                                                                                                         
demonstrar "o modo pelo qual os conceitos a priori podem referir-se a objetos", e que, por isso, se distinguisse 

da "D. empírica", que mostra "de que modo um conceito é adquirido por meio da experiência e da reflexão sobre 

ela". Desse modo, a D. empírica diz respeito à posse de fato de um conceito, e a D. transcendental, ao seu uso 

legítimo (Crít. R. Pura, § 13). A D. transcendental consiste em mostrar como os objetos da experiência não 

seriam tais, ou seja, não seriam dados como objetos à experiência, se não fossem pensados segundo as 

categorias; e que o ato ou a função pela qual podem ser originariamente pensados nas categorias é o "eu penso". 

Na Metafísica dos Costumes Doutrina do Direito Kant trabalha com as deduções dos conceitos de posse, 

aquisição original e aquisição via contrato. Ambos estão relacionados ao conceito de Direito e ao princípio 

universal do Direito, sendo que a ideia de liberdade desempenha uma função impar nesse contexto jurídico. Nas 

palavras de GENRO (2007, p. 63/65): ―...à primeira das deduções, a do conceito de posse, onde Kant (2003, p. 

96) pergunta-se ―como é possível que alguma coisa externa seja minha ou tua?‖, ―como é possível a posse 

meramente jurídica (inteligível)?‖ e, por fim, ―como é possível uma proposição sintética a priori sobre o 

direito?‖. Para responder isso, o filósofo vai afirmar que as proposições sobre o Direito são sempre a priori, pois 

tratam de leis da razão. Tais proposições podem ser analíticas ou sintéticas, conforme repousem sobre uma 

questão empírica (as primeiras) ou não (as segundas). A dedução do conceito de posse refere-se somente à posse 

enquanto não estando submetida às condições de espaço e tempo, ou seja, uma posse que não pode referir-se ao 

mero fato empírico de uma detenção, mas sim a um direito que ultrapassa a relação imediata entre o sujeito e o 

objeto, onde outros não podem dispor arbitrariamente deste último sem a violação do referido direito.‖ (...) ―A 

dedução do conceito de posse jurídica fundamenta-se a partir do postulado jurídico da razão prática, mas este 

não é qualquer fato de origem, que é sempre exigido em uma dedução transcendental, mas sim oriundo da idéia 

de liberdade, que, por sua vez, advém do fato da razão. Finalmente, percebe-se a possibilidade de falar-se em 

dedução fora das Críticas: ainda que servindo para justificar um conceito não-empírico, e seguindo um método 

sintético, os conceitos jurídicos deduzidos retiram seu fundamento final não dos postulados que os possibilitam, 

mas sim de um princípio estabelecido na Crítica da Razão Prática, onde realmente existiu a realização de uma 

dedução transcendental propriamente dita.‖  
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e para o assassino
50

) que se procurou defender, bem como, de acordo com o já exposto acima, 

não põe em risco a possibilidade de efetivação de contratos. Visto que a mentira dita ao 

torturador e ou assassino se dá em condições, sob as quais não há o respeito a autonomia, a 

igualdade e não há a concordância de ambas as partes, uma vez que uma parte é forçada a dá 

declaração.  

Segundo GEISMANN (1988), isso não denota que uma restrição da proibição à 

mentira, ou noutros termos uma exceção, no caso da mentira dita a um assassino implicaria de 

fato a impossibilidade de contratos, pois o fundamento jurídico de cumprir com os contratos 

não se exclui.  

Consequentemente, ao adquirir a promessa espontânea de outrem, origina-se o 

direito de expectativa do cumprimento, da realização do prometido, implica em obrigação
51

 e 

faltar com a promessa assumida, livre e declarada é um dano jurídico e moral. Assim, no 

embate entre Kant e Constant isso sugere uma indagação: por que há dificuldades para a 

efetivação plena de uma ética de princípios que admita a exceção em sua aplicação, em casos 

reais, como por exemplo, a necessidade da mentira em casos de tortura, a fim de tornar 

possível a ética em sociedade?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Conforme exposto no 2º § da página 56. 
51

 ―Obrigação é a necessidade de uma ação livre sob um imperativo categórico da razão.‖ Kant, Introdução MS 

RL, p. 27. 
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Capítulo III - O problema da mentira no 

âmbito do direito
52

 em Kant 

 

El más elevado entre todos estos deberes es el respeto por el derecho de 

los demás. Estoy obligado a respetar el derecho de los demás hombres y a 

considerarlo como sacrosanto. No existe en el mundo entero nada más 

sacrosanto que el derecho de los demás, el cual es sagrado e inviolable. 

(KANT, Lições de Ética, p. 237). 

 

A crítica de Constant a Kant se detém somente no aspecto formal de seu 

sistema: ter a verdade como um ―dever incondicional‖ tornaria a vida em sociedade 

insustentável. Assim, Constant tenta refutar Kant ao afirmar que o direito de verdade depende 

                                                 
52

 Segundo WOOD (2008, p. 207) ―Kant divide nossos deveres básicos em três categorias, baseado na fórmula 

usada pelo jurista romano Ulpiano: honeste vive, nemimem laede, suum cuique tribue. A primeira delas, ―vive 

honestamente‖, Kant entende afirmar o próprio valor como ser humano, não se tornando um mero meio para os 

outros. Que esse dever jurídico ou dever de direito é distinto do dever ético de auto-respeito é indicado pelo ato 

de que Kant propõe derivá-lo do direito à humanidade em nossa própria pessoa (MS 6:236). A segunda fórmula, 

―não cause dano a outro‖, Kant entende que não nos obriga a viver com os outros, exceto sob as condições do 

direito. (...) a terceira fórmula, ―dá a cada um o que é seu‖, Kant considera ser uma tautologia vazia, a não ser 

que seja entendida do seguinte modo: ―Entra em um estado em que pode ser assegurado a qualquer um o seu 

contra qualquer outro‖(MS 6:237). ‖  
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da pessoa, do contexto e da ação
53

. Apresentando a tese da exceção ao princípio universal, nas 

palavras de Constant, 

  

Dizer a verdade é um dever. O que é um dever? A idéia de dever é 

inseparável da ideia de direitos: um dever é o que, em um ser, 

corresponde aos direitos de um outro. Lá, onde não há direitos, não há 

deveres. 

Dizer a verdade só é, portanto, um dever em relação àqueles que têm 

direito à verdade. Ora, nenhum homem que prejudica os outros tem 

direito à verdade. (CONSTANT, Das Reações Políticas, p. 68)  

 

Ter direito à verdade representa para Constant o princípio intermediário na 

sua objeção a Kant. Por conseguinte, significa a configuração da exceção porque ―nenhum 

homem que prejudica os outros tem direito à verdade‖, noutras palavras há contextos que não 

permitem a aplicação do princípio geral – universal. Conforme LOPARIC (2006, p. 63),  

 

Constant introduz a distinção entre os princípios primeiros e os princípios 

segundos. Diferentemente de Kant, ele não considera princípios da 

política ou da moral proposições cuja validade possa ser assegurada a 

priori, vendo neles resultados ―de todas as combinações‖ de um certo 

conjunto de fatos particulares chamados de ―existenciais‖ ou 

―acontecimentos‖. 

 

                                                 
53

 Em sua argumentação incisiva a Constant, segundo PUENTE (2008, p. 73) o ironismo kantiano se mostra logo 

de início, pois o termo usado ―pseudos‖ que significa mentira ou erro representa que Constant ao abordar a 

verdade como uma propriedade cometeria sua primeira mentira ou erro, portanto a primeira falha do filósofo 

francês na discussão. Nas palavras de Kant em um SDM (1995, p. 174):  ―O πζωηоѵ ѱεʋδоζ encontra-se aqui na 

proposição: ―dizer a verdade é um dever, mas só em relação àquele que tem direito à verdade‖.  / Importa, em 

primeiro lugar, observar que a expressão ―ter direito à verdade‖ é uma palavra sem sentido. Deve antes dizer-se: 

o homem tem direito à sua própria veracidade (veracitas), isto é, a verdade subjectiva na sua pessoa. Pois, no 

plano objectivo, ter direito a uma verdade equivaleria a dizer que depende da sua vontade, como em geral no 

tocante ao meu e teu, que uma dada / proposição deva ser verdadeira ou falsa, o que proporcionaria então uma 

estranha lógica.‖ Nesse contexto, de acordo GIACÓIA JÚNIOR (2008, p. 14): ―Kant, num gesto que lembra de 

perto os procedimentos contemporâneos de análise do discurso e da linguagem como tarefa prévia de elucidação 

de pseudoproblemas filosóficos, começa por desfazer uma falácia, apontando a impossibilidade lógica de se 

vincular, com sentido, direito e verdade, tal como inadvertidamente se admite com a expressão ―ter um direito à 

verdade‖. Nesse contexto o filósofo alemão conduz o debate ao âmbito da lógica e não pautando de imediato a 

problemática seja no plano do direito, da moral ou da política, mas ao afirmar que a verdade é uma ―propriedade 

lógica de juízos objetivos‖ não se possibilita considerá-la ou reivindicá-la como um direito, pois não se pode ter 

propriedade sobre a verdade, devendo-se discutir a veracidade nas declarações.  
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Nesse sentido para Constant enunciar a mentira é uma necessidade por se tratar 

de casos práticos na sociedade, que se remetem à política ou à moral, sendo portanto, cabível 

se pensar exceções para a aplicação de princípios. A posição de Constant é não abrir mão do 

princípio, mas tornar possível as condições em que ele possa ser aplicado. Desse modo ―ser 

um dever dizer a verdade‖, é válido quando há um contexto no qual as noções de dever e 

direito se nivelam, se equiparam. Assim, o ―princípio intermediário‖ possibilita a avaliação 

racional das circunstâncias. O direito é uma representação da condição de liberdade na 

convivência e coexistência na coletividade. Do mesmo modo, faz-se necessário uma relação 

de igualdade entre as partes, a “idéia de dever é inseparável da ideia de direitos: um dever é 

o que, em um ser, corresponde aos direitos de outro”, Constant busca assegurar as ideias de 

responsabilidade e liberdade, pensando nas consequências na utilização de princípios em 

contextos reais. Portanto, se numa determinada situação, não se dá uma relação de respeito às 

liberdades e os direitos são aniquilados, argumenta Constant que não pode haver deveres. 

Ainda para o filósofo francês, o dever de veracidade, de dizer a verdade não é 

mais significativo que o de salvar uma vida, pois o que Constant defende é a ―exceção à 

regra‖, mostrando-se contrário à verdade incondicional da tese kantiana. De acordo com seu 

pensamento, ―O princípio moral, por exemplo, que dizer a verdade é um dever, se fosse 

considerado de uma maneira absoluta e isolada, tornaria impossível toda a sociedade.‖ Assim 

como Constant, defendemos que os princípios não são teorias desnecessárias, mas 

proposições fundamentais, ―são verdades que se sustentam e que penetrariam gradualmente 

até nas aplicações mais circunstanciais, até nos menores detalhes da vida social, se 

soubéssemos seguir seu encadeamento.‖ Acerca da enunciação da veracidade como um 

princípio incondicional, VOLPATO DUTRA (2012, p. 2), nos diz: 

 

É importante mencionar que as interpretações de Weinrib, Wood e 

Mahon da obra de Kant SRLM argumentam a favor de uma interpretação 

jurídica do dever de honestidade. Desse modo, eles deslocam o foco de 

um dever de virtude, típico da TL, para um dever jurídico. Na verdade, 

tais interpretações têm como objetivo principal menos o tratamento da 

natureza do dever de não mentir e mais as suas consequências. 

 

  É necessário tratar-se do conceito de direito em Kant sobretudo para contrastar 

Constant para não só mensurarmos a dimensão do valor da coexistência das liberdades na 
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teoria do filósofo e com isso perceber a relevância de se considerar válida a enunciação da 

mentira, em casos onde a liberdade não está sendo respeitada, 

 

O conceito de direito, enquanto se refere a uma obrigação que lhe 

corresponde (isto é, o conceito moral do mesmo), afecta, em primeiro 

lugar, só a relação externa e, decerto, prática de uma pessoa com outra, ao 

passo que suas acções, como factos, se podem entre si (imediata ou 

mediatamente) influenciar. Em segundo lugar, porém, não significa a 

relação do arbítrio ao desejo do outro. Em terceiro lugar, nesta relação 

recíproca do arbítrio, não se atende de modo algum à matéria do arbítrio, 

a saber, ao fim de cada qual se propõe com o objeto que quer; (...) mas 

apenas se pergunta pela forma na relação do arbítrio de ambas as partes, 

na medida em que se considera unicamente como livre, e se assim a ação 

de um dos dois se pode conciliar com a liberdade do outro segundo uma 

lei universal. (KANT, Introdução MS RL, p. 36) 

 

Com relação ao conceito do direito, defende-se a perspectiva de que o mesmo é 

oriundo do imperativo moral e não possui nenhuma determinação natural, havendo com isso 

uma dependência do direito à moral. Sendo assim, a lei geral do direito tem a liberdade 

positiva do homem como fundamento advindo da razão. Igualmente, como o imperativo da 

moral, ordena incondicionalmente. Diz respeito ao aspecto formal nas relações do arbítrio, 

que exige harmonia e equilíbrio nas liberdades externas, corroborando com Kant (Idem): ―O 

direito é, pois, o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de um se pode harmonizar com 

o arbítrio do outro, segundo uma lei universal da liberdade.‖ A definição do direito representa 

o conceito enquanto uma obrigação jurídica, não ética, mas carrega mesmo assim 

normatividade. Refere-se a um critério através do qual se pode julgar as leis positivas no 

tocante a sua legitimação.  

Nesse sentido são completamente legítimas, racionais as determinações 

jurídicas que assegurem, mediante leis universais, a compatibilidade da liberdade de um com 

a liberdade dos demais. Esse critério garante o cumprimento da harmonia das liberdades 

externas, sendo juridicamente lícitas todas as ações que sejam conciliáveis com o mesmo. 

Cumpre lembrar que as noções de ética e direito na MS se constituem enquanto duas espécies 

da moral, isso quer dizer que Kant distingue o sujeito moral da MS do sujeito ético da GMS. 

De acordo com Kant (Introdução MS RL, p. 23), ―A legislação que faz de uma ação um dever e 
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desse dever, ao mesmo tempo, um móbil, é ética. Mas a que não inclui o último na lei e, 

portanto, admite ainda outro móbil distinto da própria ideia do dever, é jurídica.‖  

Desse modo a obediência e prática de ações morais requerem somente o 

respeito ao dever moral, sendo puro de motivações sensíveis que influenciem na deliberação 

da ação. Enquanto as ações praticadas em subordinação aos deveres jurídicos, exigem a mera 

conformidade à norma, podendo ser influenciadas por motivos de ordem externa a lei do 

direito. Corroborando com WOOD (2008, p. 174), 

 

A metafísica dos costumes (Sitten) está dividida em duas partes maiores; 

a primeira é a Doutrina do Direito (Rechtslehre) e a segunda trata da 

―ética‖ (Ethik), que é a Doutrina da Virtude (Tugendlehre). Direito, que é 

a base do sistema de deveres jurídicos, concerne apenas à proteção da 

liberdade externa dos indivíduos, sendo indiferente aos incentivos que os 

conduzem a seguir seus comandos. A diferença crucial entre ética e 

direito é que os deveres jurídicos podem ser impostos à força, ao passo 

que os deveres éticos não podem. 

 

Nessa perspectiva, no âmbito do direito, as ações e a necessidade de 

conformação às normas são externas; o móbil é diferente das ações éticas. No plano jurídico a 

motivação pode ser da ordem do sensível, isso não implica dizer que deva ser assim, pois 

direito e ética necessitam se harmonizar do ponto de vista ético, nas palavras de Kant (RL p. 

37): ―tomar como máxima o agir conforme com o direito é uma exigência que a ética me faz‖. 

Conforme PERES (2004, p. 55) ―Ocorre, porém, que tal legislação externa é não apenas 

possível, mas real, de forma que não se pensa apenas sua possibilidade lógica, mas real.‖ 

Nesse sentido, acerca da motivação ALMEIDA (2006, p. 7) nos diz:  

 

Assim, poderíamos dizer que há uma certa ambivalência, ou sobreposição 

de motivos na legislação jurídica, pois ela representa uma ação como 

objetivamente necessária, isto é, como um dever, e diz que devemos 

realizá-la seja simplesmente porque é um dever, seja por uma ou outra 

razão qualquer, capaz de determinar subjetivamente a nossa vontade.  
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Tem-se em observância às normas jurídicas a legalidade, ou ainda a ação 

conforme a lei, ser a origem da obediência extraída da ideia do dever ou por qualquer outra 

razão de ordem das inclinações, mesmo que seja pelo temor à punição ou por efeito da 

possibilidade de uma coação no âmbito do direito, portanto uma coação legítima e justa
54

. 

Conforme TERRA (1995, p. 77),  

 

Tudo o que é injusto é um obstáculo ou resistência que acontece à 

liberdade. Por conseguinte: se um certo uso da liberdade mesma é um 

obstáculo à liberdade segundo leis universais (ou seja, é injusto), então a 

coerção, que lhe é oposta, como impedimento ao obstáculo da liberdade, 

está de acordo com a liberdade segundo leis universais, ou seja, é justa.  

 

Nesse sentido, a coação se dá em função do respeito à liberdade de todos. Se 

nosso uso da liberdade infringe a dos demais, é legítimo que a nós seja imposto um obstáculo, 

a fim de frear o uso indevido de nossa liberdade, pois sob esse aspecto estaremos sendo 

contrários ao direito e ferindo a liberdade universal, uma vez que não nos pomos em harmonia 

com a liberdade de todos. Cabe destacar, o princípio universal do direito assevera: 

  

conforme com direito é uma acção que, ou cuja máxima, permite à 

liberdade do arbítrio de cada um coexistir com a liberdade de todos, de 

acordo com uma lei universal‖ (...) ―... ofende quem me levanta um 

obstáculo; pois tal obstáculo (essa resistência) não pode coexistir com a 

liberdade, segundo leis universais.‖ (...) ―... pois cada um pode ser livre, 

embora a sua liberdade se me torne de todo indiferente ou deseje 

cordialmente prejudicá-la, contanto que o não prejudique com a minha 

acção externa. (KANT, RL, p. 37)  

 

Desse modo, o direito se remete ao respeito no uso externo das vontades livres, 

nas relações dos arbítrios e nas efetivações das escolhas, sendo esse princípio um preceito 

para nossa capacidade de ajuizar. De acordo com ALMEIDA (2006, p. 3) Kant intitula esse 

princípio de tal modo, 

                                                 
54

 Anteriormente me refiro a coerção injusta e defino ela de modo diferente, pois essa se dá quando o agente não 

tem praticado nenhum obstáculo a liberdade dos demais, por exemplo, o indivíduo que é forçado a falar sobre 

tortura, ele está sendo coagido, por meios violentos, sem no entanto ter rompido os laços necessários a harmonia 

das liberdades externas, sendo desse modo tratado de maneira injusta. 
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...presumivelmente porque: 1) estipula um critério para a aplicação do 

predicado ―direito‖, servindo assim de fundamento para todos os juízos 

particulares com que avaliamos a conformidade de nossas ações ao 

Direito; e também porque: 2) é um princípio fundamental tanto para o 

direito privado quanto para o direito público, que são as duas partes em 

que se divide o Direito.  

 

Dessa forma, também age de maneira injusta quem impede ou tenta impedir 

uma ação, sem que essa prejudique o livre exercício da liberdade dos demais, uma vez que 

fere o fundamento do direito. De acordo com GIACÓIA JÚNIOR (2008, p. 22), ―O conceito 

de injustiça decorre negativamente desse conceito positivo do direito e nele deve ser pensada 

toda resistência empregada contra qualquer uma de minhas ações que pode coexistir com a 

liberdade de todos os outros de acordo com uma lei universal, pois tal obstáculo, ou 

resistência, por sua vez, não pode coexistir com a liberdade conforme leis universais.‖ Nesses 

termos quem impede uma ação juridicamente permitida, comete uma injustiça
55

. Assim, 

injustiça e harmonia de liberdades são incompatíveis. É salutar ressaltar que o conceito 

racional do direito diz respeito, mesmo que não diretamente, mas implica a ideia dos direitos 

humanos. Corroborando com VOLPATO DUTRA (2012, p. 8), 

 

Kant afirma que a ética ―nunca autoriza algo com base no fato de ser 

inofensivo‖. Lida a contrario sensu, a expressão afirma a necessidade de 

haver um dano para que a ação possa adentrar no campo da 

responsabilidade jurídica. Se não houver dano ao suum de alguém, o 

titular da ação tem direito de agir, conforme preceituado pelo PUD, e 

quem o impedir nisso será injusto, pois, não lesando ninguém, a ação 

pode coexistir com a liberdade dos outros segundo uma lei universal.
56

 

 

No tocante à coação recíproca à liberdade de cada um e cada uma, o direito 

estrito é aquele que não está mesclado com nada de ético e exige apenas fundamentos 

externos de determinação do arbítrio. Baseia-se na mera obediência as normas jurídicas por 
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 Ao ser coagido de forma injusta, temos diminuído o nosso direito de livre exercício da liberdade e ao se ferir 

esse direito atinge-se a própria noção dos direitos humanos, visto que a compatibilidade das liberdades é o 

critério para todos os direitos humanos. Para um aprofundamento desse debate ver TONETTO (2010). 
56

 Negritos nosso. 
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parte de cada pessoa e se apoia no princípio da possibilidade de uma coação exterior que pode 

coexistir com a liberdade de cada ser, segundo leis universais.  

Segundo HOFFE (2005), ―o direito é visto como uma forma racional de regular 

a relação entre as pessoas livres, um conjunto de regras estabelecidas pela razão que garantem 

a liberdade compatível de um com todos os outros, assim uma intervenção só será justa 

quando impedir uma injustiça, toda coação que passa desse limite é injusta.‖ Cumpre 

ressaltar, a Lei universal do direito: ―age externamente de modo tal que o uso livre do teu 

arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um segundo uma lei universal.‖ (KANT, RL 

p. 37). Novamente, nas palavras de ALMEIDA (2006, p. 3), 

 

Kant denomina-o ―lei universal do Direito‖, certamente porque, na sua 

terminologia, as leis (práticas) são proposições que apresentam uma ação 

como objetivamente necessária para todo agente dotado de razão. Além 

disso, visto que essa ação é subjetivamente contingente para agentes 

imperfeitamente racionais, que nem sempre fazem o que a razão lhes 

apresenta como objetivamente necessário, Kant formula essa ―lei 

universal do Direito‖ como um imperativo, que é a forma pela qual as leis 

práticas se apresentem a um arbítrio imperfeitamente racional. 

 

A elaboração do imperativo do direito é formalmente diferenciada da 

fundamentação do imperativo da moralidade, uma vez que no campo da moral reza que a 

máxima da vontade deve ser subordinada internamente a uma condição limitadora, mas no 

direito se remete ao uso externo do arbítrio. Noutras palavras, também exige-se que a ação 

seja conforme uma lei geral, mas de tal modo que possa coexistir com a liberdade externa dos 

demais. Essa lei jurídica possibilita ter um parâmetro para o livre exercício da capacidade 

racional de deliberação. Assim, mesmo por ser humano, de vontades imperfeitas e limitadas, 

apesar de afetados por móbiles sensíveis, pode-se escolher e agir respeitando a harmonia das 

liberdades prescritas pela razão. 

No contexto dessa discussão, Kant aponta a máxima do ―direito de 

necessidade‖ assim expresso: ―A necessidade carece de lei; e, todavia, não pode haver 

necessidade alguma que torne legal o que é injusto.‖ (KANT, RL p. 42) Nesses termos, Kant 
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trata de ―casos de necessidade‖ nos quais se considera por analogia
57

, que se configura num 

caminho seguro para a enunciação dessa defesa, nos dois casos apresentados. Nas palavras de 

Kant, trata-se de ―uma violência permitida contra alguém que não exerceu contra mim 

violência alguma‖ ao se remeter ao exemplo do naufrágio, no qual diz Kant,  

 

Não pode, de facto, haver nenhuma lei penal que imponha a morte a 

quem num naufrágio, correndo o risco de morte, o deitar fora da tábua em 

que se pôs a salvo, para se salvar a si mesmo. Pois a pena com que a lei 

ameaçasse não poderia, decerto, ser maior do que perder a vida. Num 

caso assim, semelhante lei penal não pode ter o efeito pretendido, porque 

a ameaça de um mal, que é ainda incerto (o da morte por sentença 

judicial), não pode superar o medo em face de um mal certo (isto é, 

morrer afogado). Portanto, o acto de salvar a própria vida mediante a 

violência não se julgará como irreprovável (inculpabile), mas só como 

não punível (impunibile) e, por assombrosa confusão dos jurisconsultos, 

esta impunibilidade subjeticva tem-se por objectiva (conforme a lei). 

(KANT, RL p. 42) 

 

O referido exemplo é apontado por Kant ao discutir o ―direito de necessidade‖, 

o qual consiste na ―faculdade de tirar a vida de outro, que não me fez mal algum, quando a 

minha própria vida está em perigo‖ (RL p. 41/42). Trata-se para Kant de uma contradição na 

doutrina do direito de sua época, uma vez que não se remete a um ―agressor injusto‖, sendo 

uma ―violência permitida contra alguém que não exerceu contra mim violência alguma‖. 

Nesse sentido, utiliza-se do exemplo para trabalhar a analogia com a problemática da mentira, 

a exceção nos casos que defendemos, a saber, poder enunciar a mentira ao assassino e ao 

torturador, que nos coage e ao contrário do abordado por Kant em seu exemplo, comete 

injustiça e violência. Assim pode-se fazer uma declaração falsa para salvar a vida de outrem.  

Cumpre ressaltar que se para Kant é possível defender uma violência contra 

alguém que não nos cometeu violência alguma, em função das circunstâncias, sendo nesse 

caso o outro caracterizado como alguém não injusto, é portanto, nessa interpretação, à luz da 

doutrina do direito kantiano, perfeitamente plausível a permissão para mentir nas exceções 
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 Tomamos como base o conceito de analogia conforme BONACCINI que a entende a partir de ―semelhança, 

não de duas coisas, mas de duas relações entre coisas, relações cujos termos são completamente diferentes‖ e que 

―só pode ser pensado de um ponto de vista prático‖ (...) ―entre representações (ou entidades) de um mesmo 

gênero ou de um gênero diferente‖. Para um entendimento aprofundado veja-se: BONACCINI, Juan. ―Analogia 

e imputabilidade na filosofia prática de Kant‖ in Revista Latinoamericana de Filosofia, vol. XXXIV, N
o
 2, 2008, 

p. 207-257. 
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que se defende, visto que nesta defesa, tem- se o assassino e o torturador como agressores 

injustos, violentos que agridem a dignidade de alguém, não respeitam os direitos humanos e 

viola o que seria de cada um o direito inato originário que é a liberdade e a fonte do direito em 

Kant, a harmonia e coexistência das liberdades.  

Sabe-se que no caso do naufrágio, o fundamento da punição existiria, se a 

ameaça de punição fosse maior que o perigo que se corre ao desobedecê-la. Mas desobedecê-

la implica salvar a vida própria, e obedecê-la, morrer. Diante dessa problemática, ao enunciar 

a mentira para o assassino ou torturador, numa leitura dos textos de Kant (antes dessa análise), 

compreende-se que se está tornando a si indigno, desconsiderando a humanidade na própria 

pessoa ou se portando como coisa, ou inutilizando a fonte do direito. Ocorre que nessa 

perspectiva, se dissermos a veracidade para o assassino ou torturador, está mediante essa 

interpretação da filosofia prática de Kant invalidando o fundamento metafísico do direito, ou 

noutros termos inutilizando o projeto da razão, a liberdade e isso nos condiciona a um retorno 

ao ―estado de natureza‖, pois se a condição como seres noumênicos, inteligíveis não é 

respeitada, seremos então exatamente considerados coisas, não somos seres com fins em si 

mesmos, perdendo-se a personalidade e a dignidade. Assim, se sob ameaça, coação e 

violência diz-se a veracidade ao torturador, para que esse prejudique outrem, inutiliza-se em 

mim, a fonte do direito, faz da pessoa não um ser esclarecido, mas age em função da possível 

tortura que sofre no momento, talvez para livrar-se da dor, e nesse sentido mentir é uma 

atitude de coragem, representa alteridade, pois se mente para não causar prejuízo a outrem. 

Quanto ao assassino ou torturador, esses não sofrerão, da parte de quem menciona a mentira, 

nenhuma violência e ainda se evita que os mesmos cometam delitos e graves danos jurídicos, 

morais, possibilitando um progresso moral, visto que se impede de cometerem injustiças 

ainda maiores, além da tortura, que é tirar a vida de outrem.  

Pode-se aqui, trazer a discussão que Kant faz com relação a sua negação ao 

suicídio, com fundamentos que ninguém pode tirar a própria vida, então nessa discussão, 

como permitir que através de uma declaração veraz, alguém possa tirar a vida de outro ser? 

Como Kant mesmo aponta, remete-se a casos contraditórios no campo do direito e portanto 

deve prevalecer a razão mais forte, a qual se justifica, como permitir a mentira, no âmbito 

jurídico-filosófico, nos casos de tortura e contra o potencial assassino. 

Assim por analogia, à luz do exemplo do naufrágio com a Tese da Exceção que 

se defende, a saber, mentir para o torturador e o assassino, partindo do contexto de SDM e nos 
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exemplos semelhantes já apontados, pensa-se ser aceitável a defesa da mentira nos casos 

acima apresentados, tendo em consideração um sentido ainda mais digno de honra que se 

remete ao princípio da alteridade, tendo em vista salvar não a própria vida, mas a de outrem. 

Cumpre ainda destacar que a tortura se configura sempre como um ato injusto e desse modo 

não se pode tornar a mentira dita nesse caso, como algo injusto. Corroborando com 

GRUNEWALD (2008, p. 11/12), 

 

Quem tem a intenção de matar tornou antes de tudo inutilizável a fonte do 

direito, cujo fundamento (do qual ela nasce) nada mais pode ser do que o 

direito e, com isso, o direito original de liberdade, pois ele negou o direito 

e tampouco faz a oferta para negociar um cessar-fogo, mas reclama o 

‗direito‘ de destruir um sujeito de direito. Nenhum contrato feito 

conforme a lei, menos ainda, nenhum legislador pode exigir que um 

dever jurídico (de veracidade nas declarações) sirva como meio de uma 

injustiça, de uma injustiça capital e irremediável. Uma falsa declaração 

que reaja a isso não causa ao direito da humanidade injustiça alguma, mas 

tenta (com que sucesso seja) proteger esse direito. 

 

Nessa perspectiva, entre o assassino e outra pessoa, ou entre o torturador e a 

vítima, não se estabelece uma similaridade no âmbito do direito, uma vez que não há uma 

relação entre iguais, não havendo o respeito pela pessoa, ao contrário essa é utilizada como 

instrumento, como coisa para servir a fins injustos. Portanto a exceção para enunciar a 

mentira torna-se necessária para reestabelecer o princípio do respeito às liberdades externas. 

De acordo com ROHDEN (1992, p. 125), ―o conceito de Direito, na sua relação externa, 

coincide com o conceito de liberdade exterior. Este é o conceito fundamental do direito, até 

porque a liberdade é o único direito originário e fundamental...‖ 

Na Introdução à Doutrina do Direito, Kant (2004, p. 44) discorre sobre a 

liberdade como direito inato, constituindo-se na ―independência em relação ao arbítrio 

constritivo de outrem‖. No sentido em que se harmonize com a liberdade dos demais 

mediante uma lei universal, configurando-se num ―direito único, originário que cabe a todos 

em virtude da sua humanidade.‖ De acordo com WOOD (2008, p. 206), ―...para Kant, o 

sistema de direito começa com um único direito inato que todo ser humano tem em virtude de 

sua humanidade ou natureza racional - o direito à liberdade ou a independência de não ser 

coagido pela vontade arbitrária de outro.‖ Assim Kant trata também da ―igualdade inata‖ 
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como uma condição de ―não ser obrigado por outros exceto àquilo a que também 

reciprocamente podemos obrigá-los.‖ (KANT, RL, p. 44). Pode-se asseverar então, o conceito 

de liberdade como conceito determinante na filosofia prática kantiana, visto que possibilita a 

relação da moral com o direito, ou ainda, com a ideia de razão autônoma, de vontade livre. 

Como afirma ROHDEN (1997, p. 12): ―A filosofia prática e mesmo toda a filosofia crítica de 

Kant funda-se sobre o conceito de liberdade, baseado nela o homem tem de decidir se 

transforma a si próprio e opta pela paz como fundamento, característica e norma da política, 

ou se abdica da certeza do seu futuro humano.‖ Em decorrência tem-se a qualidade de ser os 

próprios guias e de manter-se em cada um a integridade ou de sermos íntegros
58

, 

características que representam condições de autonomia. Corroborando com HECK (2000, p. 

51),  

 

À luz do princípio kantiano do direito, a liberdade como exclusivo direito 

inato significa que cada homem é simultaneamente independente e igual 

em relação ao arbítrio impositivo de qualquer outro. A limitação e a 

garantia simultâneas da liberdade de ação, expressas pela fórmula do 

imperativo categórico do direito (...) constituem um postulado da razão, 

não possíveis de serem provadas senão pelo uso público da razão.  

 

Nesse contexto, Kant expõe também como um direito decorrente do direito 

único inato de liberdade, 

 

...a faculdade de fazer a outros o que em si não os prejudica no que é seu, 

se eles assim o não querem aceitar; como, por exemplo, comunicar a 

outros o próprio pensamento, contar-lhe ou prometer-lhes algo, seja 

verdadeiro e sincero, ou falso e fingido (veriloquium ou falsiloquium), 

porque somente deles depende querer acreditar ou não. (KANT, RL p. 

44/45) 

 

Nessa passagem, Kant considera a possibilidade da enunciação de uma 

declaração falsa, bem como de que não seja isso contrário ao direito, portanto uma mentira 

que não prejudique inclusive a propriedade de ninguém, o que está em consonância com esta 
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 Segundo WOOD (2008, p. 206-207), ―...o direito de ser ―irrepreensível‖ isto é, considerado como não tendo 

feito nada de errado aos outros até que não tenha feito nada para diminuir o que é dos outros por direito.‖ 
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defesa. Cumpre observar que a passagem é incompatível com a posição kantiana no SDM, 

bem como essa é uma faculdade pertencente ao princípio do direito inato a liberdade. Sobre a 

referida passagem citada acima VOLPATO DUTRA (2012, p. 02) expressa, 

 

Ora, é precisamente essa passagem que levanta os maiores problemas 

para a interpretação de Kant, haja vista as suas afirmações nesse texto 

serem aparentemente incoerentes com as outras declarações sobre a 

mentira. Prova disso é que com base em tal assertiva Byrd & Hruschka 

sustentam a possibilidade concomitante de violar um dever ético de não 

mentir, sem com esse ato violar um dever legal de não causar dano a 

ninguém. Segundo eles, ―one problem with Kant‘s claims in the 

Metaphysics of Morals on freedom of expression is that they seem to 

directly contradict his claims in ‗On a supposed right to lie from 

philanthropy‘‖. Dito tout court, Kant parece, nesse texto, afirmar a 

possibilidade de comunicar os próprios pensamentos, ainda que de forma 

mentirosa e desonesta. 

 

Nas palavras de Kant (RL p. 45), ―...na acepção jurídica, só se deve chamar 

mentira à falsidade que lesa imediatamente outrem no seu direito; por exemplo, o fingimento 

falso de um contrato, assinado com alguém para lhe roubar o que é seu (falsiloquium 

dolosum)...‖ Portanto na perspectiva jurídica a mentira somente pode ser punível se promove 

ou ocasiona dano a outrem. Nesse sentido, é impossível pensar a liberdade externa sem a 

noção do direito público, visto que nesse se dá o estado jurídico, no qual os humanos 

estabelecem as relações entre si, contendo as condições necessárias onde cada um pode 

exercer o seu direito, sendo a justiça pública o princípio formal de sua realização e 

possibilidade.  

Assim, num estado não jurídico, não pode haver garantia de direitos. ―No 

estado de natureza, os homens podem tentar conseguir uns dos outros um agir de acordo com 

a razão, mas nunca terão a garantia a priori de que alguém irá ater-se àquilo que a razão lhe 

prescreve.‖ (HECK, 2000, p. 38). Em tal estado, não há por parte de nenhum indivíduo a 

obrigação de se respeitar os direitos do outro, bem como ninguém pode se sentir tranquilo 

quanto aos seus próprios direitos e a não vivenciar situações de violência, pois nesse estado de 

natureza não há garantias que assegurem um equilíbrio harmonioso. O maior problema do 

estado de natureza é ser um estado sem direitos assegurados e sem a garantia dessa harmonia, 

no qual prevalece a violência. TERRA (2004, p. 33) assim assinala, 
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O estado de natureza, para Kant, é igualmente uma ideia, e não um fato 

do passado. Ele se caracteriza como uma situação não de injustiça, mas 

de ausência de justiça, na medida em que não há um juiz competente para 

decidir os casos controversos, o que não significa ausência de direito no 

estado de natureza. Nesse estado, ―embora cada um, segundo conceitos 

de direito, possa adquirir alguma coisa exterior por ocupação ou contrato, 

esta aquisição é apenas provisória enquanto não contiver a sanção de uma 

lei pública, porque não é determinada por nenhuma justiça (distributiva) 

pública e garantida por nenhum poder que exerça este direito. 

 

Desse modo, o estado civil é aquele que promove a garantia de direitos de 

forma categórica mediante leis jurídicas a priori. Diferencia-se do estado de natureza, na 

medida em que nesse pode até haver direitos, mas não há garantias, não há um tribunal ao 

qual recorrer, uma vez que a possibilidade da coação legal só existe no civil. De acordo com 

TERRA (2004, p. 34), 

 

A diferença entre o estado de natureza e o civil consiste no fato de que, 

no último, há uma legislação pública, justiça distributiva e um poder 

coercitivo, de modo que as leis sejam obedecidas. Mas nos dois estados 

há o direito de aquisição das coisas exteriores e, mais ainda, ―segundo a 

forma, as leis sobre o meu e o teu no estado de natureza contém o mesmo 

que elas prescrevem no estado civil, na medida em que este é pensado 

somente segundo conceitos da razão pura‖. No estado civil, entretanto, há 

a possibilidade de realização do direito natural, e o que era provisório 

pode tornar-se peremptório. 

 

Nesse aspecto a coexistência das liberdades somente pode ser plenamente 

exercida no direito público
59

, que é pensado segundo conceitos puros da razão. Nessa 

perspectiva passamos ao exame da problemática da mentira no plano da política e história no 

pensamento de Kant, uma vez que consideramos já justificado do ponto de vista do direito, 

em nome do princípio da coexistência das liberdades, no âmbito da relação entre indivíduos.  

 

                                                 
59

 Considerando com relação a noção de direito que há  no sistema kantiano um vínculo interno entre direito, 

história e política continuaremos a discussão do direito público no próximo tópico. 
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3.1 Política em Kant e o problema da 

mentira 

Nessa seção temos como objetivo examinar a política em Kant e demonstrar 

como nela se desenvolve o problema da mentira, bem como defender a justificação para a 

Tese da Exceção, com base na promoção da liberdade. Sabemos que a teoria política de Kant 

não é objeto de uma única obra e está distribuída em vários escritos. O nosso trabalho sobre 

essa temática e o problema da mentira parte basicamente de ―A Paz Perpétua‖ - ZeF
60

‖, 

escrita entre 1795 e 1796, ―Sobre a expressão corrente: isto pode ser correto na teoria, mas 

nada vale na prática‖ - TP
61

 de 1793, ―O conflito das faculdades‖ de 1798, além da já 

abordada ―Metafísica dos Costumes‖. Convém salientar que mesmo se tratando de questões 

práticas da política, Kant parte da sua teoria da razão. 

 

3.1.1 Da antiguidade à inspiração para 

interpretar a questão no filósofo moderno 

Nesse sentido, o pensamento sobre o problema da mentira de outro filósofo 

defensor da razão é pertinente para ilustrar nossa discussão. Platão dizia em relação à mentira 

que é ―benéfica como o remédio com que atalhamos um mal, quando a usamos contra os 

inimigos ou quando algum dos que consideramos amigos tenta praticar uma ação má, seja por 

efeito de um ataque de loucura ou de outra perturbação qualquer.‖ (PLATÃO, A República, 

382 c.) Assim apontava a utilidade e até a necessidade da mentira em alguns casos. Nesse 

sentido, o filósofo antigo defendia que não se podia dizer sempre a verdade em nome do bem 

social, pois há casos em que a mentira pode promover uma ação justa. Esse é o argumento 

                                                 
60

 ZeF – Zum ewigen Frieden. Cito tradução de Artur Morão, A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: 

Edições 70, 1995. 
61

 TP - Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fur die Praxis. Cito 

tradução de Artur Morão, Sobre a expressão corrente: isto pode ser correcto na teoria, mas nada vale na 

prática. In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1995. 
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final da discussão no ―Hípias menor‖, no qual quem mente de forma voluntária em nome de 

uma ação justa, só pode ser uma boa pessoa. Segundo CASERTANO (2007, p. 34), para 

Platão, 

 

é necessário que se diga sempre a verdade nas virtudes/habilidades 

técnicas, para o bem social; nas políticas não, pelo mesmo bem social. 

Por outras palavras, deve-se fingir sempre que é justo, para salvar uma 

―verdade‖ necessária, a justiça: não dizer a verdade nas técnicas 

danificaria a sociedade, dizê-la sempre na política danificaria ainda a 

sociedade, isto é, a própria convivência humana. Podemos concluir disto 

que ela pode então requerer mentiras: que é a ―verdade‖ platônica sobre a 

necessidade social do falso, tal como aparece na Répública. (...) É 

necessário, então, fingir para salvar uma ―verdade‖, proclamar que a 

justiça é necessária à própria vida da cidade. 

 

  Platão, assim, defende a necessidade política da mentira, em nome da justiça, 

sendo esta a verdade maior da cidade. Isso significa um querer enganar como um fato político, 

social e ético que tem um sentido de correção moral, social, portanto, de progresso moral. Há, 

por conseguinte, em Platão, uma espécie de legitimação da mentira, uma vez que se defende a 

sua utilidade, e até sua necessidade.  Assim, ser sempre verdadeiro nas declarações pode não 

representar exatamente ser justo. Desse modo, pode-se vislumbrar uma separação entre 

enunciar com veracidade e fazer algo justo ou promover a justiça. Cumpre observar que a 

utilidade da mentira é vista para salvaguardar a integridade pessoal, também numa função 

educativa e apenas os filósofos, os governantes podem dela se utilizar, pois esses podem 

recorrer à mentira para o bem da cidade e não com fins particulares. Para Platão, nas palavras 

de CASERTARNO (2007, p. 243), 

 

Até o filósofo, portanto, o homem político bom, encontra-se diante da 

necessidade de persuadir a seguir a verdade: só que isto não é o dado, a 

realidade tal como ela é, e sim o que deve ser, a realidade como deveria 

ser; e para poder persuadir a fazer uma vida justa devem saber e poder 

usar também meios como o mito, a mentira, o encanto: aliás, estes, 

quando usados em vista da justiça, transformam-se até na coisa mais 

verdadeira. 
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Nessa perspectiva se dá a defesa da ―boa mentira‖, uma mentira útil, com a 

qual ―o filósofo, possuindo a ciência política, é o único que atingiu a ciência do bem e, por 

conseguinte, ―sabe usar‖ bem a mentira‖ de acordo com CASERTANO (2007, p. 114). Bem 

pensar e verdade para Platão se remetem ao bem agir, tem assim sentido ético e político. Há 

uma conexão entre verdade, justiça, belo e bom, sendo nesse sentido que o filósofo faz a 

defesa da exceção para enunciar a mentira, nos casos onde dizer uma verdade pode produzir 

injustiças e não corresponder a essa harmonia na ação, ser bela, ser ética, ser boa e ser justa, 

pois a ―a verdade está no cume de todos os bens.‖ (PLATÃO, A República, Livro V 730 c1) 

Enganar com uma mentira, em nome da justiça, representa para o referido filósofo grego 

antigo um entrelaçamento ético, político reconstruído. 

 

3.1.2 Relação política e mentira 

Constitui-se, portanto, com essa inspiração no filósofo grego antigo, a 

argumentação que foi feita para a defesa de se enunciar a mentira, do ponto de vista da 

política e da história em Kant, sendo essa justificável em nome da liberdade e do 

aperfeiçoamento racional, moral da espécie humana. Para tanto iremos discorrer sobre o 

entendimento de política em Kant como aplicabilidade prática da doutrina do direito e da 

história como realização do progresso do direito, portanto do aprimoramento moral. 

Conforme Kant: ―O deus-término da moral não recua perante júpiter (o deus-término do 

poder).‖ (Kant, ZeF B 72, 73, 74, p. 152)  

 A política é concebida por Kant como ciência ou arte de dirigir as ações livres 

na sociedade civil ou no Estado. De acordo com Kant (ZeF B 70, 71, 72, p. 151): ―...não pode 

existir nenhum conflito entre a política, enquanto teoria do direito aplicado, e a moral, como 

teoria do direito, mas teorética (por conseguinte, não pode haver nenhum conflito entre a 

prática e a teoria)...‖ Nesse sentido, ela se apresenta como forma de realização do direito, ou 

ainda, Kant a define como doutrina executora do direito. Assim diz: ―O direito nunca deve 

adaptar à política, mas é a política que sempre se deve ajustar ao direito.‖ (KANT, SDM, A 

312, 313, p. 178). Segundo esse conceito, ele percebe a existência de uma ligação entre 

política e justiça social, uma vez que executar direitos significa promover a justiça e estes 

quando se tratam de direitos políticos tornam a sua dimensão ainda mais nobre. Pois, 
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pressupõe atingir não somente um indivíduo, mas a toda humanidade, através da aplicação da 

legislação da razão na execução dos direitos. Conforme Kant (ZeF B 96, 97, 98, 99, p. 

163/164), ―A verdadeira política não pode, pois dar um passo sem antes ter rendido preito à 

moral, e embora a política seja por si mesma uma arte difícil, não constitui no entanto arte 

alguma a união da mesma com a moral; pois esta corta o nó que aquela não consegue desatar, 

quando entre ambas surgem discrepâncias‖.  

A boa condução da política depende da boa vontade, no entanto o direito nunca 

deve se ajustar, se adaptar à política, mas é esta que sempre deve se ajustar ao direito.  Nesse 

aspecto, trata-se da aplicabilidade dos princípios da razão prática nas relações políticas e 

sociais. Kant (ZeF B 96, 97, 98, 99, p. 163/164) expressa, 

 

o direito dos homens deve considerar-se sagrado, por maiores que sejam 

os sacrifícios que ele custa ao poder dominante, aqui não se pode realizar 

uma divisão em duas partes e inventar a coisa intermédia (entre direito e 

utilidade) de um direito pragmaticamente condicionado, mas toda a 

política deve dobrar os seus joelhos diante do direito, podendo, no 

entanto, esperar alcançar, embora lentamente, um estádio em que ele 

brilhará com firmeza. 

 

Deste modo, a noção de política exposta compreende que as suas ações têm nos 

princípios do direito público sua instância normativa. Destaca-se de início que nessa 

interpretação o Estado é um organismo jurídico. Assim, o fundamento do direito é a 

coexistência das liberdades que dá origem ao direito público. Sendo princípio da política 

subordinada a moral que o povo deve congregar-se num Estado mediante os conceitos da 

liberdade e da igualdade e isso se funda no dever. Nesse sentido menciona-se Kant, 

 

Do direito privado no estado de natureza deriva, então, o postulado do 

direito público: numa situação de coexistência inevitável com todos os 

outros, deves passar desse estado a um estado jurídico, isto é, a um estado 

de justiça distributiva. – o fundamento para tal pode extrair-se 

analiticamente do conceito de direito na relação externa, por oposição à 

violência (violentia). (KANT, RL, p. 120) 
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Nesse contexto aborda-se a passagem do direito privado (e do estado de 

natureza
62

) ao público, do direito empírico ao inteligível, numa condição de coexistência 

inevitável de todos com todos. Cumpre salientar que para Kant a divisão do direito se 

estabelece de modo que o direito natural está para o direito civil, como o direito privado está 

para o direito público, uma vez que ao ―estado de natureza não se contrapõe o estado social, 

mas o civil, naquele pode, de facto, haver sociedade, só que não civil (que assegure o meu e o 

teu por meio de leis públicas)...‖ (KANT, RL, p. 49). Portanto se ocorre uma situação na qual 

os direitos não são respeitados, nega-se o princípio norteador do direito público, tira-se-lhe a 

legitimidade do conceito de direito e se abre precedentes para que se resolva tudo pela força e 

se dê um retorno a um estado de natureza. No contexto dessa análise, o torturador ou 

assassino que force alguém a enunciar uma declaração que põe em risco a vida de outrem, ao 

desrespeitar o princípio universal do direito, autoriza-me a me utilizar da mentira para evitar 

um dano maior. Vejamos as palavras de PERES (2004, p. 82): 

 

Kant caracteriza o estado de natureza de várias formas: estado de guerra, 

ainda que latente; estado no qual a justiça está ausente; estado sem leis 

(públicas), ou ainda estado de direito privado. A partir dessa ultima 

caracterização, quando se tem que cabe ao estado civil garantir 

justamente a efetividade do direito privado, tem-se que cabe ao Estado 

garantir, como de direito, aquilo que já era então de direito antes mesmo 

de sua instituição. 

 

Também no tocante à passagem do direito privado ao direito público, num 

estado não jurídico, no qual não há justiça distributiva, que é o estado natural, pode 

igualmente haver sociedades legítimas, mas não se tem garantia de direitos. No entanto com 

relação ao estado jurídico, no qual há justiça distributiva, os homens, capazes de estabelecer 

reciprocamente relações jurídicas tem o dever de ingressar. De acordo com PERES (2004, p. 

58) ―... a relação jurídica não é uma relação que pode ou não ter lugar; ela é necessária, a ela 

se vincula o conceito de obrigação – mais ainda, de uma obrigação que não prevê qualquer 

exceção, que é dever estrito.‖ Nesse sentido, no âmbito do estado jurídico, o princípio formal 

de sua possibilidade é a justiça pública, considerada mediante a concepção de uma vontade 

universalmente legisladora. Noutros termos, de uma vontade geral, se possibilita através da 
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 ―Convém insistir que o estado de natureza não é uma realidade histórica, mas uma ideia.‖ TERRA (2004, p. 

34) 
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relação dos homens entre si as condições necessárias para cada um usufruir o seu direito. 

Desse modo, da passagem do direito privado no estado de natureza ao direito público, se 

garante a coexistência de todos com todos, amparados pela noção de justiça distributiva, em 

oposição a situações de violência, característica do estado de natureza. 

Deve-se assim do direito privado passar a um estado jurídico que garanta a 

justiça distributiva
63

, tendo como fundamento a harmonia das relações externas em oposição a 

um estado de violência. Portanto, não cabe na idealização do estado civil, situações de 

violência que levem a tortura e ou ao assassinato.  

 

3.1.3 Da fundamentação do Estado e sua 

relação com o problema da mentira 

Um conjunto de homens organizados sob leis jurídicas a priori oriundas de 

princípios puros da razão caracteriza a ideia de civitas – Estado na noção de Kant. Com isso 

se estabelecem uma série de direitos e deveres, mas cumpre ressaltar que em casos de 

violência tem-se a ausência de direitos e deveres. Conforme ROHDEN (1992, p. 132), ―o 

estado jurídico existe como forma de solução não violenta de conflitos e organiza-se de modo 

a corresponder de uma forma objetiva à vontade de todos, sendo o respeito universal de suas 

regras a condição da justiça...‖ Desse modo estamos obrigados a viver em um estado de 

direito, pois em Kant se trata de uma obrigação. Diferente da argumentação de Rousseau, na 

                                                 
63

 A noção de justiça distributiva vem desde os filósofos antigos, Aristóteles no livro V da obra Ética a 

Nicômaco nos diz como princípio da justiça distributiva tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo 

desigual na medida de suas desigualdades. Esse tipo de justiça em Aristóteles busca aplicar na prática a 

equidade, simbolizada na ―régua de lesbos‖ que tem a capacidade de se adaptar as formas íngremes de uma 

pedra e fazer a exata medida, coisa que não se pode realizar com uma régua linear e nessa analogia o grego 

antigo diz que a justiça distributiva, enquanto equidade é a justiça perfeita, pois possibilita corrigir as falhas da 

justiça legal. Em Kant a noção de justiça vincula-se a liberdade, portanto ao respeito ao princípio universal do 

direito que reza pela compatibilidade das liberdades e nesse sentido o estado jurídico equivale ao estado de 

justiça distributiva. Por meio do direito público, o estado assegura a cada um o que só é provisoriamente 

atribuído no estado de natureza e nesse sentido se pode dizer que há uma corporificação da justiça pelo estado 

numa orientação do que representa a justiça distributiva, visto que essa se remete a garantir o que é de direito de 

cada um, em conformidade com a lei e a manutenção desse princípio por parte do estado é uma das questões 

mais importantes para o governante na teoria do direito kantiano. 
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qual é uma condição de moralidade aderir a essa perspectiva de estado
64

.  Nas palavras de 

Kant, 

 

...a primeira coisa que o homem está obrigado a decidir, se não quiser 

renunciar a todos os conceitos jurídicos, é o princípio: é necessário sair 

do estado da natureza em que cada um age conforme o seu desejo, e 

associar-se a todos os outros (com os quais não pode evitar entrar em 

interação) para se submeter a uma coerção externa publicamente legal, 

portanto, entrar num estado em que cada um se determina legalmente e se 

atribui, mediante um poder suficiente (que não é o seu, mas exterior), o 

que deve ser reconhecido como o seu; ou seja, deve, antes de tudo, entrar 

num estado civil. (KANT, RL, p. 126). 

 

 Assim, o direito público se remete a um sistema de leis coletivas porque os 

indivíduos ―encontrando-se entre si numa relação de influência mútua, necessitam do estado 

jurídico que os unifique sob uma vontade, sob uma constituição para o que é de direito‖ 

(KANT, RL, p. 126). Há necessidade de fazer parte do estado civil, o qual deve sob uma 

constituição republicana prover a garantia dos direitos dos indivíduos. Nesse aspecto, a 

constituição civil se caracteriza enquanto uma instituição diferenciada, uma vez que se trata 

de uma comunidade enraizada num estado civil, a qual forma uma sociedade de homens que 

se unem e ao mesmo tempo são fins em si mesmos. Por conseguinte nas relações exteriores os 

homens em geral estão em influência recíproca, unidos e obrigados à construção dessa 

comunidade, visto que essa se estabelece enquanto dever, numa condição formal
65

 para o 

cumprimento de todos os deveres, bem como para a garantia de todos os direitos. Vejamos o 

que nos diz TERRA (1995, p. 91): 
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 A perspectiva de Rousseau pode ser conferida em sua obra ―O contrato social‖, no capítulo 8 – Do estado 

civil, o qual aborda a passagem do estado natural para o civil e as mudanças que se dão. Nesse o homem 

substitui os instintos pela justiça e a moralidade passa a ser parte de suas ações. Assim é a moral que determina a 

formação do estado e nele o homem perde a liberdade natural e ganha a liberdade civil, sendo guiado pela 

vontade geral e o respeito aos direitos do outro prevalece. 
65

 ―A diferença entre o que é injusto só formaliter e o que injusto também materialiter tem uso múltiplo na 

doutrina do direito. O inimigo que, em vez de cumprir lealmente as condições da sua capitulação com a 

ocupação de uma fortaleza sitiada, degrada esta durante a evacuação, ou rompe, aliás, o contrato, não se pode 

queixar de injustiça, se o seu adversário lhe aplicar o mesmo golpe, na altura devida.‖ KANT (RL p. 121). Essa 

passagem se remete a discussão onde os indivíduos podem ser sumamente injustos, num estado de natureza, 

onde demonstram a vontade de estar e permanecer nesse estado sem leis, no qual a violência predomina. Tal 

exemplo no tocante à problemática que discutimos, nos faz pensar que o torturador e ou assassino já estabelece 

esse tipo máximo de injustiça e portanto não pode exigir uma obrigação de veracidade de quem está sendo 

vitima de violência. 
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A ideia do contrato vincula-se à ideia do Estado como união dos homens 

sob leis jurídicas necessárias a priori, e exige-se uma constituição 

republicana que garanta a realização dessas leis; esta constituição deverá 

permitir a formulação de uma federação das nações que vise à paz 

perpétua. Estas ideias político-jurídicas formam um sistema de padrões 

que proporcionam os critérios de justeza das leis e instituições políticas. 

   

  Nesses termos ao se compreender a importância que tem no sistema filosófico 

kantiano a ideia de paz entre os seres humanos e entre os estados, se reafirma a unidade 

necessária no sistema prático kantiano, bem como no plano das relações entre a moral, o 

direito e a política. De acordo com Kant, ―uma constituição, que tenha por finalidade a 

máxima liberdade humana, segundo leis que permitam que a liberdade de cada um possa 

coexistir com a de todos os outros (...) é pelo menos uma ideia necessária, que deverá servir 

de fundamento não só a todo o primeiro projeto de constituição política, mas também a todas 

as leis...‖ (KANT, KrV, A 316 / B 373, p. 310).  A ideia dessa unidade possível em 

decorrência da exigência da autonomia está a serviço do projeto filosófico kantiano, e implica 

a efetivação e harmonia das liberdades, a realização da moralidade. E ainda acena para a 

criação de um estado de paz duradouro entre os seres racionais, legisladores, autores e súditos 

das normas. Observe-se a definição de direito externo apresentada por Kant em Teoria e 

Prática, 

 

O conceito de um direito externo em geral decorre totalmente do conceito 

de liberdade na relação externa dos homens entre si e nada tem haver com 

o fim, que todos os homens de modo natural têm (o intento da felicidade) 

nem com a prescrição dos meios para aí chegar; pelo que também este 

último fim determinante da mesma. O direito é a limitação da liberdade 

de cada um à condição da sua consonância com a liberdade de todos, 

enquanto esta é possível segundo uma lei universal; e o direito público é 

o conjunto das leis exteriores que tornam possível semelhante acordo 

universal. (KANT, TP, A 233, 234 p. 74). 

 

 

De acordo com o referido escrito compreende- se a relação do direito com a 

dimensão do valor da liberdade jurídica na constituição civil, enquanto uma instituição de 

homens livres, que se submetem a leis coercitivas para garantir a liberdade de todos. Assim, 
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sob o domínio da razão submetem-se a deveres incondicionados e recíprocos, a relações 

externas, mediante leis públicas de coação para a efetivação desse estado jurídico, o qual não 

está condicionado aos desejos particulares de cada um, mas se remete à vontade da maioria 

que reza por um fim nobre que é a o estabelecimento e a manutenção da essencial liberdade 

externa de todos. De acordo com TERRA (2004, p. 26), 

 

Cada um é legislador do ponto de vista inteligível; a legislação é da razão 

pura, e todos são co-legisladores porque são racionais. As leis jurídicas, 

assim como as leis éticas, provêm da mesma razão prática, e para 

entendê-las deve-se adotar o mesmo ponto de vista, o do mundo 

inteligível. Contudo, como os homens também pertencem ao mundo 

sensível, tanto as leis éticas como as jurídicas aparecerão como 

imperativos, e as ações conforme as leis, como deveres.  

 

A condição de ser racional põe a todos num nível de igualdade formal, como 

participes inteligível somos legisladores universais. Nesse contexto, Kant é defensor do 

republicanismo, sendo que para ele esse representa a junção de todos em função do interesse 

recíproco de se harmonizarem mediante leis.  

De acordo ROHDEN (1992, p. 124), ―em tese pode-se afirmar que o 

reconhecimento recíproco de direitos é um caminho para a moralidade.‖ Porquanto a Doutrina 

do Direito kantiano concebe o conceito moral de direito análogo ao discernimento de definir o 

justo e o injusto, tendo em vista que o direito é caracterizado como uma atividade coletiva, 

por conseguinte o direito se estabelece sob o domínio da moralidade
66

. Nas palavras de 

ROHDEN, (1992, p. 129), 

 

                                                 
66

 Estabelecemos essa perspectiva, uma vez que defendemos a interpretação da conexão na relação entre direito e 

moral, ou noutros termos de que o direito serve à moral, numa espécie de subordinação hierárquica.  De acordo 

com TERRA (1995), p. 82 e 83, M. A. Cattaneo, em Dignità Umana e Pena nella Filosofia di Kant (Milão, 

Giuffre Editore, 1981, 120), repertoria quarenta e cinco autores que tratam da relação da moral com o direito e 

ordena as suas interpretações em três grupos: ―O primeiro, o grupo das interpretações que definirei como 

‗intermediárias‘, sustenta que Kant tem uma posição oscilante, ou não claramente definida, em relação ao 

problema das relações entre moral e direito, ou que em seu pensamento moral e direito não estão nem 

estreitamente ligados nem rigidamente separados; o segundo é o das interpretações que sustentam a tese da 

rígida separação entre moral e direito no pensamento de Kant, baseada sobretudo na coerção como elemento 

característico do direito; o terceiro é aquele das interpretações que afirmam a presença na filosofia prática de 

uma substancial conexão entre a moral e o direito, ou de uma subordinação do segundo a primeira (baseada 

numa desvalorização do elemento ‗coerção‘ e numa acentuação do elemento ‗dever‘)‖. 
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o homem só é livre da natureza enquanto capaz de criar uma ordem 

consensual sobre o que convém ao homem em geral, propondo-se fins, 

neutralizando e reorientando forças dissolventes, como é o caso da 

violência contra o direito de cada um. Kant deriva o Direito da ideia de 

um contrato originário, de um presumível acordo, em ideia, de que todos 

devam igualmente usufruir dos bens do espaço limitado da terra. 

 

Para Kant somente a Constituição republicana é a que pode promover a 

efetivação do direito, uma vez que essa corrobora a própria ideia dos direitos, da justiça e da 

liberdade jurídica, sendo proveniente da razão e se remetendo ao contrato originário. Nesses 

termos, a realização de uma sociedade de direitos faz-se com a forma de governo republicana, 

a única de acordo com Kant que pode assegurar o reconhecimento dos direitos dos povos e 

das pessoas, em qualquer lugar do planeta, sendo essa uma condição ímpar para a paz, se não 

perpétua, mas ao menos para se possibilitar caminhos que conduzam a essa, seja entre os 

Estados ou entre os indivíduos. Visto que reconhecer os direitos de cada pessoa, em qualquer 

lugar do globo e o respeito aos Estados independentes constituem-se como condições 

necessárias à autonomia e à liberdade.  

  Nessa perspectiva, afirma-se que o ser humano que tortura outrem ou que 

busca assassinar outro ser, nega a ideia não somente da liberdade jurídica, como a noção de 

constituição republicana e por conseguinte de todos os direitos construídos numa sociedade 

civil. Constituindo desse modo a mentira expressa para quem tortura ou procura cometer um 

assassinato uma forma de resguardar a própria noção de justiça, de liberdade e de direito 

externo. 

Desse modo, na medida em que se tornam cidadãos esclarecidos, mediante o 

uso de seu entendimento, sendo autônomos, os homens devem ter ainda mais a obrigação de 

conviver num estado pacífico, no qual a ideia de direito se efetiva. Corroborando com 

ROHDEN (1992, p. 132), ―o direito público é aquele, cujas leis concernem à forma jurídica 

de coexistência humana, ou seja à forma de uma vontade comum expressa numa Constituição, 

que assegura a cada um o exercício de seus direitos sem o recurso aos meios de violência.‖ 

Para Kant, a constituição republicana deve ser, 

 

A constituição fundada, em primeiro lugar, segundo os princípios da 

liberdade dos membros de uma sociedade (enquanto homens); em 



88 

 

segundo lugar, em conformidade com os princípios da dependência de 

todos em relação a uma única legislação comum (enquanto súditos); e, 

em terceiro lugar, segundo a lei da igualdade dos mesmos (enquanto 

cidadãos) é a única que deriva da ideia do contrato originário, em que se 

deve fundar toda a legislação jurídica de um povo... (KANT, ZeF  p. 127-

128) 

 

Pressupõe, portanto, que a relação de reciprocidade de seus membros que se 

unem em torno de interesses comuns e o princípio do respeito às liberdades externas mediante 

leis se configure como base de sustentação de todo o ideal de constituição do estado, 

tornando-se o seu maior bem. Nesse sentido se concebe a justifica do ponto de vista do direito 

e da política, pois ao ser forçada, através da violência a fazer declarações que põem em risco a 

vida minha ou de outrem, tem-se assim a derrocada do fundamento do direito. O princípio da 

compatibilidade das liberdades deixa de existir e não se assegura a efetividade dos direitos, 

assim sendo se utiliza da mentira a fim de se reestabelecer as relações políticas e jurídicas. 

A ideia de ―vontade geral‖ surge no estado civil e a autonomia só pode ser 

garantida nesse, pois não se pode assegurá-la fora, no estado de natureza. Assim, da vontade 

unida de todos, surge o contrato social que tem como função nessa perspectiva ultrapassar o 

sentido da segurança de bens pessoais e prover ao invés de uma liberdade primitiva, 

selvagem, um sujeito autônomo capaz de criar leis para si próprio e a elas obedecer, portanto, 

uma liberdade civil.  

A noção de estado em Kant trata do ideal, do estado legítimo, portanto a 

―metafísica‖ do direito kantiano aborda o ideal. Remete à metafísica não no sentido clássico, 

mas na perspectiva dos princípios normativos fundamentais. Constitui nesse aspecto a 

obrigação do estado civil, a manutenção e garantia do equilíbrio das liberdades de todos.   

Nesse sentido a Res publica enquanto forma de governo representa o interesse 

comum de coexistir num Estado de direito e a autonomia significa liberdade coletiva, 

desejada, compartilhada, em efetivação, constituindo-se no exercício das vontades pessoais 

sem causar injustiças. Portanto, ―o poder legislativo só pode caber à vontade conjunta do 

povo.‖ (KANT, RL, p. 128). Mas dessa vontade geral que deve originar todo o direito, não há 

a permissão para agir de modo injusto com nenhum de seus membros, visto que essa forma de 

proceder é oriunda de todos para cada um e nesse sentido ninguém fará leis que possam 

prejudicar a si próprio. De acordo com Kant, ―assim, na medida em que decidem o mesmo, 
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cada um sobre todos e todos sobre cada um, só a vontade popular universalmente unida pode 

ser legisladora.‖ (KANT, RL, p. 128). Do mesmo modo os membros que fazem essa 

sociedade são os ―cives,‖ cidadãos que ligados em função da legislação e suas prerrogativas 

jurídicas têm como próprios de seu cerne a ―liberdade legal‖, a ―igualdade civil‖ e a 

―independência civil‖
67

. 

A ―liberdade legal‖ se caracteriza em função de que os membros da sociedade 

civil obedecem somente às leis que tem o seu consentimento, não estando obrigados a 

obedecerem nenhuma outra lei que não tenha concordância. Já a ―igualdade civil‖ se remete a 

não reconhecer no povo nenhum superior, com exceção para aquele que tiver a capacidade 

moral de obrigar juridicamente, assim como pode também ser obrigado. No tocante a 

―independência civil‖ diz respeito a não ter a própria existência dependente de outrem, não 

necessitar ser protegido por outro indivíduo, nem para a própria conservação. Representa ter 

autonomia para exercer sua personalidade civil, jurídica, política e social enquanto membro 

de uma comunidade de direitos. Assim, não ser dependente, poder exercer a liberdade legal e 

ter cidadania ativa para ser um agente com igualdade civil ou ser um cidadão, na perspectiva 

kantiana. ―Os três princípios juntos, considerados atributos jurídicos, descrevem o conceito de 

membro do Estado, não somente enquanto pessoa física, mas enquanto fim em si mesmo.‖ 

(TONETTO, 2010, p. 160). Assim ao se remeter aos princípios que fundam o estado em TP 

Kant expressa, 

 

...o estado civil, considerado simplesmente como situação jurídica, funda-

se nos seguintes princípios a priori: 1. A liberdade de cada membro da 

sociedade, como homem; 2. A igualdade deste com todos os outros, 

como súdito; 3. A independência de cada membro de uma comunidade, 

como cidadão. Estes princípios não são propriamente leis que o Estado já 

instituído dá, mas leis segundo as quais é possível uma instituição estável, 

segundo os puros princípios racionais do direito humano externo em 

geral. (TP A 234, 235, 236) 

 

Diz Kant que eles não são propriamente leis que o Estado institui após sua 

criação, mas são princípios que garantem a estabilidade da instituição, sendo pois leis puras 

                                                 
67

 São esses, elementos jurídicos essenciais à autonomia coletiva e individual, presentes em RL, mas não 

discutirei aqui a distinção apontada por Kant entre o cidadão passivo e ativo, cujo conceito se remete 

independência civil se relacionando a posse de propriedades, bens e dinheiro. 
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da razão e do direito externo. Para TONETTO (2010, p. 160): ―Em Teoria e Prática, Kant 

evita chamar os princípios de direitos, pois afirma que eles ―não são tanto leis dadas por um 

Estado já estabelecido, mas ao invés princípios de acordo com os quais somente é possível o 

estabelecimento de um Estado em conformidade com os princípios racionais puros do direito 

humano externo‖. Nesse sentido, a autora defenderá que esses princípios são utilizados para 

fundamentar a condição do estado civil, visto que eles não são dados pelo estado, mas 

preexistentes a sua criação, bem como o direito inato. Por conseguinte, em sua interpretação 

são princípios morais. Entendemos que essa leitura é procedente, uma vez que o fundamento 

do direito kantiano se dá a partir de princípios oriundos de sua moralidade, assim como os 

princípios da política. Novamente de acordo com TONETTO (2010, p. 161), ―eles poderiam 

ser, desse modo, considerados expressões do direito inato à liberdade, um direito que é 

justificado a partir de um argumento a priori, a saber, da humanidade.‖ Nesses termos a 

garantia é estabelecida através da obediência ao princípio universal do direito, o qual supõe o 

direito inato à liberdade. Por meio disto a justiça pode ser exercida, uma vez que a 

coexistência das liberdades, enquanto um fundamento essencial ao direito, é assegurado. ―os 

três princípios juntos expressam o que está de acordo com o direito, isto é, que a liberdade dos 

indivíduos não seja impedida.‖ (Idem). 

Em ZeF assim como na RL com relação a esses princípios Kant sustenta que 

são necessários para a fundamentação do Estado republicano, caracterizando-os como direitos 

inatos. Kant define que a constituição republicana origina-se mediante os princípios da 

liberdade, da observância de todos a uma legislação comum e da igualdade dos cidadãos. 

Assim procedente da pura fonte do direito, a constituição republicana, deve ter como fim 

supremo, a efetivação de direitos em consonância com as leis jurídicas estabelecidas numa 

sociedade. Essa sociedade deve ser formada por cidadãos autônomos que possam deliberar 

sobre os seus destinos de modo que promovam a paz e a harmonia para todos, mediante o 

respeito a cada um.  ―A minha liberdade exterior (jurídica) deve antes explicar-se assim: é a 

faculdade de não obedecer a quaisquer leis externas senão enquanto lhes pude dar o meu 

consentimento.‖ (Idem). 

Cabe destacar que no plano do direito privado há um caso, onde se discute se é 

possível ou se pode-se obrigar outrem a ser veraz, no parágrafo 40 da RL intitulado: ―A 

aquisição da garantia por prestação de juramento (cautio iuratoria)‖ no contexto do capítulo 

terceiro que se remete ―A aquisição subjectivamente condicionada pela sentença de uma 
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jurisdição pública.‖ O único motivo que pode obrigar juridicamente os homens a crer e 

confessar que há deuses é o seguinte: que desse modo podem fazer juramentos e serem 

obrigados a ser verazes nas declarações e fiéis em suas promessas, por medo do castigo, no 

caso de a declaração ser falsa. Mas Kant questiona essa obrigação, bem como com relação a 

nossa obrigação de acreditar no juramento de outrem, e afirma serem ambas em si injustas. 

Nas palavras de Kant (RL p. 117), 

 

Que deste modo se não contava com a moralidade de ambas as partes, 

mas unicamente com uma cega supertição sua, vê-se claramente pelo fato 

de que, embora o dever de veracidade se afigure a todos tão evidente, 

quando se trata do que de mais sagrado pode haver entre os homens (o 

direito dos homens), nas questões jurídicas não se espera garantia alguma 

da sua simples declaração solene perante o tribunal, e, por isso, o móbil 

constituem-no meras lendas... 

 

Considera assim que a motivação não é a moralidade, mas uma crendice cega, 

mesmo o dever de veracidade se configurando como algo evidente diante do sagrado, 

enquanto fundamento é uma simples fábula. Kant afirma que ao agirem assim acreditam num 

poder invisível e de certo modo mágico, sendo uma crença, a qual pode ser chamada 

―religião‖. No entanto, a rigor, diz ele se poderia denominar ―supertição‖ e mesmo assim, 

 

... é imprescindível para administrar a justiça porque, sem contar com ela, 

o tribunal não estaria suficientemente capacitado para descobrir factos 

escondidos e administrar a justiça. Uma lei que a tal obrigue existe, 

portanto, claramente só como apoio do poder judicial. (Idem) 

 

Caracteriza-se como um auxílio à justiça, pois não se tem como ter garantia de 

tal juramento, visto que não há um embasamento seguro que o justifique, sendo assim injusto. 

No entanto, no estado civil no que diz respeito ao tribunal, quando se admite, em alguns 

casos, que a coação espiritual é o único caminho para se chegar à verdade, é necessário supor 

que toda a gente seja também religiosa, ou professe uma religião. Nesse contexto consideram 

esse tipo de coação espiritual adequado e justificado. Para Kant o poder legislativo ao 

conceder esta autoridade ao judicial, atua de modo injusto, pois no estado civil, a coação a 
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prestar um juramento é contrária à liberdade humana, a qual não se pode perder. Nas palavras 

de Kant, ―O juramento de dizer a verdade, comumente exigido pelos tribunais, por visar 

garantir a veracidade nas declarações por meio de tortura espiritual, é uma prova triste do 

pouco respeito dos homens pela verdade.‖ (Apud LOPARIC 2006, p. 58). Sendo que o 

juramento de fé não pode ser exigido por um tribunal, constituindo uma ofensa à consciência 

de quem presta o juramento. Assim sendo, o direito público é então, para Kant um,  

 

sistema de leis para um povo, ou seja, para um conjunto de homens, ou 

para um conjunto de povos que, encontrando-se entre si numa relação de 

influência mútua, necessitam do estado jurídico que os unifique sob uma 

vontade, sob uma constituição (constitutio) para compartir o que é de 

direito. (RL, p. 125)  

 

Nesses termos, o direito público deve assegurar de forma recíproca, no estado 

civil, a garantia da harmonia da coexistência das liberdades, de modo que se falta com esse 

fundamento toda à noção do direito pode ser derrocada. Portanto, ―a constituição republicana 

é uma ideia da razão ligada à do contrato originário, reafirmando a liberdade civil, a igualdade 

dos homens, além de sua sujeição a um sistema legal, válido para todos, e que se origina na 

vontade unida do povo.‖ (TERRA, 2004, p. 46). Por conseguinte, a função ideal do estado 

civil que funciona segundo conceitos puros da razão é a efetivação e promoção das condições 

para que os princípios da justiça distributiva, os direitos se concretizem, uma vez que apenas 

no estado de uma constituição civil o direito tem força de lei. Nas palavras de ROHDEN 

(1992, p. 125), ―assim um estado jurídico será visto como um estado de governo da razão. Sua 

instituição é para a razão prática um dever, pois ele diz respeito à proteção dos direitos dos 

homens em geral.‖ 

É salutar considerar ainda outro texto no qual se considera de maneira muito 

clara um único caso de exceção em que seria justificado por ele próprio, de modo explícito o 

uso da mentira. Em suas ―Lecciones de Ética‖ expressa-se essa concessão e apresenta de fato 

uma posição menos extrema e rigorosa do que a que é desenvolvida no SDM. Nessas Lições 

Kant parece admitir prudência e a mentira como instrumento de defesa perante um agressor 

que nos forçasse a uma declaração, numa situação em que estaríamos cientes de seu uso 

indevido,  



93 

 

 

...Por lo tanto, el único caso en que está justificado mentir por necesidad 

se produce cuando me veo coaccionado a declarar y estoy asimismo 

convencido de que mi interlocutor quiere hacer un uso impropio de mi 

declaración. (KANT, LE p. 275) 

 

Mediante as palavras acima, podemos com base nos argumentos apresentados 

afirmar a possibilidade da defesa para a exceção à mentira, em casos de violência, onde somos 

forçados, coagidos de maneira injusta, assim como se pretende fazer um mau uso de nossa 

expressão. Mesmo Kant reconhecendo ser delicado para o filósofo moral admitir a ―mentira 

em caso de necessidade‖ e apontando o caráter indefinido e arbitrário do que seja um ―caso de 

necessidade‖ e o perigo que representa, pois pode gerar a banalização para se justificar a 

mentira, Kant revela no texto semelhanças com a argumentação defendida por Constant. No 

entanto, como no SDM ele trata de modo diverso, pode-se pressupor uma mudança de posição 

no pensamento do filósofo alemão, entre o referido escrito da década de 80 e o embate com 

Constant da década de 90. Entretanto, não há uma clareza no que diz respeito à motivação 

para essa mudança de perspectiva no pensamento de Immanuel Kant. Alguns defendem que 

se trata de contradições inerentes ao sistema, outros apostam numa influência do pensamento 

de Rousseau
68

 sobre Kant. Numa outra perspectiva, reconhece Kant,  

 

...si quisiéramos permanecer fieles en todos los casos a la exactitud de la 

verdad, quedaríamos con frecuencia a merced de la maldad de quienes 

pretendan hacer un mal uso de nuestra sinceridad. Si todos los hombres 

fueran bienintencionados, no sólo sería un deber el no mentir, sino que 
nadie querría hacerlo al no conseguir absolutamente nada con ello. Sin 

embargo, tal y como son los hombres actualmente, es cierto que se corre 

a menudo peligro observando escrupulosamente la verdad y por ello se ha 

forjado el concepto de mentira en caso de necesidad, el cual constituye un 

punto muy delicado para un filósofo moral. Pues si se pudieran justificar 

                                                 
68

 ―Lembro-me de ter lido num livro de filosofia que mentir é ocultar uma verdade que se deve manifestar. 

Compreende-se bem desta definição que calar uma verdade a qual não se está obrigado a dizer não é mentir; mas 

aquele que, em tal caso, não satisfeito em não dizer a verdade, diz o contrário, então, mente ou não mente? 

Segundo a definição não se poderia dizer que mente, pois se ele doa uma falsa moeda a um homem ao qual nada 

deve, engana esse homem, sem dúvida, porém não o rouba. Apresentam-se aqui duas questões para exame, 

ambas muito importantes. A primeira, quando e como se deve a outrem a verdade, visto que não se a deve 

sempre.‖ Esse fragmento de Rousseau de ―Devaneios do Passeante Solitário‖, de 1777, in PUENTE, Fernando 

Rey [org.]. Os filósofos e a mentira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 31 a 57, aproxima-se do 

pensamento de Kant tanto em ―Lições de Ética‖ como em algumas passagens aqui já citadas da ―Metafísica dos 

Costumes Doutrina do Direito‖. 
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el robo, el asesinato y la mentira por mor de la necesidad, el caso de 

necesidad vendría a sustituir a toda la moralidad, y quedaría a juicio de 

cada cual estipular qué haya de considerarse como un caso de necesidad 

y, al no existir un critério preciso para determinar esto, se tornan 

inseguras las reglas morales. (KANT, LE, p. 274) 

 

 

Essas preocupações estão presentes na defesa de Constant e fazem parte 

também dessa defesa para enunciar a mentira nas duas situações aqui postas. No entanto, 

tenciona-se construir essa argumentação tendo em vista que estamos sempre em processo de 

construção da moral ideal. Nesse sentido a exceção para mentir por nós defendida, possibilita 

esse caminho no progresso do aprimoramento moral e racional da espécie humana, até não se 

ter torturadores ou ameaças à harmonia de nossas liberdades externas, uma vez que 

consideramos: se estamos certos em nossa defesa, é justificável a utilização da mentira nos 

casos aqui apresentados, no plano do direito e da política. Passemos a analisar no campo da 

história e então examinar se é possível pensá-la no âmbito da ética.   

 

 

3.2 História em Kant e o problema da 

mentira 

A esperança de melhores tempos, sem a qual um desejo sério de fazer 

algo de útil ao bem geral jamais teria aquecido o coração humano, sempre 

teve influência na atividade dos que retamente pensam... (Kant, TP, A 

275, 276, 277 p. 97). 

 

Nessa seção tem-se como objetivo examinar história em Kant e problematizar 

como nela se justifica o uso da mentira na Tese da Exceção, com base no ideal de progresso 

moral. Sabemos que em Kant não há uma crítica sistemática da história, mas as suas 

contribuições sobre a filosofia da história aparecem em vários escritos. O nosso trabalho sobre 

essa temática e o problema da mentira parte basicamente de ―Ideia de uma história universal 
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com um propósito cosmopolita‖ - IaG
69

 de 1784, ―Começo conjectural da história da 

humanidade‖ - MAM
70

 de 1786. ―A filosofia da história kantiana parece estruturar-se sobre o 

influxo de um debate direto e de uma circulação de ideias entre sábios, como no caso dos anos 

1785/1786, uma diferença intelectual com Herder, o que confere a essa parte da obra crítica 

uma feição pública.‖
71

 Cumpre destacar que mesmo abordando questões da história do gênero 

humano Kant inicia as reflexões com base no uso da razão, pensando o passado com 

expectativa no futuro, considerando sobretudo a realização da harmonia das liberdades 

externas e o progresso moral. Vejamos:  

 

...identificamos o interesse de Kant em desenvolver, como tema não 

menos importante, uma história da humanidade com base em 

fundamentos filosóficos. Escrever a história do gênero humano, concebê-

la como do mundo, salienta a universalidade do conceito de homem e 

legitima a universalidade dos direitos naturais relativos a ele. Uma 

história filosófica da humanidade pretende ser uma contribuição à história 

da civilização, ou seja, um elemento do progresso das ideias, ao fazer da 

história uma maneira de pensar a humanidade de um ponto de vista 

universal e cosmopolita. (CASTILHO apud MENEZES, 2010, p. 8) 

 

Desse modo a análise kantiana da história
72

 remete-se as suas considerações 

pertinentes a doutrina do direito, a filosofia política e ao projeto de moralidade e nesse 

sentido, ele busca um fio-condutor a priori que demonstrará um curso regular do progresso da 

humanidade. ―A concepção da história como um progresso do Direito rejeita o pensamento da 

ausência de sentido. Ela funda a confiança, a fé da razão de que a tarefa do homem de 

conviver segundo princípios racionais não é absolutamente irrealizável, que ao contrário a 

razão prático-jurídica pode efetivar-se.‖ (HOFFE, 2005, p. 276). A fim de responder sua 

terceira questão fundamental: ―o que me é permitido esperar?‖ Kant dirige sua esperança para 

                                                 
69

 IaG - Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht. Cito tradução de Artur Morão: Ideia 

de uma História Universal com um propósito Cosmopolita. In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: 

Edições 70, 1995. 
70

 MAM - Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte. Cito Tradução de Edmilson Menezes: Começo 

conjectural da história humana, São Paulo, Editora da UNESP, 2010. 
71

 MENEZES, Edmilson. 2010, p. 7. Apresentação a sua tradução de ―Começo Conjectural da história humana‖.  
72

 ―Kant mesmo não desenvolve em sua filosofia da História nenhuma metodologia das ciências históricas; ele 

não fundamenta a compreensão histórica (compreensão de sentido) ou a hermenêutica como ―método‖ das 

ciências históricas, mas aponta para uma possibilidade de considerar a História não só epistemologicamente mas 

também como objeto da filosofia prática. (HOFFE, 2005, p. 271). 



96 

 

o futuro, abre a dimensão da vida humana para o ainda não vivido e prolonga-se na direção do 

dever ser moral. 

No escrito de 1784 – IaG Kant inicia dizendo que seja qual for o conceito que 

se possa ter da liberdade da vontade, as suas manifestações são determinadas de acordo com 

as leis da natureza. No entanto, a história que narra essas ações possibilita esperar que se ela 

considerar no seu todo o ―jogo da liberdade‖ poderá assim descobrir seu curso regular. Desse 

modo Kant constituirá sua filosofia da história, 

 

Não há aqui outra saída para o filósofo, uma vez que não pode pressupor 

nenhum propósito racional peculiar nos homens e no seu jogo à escala 

global, senão inquirir se ele não poderá descobrir uma intenção da 

natureza no absurdo trajeto das coisas humanas, a partir da qual seja 

possível uma história de criaturas que procedem sem um plano próprio, 

mas, no entanto em conformidade com um determinado plano da 

natureza. – Queremos ver se conseguimos encontrar um fio condutor para 

uma tal história; e queremos, em seguida, deixar ao cuidado da natureza a 

produção do homem que esteja em condições de a conceber. (KANT, 

IaG, A 386,387, p. 22/23) 

 

  Assim sendo o objetivo de Kant não é rejeitar a elaboração de uma história 

empírica, da narrativa de eventos ocorridos num determinado espaço e tempo, mas se ocupar 

da história universal ou da história filosófica postulada a priori sob a ideia de um fio-

condutor. Desse modo as disposições naturais dos seres humanos estão determinadas a 

desenvolver-se, de forma completa e adequada, em algum momento e isso faz parte da própria 

natureza, visto que a trajetória da natureza é regular e atua de modo a ter-se uma finalidade, 

sob o fio-condutor da razão. 

Sendo o homem racional, condição que lhe é peculiar, o uso da razão deve se 

desenvolver integralmente na espécie e não no indivíduo. Podendo sempre esperar um 

progresso da espécie e nunca do indivíduo, visto que o tempo que leva a uma realização é 

longo demais para um ser humano, só podendo ser alcançado pela humanidade. Constituindo 

a razão uma faculdade de ampliar as regras e objetivos para além dos instintos naturais, no 

entanto para Kant isso requer inúmeras tentativas, práticas e aprendizagem, para seguir de 

modo lento uma época de esclarecimento a outra e assim sucessivamente. Vejam-se as 

palavras de Kant:  
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A natureza nada fez em vão e não é perdulária no emprego dos meios 

para os seus fins. Visto que dotou o homem de razão e da liberdade da 

vontade que nela se funda, isso era já um indício claro da sua intenção no 

tocante ao seu equipamento. Ele não deveria ser dirigido pelo instinto ou 

ser objeto de cuidado e ensinado mediante conhecimentos adquiridos, 

deveria pelo contrário, extrair tudo de si mesmo. (KANT, IaG, A 

389,390, p. 24) 

 

Desse modo, é pertinente a noção da natureza como guia, a ideia de que o ser 

humano deve se desenvolver ao ponto de, por suas ações próprias e uso do seu entendimento, 

independente dos instintos, tornar-se digno da vida e de um estado pleno de satisfação. Kant 

diz que isso pode ser enigmático, mas é necessário, o fato de uma geração preparar o futuro da 

outra, buscando fazer com que essa tenha um bem-estar melhor, sendo essa a possibilidade de 

perfeição do desenvolvimento das disposições humanas. 

O antagonismo das disposições humanas na coletividade é o meio que a 

natureza se serve para lograr o seu intento. Isso porque é na diversidade de interesses que o 

ser o humano deve buscar uma ordem legal para a harmonia dessas contradições e desejos. 

Kant assim expressa, 

 

Entendo aqui por antagonismo a sociabilidade insociável dos homens, 

isto é, a sua tendência que, no entanto, está unida a uma resistência 

universal que ameaça dissolver constantemente a sociedade. Esta 

disposição reside manifestamente na natureza humana. O homem tem 

uma inclinação para entrar em sociedade, porque em semelhante estado 

se sente mais como homem, isto é, sente o desenvolvimento das suas 

disposições naturais. (KANT, IaG, A 392, p. 25/26) 

 

A tendência humana de querer impor o seu gosto dificulta a sociabilidade e 

causa uma espécie de propensão ao isolamento, sendo portanto uma ameaça ao convívio em 

sociedade, diante das diferenças e contradições. Mas apenas na sociedade, no convívio dos 

gostos diferentes, se tem a possibilidade da garantia do equilíbrio dos diferentes, a superação 

dos antagonismos em detrimento da ampliação de suas capacidades. 
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A resistência ao isolamento, o convívio com o que contradiz, sem imposição, 

mas na mediação de interesses faz o ser humano elevar-se do estado bruto para a cultura, 

através do qual ele desenvolve o seu valor social e aos poucos os seus talentos e promove um 

progresso moral. De acordo com Kant,  

 

Assim se desenvolve pouco a pouco todos os talentos, se forma o gosto e, 

através de uma ilustração continuada, o começo converte-se na fundação 

de um modo de pensar que, com o tempo, pode mudar a grosseira 

disposição natural em diferenciação moral relativa a princípios práticos 

determinados, e deste modo, metamorfosear também por fim uma 

consonância para formar sociedade, patologicamente provocada, num 

todo moral. (KANT, IaG, A 392, 393, 394, p. 26) 

 

  Por meio do desenvolvimento do esclarecimento, despertando um novo modo 

de pensar que ultrapasse as disposições naturais, superando instintos, na construção de 

princípios morais práticos que proporcionem uma cultura e uma sociedade ilustrada e 

moralmente melhor. O valor social do homem se dá na superação dos instintos naturais e, por 

conseguinte é a partir das tensões antagônicas que se estabelecem os novos desenvolvimentos 

das disposições, revelando assim a eliminação de novas contradições e desequilíbrios na 

sociedade. 

  Nesse sentido, a efetivação da sociedade civil que assegure o direito em geral é 

a solução para os possíveis problemas na coletividade que vivencia a liberdade e tem de 

harmonizar os diferentes modos de exercitá-la. Assim ―uma sociedade em que a liberdade sob 

leis exteriores se encontra unida no maior grau possível com o poder irresistível, isto é, uma 

constituição civil perfeitamente justa, que deve constituir para o gênero humano a mais 

elevada tarefa da natureza...‖ (KANT, IaG, A 394, 395, p. 27). Somente na constituição civil, 

sob a coação recíproca, resistindo a liberdade selvagem, é que o valor social do ser humano 

produz o melhor resultado e desse modo ―toda cultura e toda a arte, que ornamentam a 

humanidade, e a mais bela ordem social são frutos da insociabilidade que por si mesma é 

forçada a disciplinar-se e, deste modo, a desenvolver por completo, mediante uma arte 

forçada, os germes da natureza.‖ (Idem, A 396, p. 28). 

  No tocante as relações exteriores, entre comunidades que tem a constituição 

civil estabelecida, Kant diz que a mesma insociabilidade que forçou os indivíduos a constituir 
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tais comunidades é o mesmo fundamento que obrigará cada comunidade a criar relações de 

modo que as liberdades sejam respeitadas. Assim sendo, a saída do estado sem leis dos 

selvagens e a criação de uma ―liga dos povos‖, intitulada de ―federação de nações‖ onde cada 

estado pode ter assegurado sua autonomia, mediante leis da vontade unida.  

Tal federação tem a finalidade de retirar os estados da situação caótica de suas 

relações estatais, ocasionadas entre outras razões pelas guerras ou a preparação para as 

mesmas. Isso para promover o pleno desenvolvimento de seus cidadãos, a fim de não impedir 

o total desabrochamento de suas disposições naturais em progresso. Somos civilizados e 

embora a ideia de moralidade faça parte da cultura, essa se remete apenas aos costumes, falta 

muito para sermos considerados moralizados. 

Nessa perspectiva, a história humana pode ser considerada no seu conjunto a 

realização de um plano oculto da natureza a fim de promover uma constituição estatal perfeita 

como condição necessária para que a humanidade desenvolva integralmente as suas 

disposições. Eis o quiliasmo
73

 na filosofia, uma espécie de reino dos fins, o qual pode ser 

apressado sua realização mediante nossa organização racional. Desse modo, todo indício de 

aproximação para essa realização é importante. Assim, os intentos de glória que os estados 

realizam, garantem, se não o progresso, mas uma harmonia com a finalidade da natureza.  

Assim como, a valorização que a liberdade civil adquiriu, visto que qualquer afetação a essa 

logo sentem a desvantagem de tal desequilíbrio.  

Surge assim, de maneira lenta a ilustração como um grande bem que o gênero 

humano deve preferir em detrimento aos propósitos egoístas. A ilustração deverá chegar a 

orientar os princípios da política e aos poucos as guerras serão incertas, bem como em função 

das dívidas que provocam consequências dolorosas aos estados. Isso levará a concepção da 

necessidade de um grande corpo político, com objetivo de cuidar da manutenção do todo, de 

acordo com Kant, ―...isso alenta a esperança de que, após muitas revoluções transformadoras, 

virá por fim a realizar-se o que a Natureza apresenta como propósito supremo: um estado de 

cidadania mundial como o seio em que se desenvolverão todas as disposições originárias do 

gênero humano.‖ (IaG, A 406, 407,408, p. 35). 

                                                 
73

 Doutrina que afirma aos predestinados, após o julgamento final, a permanência mil anos na terra, no privilégio 

de delícias. 
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Kant investiga o inicio da história humana e o objetivo final, os quais não são 

conhecidos objetivamente, nem inventados. Assim de um princípio da historia do mundo não 

há uma fonte histórica, mas a ―bíblia sagrada‖ aponta um fio condutor. ―Uma história do 

primeiro desenvolvimento da liberdade a partir de sua disposição natural na natureza do 

homem.‖ (Kant apud HOFFE, 2005, p. 272) De acordo com o relato bíblico o paraíso é o 

primeiro início, no qual o homem é puramente instinto e vive sem esforço, portanto ainda não 

vivencia a liberdade e a razão. De acordo com MENEZES (2010, p. 9), 

 

Com efeito, a narrativa das origens não é mais aceita sob um ponto de vista 

dogmático, no entanto estará submetida a uma reconstituição racional. 

Assim o filósofo lança mão do relato bíblico da queda de Adão e o vê 

como um guia para compreender não a origem teológica ou filosófica do 

mal moral, mas a passagem inelutável da natureza à cultura ou, o que é a 

mesma coisa, do homem em seu estado de rudeza animal para o de ser 

racional e social. Aqui, portanto, se situa a transição da tutela da natureza 

para o estado de liberdade. 

 

Dessa forma em MAM o relato do passado tem como objetivo pensar o futuro 

e o livro ―Genesis‖ reflete as passagens da humanidade na busca de progresso. De modo que 

as tensões entre os desejos, os instintos, o mal, a razão e a liberdade são partes inerentes e 

necessárias ao percurso do aperfeiçoamento, na busca da ilustração, que pode ser representada 

por uma humanidade que saiba fazer uso da razão e vivenciar a liberdade externa e 

plenamente desenvolvendo suas disposições. Nas palavras de Kant, ―uma história do primeiro 

desenvolvimento da liberdade com base nas disposições originárias próprias à natureza 

humana é, portanto, diferente da história do progresso da liberdade, fundada apenas em 

documentos.‖ (MAM, VIII I 09, p. 13/14). A história enfocada por Kant é a história da 

humanidade, a qual o filósofo afirmou ser uma viagem prazerosa, feita nas asas da 

imaginação, mas tendo como fio condutor ligado pela razão a experiência. 

Kant toma como ponto de partida, para não se perder em conjecturas, o fato de 

que a razão não saberia deduzir nenhuma causa antecedente a existência do homem, bem 

como considerá-lo plenamente formado. No entanto, o primeiro homem já havia adquirido as 

habilidades, tais como: erguer-se, andar, falar, ser capaz de falar segundo um encadeamento 

de conceitos e assim pensar. Essas habilidades não são inatas e possibilitam ao homem levar 

em consideração o desenvolvimento moral em sua conduta. 
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Nesse sentido, o instinto é representado pela ―voz de Deus‖, a qual todos os 

animais obedecem e permite algumas coisas e proíbe outras. Com isso Kant nos diz que o 

instinto presente na origem do homem, não é especial, apenas o poder para suas escolhas 

básicas, como por exemplo, o alimento para seus desejos. Nessa perspectiva, é sabido a 

diferença existente na percepção entre os seres humanos que se servem somente dos instintos 

e aqueles que se utilizam, além deles, do pensamento e desviam-se das sensações. 

Assim Kant vai tratar das primeiras tensões entre a utilização dos instintos e da 

razão, mostrando que no uso dos primeiros o homem se sente mais tranquilo. Kant (MAM, p. 

18) assevera: ―A ocasião para abandonar o impulso natural pode ser apenas insignificante; 

porém, o êxito das primeiras tentativas, o fato de ter-se dado conta de que sua razão tinha a 

faculdade de transpor limites em que são mantidos todos os animais, foi muito importante, e 

para o modo de vida, decisivo.‖ Têm-se desse modo as primeiras contraposições da razão à 

voz da natureza e as apesar da oposição desta as primeiras tentativas de livres escolhas. O 

homem percebe em si a possibilidade de escolher por si mesmo suas ações, sem está atrelado 

aos demais animais, com um modo de vida único. Dessa condição, surgem a angustia e o 

medo, próprios do espanto, frente à recém-descoberta capacidade que aponta para infinidades 

de escolhas e com essa liberdade, o homem não pode mais ser servo do instinto, característica 

básica para a educação moral, nas palavras de Kant (MAM, p. 20), ―a decência, inclinação a 

provocar com nossas boas maneiras (ao mascarar o que poderia incitar o desprezo) o respeito 

dos demais, e fundamento autentico de toda verdadeira sociabilidade, ofereceu também o 

primeiro sinal de que o homem era uma criatura capaz de ser moralmente educada.‖ Essa 

qualidade tem sua importância é ressaltada por imprimir ao pensamento uma nova orientação. 

Nesse contexto, a expectativa de futuro, enquanto faculdade de não gozar 

apenas os momentos presentes, mas projetar o distante é significado ímpar da superioridade 

humana, mas também implica inquietudes em função das incertezas. Entre essas 

preocupações, destaca-se a certeza da morte e assim, por provocar preocupações e 

responsabilidade à razão pode ser rechaçada. Com relação a perdas e ganhos Kant (MAM, p. 

24), nos diz: ―A questão de saber se o homem ganhou ou perdeu com essa mudança não mais 

se impõe quando olhamos a destinação de sua espécie, que reside unicamente em progredir 

rumo à perfeição, pouco importando os erros do início, durante os sucessivos ensaios 

empreendidos por uma longa série de gerações em sua tentativa para atingir aquele alvo.‖ 
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  Deste modo, o homem enquanto fim da natureza descobriu em função de sua 

condição natural, um privilégio, sobre todos os demais seres, o poder de fazer desses recursos 

e meios para serem usados a sua disposição para os fins que julgar conveniente. Num entanto, 

com relação aos outros seres humanos, isso acarreta uma igualdade de todos e coparticipes 

nos dons da natureza, numa preparação do que razão impõe uma limitação as vontades. Kant 

(MAM, p. 22/23) expressa, ―desse modo, o homem entrou em estado de igualdade com todos 

os outros seres racionais, qualquer que fosse a sua posição (...), isto é em relação à pretensão 

de ser um fim para si mesmo, a ser estimado pelos outros como tal, e a não ser utilizado por 

ninguém como simples meio para atingir outros fins.‖
74

 Nessa perspectiva, se constitui o 

fundamento da ilimitada igualdade entre os seres, os quais não podem instrumentalizar os 

demais para os fins que lhe aprouver. 

  Mas a educação moral em progresso da humanidade, não marcha no mesmo 

nível no indivíduo, visto que esse tem de vivenciar as tensões entre os instintos e a razão. De 

modo, que a da história da natureza, enquanto obra de Deus, inicia pelo bem, já a história da 

liberdade, enquanto construção humana começa pelo mal. Nas palavras de Kant (MAM, p. 

39), 

 

Este é o resultado de uma história humana primitiva, intentada com a 

ajuda da Filosofia: satisfação com a providência e com o curso geral das 

coisas humanas, que não transcorre do Bem para o Mal, mas que, pouco a 

pouco, se desenvolve do pior para o melhor. Para esse progresso cada um 

é chamado pela natureza a contribuir com a parte que lhe corresponda e 

segundo a medida de suas forças.                                              

 

Constitui-se com essa compreensão da história da humanidade que afirmamos 

a exceção para a utilização da mentira, em casos de necessidade, no sentido político, para 

garantir o equilíbrio da harmonia das liberdades externas. A mentira por si só, deve ser 

rechaçada, mas a mentira usada como forma de promover uma correção na ação do torturador 

e ou do assassino pode ser justificada em função do progresso moral da humanidade. 

Não se trata do uso exacerbado ou da banalização da mentira, mas da defesa da 

liberdade externa, da possibilidade do direito, do efetivo exercício da igualdade que nos 
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 Essa formulação já está estabelecida na GMS, como uma das variações do IC a qual considera os seres 

humanos sempre fins em si mesmos e nunca meios. 
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orienta a tratar o outro ser humano como fim em si mesmo. Diante de interesses em oposição, 

deve-se prevalecer a possibilidade de ser correto, do ponto de vista das ações humanas, aquela 

que tem como fim uma perspectiva de ação moral, posto que quem mente para o torturador, 

pode está sacrificando a si mesmo e salvando a vida de outrem, bem como nessa situação tem 

a sua condição de pessoa, de agente moral racional aniquilada ao ser tratado como meio, 

como objeto, sendo portanto coisificado e nesses termos se justifica o uso da mentira na 

história da humanidade, a fim de evitar um dano maior a própria humanidade. Nas palavras de 

ROHDEN (1992, p. 126), 

 

O mal que alguém pratica, tanto em sentido moral quanto empírico, 

consiste numa propensão à privação da liberdade de outrem, expressa 

numa regra (máxima) de procedimento, de prejudicar a liberdade dos 

outros, de usar os outros como meios para a própria liberdade, de exercer 

a própria liberdade a qualquer custo, quando este procedimento na 

realidade constitui uma deformação da liberdade, na medida em que esta 

haure sua possibilidade da capacidade de o homem ser racional, isto é, de 

autodeterminar-se universalmente pela compatibilização da própria 

liberdade com a liberdade. No momento em que a liberdade constitui-se 

como direito, ela passa a sê-lo de todos os homens e, concretamente, de 

quem é membro de uma sociedade, de um Estado, sob uma Constituição 

como expressão de uma vontade coletiva. Por isso a liberdade é no seu 

sentido positivo, um conceito normativo. Cada um obtém a sua 

possibilidade de liberdade ao mesmo tempo em que se representa um 

mundo moral ou social ou jurídico, em que ela tem condições de exercer-

se, portanto com exclusão do arbítrio, da prepotência e da violência. Por 

isso pode-se dizer que o conceito kantiano de liberdade envolve uma 

certa contextualização: ele torna-se pensável a partir da ideia de uma 

comunidade de seres livres.  

 

  É com a certeza da necessidade de se repensar o problema da mentira no 

sistema prático kantiano, considerando o valor da liberdade e da dignidade humana, a fim de 

tornar a moral uma prática, que passaremos as considerações desse embate no âmbito da 

moralidade, visto que nas leituras prévias conhecemos um Kant que condena o uso da mentira 

nesse plano, vendo-a como o maior dos crimes que se pode cometer contra a humanidade. 

Tenciona-se analisar o todo de seu sistema com o interesse prático de pensar as máximas, em 

função da autonomia, da liberdade, que faz com que qualquer agente possa ser tratado sempre 

como um fim em si mesmo e nunca como meio para se atingir algo. Portanto, entende-se que 



104 

 

esse assunto não está fechado, muito há por se considerar e repensar nesse campo do saber, 

para que não percamos de vista o horizonte da dimensão da dignidade humana.  
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Capítulo IV – A Moral kantiana e o 

problema da mentira 

Quão infinitamente importante, porém, é ensinar as crianças desde a 

infância a detestar o vício, não somente pelo fato de que Deus o proibiu, 

mas porque ele é em si mesmo detestável. (Kant, ―Sobre Pedagogia‖, A 

24 – 25). 

 

Inicialmente cumpre destacar que a moral kantiana
75

 se trata de uma doutrina 

do dever ser, numa perspectiva da ideia, ou noutros termos do ideal de como devemos 

entendê-la, mas que não se pretende apenas teórica requer uma efetivação, de acordo com 

Kant se somos seres racionais devemos ser morais e pelo fato de devermos, então podemos 

                                                 
75

 ―A filosofia moral de Kant é fundamentada em vários valores inter-relacionados. Sua ideia primeva é aquela 

de um agente racional como um ser autogovernado. Isso está estreitamente relacionado à igual dignidade de 

todos os seres racionais como fins em si mesmos, os quais merecem respeito em todas as ações racionais. Esses 

dois valores são combinados na concepção de uma comunidade ideal ou ―reino dos fins‖, no qual todo ser 

racional é um membro legislador e no qual todos os fins dos seres racionais devem ser combinados em um 

sistema harmônico como um objeto de esforço por parte de todos eles.‖ WOOD (2008, p. 158).  
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ser morais. Assim todo o sistema filosófico kantiano busca demonstrar como a moral é 

possível, de acordo com ROHDEN (1981, p. 56/57), 

 

...na Antropologia ele afirma que o filósofo é principalmente um filósofo 

prático, que pensa o teórico com vista ao prático. Como pesquisador da 

sabedoria, ele é ―a simples ideia de uma pessoa, que toma por objeto, 

tanto praticamente como teoricamente (com vista ao prático), o fim 

último de todo o saber‖.  

 

 Desse modo a perspectiva teórica tem um objetivo prático, que vai se 

caracterizar num interesse da razão prática, um interesse moral, estabelecer os caminhos e o 

fundamento da razão, o puro exercício da liberdade. Outro aspecto a ser ressaltado de início é 

sobre a fundamentação, no sentido da motivação moral, em que Deus não fundamenta a 

moralidade, mas pode se dá o inverso, através da ―fé racional‖, se possibilita crê num ser 

―divino‖ superior, mas essa crença não serve de base para justificar a lei moral, pois se fosse 

assim tornava as ações morais dependentes do medo ou do castigo, cuja motivação não se 

constituiria num respeito à lei moral, mas numa constante ameaça. 

Abordaremos como intuito de explicitarmos a moralidade, as seguintes obras 

da filosofia prática kantiana: ―Resposta à pergunta: que é o iluminismo?‖ WA (1784), 

―Lecciones de Ética‖ LE (1785), ―Fundamentação da Metafísica dos Costumes‖ GMS (1785), 

―Crítica da Razão Prática‖ KpV (1788), ―Metafísica dos Costumes (MS) Doutrina da Virtude‖ 

TL (1797), ―Antropologia de um ponto de vista pragmático‖A (1798).  

Trataremos de examinar a moral kantiana a partir de aspectos essenciais a sua 

filosofia moral. Para tanto discorremos sobre a noção da felicidade, em seguida sobre a 

distinção de agir por dever e conforme o dever, bem como acerca do princípio supremo da 

moralidade. Depois mostraremos como o problema da mentira se desenvolve na perspectiva 

da moralidade em Kant, em suas obras do sistema prático filosófico e por fim analisaremos as 

possibilidades de se pensar a exceção a mentira nesse âmbito defendendo a perspectiva de o 

humano ser tratado como fim e nunca meio, condição imprescindível para o exercício de sua 

autonomia e moralidade. Portanto a ideia de dignidade moral representa um critério 

fundamental para se estabelecer as relações entre os agentes morais, de modo que se ela não é 
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respeitada a noção mesma de sociedade não se sustenta, visto que o fim da sociabilidade é a 

garantia e efetivação dos direitos. Kant assinala, 

 

El más elevado entre todos estos deberes es el respeto por el derecho de 

los demás. Estoy obligado a respetar el derechode los demás hombres y a 

considerarlo como sacrosanto. No existe en el mundo entero nada más 

sacrosanto que el derecho de los demás, el cual es sagrado e inviolable. 

(LE, p. 237) 

 

4.1 Elementos essenciais à Filosofia Moral 

Kantiana 

4.1.1 Sobre a felicidade 

As leis morais com seus princípios, em todo conhecimento prático, 

distinguem-se portanto de tudo o mais em que exista qualquer coisa de 

empírico, e não só se distinguem essencialmente, como também toda a 

Filosofia moral assenta inteiramente na sua parte pura, e, aplicada ao 

homem, não recebe um mínimo que seja do conhecimento do homem 

(Antropologia), mas fornece-lhe como ser racional leis a priori. (GMS - 

BA IX, X) 

 

Kant busca fundamentar sua teoria de moralidade independente da experiência, 

dos motivos, da utilidade e da finalidade, sendo necessário somente o uso da razão. Nesse 

sentido, ele faz uma crítica a todo tentativa anterior de justificar a moralidade em 

consequência ou tendo como fim a felicidade.  

 

Mas aqui limito-me a perguntar se a natureza da ciência não exige que se 

distinga sempre cuidadosamente a parte empírica da parte racional e que 

se anteponha à Física propriamente dita (empírica) uma Metafísica da 

Natureza, e à Antropologia prática uma Metafísica dos Costumes, que 

deveria ser depurada de todos os elementos empíricos, para se chegar a 
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saber de quanto é capaz em ambos os casos a razão pura e de que fontes 

ela própria tira o seu ensino a priori. (GMS - BA VII, VIII) 

 

Kant irá se opor a noção de felicidade como um bem em si. Noutros termos vai 

se contrapor a visão eudaimonista. Mas por quê? Nas palavras de Kant, ―Ora, se num ser 

dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade da natureza fosse a sua conservação, o seu 

bem-estar, numa palavra a sua felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições ao 

escolher a razão da criatura para executora destas suas intenções.‖ (Kant, GMS, BA 5, p. 24). 

Kant quer demonstrar que, enquanto somos seres racionais e livres não 

podemos ter como fim supremo a busca da felicidade. O fim mais digno da humanidade é o 

exercício, o uso da razão, uma vez que só o humano tem esse dom e isso o diferencia dos 

demais animais. Bem como nem todo fim é um fim moral, de modo que a felicidade pessoal 

não é um fim moral. Corroborando com Kant, ―É nisto precisamente que eu insisto. O móbil que o 

homem pode ter antes de lhe ser proposto um objetivo (fim) nada mais pode ser manifestamente senão 

a própria lei, pelo respeito que ela inspira (sem determinar que fins se podem ter e alcançar mediante a 

obediência e ela).‖ (Kant, TP, p. 65). 

Não podemos afirmar que Kant expôs uma definição de felicidade, mas a 

compreende como voltada as noções de prazer e desprazer. Uma satisfação dos desejos, 

portanto uma alegria empírica e sendo assim não pode ser ensinada pela razão, não pode ser 

dada a priori, uma vez que não se pode generalizar sua concepção. Configura-se assim uma 

separação entre a felicidade e a virtude, felicidade e moralidade. De acordo com Kant, 

―Felicidade é o estado de um ser racional no mundo para o qual a totalidade de sua existência tudo 

acontece segundo seu desejo e vontade e depende, consequentemente, da harmonia da natureza com a 

finalidade total do agente, assim como do fundamento de sua vontade‖. (Kant, KpV, p.124). 

  Nesses termos expostos na Crítica da Razão Prática, os bens materiais parecem 

sem dúvida fazer parte da noção de felicidade e sua realização se pode representar na 

satisfação completa de seus desejos, os quais podem variar e não estão no controle do agente, 

mas mudam conforme mudem os desejos, alternando a vontade, ocasionando uma 

indeterminação para o conceito de felicidade e por conseguinte uma perspectiva de falta de 

harmonia geral. Nas palavras de Kant, 
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O princípio da felicidade própria, por mais entendimento e razão que se 

possa usar nele, não compreenderia mesmo assim nenhum outro 

fundamento determinante da vontade além dos que convêm à faculdade 

de apetição inferior e, portanto, ou não existem nenhuma faculdade de 

apetição superior, ou a razão pura tem que ser por si só prática, isto é, 

tem que poder determinar a vontade pela simples forma da regra prática, 

sem pressuposição de nenhum sentimento, por conseguinte sem 

representação do agradável ou desagradável enquanto matéria da 

faculdade de apetição, que sempre é uma condição empírica dos 

princípios. (KANT, KpV, p. 41/42. Negritos no original). 

 

Para Kant se temos a razão podemos determinar a vontade e as volições, de 

modo que a felicidade não pode ser determinante para justificar a moralidade, tendo em 

consideração a dificuldade de se estabelecer fundamentos sobre princípios com base em 

sentimentos, visto que esses podem variar. Assim a representação de prazer e desprazer, não 

serve para deliberar o arbítrio, pois se essa condição prevalecesse seríamos totalmente 

dependentes da natureza e nossa capacidade racional não prevaleceria.  

Noutras palavras a nossa vontade não se guia pelos sentimentos de agrado ou 

desagrado. Nesse sentido a razão na medida em que determina a vontade, independente das 

inclinações, portanto por si mesma é a faculdade de apetição superior, uma vez que delibera 

sobre a vontade sem subordinação aos sentimentos e a nada de empírico. Ainda com relação à 

felicidade como fundamento decisório da vontade Kant expressa, ―justamente porque esse 

fundamento determinante material pode ser conhecido pelo sujeito apenas de modo empírico, 

é impossível considerar essa tarefa uma lei, porque esta enquanto objetiva teria de conter, em 

todos os casos e para todos os entes racionais, exatamente o mesmo fundamento 

determinante da vontade.‖ (KANT, KpV, p. 42. Negritos no original). Embora a definição de 

felicidade seja representada como fundamento prático ela não pode ser utilizada para justificar 

nada de modo específico, dada a sua completa variedade de concepção, uma vez que cada 

indivíduo a defini como bem lhe apetece, mediante o seu sentimento de prazer ou desprazer. 

Kant assevera, 

 

Por conseguinte jamais pode fornecer uma lei, porque o apetite de 

felicidade não tem a ver com a forma da conformidade à lei, mas 

unicamente com a matéria, ou seja, se e com quanto deleite posso contar 

na observância da lei. Princípios do amor de si na verdade podem conter 
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regras gerais de habilidade (de encontrar meios para objetivos), mas em 

tal caso são meros princípios teóricos. 

 

Desse modo para se pensar os princípios morais não se pode ter como fim a 

felicidade, visto que a sua realização varia conforme mudam os desejos e, portanto para o 

cumprimento da regra moral se faz necessário um parâmetro que não dependa das 

circunstâncias empíricas, apenas da razão, enquanto forma para a lei moral. 

Na MS Introdução a TL Kant trata dos fins que são ao mesmo tempo deveres e 

discute a perfeição própria e a felicidade alheia, os quais não podemos confundi-los a ponto 

de trocar essas obrigações sob pena de cometer contradição, visto que não podemos nos 

responsabilizar pela perfeição de outrem (isso seria o mesmo que lhe propor fins), bem como 

não podemos ter como dever a nossa própria felicidade, uma vez que ela é já um fim em 

função dos impulsos naturais sem, no entanto ser um dever.
76

  

Interessa-nos aqui tratar da felicidade alheia: ―Quando, pois, se trata da 

felicidade, daquela que para mim será um dever fomentar como fim meu, então deverá ser a 

felicidade de outros homens, cujo fim (permitido) faço assim também meu.‖ (KANT, TL, p. 

23). Por conseguinte a felicidade alheia representa um fim em que é um dever, contudo 

apenas ao próprio individuo cabe definir o que seja esse fim, de modo que não pode ser 

imposto por ninguém uma concepção de felicidade que seja válida para o outro. Nas palavras 

de Kant, ―cabe-lhes a eles julgar o que poderão considerar como sua felicidade; só que 

também a mim me compete recusar algo do que eles nela incluem, mas que eu não tenho por 

tal, a não ser que tenham o direito de mo exigir como o seu.‖ (Idem). 

Assim a felicidade de outrem, no que se remete ao dever de beneficência, 

devemos ter em mente a aplicação do imperativo categórico, vendo sempre a humanidade 

como um fim em si mesma, portanto devemos sim buscar promover a felicidade alheia. ―...A 

benevolência consiste em comprazer-se na felicidade (no bem-estar) dos outros mas a 

beneficência é a máxima de se propor isto mesmo como fim, e o dever correspondente é a 

                                                 
76

 No entanto na GMS Kant diz que garantir a própria felicidade é um dever indireto, vejamos suas palavras: 

―Assegurar cada qual a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indiretamente); pois a ausência de 

contentamento com o seu próprio estado num torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades 

insatisfeitas poderia facilmente tornar-se numa grande tentação para transgressão dos deveres.‖ (BA 12, p. 29). 

Mas Kant ressalta que sem ter em conta o dever o humano tem a felicidade já como um fim, de modo natural e 

nela repousa todas as inclinações e desejos, embora haja variedade para se prescrever o que a constitui. 
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coerção do sujeito, mediante a razão, para aceitar esta máxima como lei universal...‖ (KANT, 

TL, p. 98). 

Ainda com respeito a uma felicidade coletiva Kant nos diz que essa aliada a 

moralidade, em consonância com a moral pode ser um bem supremo. Assim expresso na 

Doutrina da Virtude (2004, p.393), 

 

A razão para que haja um dever de beneficência é a seguinte: visto que 

nosso amor próprio não pode ser separado do nosso desejo de ser amado 

(ajudado em caso de necessidade) por outros, nós fazemos de nós 

próprios um fim para os outros, mas a única forma que esta máxima pode 

ser obrigante é através de sua qualificação como uma lei universal, logo 

através da nossa vontade de fazer os outros igualmente nosso fim. A 

felicidade alheia é, portanto, uma finalidade que é também um dever. 

 

Kant nos diz que é natural que busquemos a felicidade, mas não devemos tê-la 

como o fim mais nobre, transformando numa ânsia seu desejo. ―...o fim não é a felicidade 

própria, antes a moralidade do sujeito, e remover os obstáculos para tal fim é apenas o meio 

permitido; pois ninguém tem o direito de me exigir que sacrifique os meus fins que não são 

imorais.‖ (KANT, TL, p.23). Devemos nos preocupar é em vivermos de forma reta e justa, em 

sintonia com a razão e a lei moral, pois desse modo poderemos ser merecedores de felicidade.  

Nesse sentido, a felicidade pode ser um efeito e não a causa da ação, bem como 

a boa vontade representa condição fundamental para se ser digno de felicidade. Assim, a 

felicidade é algo a se fazer jus sem ser interessada e disso não acarreta necessariamente um 

ser feliz, mas um ser virtuoso, portanto não há uma relação direta, consequencialista, do ser 

moral tornar-se um ser feliz, apenas digno de felicidade. Nas palavras de Kant: 

 

Por conseguinte, de nenhum modo se pode dizer que cada estado, que eu 

prefiro a todo o outro modo de ser, deve por mim ser incluído na 

felicidade. Pois, em primeiro lugar, devo estar certo de que não ajo contra 

meu dever; só em seguida me é permitido olhar à volta em busca da 

felicidade, contando que eu a possa conciliar com o meu estado 

moralmente (e não fisicamente) bom. (...) A felicidade compreende tudo 

(e também nada mais do que) o que a natureza nos pode proporcionar; 

mas a virtude inclui tudo o que ninguém, a não ser o próprio homem, a si 

pode dar ou arrebatar. (KANT, TP, p. 69) 
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  É um dever de virtude promover a felicidade de outrem, mas ninguém pode 

exigir de mim declarações que podem ocasionar ações que levem a tratar o outro como meio e 

a não promoção da paz, pois são contrárias aos princípios morais e com isso a minha 

felicidade própria, pois não posso ser digno de felicidade quando contribuo com o assassinato 

e a tortura. ―... mas é, sim, [dever meu] nada fazer que, de harmonia com a natureza do 

homem, o possa induzir a fazer algo a cujo respeito a sua consciência moral o possa, mais 

tarde, atormentar, isto é, escandalizar-se.‖ (KANT, TL, p. 29). Essa afirmativa de Kant se dá 

com referência a ampla obrigação, no que se remete ao bem-estar dos outros, o qual fomentar 

é um dever, embora negativo, pois os limites para se realizar e manter esses 

comprometimentos pela satisfação moral dos outros não são precisos, portanto, baseiam-se 

apenas em obrigações amplas. 

 

4.1.2 Da distinção entre agir por dever e 

conforme o dever 

Pois aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja conforme à 

lei moral, mas tem também que cumprir-se por amor dessa mesma lei; 

caso contrário, aquela conformidade será apenas contingente e incerta (...) 

ora a lei moral, na sua pureza e autenticidade (e é exatamente isto que 

mais importa na prática), não se deve buscar em nenhuma outra parte 

senão numa filosofia pura, e esta (Metafísica) tem que vir portanto em 

primeiro lugar, e sem ela não pode haver em parte alguma uma Filosofia 

moral... (GMS – BA, IX, X) 

 

Na GMS, há uma distinção ente moralidade e dever, a qual será estabelecida 

em definitivo na Metafísica dos Costumes – MS, através da Doutrina da Virtude TL e 

Doutrina do Direito RL. Cumpre destacar que ―o conceito de dever contém em si o de boa 

vontade‖. (KANT, GMS, BA 8, p. 26). Sendo assim, Kant distingue as ações feitas por dever 

e conforme o dever. As primeiras se remetem às ações que estão em sintonia com a lei moral 

e as segundas, conforme ao dever, se referem às ações em consonância com o direito, 

enquanto legislação jurídica, essas dizendo respeito às ações externas. Kant assinala,  
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Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito 

que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; não 

depende portanto da realidade do objeto da ação, mas somente do 

princípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo de todos os objetos 

da faculdade de desejar, foi praticada. (KANT, GMS, BA 13/14, p. 30). 

 

Nesse sentido importa que as ações por dever considerem o princípio que 

governa a vontade, independente dos fins que possam ocorrer. Por outro lado, a moral visto 

que é teoria dos costumes abrange direito e ética. No entanto o cumprimento das leis éticas se 

remete a moralidade, noutras palavras a legalidade ética equipara-se em Kant a moralidade e 

nesse sentido a legalidade no campo do direito é moral, por se remeter a observância da 

legislação externa, contudo não é ética, uma vez que apenas se dá conforme a lei jurídica. 

HECK (2000, p. 37) assinala, 

 

O ius tem, para o filósofo, a estatura de um princípio formal de ação, 

distinto da ética que prescreve leis para máximas subjetivas e, como tal, 

não é imune à objetividade das normas jurídicas na esfera intersubjetiva 

recíproca. Confrontados com a obrigação de aterem-se às regras do 

direito, os deveres éticos são, enquanto deveres de virtude, imperfeitos, 

não obstante tenham um raio de ação mais amplo que as obrigações 

advindas do direito. 

 

Elas se diferenciam, sobretudo pelo móbil da ação, as ações por dever têm 

como motivo para a ação a efetivação da própria legislação moral, atuando somente por 

obediência interna, a partir da autonomia da sua ―boa vontade‖, nas palavras de Kant, ―dever 

é a necessidade de uma ação por respeito à lei.‖ (KANT, GMS, BA 15, p. 31). Desse modo os 

objetos não merecem respeito, apenas a lei moral e sua representação são dignos de respeito. 

Já as ações que se dão conforme o dever não tem a lei moral como motivo incondicional, 

bastando à mera conformidade externa ao dever. Nesse sentido elas admitem outros motivos 

diferentes do que recomenda a lei jurídica. ―Embora as instâncias legisladoras da ética e do 

direito não coincidam quanto aos motivos, à força vinculadora de ambas é de caráter moral.‖ 

(HECK, 2000, p. 47). Assim como a lei moral não garante obediência aos seus mandamentos, 
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visto que os indivíduos são afetados internamente tanto pela ideia de dever quanto pelas 

inclinações, ela pode se utilizar das normas jurídicas para cultivar a prática da lei moral. 

Assim sendo, as ações éticas, por dever, têm uma abrangência bem maior que 

as ações jurídicas, do direito, conforme o dever, pois a moralidade ordena que se tenha 

obediência também às normas jurídicas e orienta atos externos. É a razão que provê a 

efetivação do dever moral, ―por ser genuinamente prática, a moral exerce um papel crítico-

normativo sobre o direito, essencialmente metafísico-teórico. Em suma, a possibilidade de 

haver obrigações jurídicas se deve, em Kant, ao fato de haver uma efetiva obrigatoriedade 

moral.‖ (HECK, 2000, p. 25). No entanto, nem toda norma jurídica está em consonância com 

a moralidade e além do mais não tem a capacidade de ordenar atos internos. Ainda cumpre 

salientar que nesse aspecto, somente ações conforme o dever são passíveis de serem coagidas, 

visto que apenas essas cumprem o dever através dos móveis externos. HECK (2000, p. 61) 

assinala,  

 

... a ciência kantiana do direito estabelece uma instancia legisladora que 

gera deveres que extrapolam a classe dos deveres oriundos das leis da 

razão prática, por terem sua origem não em prescrição a priori da simples 

razão, mas por serem estabelecidos ―pelo arbítrio de um outro‖ (durc die 

willkür eines anderen), legitimado pela razão prática por meio de uma lei 

natural.  

 

Nesses termos cada indivíduo obriga a si mesmo e cada um a todos, tendo em 

vista a legislação respeitando o arbítrio de todos e cada um pode cumprir o que rege o dever, 

mantendo o equilíbrio necessário a sociedade. Podendo ser forçados por meios externo e justo 

se esse laço se rompe. Bem como toda a legislação se diferencia em função dos motivos que 

as fundamentam. Assim as leis éticas dizem que as ações devem se dá por dever, sendo essa 

sua motivação, agir por respeito à lei moral. No tocante as leis jurídicas permitem uma 

motivação diferente, podendo ser não por dever, ou por respeito a moralidade, mas apenas em 

obediência a legalidade e em respeito a harmonia das liberdades externas. 
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4.1.3 O princípio supremo da moralidade 

 

Há por fim um imperativo que, sem se basear como condição em 

qualquer outra intenção a atingir por um certo comportamento, ordena 

imediatamente este comportamento. Este imperativo é categórico. Não se 

relaciona com a matéria da acção e com o que dela deve resultar, mas 

com a forma e o princípio de que ela mesma deriva; e o essencialmente 

bom na acção reside na disposição (Gesinnung), seja qual for o resultado. 

Este imperativo pode-se chamar o imperativo da moralidade. (KANT 

GMS, BA 43, p.52. Negrito no original) 

 

Desde a KrV Kant já procura provar que é possível pensar a moralidade a partir 

de princípios morais oriundos da razão. Essa é a sua tarefa em oposição ao ceticismo moral. 

Com isso ele enfrenta um grande problema e assim estabelece através de seu sistema crítico o 

projeto da razão. Acerca da incondicionalidade do princípio, o qual é baseado unicamente na 

razão, expressa Kant em LE (1988, p. 42), 

 

Pero todavía podemos imaginar un imperativo en el que el fin sea 

estipulado conforme a uma condición que no manda subjetiva, sino 

objetivamente y estos son los imperativos morales este imperativo es 

incondicionado o está bajo una condición objetivamente necesaria (...) En 

el imperativo moral el fin es propiamente indeterminado y la acción 

tampoco está determinada conforme al fin, sino que se dirige únicamente 

al libre arbitrio, sea cual fuere el fin. El imperativo moral manda, pues, 

absolutamente, sin atender a los fines. 

 

Desse modo, o imperativo ordena incondicionalmente, sem observar os fins 

que sejam decorrentes de sua aplicação, visto que as consequências do ato não devem ser 

visadas pelo zelo desse princípio, com respeito somente ao livre arbítrio
77

. Assim, na obra a 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o objetivo central é a busca e o estabelecimento 

do princípio supremo da moralidade.  

 

                                                 
77

 Veremos nas suas formulações que o estabelecimento do princípio se dá paralelamente a efetivação de outros 

princípios. 
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Uma Metafísica dos Costumes, é pois, indispensavelmente necessária, 

não só por motivos de ordem especulativa para investigar a fonte dos 

princípios práticos que residem a priori na nossa razão, mas também 

porque os próprios costumes ficam sujeitos a toda a sorte de perversão 

enquanto lhes faltar aquele fio condutor e norma suprema do seu exato 

julgamento. (KANT, GMS, BA IX, X, p. 16). 

 

Assim o princípio da moralidade deve ser estabelecido sem relação com o 

empírico e o moralmente bom deve sê-lo conforme essa lei moral, bem como, a sua realização 

e cumprimento deve se dá pelo respeito a essa mesma lei, a qual repousa na filosofia pura. 

―Com efeito, a Metafísica dos Costumes deve investigar a ideia e os princípios duma possível 

vontade pura...‖ (KANT, GMS, BA XI, XII, p. 17). 

De acordo com Kant, a verificação do primeiro princípio de qualquer ciência é 

sempre difícil. Assim como não é fácil estabelecer o primeiro princípio, por exemplo, no 

âmbito do direito ou da mecânica. No plano da moral há que se dispor de um critério em 

função do qual possamos julgar de forma unanime acerca do que é ou não bom, fornecendo 

um princípio através do qual dimane um fundamento para nossa vontade. Nas palavras dele, 

 

Si atiendo a mi libre arbitrio, considero entonces um acuerdo del libre 

albedrío consigo mismo y con los otros libres albedríos. Se trata, pues, de 

una ley necesaria del libre arbitrio. Ahora bien, aquellos principios que 

deben ser válidos universal y necesariamente no pueden ser deducidos de 

la experiencia, sino de la razón pura. En efecto, la ley moral encierra una 

necesidad categórica y no una necesidad constituida a partir de la 

experiencia. Toda regla necesaria ha de ser establecida a priori-, se trata 

por tanto de princípios intelectuales. (LE, p. 51) 

 

O princípio supremo da moralidade, o qual deve ser válido universalmente não 

se submete as condições empíricas, uma vez que não pode ser deduzido da experiência e sim 

da pura razão. ―El imperativo moral expresa la bondad de la acción en y por sí misma; por lo 

tanto, la exigencia moral es categórica y no hipotética. La necesidad moral consiste en la 

bondad absoluta de lãs acciones libres, y ésta es la bonitas moralis.” (KANT, LE, p. 53). No 

entanto, deve ser resultado de uma harmonia com o livre arbítrio, pois se trata de uma lei 

necessária da liberdade. Assim, ―aquello en lo que consista este principium intellectuale 

internum, eso debe ser nuestro fin en la moral, definiéndola (...) Todos los imperativos son 
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formas de una exigencia (Necessitation) práctica. Una exigencia práctica es una ejecución 

necesaria (Notwendigmachung) de las acciones libres.‖ (KANT, LE, p. 52). A explicação do 

dever moral como um IC, nos diz ALMEIDA (1997) que é o ponto central da filosofia moral 

kantiana. Tal assertiva está ancorada na ideia de que não depende de nosso arbítrio ter 

obrigações morais, mesmo que dependa de decisão nossa agir respeitando essas obrigações, 

visto que elas existem independentes de nossa vontade. Isso em decorrência de nossa 

consciência moral, enquanto agentes racionais que se podem autogovernar ou legislar para si 

próprios. ―A representação de um princípio objectivo, enquanto obrigante para uma vontade, 

chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se Imperativo. 

Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (sollen), e mostram assim a relação de 

uma lei objectiva da razão para uma vontade que segundo a sua constituição subjectiva não é 

por ela necessariamente determinada (uma obrigação).‖ (Kant, GMS, BA 38, p. 48). 

A lei moral é nos dada pela razão prática enquanto princípio da moralidade que 

se caracteriza pela universalidade da legislação que faz desse princípio o supremo 

fundamento determinante formal da vontade e ―esclarece a razão ao mesmo tempo como lei 

para todos os entes racionais...‖ (KpV, p. 53). Por ser universal o princípio supremo da 

moralidade não se remete apenas ao humano, mas se dirige a todos os seres enquanto capazes 

de entendimento e racionalidade, até o infinito, bem como ele ordena categoricamente. ―Ora, 

todos os imperativos ordenam ou hipotética- ou categoricamente. Os hipotéticos representam 

a necessidade prática de uma acção possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que 

se quer (ou que é possível que se queira). O imperativo categórico seria aquele que nos 

representasse uma acção como objectivamente necessária por si mesma, sem relação com 

qualquer outra finalidade.‖ (Kant, GMS, BA 40, p. 50). 

Os juízos morais corretos Kant pensa ser dimanados de um princípio 

fundamental único
78

. No entanto na segunda seção da GMS ele considera três modos diversos 

e os formula de perspectivas diferentes. Ao apresentar essas variações de formulação do 

princípio único o filósofo alemão busca caminhos para a aplicação do referido princípio. O 

imperativo categórico – IC está elaborado a partir das três formulações que seguem (Apud 

WOOD 2008, p. 165): 

 

                                                 
78

 ―Aqui, porém, é preciso não perder de vista que não se pode demonstrar por nenhum exemplo, isto é 

empiricamente, se há por toda a parte um tal imperativo...‖ KANT, GMS, BA 48, 49, p.56. 
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1. A fórmula da lei universal - FLU: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas 

ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.” 

1.1 A fórmula da lei da natureza - FLN (variação da 1ª ): “Age como se a máxima da 

tua ação se devesse tornar pela tua vontade uma lei universal da natureza.” 

2. A fórmula da humanidade como fim em si mesma
79

 - FH:  ―Age de tal maneira que 

uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” 

3. A fórmula da autonomia - FA: “(...) a idéia da vontade de todo ser racional concebida 

como vontade legisladora universal‖ ou ―A moralidade é, pois, a relação das ações 

com a autonomia da vontade, ou seja, com a legislação universal possível por meio 

de suas máximas.‖ 

3.1 A fórmula do reino dos fins - FRF (Variação da 3ª): ―Age segundo máximas de 

um membro universalmente legislador com vistas a um reino dos fins somente 

possível‖ 

 

Esses três modos de estabelecer o princípio da moralidade são na verdade 

apenas outras fórmulas dessa mesma lei, cada uma das quais reúne em si as outras. Há, 

contudo entre elas uma diferença, que na verdade é mais subjetiva do que objetivamente 

prática, para aproximar mais a ideia da razão da intuição (Anschauung) segundo uma certa 

analogia e assim do sentimento. Nas palavras de Kant (GMS, BA 80, p. 79), 

 

                                                 
79

 ―Este princípio da humanidade e de toda a natureza racional em geral como fim em si mesma (que é a condição 

suprema que limita a liberdade das acções de cada homem) não é extraído da experiência, — primeiro, por causa 

da sua universalidade, pois que se aplica a todos os seres racionais em geral, sobre o que nenhuma experiência 

chega para determinar seja o que for; segundo, porque nele a humanidade se representa não como fim dos 

homens (subjectivo), isto é como objecto de que fazemos por nós mesmos efectivamente um fim, mas como fim 

objectivo, o qual, sejam quais forem os fins que tenhamos em vista, deve constituir como lei a condição suprema 

que limita todos os fins subjectivos, e que por isso só pode derivar da razão pura. É que o princípio de toda a 

legislação prática reside objectivamente na regra e na forma da universalidade que a torna capaz (segundo o 

primeiro princípio) de ser uma lei (sempre lei da natureza); subjectivamente, porém, reside no fim; mas o sujeito 

de todos os fins é (conforme o segundo princípio) todo o ser racional como fim em si mesmo: daqui resulta o 

terceiro princípio prático da vontade como condição suprema da concordância desta vontade com a razão prática 

universal, quer dizer a ideia da vontade de todo o ser racional concebida como vontade legisladora universal.‖ 

(Kant, GMS, BA 69, 70, p. 71/72). 
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Todas as máximas têm, com efeito: 1) uma forma, que consiste na 

universalidade, e sob este ponto de vista a fórmula do imperativo moral 

exprime-se de maneira que as máximas têm de ser escolhidas como se 

devessem valer como leis universais da natureza; 2) uma matéria, isto é, 

um fim, e então a fórmula diz: o ser racional, como fim segundo a sua- 

natureza, portanto como fim em si mesmo, tem de servir a toda a máxima 

de condição restritiva de todos os fins meramente relativos e arbitrários; 

3) uma determinação completa de todas as máximas por meio daquela 

fórmula, a saber: que todas as máximas por legislação própria, devem 

concordar com a ideia de um reino possível dos fins como um reino da 

natureza.  

 

  Nesse sentido, as várias formulações do IC
80

 no tocante as máximas expressa 

Kant que elas devem se harmonizar de modo que as ações reflitam e ou representem as 

orientações postuladas pelo estabelecimento desses princípios a fim de que a intenção de 

universalização seja uma constante, bem como a condição de o ser humano como fim em si 

mesmo é imprescindível com o objetivo de ser compatível com a idealização possível do 

―Reino dos fins
81

‖. ―Mas se se quiser ao mesmo tempo dar à lei moral acesso às almas, então 

é muito útil fazer passar uma e a mesma acção pelos três citados conceitos e aproximá-la 

assim, tanto quanto possível, da intuição.‖ (Kant, GMS, BA 81, p. 80). Desse modo, podemos 

afirmar a intenção kantiana de tornar possível a prática do IC ao buscar desenvolver essas 

estratégias que aproximam as ideias contidas nos princípios de casos aplicáveis.  

Novamente, no tocante as máximas nos diz Kant, é absolutamente boa a 

vontade que não pode ser má, portanto quando a sua máxima, ao transformar-se em lei 

universal, se não pode nunca contradizer. A sua lei suprema é pois também este princípio: 

―Age sempre segundo aquela máxima cuja universalidade como lei possas querer ao mesmo 

tempo; esta é a única condição sob a qual uma vontade nunca pode estar em contradição 

consigo mesma...‖ (Idem). Assim, para se pensar a máxima que oriente uma determinada ação 

moral, essa deve passar pelo crivo de servir como base para uma lei universal.  

Isso significa que temos um forte critério para postular as máximas, na medida 

em que é possível estabelecer analogia com o IC, respeitando o quesito da universalização 
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 Cabe ponderar que existem interpretações que problematizam a quantidade e a diferença entre as diversas 

elaborações do IC, mas não é tarefa nossa procurar aqui analisá-las. 
81

 ―A teleologia considera a natureza como um reino dos fins; a moral considera um possível reino dos fms como 

um reino da natureza. Acolá o reino dos fms é uma ideia teórica para explicar o que existe. Aqui é uma ideia 

prática para realizar o que não existe mas que pode tornar-se real pelas nossas acções ou omissões, e isso 

exactamente em conformidade com esta ideia.‖ (Nota de Kant, GMS, BA 81, p. 80) 
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enquanto regra formal. Nesse contexto, em função de nossa faculdade racional distinguimos 

dos demais seres por termos a possibilidade de impormos a nós mesmos um fim. Tal fim se 

constitui em matéria da boa vontade, se remete apenas aos seres humanos e nunca aos objetos, 

assim como não é um objetivo a ser alcançado, mas enquanto ―fim em si mesmo‖ é 

independente e está principalmente de acordo com a ideia de uma vontade boa sem restrição. 

―Nunca se deverá agir contra ele, e não deve ser avaliado nunca como simples meio, mas 

sempre simultaneamente como fim em todo o querer. Ora este fim não pode ser outra coisa 

senão o sujeito de todos os fins possíveis, porque este é ao mesmo tempo o sujeito de uma 

possível vontade absolutamente boa...‖ (KANT, GMS, BA 82, 83, p. 81). Assim sendo, todo 

ser humano deve ser respeitado sempre como fim em si mesmo, nunca usado, nunca tratado 

como objeto, portanto nunca coisificado. Sendo essa uma condição restritiva para toda ação 

que possa ser universalizada. 

  Disso decorre indiscutivelmente que todo ser racional, como fim em si mesmo, 

considerar-se-á, no tocante a todas as leis a que possa estar subordinado, ao mesmo tempo 

como legislador universal. ―Segue-se igualmente que esta sua dignidade (prerrogativa) em 

face de todos os simples seres naturais tem como consequência o haver de tomar sempre as 

suas máximas do ponto de vista de si mesmo e ao mesmo tempo também do ponto de vista de 

todos os outros seres racionais como legisladores...‖ (Kant, GMS, BA 84, p. 82).  Dessa 

forma, enquanto legislador universal, o humano torna possível o mundus intelligihilis ou 

como expressa Kant o ―reino dos fins‖. Por conseguinte, cada ser racional age enquanto 

legislador universal e cada ação praticada seguida por uma máxima que tenha como modelo o 

IC possibilita efetivamente tal reino. No entanto, o problema se dá porque apesar da 

racionalidade nos nivelar, enquanto humanos, não temos garantias que do ponto de vista 

moral tal finalidade seja realizada, visto que muitos podem não seguir a máxima escolhida 

para a ação. Kant (GMS, BA 86, p. 84) assevera: 

 

A moralidade é pois a relação das acções com a autonomia da vontade, 

isto é, com a legislação universal possível por meio das suas máximas. A 

acção que possa concordar com a autonomia da vontade é permitida; a 

que com ela não concorde é proibida. (...) A dependência em que uma 

vontade não absolutamente boa se acha em face do princípio da 

autonomia (a necessidade moral) é a obrigação. Esta não pode, portanto, 

referir-se a um ser santo.  
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Nessa perspectiva, vislumbra-se um norte através do qual se possa pensar 

máximas que possibilitem uma universalidade, na medida em que ela esteja em equilíbrio 

com autonomia da vontade, considerando que a vontade boa sem restrição remete-se somente 

a seres santos, portanto não aos humanos imperfeitos. Vejamos as palavras de Kant para 

definir o que seja máxima, 

 

Máxima é o princípio subjectivo da acção e tem de se distinguir do 

princípio objectivo, quer dizer da lei prática. Aquela contém a regra 

prática que determina a razão em conformidade com as condições do 

sujeito (muitas vezes em conformidade com a sua ignorância ou as suas 

inclinações), e é portanto o princípio segundo o qual o sujeito age; a lei, 

porém, é o princípio objectivo, válido para todo o ser racional, princípio 

segundo o qual ele deve agir, quer dizer um imperativo. (Nota de Kant 

BA 51, p.58). 

 

Desse modo a moral remete-se a essa harmonia e o dever representa a 

necessidade objetiva de uma ação por obrigação. Pela efetivação dessa harmonia nutrimos em 

nós simultaneamente o sentimento do sublime e dignidade na pessoa que cumpre os seus 

deveres, por percebermos em suas ações o exemplo que representa a moralidade. ―A nossa 

própria vontade, na medida em que agisse só sob a condição de uma legislação universal 

possível pelas suas máximas, esta vontade que nos é possível na ideia, é o objecto próprio do 

respeito, e a dignidade da humanidade consiste precisamente nesta capacidade de ser 

legislador universal, se bem que com a condição de estar ao mesmo tempo submetido a essa 

mesma legislação.‖ (KANT, GMS, BA 87, 88, p. 85). Assim sendo, o critério para escolha 

das máximas, enquanto compatível com a universalização, representa o princípio da 

autonomia, a qual é lei para a vontade. Finalizamos com as palavras de Kant (GMS BA 87, 

88, 89, p. 85/86), 

 

Que esta regra prática seja um imperativo, quer dizer que a vontade de 

todo o ser racional esteja necessariamente ligada a ela como condição, é 

coisa que não pode demonstrar-se pela simples análise dos conceitos nela 

contidos, pois se trata de uma proposição sintética; teria que passar-se 

além do conhecimento dos objectos e entrar numa crítica do sujeito, isto é 

da razão prática pura; pois esta proposição sintética, que ordena 

apodicticamente, tem que poder reconhecer-se inteiramente a priori. Pela 

simples análise dos conceitos da moralidade pode-se, porém, mostrar 
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muito bem que o citado princípio da autonomia é o único princípio da 

moral. Pois desta maneira se descobre que esse seu princípio tem de ser 

um imperativo categórico, e que este imperativo não manda nem mais 

nem menos do que precisamente esta autonomia. 

 

4.2 O problema da mentira nas obras da 

filosofia moral 

 

Uma tal cautela é muito recomendável em toda a filosofia e, não obstante, 

é frequentemente descurada, ou seja, de não se antecipar em seus juízos, 

mediante temerária definição, antes da completa análise do conceito, que 

frequentemente é alcançada só muito tardiamente (Kant, KpV, p. 15) 

 

Vamos examinar como Kant aborda diretamente a utilização da mentira nas 

suas obras que compõem o seu sistema prático da moralidade, a saber, a GMS, a KpV e por 

fim a TL. Na sequência analisaremos a abordagem kantiana com relação à mentira a fim de 

discutir suas possibilidades no campo da moral, tendo como norte para orientar essa discussão 

a formulação do IC que se remete a considerar o outro sempre fim e nunca meio, a noção de 

dignidade da pessoa humana, a valoração da racionalidade para os agentes morais finitos e 

imperfeitos, assim como a perspectiva do progresso moral. Considerando-os princípios 

intermediários essências a própria ideia de moralidade em Kant e nesse sentido, apontaremos 

a Tese da Exceção como máxima que pode ser modelo para as ações morais, portanto como 

regra prática. 

 

4.2.1 A mentira na GMS 

Iniciaremos discorrendo sobre o enfoque kantiano da mentira na moral 

primeiramente na GMS, apontando às várias passagens onde o mesmo aponta sua negação a 

mentira e na sequencia discutiremos cada ponto a fim de esclarecer a negativa de Kant e 
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indicar outros possíveis modos de considerar a questão. Na primeira menção a mentira diz 

Kant (GMS, BA VII, VIII, p. 15): 

  

Toda a gente tem de confessar que uma lei que tenha de valer 

moralmente, isto é como fundamento duma obrigação, tem de ter em si 

uma necessidade absoluta; que o mandamento: «não deves mentir», não é 

válido somente para os homens e que outros seres racionais se não teriam 

que importar com ele, e assim todas as restantes leis propriamente 

morais;  

 

  Esse trecho compõe o prefácio da GMS, onde Kant discute a ideia da filosofia 

moral pura, ou completadamente depurada de todo o empírico e aponta a necessidade dessa a 

partir da ideia comum do dever e das leis morais, as quais devem ter para ele uma necessidade 

absoluta. E como justificativa para o dever, como obrigação incontestável, ele coloca o 

exemplo da proibição à mentira, devendo essa ser seguida por todos os seres racionais, 

cabendo a fundamentação dessa proibição que é regida pelo princípio da moralidade, ser 

buscada de forma a priori nos conceitos da razão pura. Desse modo, princípios que tenham 

algo de empírico serão considerados regras práticas e não leis da moralidade. 

  Dando seguimento ao estabelecimento dos princípios da lei moral, dá-se a 

segunda passagem que se remete ao impedimento de mentir: ―...o imperativo moral, e 

portanto categórico, diz: devo agir desta ou daquela maneira, mesmo que não quisesse outra 

coisa. Por exemplo, aquele diz: não devo mentir, se quero continuar a ser honrado; este, 

porém, diz: não devo mentir, ainda que o mentir me não trouxesse a menor vergonha.‖ (Kant, 

GMS, BA 89, p. 86). Aqui podemos afirmar que é considerada a primeira formulação do IC, a 

FLU, através do qual a ação deve ser realizada almejando a universalidade independente da 

finalidade. Está em debate a autonomia da vontade e a heteronomia ou ainda o imperativo 

categórico e os imperativos hipotéticos. O primeiro como mencionado anteriormente deve 

regular a ação sem relação com o objetivo dessa, assim como orienta por abstrair de todo o 

objeto até este não exercer nenhuma influencia sobre a vontade a fim de que esta demonstre 

sua autoridade imperativa enquanto legislação suprema. Já os segundos, os hipotéticos, têm 

um direcionamento direto com o resultado da ação. 
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  Na sequência os trechos
82

 trazem os exemplos da falsa promessa ou de uma 

promessa feita com a intenção de não ser cumprida, como esses são mais longos e de certo 

modo repetitivo, faz-se uma apresentação sucinta e depois haverá discussão. Inicia Kant (BA 

17, 18, p. 33): ―Ponhamos, por exemplo, a questão seguinte: — Não posso eu, quando me 

encontro em apuro, fazer uma promessa com a intenção de a não cumprir?‖ A questão e 

desenvolvida em conformidade a lei universal das ações em geral que possa servir de 

princípio à vontade: ―devo proceder sempre de uma maneira que eu possa querer também que 

a minha máxima se torne lei universal‖ a fim de que o dever não seja uma ilusão ou uma 

quimera, segundo Kant. É importante destacar que Kant trata da ação desenvolvida sob dois 

aspectos: se é prudente ou se é ―conforme ao dever‖, cabendo salientar que a primeira se 

estabelece no âmbito da política e a segunda se dá no âmbito da liberdade externa e do direito, 

visto que apenas as ações ―por dever‖ se remetem a lei moral diretamente. Nesse sentido, ao 

explicitarmos a Tese da Exceção, no terceiro capítulo já adiantamos nossa posição com 

relação à falsa promessa no campo do direito, a qual cabe lembrar, se realizada de modo livre 

(portanto sob a harmonia das liberdades externas) o agente envolvido tem sim a obrigação 

jurídica de cumprir com a palavra dada. No campo da moralidade, a falsa promessa é sempre 

condenável.  

Cabe ressaltar que não fazemos relação entre a falsa promessa e uma mentira 

dita ao assassino e ao torturador, pois nesses casos o princípio da coexistência das liberdades 

é desrespeitado, bem como outros princípios como a autonomia, a noção de dignidade e a 

condição de ser racional, no entanto, vamos analisar-se-á como Kant argumenta à condenação 

a falsa promessa. Ele pondera as consequências ao analisar o exemplo, embora afirme que 

essas não são fáceis de serem previstas, ele assim menciona: 

  

E verdade que vejo bem que não basta furtar-me ao embaraço presente 

por meio desta escapatória, mas que tenho de ponderar se desta mentira 

me não poderão advir posteriormente incômodos maiores do que aqueles 

de que agora me liberto; e como as consequências, a despeito da minha 

pretensa esperteza, não são assim tão fáceis de prever, devo pensar que a 

confiança uma vez perdida me pode vir a ser mais prejudicial do que todo 

o mal que agora quero evitar... (GMS, BA 19, p. 34) 
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 GMS BA 17, 18, 19, 20, 21, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 68, 69, compõem a 1ª e 2ª secção. 
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  O que pode ser reconhecido como um mal maior seria a perda da confiança na 

palavra do outro, ao se admitir a falsa promessa que embora não concordando que se 

assemelhe a utilização da mentira na Tese da Exceção, conceder-se-á que os argumentos 

kantianos se remetam ao uso da mentira, de modo a rejeitar qualquer menção, mesmo nos 

casos que defendemos. Pois bem, se da mentira anunciada ao assassino possamos 

universalizar essa máxima que sempre que me encontre numa situação sob coação, que 

ameaça a minha vida ou de outrem possa mentir e desse modo, o torturador ou assassino no 

futuro não acreditariam mais na minha palavra ou na de qualquer outra pessoa em meu lugar, 

defendo que estaríamos fazendo nessa perspectiva uma ação educativa, visto que possibilita 

inibir a ação do torturador e ou assassino, se não corrigindo um indivíduo, mas possibilitando 

essa mudança a uma geração futura que não haveria mais de ameaçar, coagir ou torturar para 

se obter declaração, já que essas seriam ditas de maneira mentirosa a fim de exercer uma 

legitima defesa.  

  Kant questiona se não seria mais prudente agir em conformidade com uma 

máxima universal: ―posso enfim perguntar se não seria mais prudente agir aqui em 

conformidade com uma máxima universal e adquirir o costume de não prometer nada senão 

com a intenção de cumprir a promessa. Mas breve se me torna claro que uma tal máxima tem 

sempre na base o receio das consequências.‖ (idem). Assim, Kant distingue ser verdadeiro por 

dever e sê-lo em decorrência das consequências ou por medo das implicações, uma vez que ao 

agir com base na lei a ação é já em si uma obrigação e no segundo modo, significa ponderar 

os efeitos da ação.  

Sendo assim, numa tentativa de solucionar a questão, ele lança a indagação se 

uma promessa mentirosa é conforme ao dever e para respondê-la deve-se buscar a resposta 

em si mesmo. Vejamos como Kant desenvolve a discussão: ―Ficaria eu satisfeito de ver a 

minha máxima (de me tirar de apuros por meio de uma promessa não verdadeira) tomar o 

valor de lei universal (tanto para mim como para os outros)? E poderia eu dizer a mim 

mesmo: — Toda a gente pode fazer uma promessa mentirosa quando se acha numa 

dificuldade de que não pode sair de outra maneira?‖ (Idem). Para adiantar a solução e ―saber 

se uma promessa mentirosa é conforme ao dever, preciso só de perguntar a mim mesmo: — 

Em breve reconheço que posso em verdade querer a mentira, mas que não posso querer uma 

lei universal de mentir...‖ (idem). Nesses termos, compreendemos que Kant admite a mentira 

conforme o dever, embora não a admita enquanto lei universal, visto que, de acordo com o 
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mesmo, tal lei, inviabilizaria o ato mesmo de se fazer promessa, estendendo essa implicação 

ao âmbito da comunicação entre os indivíduos, bem como a realização de contratos, mas 

quanto a esses pontos já argumentamos o suficiente. Ressaltamos que assim como diz Kant 

não desejamos a mentira elevada ao universal, não defendemos sua banalização, mas a 

exceção, a qual julgamos ser procedente na resposta que o filósofo faz, um sim para a questão, 

pois se a promessa não for feita de modo livre, se essa condição é respeitada ela deve ser 

cumprida.  

―Não se poderia também prestar pior serviço à moralidade do que querer 

extraí-la de exemplos. Pois cada exemplo que me seja apresentado tem de ser primeiro 

julgado segundo os princípios da moralidade para se saber se é digno de servir de exemplo 

original, isto é, de modelo; mas de modo nenhum pode ele dar o supremo conceito dela.‖ 

(Kant, GMS, BA 29, 30, p. 42). No caso de mentir para o torturador ou assassino, podemos 

sim estar satisfeitos, em sair de tal situação dessa forma e ainda reafirmar que essa regra pode 

ser estendida a todas as pessoas que se encontre em estado de tortura. No entanto, isso não 

representa criarmos uma lei universal de mentir, mas abrir exceção para em tal caso, termos 

como norte na necessidade. Sendo, portanto, um modelo enquanto máxima ou usando os 

termos do filósofo francês, um ―princípio intermediário‖, o qual Kant diz ser difícil de 

estabelecer. Assim, com relação aos deveres para com os outros ressalta Kant (GMS, BA 68, 

p. 70), 

 

Pelo que diz respeito ao dever necessário ou estrito para com os outros, 

aquele que tem a intenção de fazer a outrem uma promessa mentirosa 

reconhecerá imediatamente que quer servir-se de outro homem // 

simplesmente como meio, sem que este último contenha ao mesmo tempo 

o fim em si. Pois aquele que eu quero utilizar para os meus intuitos por 

meio de uma tal promessa não pode de modo algum concordar com a 

minha maneira de, proceder a seu respeito, não pode portanto conter em 

si mesmo o fim desta acção. Mais claramente ainda dá na vista esta 

colisão com o princípio de humanidade em outros homens quando 

tomamos para exemplos ataques à liberdade ou à propriedade alheias. 

Porque então é evidente que o violador dos direitos dos homens tenciona 

servir-se das pessoas dos outros simplesmente como meios, sem 

considerar que eles, como seres racionais, devem ser sempre tratados ao 

mesmo tempo como fins, isto é unicamente como seres que devem poder 

conter também em si o fim desta mesma acção. 
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  Nesse exemplo Kant discute a falsa promessa com relação à fórmula da 

humanidade defendendo que há uma colisão entre elas. Queremos chamar a atenção para a 

argumentação que ele desenvolve nesse caso e afirmar que podemos utilizá-la para defender a 

exceção no caso de mentir ao torturador, ainda mais quando ele diz: ― quando tomamos para 

exemplos ataques a liberdade‖, assim se substituirmos a falsa promessa e por no exemplo uma 

exceção para mentir, no caso que defendemos, não haveria nenhuma contradição, visto que a 

exceção se harmoniza com a fórmula da humanidade. Tendo também em conta que a pessoa 

torturada nunca pode concordar com os meios que o torturador procede. De modo semelhante 

pode ser analisado a rejeição de Kant ao suicídio que considera a fórmula da humanidade, nos 

diz ele, ―mas o homem não é uma coisa; não é portanto um objecto que possa ser utilizado 

simplesmente como um meio, mas pelo contrário deve ser considerado sempre em todas as 

suas acções como fim em si mesmo.‖ Sendo assim, novamente comparando com o caso da 

mentira ao torturador, pensamos ser cabível a defesa da exceção, visto que esse desconsidera 

a humanidade na nossa pessoa. 

―A questão que se põe é portanto esta: — É ou não é uma lei necessária para 

todos os seres racionais a de julgar sempre as suas acções por máximas tais que eles possam 

querer que devam servir de leis universais?‖ (Kant, GMS, BA 62, 63, p. 66). Desse modo, 

pensamos que a exceção para mentir ao torturador pode ser uma máxima, para todos os casos 

possíveis de tortura. Kant nos diz que há na humanidade disposições para maior perfeição 

mediante o fim da natureza, na pessoa de cada um e que negligenciar essas disposições pode 

subsistir com a conservação da humanidade, embora não promova tal fim.  

  Todo o ser racional deve ser considerado como fim em si mesmo, não só como 

meio para o uso arbitrário da vontade de nenhum outro. Todas as suas práticas, tanto nas que 

se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, tem sempre de ser 

considerado respectivamente como fim. Essa condição deve ser a base de leis determinadas, 

assim como a base de um possível princípio moral, quer se queira ser lei prática. Porque esse 

é um valor absoluto. Vejamos as palavras de Kant (GMS, BA 66, 67, p. 69), 

 

Se, pois, deve haver um princípio prático supremo e um imperativo 

categórico no que respeita à vontade humana, então tem de ser tal que, da 

representação daquilo que é necessariamente um fim para toda a gente, 

porque é fim em si mesmo, faça um princípio objectivo da vontade, que 

possa por conseguinte servir de lei prática universal. O fundamento deste 
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princípio é: A natureza racional existe como fim em si. É assim que o 

homem se representa necessariamente a sua própria existência; e, neste 

sentido, este princípio é um princípio subjectivo das acções humanas. 

Mas é também assim que qualquer outro ser racional se representa a sua 

existência, em virtude exactamente do mesmo princípio racional que é 

válido também para mim; é portanto simultaneamente um princípio 

objectivo, do qual como princípio prático supremo se têm de poder 

derivar todas as leis da vontade.  

 

Kant diz que não há nenhum exemplo seguro em que a vontade seja 

determinada somente pela lei moral, sem a influência de nenhum móbil. Pode ser até o receio 

da vergonha que influa secretamente a vontade. O IC é então avaliado, talvez, apenas como 

uma determinação pragmática que orienta para as vantagens e a tomá-las em consideração. 

Nas palavras de Kant (GMS, BA 50, p. 57), 

 

Quem é que pode provar pela experiência a não existência de uma causa, 

uma vez que a experiência nada mais nos ensina senão que a não 

descobrimos? Neste caso, porém, o pretenso imperativo moral, que como 

tal parece categórico e incondicional, não passaria de facto de uma 

prescrição pragmática que chama a nossa atenção para as nossas vantagens 

e apenas nos ensina a tomá-las em consideração.  

 

Nesse sentido, Kant procura buscar a priori a possibilidade do IC, visto que na 

experiência não há vantagem para tal, mas apenas para explicá-lo e não para estabelecê-lo. No 

entanto, ele observa que somente o IC tem o caráter de uma lei prática e os demais podem ser 

chamados de princípios da vontade e não de leis. O que é apenas necessário para realizar uma 

finalidade pode ser considerado em si mesmo como contingente e disso se pode libertar 

renunciando as intenções, mas o IC enquanto mandamento incondicional não deixa à vontade 

a liberdade de escolha, uma vez que apenas ele tem a necessidade que se exige de uma lei. A 

dificuldade de reconhecer a possibilidade do IC é grande, visto que, ele é uma proposição 

sintética-prática a priori, e essa, é difícil de explicá-la no campo teórico e prático. Assim, via 

análise do conceito Kant ira examinar suas possibilidades. Diz Kant (GMS, BA 52, 53, p. 59), 

―ora se deste único imperativo se podem derivar, como do seu princípio, todos os imperativos 

do dever, embora deixemos por decidir se aquilo a que se chama dever não será em geral um 
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conceito vazio, podemos pelo menos indicar o que pensamos por isso e o que é que este 

conceito quer dizer.‖ 

Mas Kant ainda indaga: é a falsa promessa em apuros uma ação justa? Só se 

pode falar de justiça num estado de direito, como discutido no capítulo que debate a mentira 

no direito e na política, a finalidade da justiça é promover a coexistência das liberdades e 

garantir os direitos assegurados, de modo que no caso da tortura já se trata em si de algo 

injusto. 

―Temos que poder querer que uma máxima da nossa acção se transforme em 

lei universal: é este o cânone pelo qual a julgamos moralmente em geral.‖ (Kant, GMS, BA 

57, p. 62). Kant diz que sempre que transgredimos um dever, descobrimos na verdade que na 

realidade não significa que não estejamos querendo a universalidade da máxima, mas apenas 

abrir uma exceção, em favor da inclinação. Por conseguinte, se considerarmos numa 

perspectiva da razão encontraríamos uma contradição na nossa vontade, visto que admitimos 

objetivamente a universalidade de um determinado princípio, mas subjetivamente nos 

permitimos uma exceção.  

Assim, ele considera de certo modo as exceções com relação ao IC, mas diz 

que isso representa ―uma resistência da inclinação às prescrições da razão (antagonismus), 

pela qual resistência a universalidade do princípio (universalitas) se transforma numa simples 

generalidade (generalitas) de tal modo que o princípio prático da razão se deve encontrar a 

meio caminho com a máxima.‖ (Kant, GMS, BA, 58, p. 63). Embora isso de acordo com o 

filósofo não justifique a exceção, prova, contudo que a universalidade do princípio é 

reconhecida, ―e nos permitimos apenas (com todo o respeito por ele) algumas exceções 

forçadas e, ao que parece, insignificantes.‖ (idem). O ―insignificante‖ é no mínimo 

enigmático, mesmo que a intenção de Kant seja diminuir o valor de uma exceção.  

  Kant ressalta que o IC somente fora pensado como categórico porque se tinha 

de assim proceder a fim de explicar o conceito de dever. Desse modo, Kant nos diz (GMS, 

BA 72,73, p. 74), ―assim o princípio, segundo o qual toda a vontade humana seria uma 

vontade legisladora universal por meio de todas as suas máximas, se fosse seguramente 

estabelecido, conviria perfeitamente ao imperativo categórico no sentido de que, exactamente 

por causa da ideia da legislação universal, ele se não funda em nenhum interesse...” nesses 

termos, o IC de acordo com Kant é o único que pode ser incondicional e ordena tudo o que se 
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faça em obediência a máxima universal, sem relação com o empírico. E todo ser racional, 

enquanto legislador universal, por meio das máximas de suas vontades pode ser parte de um 

―Reino dos Fins‖, sendo a autonomia o fundamento da dignidade da natureza humana. 

  Mas não é suficiente que se atribua liberdade a vontade, se essa não puder ser 

atribuída a todo ser racional, visto que a moralidade serve de lei somente enquanto somos 

seres racionais e desse modo, ela tem de valer para todos os seres racionais. ―Agora afirmo 

eu: A todo o ser racional que tem uma vontade temos que atribuir-lhe necessariamente 

também a ideia da liberdade, sob a qual ele unicamente pode agir. Pois num tal ser pensamos 

nós uma razão que é prática, quer dizer, que possui causalidade em relação aos seus objectos.‖ 

(Kant, GMS, BA 102, p. 96). Assim, para se pensar um ser racional que exerça sua razão e a 

sua própria consciência, esse não pode receber de qualquer outra parte uma determinação a 

respeito dos seus juízos, pois então a sua autonomia seria atribuída não à sua razão, mas a um 

impulso estranho, portanto esse ser só pode agir mediante a ideia da liberdade. Segundo Kant 

(GMS, BA 103, p. 97), ―da pressuposição desta ideia decorreu porém também a consciência 

de uma lei de acção que diz que os princípios subjectivos das acções, isto é as máximas, têm 

que ser sempre tomados de modo a valerem também objectivamente, quer dizer a valerem 

universalmente como princípios e portanto a poderem servir para a nossa própria legislação 

universal.‖ Isso em decorrência de sermos seres que nem sempre agem de acordo com a razão 

e por conseguinte nos pode ser concedido a possibilidade de assim agirmos, para que a 

própria ideia de liberdade e moralidade não se perca no horizonte. De acordo com ROHDEN 

(2008, p. XXIV, XXV), 

 

Nós devemos escolher máximas que possam valer ao mesmo tempo como 

leis universais, o que significa que sejam capazes de autonomia ou, numa 

segunda versão dessa lei, não devemos tomar os outros comente como 

meios mas sempre ao mesmo tempo como fins. Kant pensa com isso uma 

ética finita, que envolve um dever, mas correspondente à condição de um 

ser humano capaz de autonomia e por isso digno de respeito. 

 

 

4.2.2 A mentira na KpV 
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Dois meses após a segunda edição da KrV (1787) Kant anuncia em carta a 

Christian G. Schütz a conclusão da obra KpV, embora só publicada em 1788. Essa representa 

um amadurecimento crítico de Kant, embora ele tivesse duvidado acerca do conteúdo dela por 

um certo tempo, no que diz respeito a saber se deveria se limitar a responder aos seus críticos.  

―A reinterpretação do sistema a partir da Crítica da razão prática dá-se pela 

consideração de que a liberdade humana, como fundamento de nossas ações e máximas, é 

conhecida como existente na prática moral.‖ (ROHDEN, 2008, p. XX). Nessa o fundamento 

determinante da moral é estabelecido e a liberdade perpassa do transcendental ao factum da 

razão. Ela é condição da lei moral, enquanto ratio essendi, mas que a lei moral é a ratio 

cognoscendi da liberdade. De modo que sob o aspecto prático a liberdade tem de ser admitida, 

desde que do ponto de vista interno não esteja em contradição. Nas palavras de Kant (KpV, p. 

10), ―...a razão prática obtém agora por si mesma, e sem ter acertado um compromisso com a 

razão especulativa, realidade para um objeto supra sensível da categoria de causalidade, a 

saber, da liberdade (embora, como conceito prático, também só para o uso prático), portanto 

confirma mediante um factum o que lá meramente podia ser pensado. (negritos no original). 

A KpV demonstra além da unidade do sistema que há uma razão prática pura e assim que a 

razão pura é prática e prova sua realidade e de seus conceitos pelo ato. Igualmente ela alcança 

o objetivo de ser prática. Trata-se de um problema teórico insolúvel, no qual o teórico 

compreende a ordem do ser e o prático do dever ser. 

Nesse contexto filosófico, examinaremos no que concerne a primeira parte da 

KpV as menções de Kant a mentira, visto ser nessa que ele trata de nossa problemática. Desse 

modo, discutiremos noções importantes dessa obra e na sequencia apontaremos os trechos que 

tratam da mentira e os analisaremos, tendo como intuito analisar a possibilidade de justificar o 

uso da mentira nos casos que defendemos mentir ao torturador e ao assassino e com isso 

pensarmos uma exceção. 

A primeira parte da KpV aborda a Doutrina dos elementos da razão prática 

pura, no primeiro livro se remete a Analítica da razão prática pura, tendo como primeiro 

capítulo Das proposições fundamentais da razão prática pura. Nessa discussão Kant diz que 

proposições fundamentais práticas contém uma determinação universal da vontade, cuja 

deliberação se refere a inúmeras regras práticas. Sendo assim, discorre sobre a distinção entre 
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máxima
83

 e lei, a qual julgamos ser necessária para nossa análise. Cumpre ressaltar que desde 

a GMS ele já faz esse debate, o qual na KpV aponta máxima como proposições subjetivas 

enquanto considerada como válida somente para a vontade do sujeito, já leis práticas ou 

objetivas diz respeito a condição objetiva e válida para a vontade de todo ser racional. Nessa 

definição nada de novo é acrescentado com relação a GMS, lá as máximas já se apresentam 

como problemas verdadeiros que a fundamentação ajuda a entender, uma vez que estabelece o 

IC. Mas esse exame continua. 

Na anotação expressa Kant (KpV, p. 33), ‖se se admite que a razão pura possa 

conter um fundamento praticamente suficiente para a determinação da vontade, então existe 

leis práticas; do contrário todas as proposições fundamentais práticas tornam-se simples 

máximas.‖ Assim numa vontade de um ser racional, patologicamente afetada, pode entrar em 

conflito (sua máxima) com leis práticas. Nesse sentido, ele distingue o uso teórico do 

conhecimento e o uso prático. O primeiro, os princípios que determinam são ao mesmo tempo 

leis da natureza, visto que o uso é teórico e apontado pela natureza do objeto. No segundo, o 

uso prático tem haver com os fundamentos determinantes da vontade e ainda não são leis, tem 

haver com o sujeito ou com sua faculdade de apetição, a qual a regra pode acomodar-se de 

muitos modos e pressupõem um dever e não a universalidade. De acordo com Kant (KpV, p. 

34), 

 

A regra prática é sempre um produto da razão, porque ela prescreve como 

visada a ação enquanto meio para um efeito. Mas para um ente, cuja 

razão não é total e exclusivamente o fundamento determinante da 

vontade, essa regra constitui um imperativo, isto é, uma regra que é 

caracterizada por um dever-ser, o qual expressa a necessidade objetiva da 

ação e significa que, se a razão determinasse totalmente a vontade, a ação 

ocorreria inevitavelmente segundo essa regra. (negrito no original) 

 

  Nesses termos, os imperativos valem objetivamente e se diferenciam das 

máximas enquanto subjetivas. Por outro lado, se a máxima não for empiricamente influída, 

                                                 
83

 ―A Allgemeinheit da máxima concerne então a uma vontade que quer agir sempre, não apenas hoje, de uma 

determinada maneira, direcionando sua vida como um todo e definindo o tipo de homem que quer ser. Como 

uma autodeterminação ainda não necessariamente moral, a partir de uma experiência de mundo, a máxima 

adquire a universalidade de uma regra que se escolhe para toda a vida, embora com a possibilidade de revogá-la 

ou infringi-la. A vontade, no caso da máxima, é racional porque a universalidade, pela qual ela se determina e 

projeta uma forma de vida, é uma totalidade.‖ Nota do tradutor da KpV. 
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ela pode não entrar em contradição com uma lei prática e nesse sentido, uma máxima 

possibilita tornar-se uma regra que produza uma exceção ao IC. Relaciona-se a máxima aos 

imperativos hipotéticos, os quais contêm preceitos de habilidade e podem ser proposições 

fundamentais, mas para Kant imperativos incondicionais e não permitem condicionar a 

vontade somente enquanto mas, sempre tendo em vista um fim, sendo por conseguinte regras 

práticas.  

Essas regras podem até serem preceitos práticos corretos e importantes para a 

vontade do ser racional, admite Kant, mas o problema é a necessidade subjetiva condicionada, 

não há como esperar que todos os seres racionais a admitam no mesmo grau. Sendo o entrave 

aqui a questão da universalidade. Afirma Kant (KpV, p. 35), ―mas para a sua legislação 

requer-se que ela necessite pressupor-se simplesmente a si mesma, porque a regra só é 

objetiva e universalmente válida se vale independente de condições subjetivas e contingentes, 

que distinguem um ente racional de outro.‖ (negrito no original). Assim sendo, a lei moral 

deve considerar a sua mera forma e não o resultado da ação, ou a matéria enquanto 

condicionante empírico, a qual segundo Kant não produz lei prática.  

Constituindo-se sempre com base no empírico e mediante ao que produz prazer 

ou desprazer, a máxima pode ser regra prática, mas não princípio que sirva para uma lei 

prática, defende Kant. No entanto, indagamos: podemos querer uma máxima que se torne 

universal e que seja para além do nosso sentimento de prazer, a exemplo de uma ação que se 

oriente pelo respeito à dignidade humana? Cabe ainda indagar: quando pensamos a dignidade 

humana, podemos considerá-la como um fundamento a priori, baseado no entendimento? 

Seria possível uma máxima como fundamento racional e para além do meu próprio interesse 

(difere da noção de felicidade própria criticada por Kant), mas tendo em vista a humanidade 

em geral, visto que somos racionais e podemos admitir ou determinar a vontade e as 

apetições? Kant diz (KpV, p. 41), ―ser consequente é a maior obrigação de um filósofo e é, 

contudo, o que mais raramente se encontra.‖ Por conseguinte, podemos assegurar que Kant 

não somente se preocupa com as consequências, como a defende enquanto um atributo 

necessário a quem se ocupa do conhecimento. Ao pensar as consequências da utilização da 

máxima elevada ao universal Kant discute o exemplo do depósito
84

 e diz (KpV, p. 46):  

                                                 
84

 Trata-se de um exemplo no qual alguém adota como máxima aumentar a própria fortuna por meios seguros e 

se depara sob suas posses de um depósito, cujo proprietário faleceu e nada deixou a esse respeito que pudesse 

comprovar tal depósito. 
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Quero saber agora somente se aquela máxima pode valer também como 

lei prática universal. Aplico-a, pois, ao caso presente e pergunto se ela 

poderia admitir a forma de uma lei, por conseguinte, se eu mediante 

minha máxima poderia fornecer ao mesmo tempo uma tal lei: que seja 

permitido a qualquer um negar um depósito, cujo assentamento ninguém 

pode provar-lhe. Dou-me conta imediatamente de que um tal princípio 

enquanto lei destruir-se-ia a si mesmo, porque faria com que não existisse 

absolutamente depósito algum. Uma lei prática, que reconheça como tal, 

tem que qualificar-se a uma legislação universal; esta é uma proposição 

idêntica e, por si clara. 

 

A questão principal a ser examinada é se a máxima pode ser universalizada ou 

servir de base para uma lei prática. A resposta kantiana se assemelha ao exemplo da falsa 

promessa, mediante a mesma já afirmamos peremptoriamente está correto o argumento de 

Kant se a promessa é realizada de modo livre, isso tanto no campo jurídico quanto moral e 

nesse caso do depósito também pensamos ser o correto procurar os meios adequados para dá o 

devido encaminhamento de algo que não nos pertence. No entanto, ao fazer a analogia com a 

tese da exceção que defendemos, pensamos que nossa máxima pode sim ser arvorada ao 

universal, ou que ao menos podemos apresentá-la enquanto modelo de regra prática que 

produza uma exceção. Kant admite que se houver uma máxima que possa concordar com a lei 

prática suprema ou se a matéria do querer entra na lei prática como condição de possibilidade 

da mesma, decorre daí uma heteronomia do arbítrio, onde a vontade não dá a ela mesma a lei, 

apenas o preceito para persecução racional de leis patológicas. Nessa perspectiva, a máxima 

que possa ser harmonizada com a lei prática não contém a fórmula universal-legislativa, não 

institui obrigação e, portanto a ação que dela derive pode ser apenas conforme a lei.essa 

concessão, tratemos assim, representa muito para nosso estudo, se reveste de um valoroso 

significado filosófico para a interpretação de nosso problema e para compreender na sua total 

dimensão se faz necessário a ampliar esse significado para o todo da análise. Reafirmamos as 

palavras de Kant (KpV, p. 44),  

 

Todavia, no caso de princípios práticos meramente subjetivos, é tomado 

expressamente como condição que em sua base tenham de encontrar-se, 

não condições objetivas, mas condições subjetivas do arbítrio; por 

conseguinte, que só podem ser representadas sempre como simples 

máximas, jamais porém como leis práticas. Esta ultima anotação parece 
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ser à primeira vista um simples verbalismo; ela é, contudo, a 

determinação verbal da mais importante diferença que pode ser 

considerada em investigações práticas. 

 

Toma-se essa orientação kantiana a fim de desenvolver a análise desse ponto 

em diante, examinando os exemplos que Kant aponta da mentira e investigando a 

possibilidade de propor uma exceção para mentir no exemplo que discutimos ao torturador e 

ou ao assassino, tendo em vista que postulamos uma exceção, sem com isso querer definir que 

seja moralmente correto a mentira, mas que nos casos que discutimos não se faz possível um 

julgamento moral, dado que as próprias condições para um juízo moral estão postas de modo 

incompleto. Os princípios da moralidade não podem ser válidos, uma vez que o próprio ser 

humano, no caso da tortura, é tratado não como um ser racional igual, tendo a humanidade na 

sua pessoa desconsiderada e com isso a própria noção de dignidade humana inexiste, assim 

não como se considerar a questão do ponto de vista ético, sendo portanto um julgamento que 

deve ser posto em suspenso, não podendo ser aprovado ou reprovado. Vejamos a primeira 

passagem, na qual Kant aborda a questão da veracidade em relação a um testemunho, 

 

Se a máxima de um acordo com a qual tenho intenção de prestar um 

testemunho for examinada pela razão prática, vejo sempre como ela seria 

se valesse como uma lei universal da natureza. Sob tal forma, 

obviamente, qualquer um seria coagido à veracidade. Pois não é 

compatível com a universalidade de uma lei natural admitir asserções 

como probatórias e, não obstante, como deliberadamente falsas. (KANT, 

KpV, p.70) 

 

Na citação acima Kant discorre acerca de uma possível contradição ao 

reconhecer que a proposição seja veraz e mesmo assim admiti-la como falsa, principalmente 

tendo em consideração que enquanto seres noumenicos partícipes de um inteligível e 

enquanto capazes de efetivarmos leis morais, advindas da razão essa contradição seria um 

absurdo. Cumpre destacar do exemplo a ênfase que Kant apresenta com relação a ―tenho a 

intenção de prestar um testemunho‖ esse adendo é muito relevante para nossa interpretação, 

uma vez que o agente moral tem o intento de fazer a declaração ou que o mesmo não é 

forçado a prestar o testemunho e, por conseguinte deve ser veraz, defenderíamos o contrário 

se a sua autodeterminação não fosse considerada ou possibilitada. 
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Kant reconhece que na natureza efetiva enquanto objeto da experiência a 

vontade livre não determina espontaneamente as máximas que por si fundem leis universais, 

mas são inclinações privadas que formam um todo natural, segundo leis patológicas, mas não 

uma natureza unicamente possível mediante nossa vontade de acordo com leis práticas puras. 

No entanto, pela razão somos conscientes de uma lei pura, advinda da ideia de uma natureza 

supra-sensível possível pela liberdade, sendo sua realidade objetiva num sentido prático. Isso 

significa que por sermos fenômenos nossas deliberações não tem como ser totalmente distinta 

dessa condição empírica, contudo por sermos noumenos temos a capacidade de apreendermos 

leis puras e sob ela agirmos. Não há, portanto uma determinação de que sejamos apenas de 

um modo, mas essas condições podem representar estágios para a humanidade ou nos 

determinamos ainda enquanto fenômenos, mas poderemos alcançar um nível de humanidade 

no qual as nossas ações possam representar de fato a lei moral pura. Assim, defendemos a 

exceção como uma lei prática advinda da máxima, proveniente da alteridade que pode ser 

contingente até alcançarmos a idade da razão, quando mentir não for mais preciso. Porque 

precisamos de máxima, para até que se crie no gênero humano o respeito pela lei moral. 

Com isso passa-se a examinar o segundo capítulo dessa primeira parte da KpV, 

intitulado Do conceito de um objeto da razão prática pura, o qual Kant (KpV, p. 92) assim 

inicia: ―Entendo por um conceito da razão prática a representação de um objeto como um 

efeito possível pela liberdade. Ser um objeto do conhecimento prático enquanto tal significa, 

portanto, somente a referência da vontade à ação, pela qual esse objeto ou seu contrário seria 

tornado efetivo...‖ Desse modo, Kant argumenta que se a lei moral pode ser considerada um 

fundamento determinante da ação e esta como determinada pela razão prática pura 

independente de comparação com a faculdade física, considerando ainda que a possibilidade 

moral precede a ação, uma vez que ela tem haver com a forma ou ainda com a lei da vontade, 

então os objetos da razão prática não tem relação com a faculdade física, portanto os únicos 

objetos da razão prática pura são bom e mau de acordo com o princípio da ação, sendo o 

primeiro um objeto da faculdade de apetição e o segundo da faculdade de aversão. 

O conceito de bom deve servir de fundamento a uma lei prática e nesse aspecto 

ele promete prazer e deste modo determina a causalidade do sujeito e sua realização. Embora 

não seja possível ter ciência de qual representação surtirá prazer, cabendo isso a experiência 

estimular o que seja imediatamente bom e mau (esse sendo o seu oposto). Ambos se 

relacionam ao sentimento de prazer e desprazer (num sentido interno). Sendo assim, o bom 

remete-se ao deleite e o mau unicamente ao que provoca dor. 



137 

 

No entanto, Kant afirma que isso contraria o uso linguístico (ele distingue bom, 

mau, agradável, desagradável e útil) e diferencia bom de agradável e mau de desagradável e 

exige que bom e mau sejam sempre ajuizados pela razão. Assim, mediante conceitos que se 

comunicam universalmente e não condicionados a sensação que se remete a sujeitos 

individuais e sua receptividade e mesmo como prazer e desprazer não podem ser vinculados a 

priori a nenhuma representação de um objeto, Kant propõe como ajuizamento prático que o 

bom passa a ser compreendido como meio para o agradável e o mau como causa de desagrado 

e dor. Tendo em consideração que o julgamento da relação dos meios e fins pertence à razão. 

Kant recorre à língua alemã que contém expressões que explicam a referida 

distinção. Assim, para o bonum da língua latina, a língua alemã apresenta gute (bom) e wohl 

(bem-estar) e para malum (böse - mau) e übel (mal-estar/infortúnio) ou web (dor/aflição). De 

modo, que se trata de conceitos e expressões diversas e, por conseguinte de ajuizamentos 

totalmente diferenciados. Nesse sentido, o wohl ou übel enquanto bem-estar remete-se ao 

estado de agrado ou desagrado, de prazer e dor ou refere-se apenas ao sentimento de prazer e 

desprazer que o produz. Já gute ou böse remete-se a bom e mau e diz respeito a uma 

referencia a vontade, na medida em que é determinada pela lei da razão. Decorre que pela 

distinção bom e mau são referidos as ações e não as sensações, como explica Kant (KpV, p. 

97) ―o modo de ação, a máxima da vontade e, por conseguinte, a própria pessoa agente como 

homem bom ou mau, não porém uma coisa, que poderia ser chamada assim.‖ Nesse contexto, 

aponta Kant (Idem) outro exemplo onde trata da mentira: 

 

Portanto se podia sempre rir do Estóico, que em meio às mais intensas 

dores de gota gritava: dor, tu ainda podes torturar-me tanto, eu contudo 

jamais confessarei que sejas algo mau (...)! Ele tinha razão. O que ele 

sentia era um mal-estar, e isto traía o seu grito; mas que por isso, se lhe 

atribuísse algo mau, não tinha ele motivo algum para conceder; pois a dor 

não diminui minimamente o valor de sua pessoa mas só o valor de seu 

estado. Uma mentira da qual ele tivesse sido consciente teria que ter 

abatido sua coragem, mas a dor servia somente de ensejo para elevá-lo 

quando se conscientizava de que ela não o tornara culpado de nenhuma 

ação injusta e, por isso, merecedor de castigo. (KANT, KpV, p. 97) 

 

  De tal modo, a dor não fazia dele alguém mau, em oposição a uma mentira que 

esse pudesse ter mencionado, visto que com relação à dor somente se pode dizer de seu mal-
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estar, já com relação à mentira se refere a uma ação sua, sendo essa condenada por Kant. 

Atentemos as palavras do filósofo (KpV, p. 98),  

 

O que devemos denominar bom tem que ser, no juízo de todo homem 

racional, um objeto da faculdade de apetição, e o mau tem que ser aos 

olhos de qualquer um objeto de aversão; por conseguinte, para esse 

ajuizamento requer-se, além do sentido, ainda a razão. O mesmo se passa 

com a veracidade em oposição à mentira, com a justiça em oposição a 

violência, etc. Mas podemos denominar um mal algo que, todavia, 

qualquer um tem de ao mesmo tempo declarar bom, às vezes 

mediatamente, às vezes até imediatamente. 

 

Assim posto o bom diz respeito às apetições, mesmo de modo racional, por 

conseguinte o mau é sempre desprezível. No entanto, Kant nos diz que poda haver uma 

limitação, no sentido de algo bom, poder ao mesmo tempo noutra medida ser algo mau. Desse 

modo, o uso da mentira pode ser bom com relação à justiça, no que diz respeito à proporção 

entre o bem-estar e a boa conduta, que a razão apresenta. Por exemplo: posso mentir para o 

assassino, que seria um mal, mas imediatamente é algo bom, pois impeço que ele cometa um 

crime, prejudicando sua vida e a de outrem. Isso demonstra que a mentira do ponto de vista 

moral não pode ser aprovada, mas também não pode ser reprovável (tendo um ajuizamento 

em suspenso), mas do ponto de vista do direito, da justiça pode ainda se constituir enquanto 

uma máxima necessária, noutros termos um preceito prático racional, ou conexão necessária 

para alcançarmos o estado moral, racional ideal. Utilizamos-nos do bom senso a fim de 

construirmos uma conexão com um nível de razão onde a mentira não seja necessária, tendo 

em vista a dignidade humana e o aperfeiçoamento moral, portanto se faz essa exceção pela 

razão e para a razão e não com vistas a um ajuizamento sensível tão somente. Possibilita 

pensarmos o aperfeiçoamento do bom pela razão e através dela. 

Essa limitação e variação de algo que pode ser bom e mau em medidas diversas 

é ilustrada por Kant ao exemplificar o caso de alguém que permita a realização de uma 

operação cirúrgica, o qual sente como um mal, mas pela razão o individuo e qualquer pessoa 

ver como algo bom. Outra demonstração trata de alguém que gosta de provocar e perturbar 

―pessoas amantes da paz‖ e acaba se dando mal e ele sofre ―uma boa dose de golpes‖. Kant 

diz certamente ser isso um mal, mas que qualquer um o aprova e considera-o mesmo em si 

bom. Nesse sentido, ele pondera, através da razão, a proporção entre bem-estar e boa conduta 

e afirma que aquele que sofreu os golpes deve reconhecer que lhe foi feito justiça. Por 
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analogia, trazemos a discussão para o nosso problema da mentira, na tese da exceção, e 

defendemos que mentir para o torturador e ou assassino é uma forma de justiça e como 

mencionado acima, algo mediatamente bom. 

  Contudo nos alerta Kant, o nosso bom e mal tem muita importância no 

ajuizamento de nossa razão prática e enquanto natureza sensível, tudo depende de nossa 

felicidade; se nossas avaliações fossem de tal maneira que nos preocupássemos em sermos 

dignos de felicidade e não apenas em realizar desejos inconstantes. O ser humano enquanto 

ente sensível tem sua razão, mas cuida também dos interesses sensíveis e propõe máximas 

para esse fim, assim como para sua vida futura. No entanto, o homem não é somente natureza 

animal, ele exerce a razão e assim a avaliação sobre o bom e mal em si, diferente do que só 

relativamente é bem-estar e mal-estar pode ser bom dependendo do princípio da ação que 

orienta a escolha da máxima. Se essa deliberação se dá considerando as apetiçoes constituem-

se em preceitos práticos racionais.  

Todavia se o fundamento determinante da vontade se estabelece tendo em 

conta apenas a forma legal da máxima, sem considerar os objetos da faculdade sensível, tem-

se uma lei prática a priori e a razão pura será por si mesmo prática. Kant assevera (KpV, p. 

100. Negritos no original), ―a lei, então, determina imediatamente a vontade, a ação 

conforme a ela é em si mesma boa e uma vontade, cuja máxima é sempre conforme a essa 

lei, é absolutamente e em todos os sentidos boa e a condição suprema de todo o bem.‖ 

Nessa perspectiva o conceito de bom e mau não deve ser determinado antes da lei moral, mas 

somente depois e através dela. Com isso a lei moral torna possível o conceito de bom. 

―Somente uma lei formal, isto é, uma lei que não prescreve à razão nada mais do que a forma 

de sua legislação universal como condição suprema das máximas, pode ser a priori um 

fundamento determinante da razão prática.‖ (Kant, KpV, p. 103). Cumpre destacar que as 

determinações de uma razão prática somente ocorrem com relação aos fenômenos, conforme 

as categorias do entendimento, mas não em vista do uso teórico das mesmas. Por fim, 

conceitos de bom e mau são modos da categoria de causalidade que a é dado pela liberdade, 

através da razão e portanto, pertencem a seres inteligíveis.  Kant assim expressa (KpV, p. 

107), 
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... a liberdade é considerada uma espécie de causalidade, que, porém, não 

está subordinada a fundamentos determinantes empíricos relativamente a 

ações possibilitadas por ela como fenômenos no mundo sensorial, que ela 

consequentemente se refere às categorias de sua possibilidade natural, 

embora cada categoria seja tomada tão universalmente que o fundamento 

determinante daquela causalidade pode ser admitido também fora do 

mundo sensorial, na liberdade enquanto propriedade de um ente 

inteligível. Até que as categorias da modalidade introduzam, mas só 

problematicamente, a passagem de princípios práticos em geral aos 

princípios da moralidade; os quais podem então ser pela primeira vez 

apresentados dogmaticamente pela lei moral. (KANT, KpV, p. 107) 

 

Desse modo, pensando a liberdade enquanto causalidade, numa relação com o 

conceito de dignidade, a partir da definição de bom na língua alemã sugere-se a máxima, da 

justificativa do uso da mentira, enquanto princípio prático, oferecendo uma exceção para a 

rejeição kantiana a mentira. Considerar-se-á que a faculdade de julgar da razão prática pura 

pode se dá por esquemas, mediante conceitos do entendimento puro a priori. Ainda cumpre 

destacar que o moralmente bom é, com relação ao objeto, algo supra-sensível, e para ele não 

pode ser encontrado algo adequado em nenhuma intuição sensível e a faculdade de julgar sob 

leis da razão prática pura está submetida a dificuldades, ―baseadas no fato de que a lei da 

liberdade deve ser aplicada a ações como eventos que acontecem no mundo sensorial e nessa 

medida, portanto, pertencem à natureza.‖ (KpV, p. 109). 

Na tentativa de aplicação de uma lei prática pura a uma ação possível no 

mundo não se tem a ver com a possibilidade da ação enquanto um evento no mundo sensorial, 

visto que esta diz respeito ao ajuizamento do uso teórico da razão segundo a lei da 

causalidade, um conceito intelectual para o qual ela tem um esquema na intuição (Kant, 

2008). Nesse sentido, uma definição de esquema: ―esquema (...) de uma lei mesma, porque a 

determinação da vontade (não da ação em relação a seu sucesso), unicamente através da lei 

e sem outro fundamento determinante, liga o conceito de causalidade a condições totalmente 

diversas daquelas que constituem a conexão da natureza.‖ (KpV, p. 110. Negritos no 

original). Desse modo, a lei natural tem de corresponder um esquema e pode ser mediada pela 

aplicação a objetos da natureza, pelo entendimento, o qual pode atribuir a uma ideia da razão, 

uma lei, tal que possa ser apresentada in concreto a objetos dos sentidos, por conseguinte uma 

lei natural, mas somente segundo sua forma, enquanto lei para o fim da faculdade de julgar, e 

a essa lei podemos denominar de um tipo da lei moral. 
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É fundamental destacar ―a regra da faculdade de julgar sob leis da razão prática 

pura é esta: pergunta a ti mesmo se poderias de bom grado considerar a ação, que te propões, 

como possível mediante a tua vontade, se ela devesse ocorrer segundo uma lei da natureza da 

qual tu mesmo fosses uma parte.‖ (Idem). Nesse sentido, ―estar de bom grado com o 

assentimento de tua vontade‖ tem de ser o sentido bom que resulte da junção da compreensão 

latina e alemã. Bom no sentido de bem-estar e no sentido de uma ação certa, do ponto de vista 

da razão e, portanto do entendimento. Assim se justifica a utilização da mentira, na tese da 

exceção, em nome da dignidade humana (o que já demonstramos está correto do ponto de 

vista do direito e da política) bem como possibilita uma travessia ao aperfeiçoamento moral. 

Nas palavras de Kant (KpV, p 111), ―...esta lei é contudo um tipo de do ajuizamento daquela 

máxima segundo princípios morais. se a máxima da ação não é constituída de modo tal que 

resista à prova na forma de uma lei natural em geral, ela é moralmente impossível.‖ Isso 

demonstra que a nossa tese que é possível, ou a exceção para se utilizar da mentira é 

procedente, sem ser do ponto de vista do aperfeiçoamento moral condenável. Considerando 

ainda que natureza sensorial, como um tipo de natureza inteligível, no que se remete a forma 

da conformidade às leis, que só pode ser determinado com vistas ao uso prático da razão. 

Passamos assim a próxima menção que Kant faz da mentira na KpV, 

 

Esta ideia de personalidade, despertadora de respeito, que nos coloca ante 

os olhos a sublimidade de nossa natureza (segundo sua destinação), na 

medida em que ela ao mesmo tempo nos deixa notar a falta de 

conformidade de nossa conduta em vista da mesma e com isso abate a 

presunção, pode ser observada natural e facilmente até pela razão humana 

mais comum. Não descobriu às vezes todo homem, mesmo o apenas 

medianamente honesto, que ele deixou de praticar uma mentira, afora 

isso inofensiva, pela qual ele podia livrar-se de um negocio incomodo ou 

até ser útil a um amigo querido e benemérito, simplesmente para não 

precisar desprezar-se secretamente ante seus próprios olhos? (KANT, 

KpV, p. 142) 

 

  Essa referencia nos possibilita discuti-la com relação aos motivos da razão 

prática pura, onde Kant aponta que o essencial do valor moral de uma ação reside na 

determinação imediata da lei moral sob a vontade. Para ele uma ação que se oriente com base 

na lei moral, mas esteja movida por algum sentimento pode ser considerada legal, mas não 

moral. Isso porque ele defende que a motivação da vontade humana não pode ser algo 
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diferente da própria lei da moralidade. Considera, portanto que a lei moral não é movida por 

nada, mas que essa motiva a ação.  

  Nesse sentido, a lei moral é objeto do respeito
85

. Esse enquanto um sentimento 

moral prático, advindo da própria razão prática, assim ele é a priori, visto que, sua origem não 

é empírica. Na citação acima Kant debate essa noção de alguém que desperta o sentimento do 

respeito, por suas ações representarem a lei moral. Essa mesma pessoa pode despertar o 

sentimento de prazer ou desprazer com isso, uma vez que com seu exemplo inspira o respeito, 

faz o outro que não tenha em suas ações o reflexo da lei moral, sentir-se humilhado perante tal 

situação, mas por outro lado pode despertar a admiração e o respeito pela ideia da moralidade 

em prática. No contexto citado, a mentira deixa de ser mencionada a fim de não causar o 

autodesprezo. O modo como Kant trata nesse caso da mentira, parece ser de uma forma 

branda ou algo que não causasse prejuízo, tendo como consequência a autopunição ou o 

envergonhar-se da ação. 

  É necessário para nossa análise o debate que há em torno da compreensão do 

termo motivo (Triebfeder), o qual intitula o terceiro capítulo, do primeiro livro, dessa primeira 

parte da KpV. ―A fonte da controvérsia sobre a tradução desse termo reside em que Kant, 

inicialmente na Fundamentação da metafísica dos costumes, distinguiu entre Triebfeder 

(literalmente ―mola propulsora‖), como um ―fundamento subjetivo de apetência‖ e 

Bewegungsgrund (literalmente ―razão movente‖), como um ―fundamento objetivo do querer‖, 

merecendo então apenas este o nome de ―motivo‖.
86

 ROHDEN (2008), afirma que a origem 

da distinção remonta a Baumgarten e que na MS Vigilantius mantém a distinção. Essa se dá 

com base na ambiguidade da natureza humana, de modo que Triebfeder significa causa 

impulsiva, dividindo-se em stimuli, o qual o homem segue de acordo com os animais, 

portanto um arbitrium brutum (Triebfeder der natur) e motiva como arbitrium liberum. De 

acordo com a anotação de Vigilantius ―um motivum é sempre uma causa impulsiva moral.‖ 

(apud Rohden). Remete-se a razão e baseia-se na capacidade humana de determinar-se pela 

razão. Assim, Kant não teria usado o termo triebfeder de um só modo, nem na GMS, onde ele 

trás um sentido moral para o termo. Triebfeder passa a identificar-se com Bewwgungsgrund 

tendo ambos o sentido de ―fundamento determinante subjetivo da ação‖. Nesses termos 

triebfeder significa tanto motivos morais quanto outros motivos quaisquer. Apesar de Rohden 

                                                 
85

 No primeiro capítulo tratamos do sentimento de respeito com base na GMS. Na Kpv não há mudança com 

relação ao entendimento, mas um aprofundamento. 
86

 Cf. Grundlegung e BECK apud ROHDEN in tradução da KpV. 
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acreditar que na KpV não há porque traduzir os termos diferentemente, pensamos que essa 

distinção é necessária para tratarmos de motivos com relação a regras práticas, diferenciando-

se de motivo no tocante a princípios com base na lei moral. 

  Do conceito de motivo, surge o de interesse, atribuído a um ser finito e dotado 

de razão e representa um motivo da vontade. Decorre daí o interesse moral, motivado pela lei 

da moralidade, mas sob esse baseia-se também o de máxima e para que tal seja moral depende 

do interesse pela observância da lei. No entanto, para Kant nenhuma criatura moral chega a 

praticar todas as leis morais de bom grado, visto que isso se equipara a não ter nenhum apetite 

que estimulasse a tal, ―pois o domínio de um tal apetite sempre custa sacrifício ao sujeito, 

portanto requer autocoerção, isto é necessitação íntima para o que não se faz inteiramente de 

bom grado. Mas a esse grau de disposição moral nenhuma criatura consegue elevar-se.‖ 

(Kant, KpV, p. 135). 

Na análise da distinção da doutrina da felicidade para a doutrina da moralidade 

que é a primeira e mais extraordinária tarefa da Analítica da razão prática pura, na qual ela 

tem de proceder tão precisamente e tão meticulosamente como o geômetra em seu trabalho. 

Nessa o filósofo no conhecimento da razão mediante conceitos tem nesse caso de lutar com 

dificuldade maior, visto que não pode por nenhuma intuição como fundamento de um puro 

noumenon. (Kant 2008). Ele nos diz que o filósofo assim como o químico realiza 

experimentos com a razão prática de cada homem a fim de distinguir o fundamento 

determinante moral do fundamento determinante empírico. Nesse contexto, menciona a 

mentira (Kant, KrV, p. 150, 151): 

 

...ou seja, acrescentando à vontade afetada empiricamente (por exemplo, 

daquele que gosta de mentir porque poderia obter algo com isso) a lei 

moral (como fundamento determinante). É como quando o analista 

adiciona álcali à solução de terra calcária no ácido muriático; o ácido 

abandona imediatamente a cal, combina-se com o álcali e a cal precipita-

se ao fundo. Do mesmo modo, se um homem, que comumente é honesto 

(ou que desta vez se coloca apenas em pensamento no lugar de um 

homem honesto), é confrontado com a lei moral, na qual ele conhece a 

indignidade de um mentiroso, imediatamente a sua razão prática (no juízo 

sobre o que ele deveria fazer) abandona o proveito, une-se ao que lhe 

mantém o respeito por sua própria pessoa (à veracidade), e o proveito, 

depois de ser separado e desembaraçado de toda aderência à razão (a qual 

somente se encontra totalmente do lado do dever), é então pesado por 

cada um para entrar em vinculação com a razão ainda em outros casos, só 
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não naqueles em que ela pudesse contrariar a lei moral, que a razão 

jamais abandona mas se une a ela do modo mais íntimo. 

  

  Nessa passagem Kant demonstra a indignidade do mentiroso ao ser 

confrontado com a lei moral. A razão pura faz abandonar a noção de proveito por meio da 

mentira e promove a veracidade e seu valor moral. Isso porque para Kant a razão sempre estar 

ao lado do dever e se a razão contrariar a lei moral, em ultimo caso ela não abandonará a 

moralidade, mas se articula a essa de modo mais reservado. Primeiro é pertinente destacar que 

se trata de uma mentira que tem como finalidade o proveito próprio ou uma vantagem 

pessoal, portanto se trata de uma banalização da mentira e não é isso que defendemos.  

Em segundo lugar é curioso notar o observação do filósofo ao abordar uma 

possibilidade de conflito entre a razão e a lei moral. Mas Kant ilustra que a distinção do 

principio da felicidade (no exemplo alguém que quer tirar proveito, pode está a satisfazer um 

desejo imediato que lhe causa contentamento) e do princípio da moralidade não se dá uma 

imediata oposição entre eles. De modo que a razão não orienta abandonar as reivindicações da 

felicidade e isso sob determinado ponto de vista, cuidar da própria felicidade pode até ser um 

dever ou ainda ele admite ser legítimo a busca humana da felicidade. Cabe a consciência 

moral, a qual se distingue da consciência em geral, arbitrar e fazer os julgamentos morais em 

casos de conflitos. Ainda é válido notar que a consciência moral pode autoimputar ações, 

fatos e aplicar leis. Talvez, seja desse modo que em última instância a razão em conflito com 

a lei moral, se mantém articulada a essa. Pode até mesmo ser que a regra da exceção que 

propomos se articule dessa maneira, como uma disposição moral via consciência moral, ao 

progresso da moralidade humana. Para encerrar essa seção citamos as palavras de KANT, 

pois é com essa inquietação filosófica que nos envolvemos nessa pesquisa,  

 

Ora o homem, considerado como pessoa, isto é, como sujeito de uma 

razão prático-moral, está acima de todo o preço; pois, enquanto tal (homo 

noumenon), não se pode valorar só como meio para fins alheios, e até 

para os seus próprios fins, mas como fim em si mesmo, isto é, possui uma 

dignidade (um valor interno absoluto), graças à qual força ao respeito 

para com ele todos os demais seres racionais do mundo, e se pode medir 

com qualquer outro desta classe e apreciar-se em pé de igualdade. 
(KANT, KpV, p. 73). 
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4.2.3 A mentira na TL 

  A doutrina geral dos deveres que se refere a liberdade interna sob leis é a 

doutrina da virtude – Tugrndlehre. Nessa a definição de virtude quer dizer a fortaleza moral 

da vontade humana no cumprimento do dever, um tipo de coerção moral mediante a razão 

legisladora, na medida em que essa se efetiva como poder legislante. Tal fortaleza se constitui 

numa sabedoria prática e faz o homem se determinar a agir de acordo com a representação da 

lei. Ela faz do hábito uma disposição da vontade, sendo pela observância da lei, uma 

faculdade de desejar universalmente legisladora. Kant diz (TL, p. 44) ―a verdadeira força da 

virtude é o animo tranquilo, com uma resolução refletida e firme de por em prática a sua lei.‖ 

Assim ela tem a possibilidade de progredir e sempre começar. 

A ética pode definir-se também como o sistema dos fins da razão pura prática. 

Assim, fim e dever distinguem as duas seções da doutrina geral dos costumes. ―O fato de a 

ética conter deveres, a cujo cumprimento não podemos por outrem ser fisicamente obrigados, 

é apenas a consequência de ela ser uma doutrina dos fins, porque uma coação dirigida a tê-los 

ou a propô-los se contradiz a si mesma.‖ (TL, p. 15). Isso implica que apenas o próprio 

indivíduo lhe pode atribuir fins e nunca pode ser por outrem imposto, estando os demais 

obrigados a tratar-lhes sempre como um fim em si mesmo, tendo em consideração a 

humanidade na sua pessoa, nas palavras de Kant (TL, p. 15/16), 

 

- Não há, decerto, nenhuma outra determinação do arbítrio que, pelo seu 

conceito, resista a poder ser obrigada pelo arbítrio de outros, inclusive 

fisicamente, a não ser a determinação de um fim. Pode outrem, sem 

dúvida, coagir-me a fazer algo que não é um fim meu (mas apenas um 

meio para um fim de outro); não pode, contudo, coagir-me a que o 

transforme num fim meu e, decerto, não posso ter nenhum fim, sem o 

fazer meu. 
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  Atribuir-se um fim é uma condição de autonomia do agente moral, pois fim é 

objeto do livre-arbítrio. Desde os antigos já se diz que toda a ação visa um fim, mas cabe ao 

homem determinar seus próprios fins, uma vez que representa atos da liberdade do próprio ser 

que age. Mas de acordo com Kant, o fim incondicional, portanto que é dever e fim 

simultaneamente é proveniente do imperativo categórico da razão pura prática e ele deve ser 

possível, pois a sua impossibilidade representa a morte da moral baseada em princípios 

racionais. 

  No que se refere a fins que são deveres em si mesmo, Kant afirma ser um dever 

do homem progredir da incultura de sua natureza, desde a animalidade para a humanidade, 

através da qual é capaz de se recomendar fins e assim ―suprir a sua ignorância pela instrução e 

corrigir seus erros; e isto não só aconselha a razão prático-técnica para os seus diferentes 

propósitos (da arte), mas ordena-lho absolutamente a razão prático-moral e converte este fim 

num dever seu, para que seja digno da humanidade que nele habita.‖ (TL, p. 21/22). Nesse 

sentido, cuidar da perfeição própria é um fim que ao mesmo tempo é dever, bem como a 

felicidade alheia. Ambos não podem ser invertidos, visto que é uma contradição ter a própria 

felicidade como uma obrigação, assim como não se pode zelar pela perfeição de outrem. 

Cabe destacar que os deveres éticos são de ampla obrigação e a lei moral 

ordena a máxima das ações e não as ações mesmas, com isso há uma margem de liberdade 

para a observância ou não, ou ainda não dá para as mesmas estabelecerem uma precisão. De 

acordo com Kant uma máxima do dever pode ser limitada por outra e para ele isso representa 

uma ampliação do campo da prática virtuosa. Temos na nossa interpretação uma margem para 

se pensar os conflitos morais, como no nosso exemplo não dizer a veracidade ao torturador, 

sendo nesse caso uma clara situação de algo que o mesmo pode no futuro vir a se atormentar e 

a escandalizar-se com sua ação. Seria o caso de pensar o que fundamenta a obrigação? Tendo 

em vista que a lei moral não deve ser apenas a regra, mas o motivo da ação e sua intenção, 

portanto se considera a disposição moral e o valor moral não se designa com tanta facilidade 

ao se considerar a consciência do ser que age. ―O princípio supremo da doutrina da virtude: 

age segundo uma máxima de fins tal que propo-los possa ser para cada qual uma lei.‖ (TL, p. 

31). O humano é sempre fim nunca meio, tanto na minha pessoa quanto nas demais e esse é 

um princípio da moralidade que deve ser respeitado como fundamental para se pensar a moral 

entre seres racionais que diferem dos animais. 
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No tocante a divisão dos deveres para consigo mesmo, cuja divisão se faz com 

referencia ao objeto do dever e não ao sujeito que se obriga, pois esse é sempre o humano. 

Apresenta-se de dois modos: divisão objetiva e subjetiva. A primeira, divisão objetiva dos 

deveres para consigo mesmo, no tocante a harmonia do formal e o material dos mesmos. 

Nessa uns são restritivos e outros extensivos. O primeiro como o nome sugere são deveres 

negativos e proíbem o humano com relação ao fim da sua natureza agir contra ele próprio, 

busca-se assim a autoconservação moral. Podendo se caracterizar como referente a saúde 

moral da humanidade, seja no sentido externo, como objeto ou no interno para conservar a sua 

natureza na sua perfeição, noutras palavras, viver de acordo com a natureza. Os segundos são 

positivos, se estabelecem com fim a plena perfeição de si mesmos e ordenam indicar-se como 

fim específico objeto do arbítrio. Sendo representado na riqueza moral, isso significa a posse 

de uma capacidade suficiente para todos os fins, pois se pode adquirir e cultivá-lo em si 

mesmo, possibilitando o aperfeiçoamento, ser mais perfeito do que a própria natureza nos fez. 

Todos são próprios da virtude ou como deveres de omissão ou de comissão. 

Na divisão dos deveres para consigo mesmo, de modo subjetivo, dá-se 

mediante o sujeito do dever, considerar-se a si próprio como ser físico (animal) e ao mesmo 

tempo moral ou simplesmente ser moral. No tocante a animalidade do humano, a natureza 

impulsiona a sua autoconservação, a conservação da espécie e a desfrutar da vida de modo 

agradável, de maneira sensível. Nesse aspecto se impõe alguns vícios: o suicídio, ―uso 

antinatural da inclinação sexual‖ e o desfrute imoderado dos alimentos que enfraquece a 

capacidade de usar adequadamente suas forças. 

No que diz respeito aos deveres para consigo mesmo, unicamente como ser 

moral, portanto sem ceder a animalidade que há no humano, se dá no âmbito formal. Noutros 

termos na concordância das máximas da vontade com a dignidade da humanidade na sua 

pessoa. Isso representa não deixar de exercitar a condição de ser moral, de agir guiado por 

princípios e de não se abdicar da liberdade interna, não cedendo aos impulsos sensíveis. Kant 

afirma que expropriar-se da sua liberdade interna, faz do humano convertendo-se em jogo de 

meras inclinações, uma coisa. Configura-se na perda daquilo que é próprio do humano, agir 

mediante os princípios da razão prática. Nesse âmbito, os vícios apontados são a mentira, a 

avareza e a falsa humildade. Ao praticá-los se contradizem segundo a forma e a virtude que 

opõe a todos esses é a honra, numa forma de pensar oposta a ambição.  
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Esse é o contexto em que o exemplo da mentira é abordado na TL, como parte 

do método Kant apresenta as questões casuísticas. Estas não são ciências, nem parte dela, mas 

exercício de como se deve buscar a verdade, são, portanto inerentes ao método de modo não 

sistemático, enquanto elucidações. Diz-nos Kant (TL, p. 47), 

 

...incube à ética, enquanto metodologia da razão prático-moral, exercitar 

não tanto a faculdade de julgar quanto a razão, e decerto tanto na teoria 

dos seus deveres como na práxis; o seu primeiro exercício consiste em 

perguntar ao aluno o que já sabe dos conceitos de dever – e pode chamar-

se método erotemático – e isto, decerto, ou somente de memória, porque 

já lhe foi dito, e tal é o genuíno método catequético, ou porque se 

pressupõe que já está na sua razão de modo natural e que só precisa de se 

desenvolver a partir dela, e tal é o chamado método dialógico (socrático). 

 

Kant busca assim ensinar não somente a definição da virtude, mas sobretudo 

como se pode efetivá-la e com a prática desenvolver a capacidade da virtude e a vontade para 

seu fim. Dessa forma passamos referência de Kant a mentira: ―a maior violação do dever do 

homem para consigo mesmo, olhado somente como ser moral (a humanidade na sua pessoa), 

é o contrario da veracidade: a mentira.‖ (TL, p. 67). Nesse aspecto, a mentira apresentada se 

dá de dois modos: interna e externa
87

. A interna é considerada mais grave, pois mediante a 

própria consciência lesa, segundo Kant a ideia da humanidade na própria pessoa, significando 

a sua recusa e destruição. Faz com que o indivíduo que menti tenha um valor abaixo de uma 

coisa, sendo um fim contrário ao objetivo natural da comunicação e desse modo uma renúncia 

a sua personalidade, uma aparência enganosa de ser. Já a mentira externa, faz do mentiroso 

objeto de desprezo mediante os outros. A desonra acompanha a mentira, pois essa faz do 

mentiroso ser merecedor de indignação moral. Nesse sentido, enquanto falsidade deliberada, 

numa perspectiva ética, não necessita prejudicar a outrem para ser reprovável. Com relação à 

ideia de humanidade ele afirma que essa é objeto do respeito, a qual ninguém pode dela se 

privar e assim expressa (TL, p. 73) 

 

                                                 
87

 Não faremos aqui menção ao exemplo no referido parágrafo nove da questão casuística que trata do exemplo 

do senhor da casa que ordena ao servo que minta, visto que já o apresentamos anteriormente no primeiro 

capítulo. 
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Ora o homem, considerado como pessoa, isto é, como sujeito de uma 

razão prático-moral, está acima de todo o preço; pois, enquanto tal (homo 

noumenon), não se pode valorar só como meio para fins alheios, e até 

para os seus próprios fins, mas como fim em si mesmo, isto é, possui uma 

dignidade (um valor interno absoluto), graças à qual força ao respeito 

para com ele todos os demais seres racionais do mundo, e se pode medir 

com qualquer outro desta classe e apreciar-se em pé de igualdade. 

 

A condição de homo noumenon nos eleva a um valor inestimável de modo que 

a igualdade, num sentido político-moral é condição inerente. Desse modo nenhum ser humano 

pode ser por outro subjugado e utilizado como instrumento para fins que lhes são adversos. 

Refere-se a dignidade da humanidade em nossa pessoa, a qual é também um dever para 

conosco mesmos. Ela pode ser vislumbrada a partir dos seguintes exemplos, de acordo com 

Kant (TL, p. 75), ―Não vos torneis escravos dos homens. – Não permitais que o vosso direito 

seja por outros impunemente pisado.‖ Podemos afirmar que além da autonomia do ser 

humano aqui Kant também considera direitos fundamentais e portanto a ação da tortura não se 

coaduna com a ideia de dignidade e humanidade na concepção de moralidade, entre seres 

humanos capazes de razão. 

Nesse sentido, o dever do homem para consigo mesmo, enquanto juiz inato de 

si aponta para a perspectiva da consciência moral como um tribunal interno no humano, 

representa uma disposição originária, intelectual e moral, enquanto importa dever. Implica 

uma espécie de voz interior da razão que faz o homem avaliar em si mesmo suas ações e após 

o ajuizamento, se a ação é absolvida e não condenável, ele tem o sossego, após as inquietudes, 

sendo isso que acompanha a virtude, enquanto luta contra as influências de princípios maus. 

Assim o primeiro mandamento de todos os deveres para consigo mesmo diz o 

seguinte: ―Conhece-te a ti mesmo (...) segundo a perfeição moral, em relação com o teu dever 

– examina se o teu coração é bom ou mau, se a fonte das tuas ações é pura ou impura, [apura] 

o que se pode atribuir como originariamente inerente à substância do homem, ou como 

derivado (adquirido ou contraído), e o que pode pertencer à condição moral.‖ (TL, p. 81).  

Esse autoconhecimento que é moral permite conhecer as motivações de nossas intenções e 

significa o ponto inicial de nossa sabedoria humana.  

Desse modo, o dever do homem para consigo mesmo no aumento da sua 

perfeição moral, isto é, com um propósito simplesmente moral diz: ―sede santos‖ – 

subjetivamente no tocante a pureza da intenção de realizar o dever por dever. Objetivamente o 
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mandamento diz ―sedes perfeitos‖ se remete ao fim moral, mas recomenda esforçar-se por 

alcançar esse fim, o qual pode se dar de uma perfeição para outra. 

Consequentemente nossas deliberações morais podem não somente serem 

avaliadas pela nossa consciência moral, como podemos se não a luz de representação divina, 

procurar exercer a pureza em nossas intenções, mas persistir no progresso moral, na tentativa 

por alcançar esse fim. Nessa perspectiva, a exceção para a mentira que propomos pode não ser 

do ponto de vista moral aprovável, visto que Kant defende o dever absoluto da verdade, bem 

como rejeita a mentira como um dever ético e não jurídico, mas afirmamos que mentir diante 

o torturador e ou potencial assassino, é uma ação que se faz necessária, dado o conflito de 

interesses, os diversos fundamentos de obrigação entre ser veraz e ser considerado um fim em 

si mesmo, assegurando a ideia de dignidade e humanidade na nossa pessoa. Portanto, em 

nome do aperfeiçoamento moral da espécie humana, que tem uma razão finita, afirmamos que 

o uso da mentira, a tese da exceção, representa um status de suspensão moral, visto que diante 

da tortura e do assassinato, princípios morais inalienáveis são desconsiderados e o humano é 

encarado como um mero objeto, uma coisa. Então do ponto de vista moral, nesse caso a 

mentira não é condenável. Assim seguindo raciocínio kantiano com relação aos deveres de 

virtude para com os outros, diz (Kant, TL, p. 95): 

 

... o dever do amor ao próximo pode também expressar-se assim: é o 

dever de fazer meus os fins de outros (excepto apenas se forem imorais); 

o dever de respeito pelo meu próximo está contido na máxima de não 

degradar nenhum outro homem só enquanto meio para os meus fins (não 

exigir que o outro homem se tenha de rebaixar a si mesmo para se 

entregar ao meu fim).  

 

Fins que são incompatíveis com o respeito ao ser humano não podem ser 

possibilitados ou permitidos por qualquer agente moral de posse de sua razão.  Todo ser 

humano tem seus limites e mediante sua consciência moral e seus ajuizamentos somente pode 

por em prática aquilo que é compatível com seus juízos morais. Por conseguinte, o dever de 

benevolência que significa um amor prático é dever de todos os homens entre si e implica a 

fórmula: ―ama o teu próximo como a ti mesmo‖, vejamos as palavras de Kant (TL, p. 98), 
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...A benevolência consiste em comprazer-se na felicidade (no bem-estar) 

dos outros mas a beneficência é a máxima de se propor isto mesmo como 

fim, e o dever correspondente é a coerção do sujeito, mediante a razão, 

para aceitar esta máxima como lei universal. (...) ―Fazer o bem, isto é, 

ajudar os outros homens nas necessidades em vista da sua felicidade, 

segundo a capacidade própria e sem esperar nada em troca, é um dever de 

cada homem.  

 

  Cabe ressaltar que esse fim não pode ser incompatível com os princípios 

morais, não se pode simplesmente fazer declarações que ponham em risco a vida e a 

dignidade de outro porque esse é o desejo de um ser que age de modo violento, 

desrespeitando e negando mesmo a ideia de humanidade e de princípios que lhe são inerentes. 

Desse modo, não se pode ter a ação de mentir reprovada por evitar o assassinato, cujo crime 

pode vir no futuro a corroer a consciência de quem o pratica. Assim de acordo com Kant 

considera-se, sobretudo que (TL, p. 108) 

 

A própria humanidade é uma dignidade; de facto, o homem por nenhum 

homem (nem pelos outros, nem sequer por si mesmo) pode ser utilizado 

só como meio, mas sempre ao mesmo tempo como fim, e nisto consiste 

justamente a sua dignidade (a personalidade), em virtude da qual se eleva 

sobre todos os outros seres do mundo que não são homens e que, 

contudo, são susceptíveis de uso, eleva-se, por conseguinte, sobre todas 

as coisas. Logo, assim como ele se não pode auto-alienar por preço algum 

(o que se oporia ao dever da auto-estima), também não pode agir contra a 

também necessária auto-estima dos outros, enquanto homens; ou seja, 

está obrigado a reconhecer praticamente a dignidade da humanidade em 

todos os outros homens; portanto, radica nele um dever que se refere ao 

respeito que se há-de necessariamente mostrar a qualquer outro homem.  

 

Desse modo, o respeito à dignidade da humanidade presente em todo ser 

humano é imprescindível e inalienável. A consciência de cumprir um dever moral não pode 

está separada dessa ideia e, por conseguinte demonstrar respeito pelo humano é um dever 

moral ao qual ninguém pode renunciar. Nesses termos aquele que pratica a tortura se torna 

indigno do respeito à humanidade na sua pessoa, visto que a desonra e provoca indignação 

aos demais por ter entre seres racionais seres capazes de ações monstruosas. Contudo 

recorremos às palavras de Kant (TL, p. 127), 
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Que a virtude se há-de adquirir (pois, não é inata) é algo implicado já no 

seu conceito sem que, por isso, seja necessário recorrer a conhecimentos 

antropológicos, extraídos da experiência. De facto, a capacidade moral do 

homem não seria virtude se não fosse suscitada pela fortaleza do 

propósito na luta contra as poderosas inclinações contrárias. Ela é o 

produto emanado da razão prática, na medida em que esta, na consciência 

da sua superioridade (pela liberdade), adquire sobre aquelas o poder 

supremo.  
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Considerações Finais 

Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a 

nossa própria substância. Simone de Beauvoir 

 

Ao chegar-se ao término da redação da Tese, faz- se necessário afirmar que 

isso não significa um fim da pesquisa que aqui se desenvolveu, mas pelo contrário ela abriu 

novos e inúmeros horizontes por onde pretende-se percorrer nos caminhos filosóficos que 

daqui por diante se abrirão. Assim, ao considerar as discussões realizadas ao longo dos 

capítulos, investigou-se o problema da mentira na filosofia prática kantiana. Pode-se 

perguntar qual a relevância da defesa da mentira, a partir de um filósofo que pensa a moral 

baseada em princípios? Nesse estudo, afirmou-se a mentira não pela mentira, mas com o 

objetivo de defender a liberdade. Foi feito não um histórico da mentira no pensamento de 

Kant, mas através desse problema foi proposta uma travessia.  

Não se tratou de buscar respostas a como tornar a ética kantiana aplicável, pois 

essa é uma questão básica, visto que ser racional é para ele é o bastante. Mas de resolver uma 

problemática, numa perspectiva teórica, embora com fins práticos. No intuito de ampliar a 

compreensão sobre o sentido da moralidade, da razão e da liberdade kantiana se possibilitar a 

justificativa para a efetivação de práticas morais. Motivada pelo pensamento do filósofo que 
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nos ensina a não repetir pensamentos, mas ousar o exercício do filosofar, aprendendo a 

pensar. 

Desse modo, compreendeu-se que há no sistema filosófico de Kant uma 

unidade que tenciona demonstrar a possibilidade da moralidade, através do exame critico da 

razão ele comprova que a razão pura é prática. Com isso, Kant promove uma revolução 

filosófica, por meio do esclarecimento, do uso da razão pura prática poder-se determinar e 

compreender o ser humano como um fim em si mesmo. Tal entendimento nos possibilita a 

condição de seres racionais adultos que podem agir somente com base na sua racionalidade, 

independente do empírico. Essa capacidade faz assegurar o exercício da liberdade. Assim a 

apresentação do pensamento de Kant como um sistema e nele dando ênfase a questão da 

liberdade teve como principal intuito o embasamento para fazer a defesa da liberdade como 

um direito inviolável. 

Mediante esses entendimentos examinou-se o problema da mentira, tomando 

como partida o escrito ―Sobre um suposto direito de mentir por amor a humanidade‖, no qual 

se encontra a polêmica entre Kant e Constant acerca de um direito de mentir ou de um dever 

incondicionado de ser veraz. Confrontou-se a principal passagem do opúsculo com outras 

obras de Kant e indubitavelmente ele afirmou as ideias criticadas por Constant. Esse debate 

abre espaço para se pensar o problema nos seguintes campos da filosofia prática de Kant, a 

saber, direito, política, história, moral, a fim de se demonstrar os exatos modos de tratamento 

para a mentira no sistema prático filosófico kantiano. 

Nesse sentido, não se buscou refutar Kant, mas retomar noutra perspectiva 

conceitos fundamentais de sua filosofia prática. Assim, propus a Tese da Exceção, como uma 

regra prática ou uma máxima do interesse comum que produza uma reserva para poder-se 

enunciar a mentira em casos de tortura e diante de um potencial assassino que queira tirar a 

vida nossa ou de outrem. Aponta-se esse exemplo da tortura e do assassino à luz dos 

contextos em que a mentira é abordada nas diversas passagens da literatura de Kant. Cabe 

destacar que esta justificativa se ampara não numa motivação empírica, mas considera 

princípios que podem ser tidos como intermediários, diante da filosofia kantiana, tais como a 

liberdade, a dignidade humana, e o progresso moral. De certo modo, Kant, numa passagem de 

―Lições de ética‖ admite a mentira em caso de necessidade, onde alguém força uma 

declaração, da qual, se sabe, será feito um mau uso. Embora ele problematize expressando 

que deixar a cada um o que estipular ou o que há de considerar como um caso de necessidade, 
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faz a moral correr o risco de não existirem critérios precisos para determinar isto e torna 

inseguras as regras morais. No entanto, ao apontar o caso da tortura e o potencial assassino, 

demonstrou-se que não se trata da banalização da mentira ou da sua defesa absoluta, mas 

sobretudo considerou-se a igualdade política, o respeito aos agentes racionais livres, dignos de 

humanidade que devem ter sua integridade resguardada. Cabe salientar que esta defesa não 

considera válida a falsa promessa, essa sendo feita de modo que a autonomia do agente moral 

seja assegurada, deve sim ser cumprida. No entanto, afirmou-se que a fonte do direito dá- se 

pela efetivação das liberdades externas e realização de contratos é uma consequência dessa 

garantia e não a fonte mesma do direito. Observem-se as palavras de WOOD (2008, p. 160), 

 

Um modo de associar a inflexibilidade de alguns dos pontos de vista de 

Kant com alguma coisa fundamental para sua teoria moral é vê-los como 

representativos de sua ideia de que os deveres morais são ―imperativos 

categóricos‖. Portanto, qualquer princípio que seja considerado como um 

imperativo categórico (por exemplo, ―não minta‖) tem de ser visto 

inflexivelmente como não tendo qualquer exceção. Contudo, esse 

argumento ridiculamente falacioso repousa em uma confusão muito 

simples. Para Kant, um princípio normativo racional (ou ―imperativo‖) 

que guie nossas ações será ―categórico‖ se sua validade não for 

condicionada com vistas à realização de algum fim ao qual a ação sirva 

como meio. 

 

Com essa inspiração procurou-se no âmbito do direito, apontar sua definição e 

por meio da noção de liberdade externa e sua efetiva garantia argumentar consistentemente 

assinalando a tese da exceção para a utilização da mentira no campo jurídico, sendo 

racionalmente justificável, sem ser justo punível. Nesse sentido, a definição do direito 

público, em oposição ao estado de natureza e o princípio universal do direito regem pela 

relevância do equilíbrio das liberdades externas. Por conseguinte a noção de liberdade externa 

e sua efetiva garantia possibilita justificar a exceção para a mentira no campo do direito. 

No âmbito da política a linha expositiva segue a já iniciada no direito, visto que 

a política deve estar para dar cumprimento ao que esse preconiza. Por conseguinte, a política 

enquanto ciência executora do direito que deve caminhar em harmonia com a moral, mediante 

esta interpretação, tem como finalidade assegurar a coexistência das liberdades. Portanto, 

inspirada na concepção platônica que defende o uso da mentira na política como um remédio 

com que se cura um mal, afirmamos a Tese da Exceção para enunciar a mentira diante dos 
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casos onde o direito de liberdade seja cerceado e não haja o respeito à autonomia. Assim, o 

estado tem a função de resguardar esses direitos e garantir sua manutenção. Nesse a 

constituição republicana é a defendida por Kant, por ser a única instituição de homens livres 

que se submetem as leis para garantir a liberdade e desse modo promover o direito. 

A partir da concepção de progresso moral e do uso da razão, realizou-se no 

campo da história a investigação da compreensão mesma de história em Kant e demonstrou-se 

que essa se articula com as ideia do direito, da filosofia política e da moral. A história é 

apresentada como progresso do direito sob o fio condutor da razão e dessa forma Kant espera 

o progresso da espécie, de modo que os direitos sejam resguardados e a constituição civil 

possa promover a harmonia das liberdades externas. Portanto, com essa definição de história 

tornam-se incompatíveis a tortura e o assassinato, mesmo que o progresso seja considerado 

não para o individuo e sim para a espécie humana futura. Mas como afirma Kant, ―não temos 

outra coisa a fazer do que cuidar que nos tornemos homens melhores.‖ (KpV, p. 263). 

A presente pesquisa realizou no âmbito da moralidade inicialmente o 

estabelecimento de elementos essenciais para a compreensão da moral kantiana e com isso 

discutiu-se a noção de felicidade como sendo o que deve deixar o homem feliz é a conduta e 

não a sua condição, sendo portanto digno de felicidade. Bem como a distinção das ações por 

dever e conforme o dever que se articulam com as ações éticas e jurídicas, no plano da 

liberdade interna e externa respectivamente. Do princípio supremo da moralidade, o 

imperativo categórico, considera-se sobretudo as variações de suas formulações que apontam 

para relevância da máxima universal, da fórmula da humanidade, da autonomia e do reino dos 

fins, elas tem como objetivo fazer com que a lei moral esteja refletida nas ações.  

Desse modo, metodologicamente pensou-se as máximas enquanto regras 

práticas para postular-se o problema da mentira na moralidade. Analisou-se as obras que 

compõem a filosofia moral, tais como: a ―Fundamentação da Metafísica dos Costumes‖, a 

―Crítica da Razão Prática‖ e a ―Doutrina da Virtude‖. Em cada uma delas problematizou-se as 

abordagens que Kant realizou sobre a mentira e pode-se afirmar que ele defende o dever 

absoluto de veracidade e a não mentira como um dever ético, mas com base nos elementos 

constituintes à ideia de moralidade defende-se uma interpretação que considera o uso da 

mentira nos contextos que a Tese da Exceção propõe, podendo ser justificada nos casos em 

que a dignidade humana não seja respeitada, o ser humano seja tratado como meio e não um 

fim em si mesmo (o que está em acordo com a fórmula do IC da humanidade), assim como o 
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respeito pelo ser capaz de racionalidade, condição que eleva as pessoas a seres inteligíveis.  

Com isso a mentira no âmbito moral torna-se uma regra prática, diante da tortura e do 

potencial assassino, que tem um juízo moral suspenso, não sendo nem condenável e nem 

aprovada, visto que as condições para ajuizamentos morais ou os princípios que lhes são 

inerentes nos casos de tortura e da violência extrema – o assassinato, desconsiderados. Isso 

porque essa humanidade ainda não alcançou o uso da Razão idealizada por Kant. 
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