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Para Kant, o mundo do dever-ser, da razão-prática, é o domínio da faculdade 

activa, do agir, o mundo dos fins e do valioso, dado que, pela ética, é possível 

ultrapassar o mundo dos fenómenos e aceder ao absoluto, à zona das ideias 

inteligíveis, das leis morais, marcadas pela racionalidade e pela universalidade. 

Aqui a forma, o a priori, aquele absolutamente necessário e universal, é o 

imperativo categórico, o age de tal maneira que a máxima da tua vontade possa 

valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio de legislação universal. O dever 

formal de realizar sempre o fim. Um imperativo categórico, também dito 

moralidade, dado que a lei moral é um facto da razão-pura, um a priori, uma 

regra que é preciso respeitar porque é precisa, algo que se impõe ao homem 

categoricamente, uma lei que tanto vincula o Estado como os indivíduos, 

consistindo na realização dos direitos naturais no direito positivo. Mais: o 

imperativo categórico, a moralidade, distingue-se da legalidade 

(Gesetmässigkeit) ou do imperativo hipotético, dizendo respeito às acções que 

são levadas a cabo por força de uma pressão exterior, de uma pena ou de um 

prazer. Porque, os deveres que decorrem da legislação ética não podem ser 

senão deveres externos, porque esta legislação não exige a Ideia deste dever, 

que é interior. A legislação ética integra o móbil interno da acção (a Ideia do 

dever) na lei. A política está assim submetida ao imperativo categórico da moral 

e toda a ordem política legítima só pode ter como fundamento os direitos 

inalienáveis dos homens, os chamados direitos naturais. Deste modo, o Estado 

de Direito e o governo republicano, aqueles que são marcados pelos princípios 

da separação de poderes e do sistema representativo, devem conduzir os homens 

para a moralidade universal, para a constituição de uma república universal ou 

de uma sociedade das nações. Nestes termos, porque os homens são sujeitos 

morais e a moral é universal, eles são todos iguais em dignidade. Logo, o Estado 

de Direito, que consiste na submissão do direito à moral, tem vocação para 

tornar-se universal. Aliás, o direito tem a ver com o domínio da legalidade, da 

concordância de um acto externo com a lei, sem se ter em conta o móbil, 

enquanto uma lei ética exige moralidade, isto é, o cumprimento do acto por 

dever. Pelo contrário, neste domínio da razão-prática ou do dever-ser, o a 

posteriori, o elemento material, aquela percepção cuja validade se reduz ao 

campo da experiência, é constituído pelos conteúdos concretos e históricos das 

diversas interpretações do bem e do mal.   
 


