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KANT – ÉTICA E EPISTEMOLOGIA 

1. A priori, a posteriori e sintético a priori. 

2. Mundo numenico e fenomênico. 

3. Ética: Tu deves porque deves. 

4. Imperativo Categórico. 



KANT - POLÍTICA 

1. Abordagem Histórico-Antropológica 
a. ler nos acontecimentos a presença de um 

desígnio da natureza 
b. O ser humano é dotado de uma insociável 

sociabilidade 
c. a humanidade é forçada a disciplinar-se para 

sobreviver 
d. Interiormente (sociedade civil juridicamente 

estabilizada); exteriormente, construindo uma 
sociedade das nações de modo a assegurar a paz 
 coletiva.  



KANT 
•  A natureza não pode favorecer a paz se os homens não 

erigem constituições republicanas, pois elas são conforme o 
direito do homem. 

 
• Inteligência Política - O homem politico deve simplesmente 

organizar o Estado de tal maneira que o jogo das paixões 
individuais provoque mecanicamente um equilíbrio 
comparável ao que a natureza teria estabelecido se tivesse 
meios para tanto. 

• Revolução Francesa 
• Acontecimento é a apresentação que há na Ideia a 

apresentar do inapresentável. 



KANT 
- Estado é sempre um "Estado em Ideia , tal como 

deve ser segundo os princípios puros do direito"; 
ele é a emanação política do direito entendido 
como Ideia 

- O Estado pode ser moral sem, todavia, supor uma 
virtude qualquer entre os cidadãos que não seja a 
obediência; mais ainda: um homem mau pode 
ser, juridicamente, um bom cidadão Kant chama a 
política concreta e efetiva de doutrina do direito 
prático e a moral de doutrina do direito teórico 



KANT 
• O conflito entre a serpente política e a pomba 

moral não se resolve pela instituição de uma 
política ele pomba, mas sim pela afirmação 
segundo a qual a moral sempre está acima da 
política, ou mesmo de que ela é sua condição 
inevitável. 



KANT 
3. Política e Filosofia 

a. a cultura política não é possível senão 
quando a sociedade civil já se estabeleceu 

b. A reflexão, no campo político, deve ser 
precedida por uma sensibilidade à Ideia  

c. Filosofia tem o direito de aconselhar ou 
criticar a política. Em casos de crises eles e os 
juristas (pragmática) devem auxiliar o Estado.  

 



A Democracia na América: 

Juiz auditor de Versalhes. 

Foi com Gustave de Beaumont 
pesquisar o sistema 
penitenciário dos EUA 

Foi elogiado pela direita e pela 
esquerda, pelos aristocratas e 
pelos democratas! 

Ele fugiu do ceticismo e do 
pessimismo, crendo na religião 
e na liberdade política 

 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



A Democracia na América 
(Introdução): 

1. A democracia, se bem guiada 
proporciona ao ser humano 
uma felicidade superior. 

2. A democracia foi abandonada 
a seus instintos selvagens 
crescendo como crianças órfãs 
que se educam por si mesmas 
nas ruas das cidades e que só 
conhecem os vícios e as 
misérias. 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



A Democracia na América: 

A democracia causou uma 
contradição nas pessoas: 
veem-se homens religiosos 
combatendo a liberdade e os 
amigos da liberdade atacando 
a religião, vê-se também o 
pobre e o rico se detestarem. 

A democracia se baseia na 
igualdade e não na liberdade. 

 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



A Democracia na América: 

Igualdade – pequenas 
satisfações diárias, liberdade 
– sublimes prazeres de 
tempos em tempos. 

Problemas da Igualdade: 

a) O ser humano nunca se 
satisfaz 

b) Nivelar para baixo 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



A Democracia na América: 

Consequências políticas: 

a) Igualdade política (soberania 
de todos/maioria): tirania da 
maioria 

b) Geração do individualismo: 
abandona as massas e se 
dedica à família 

c) Rompe com a cadeia da 
aristocracia e o indivíduo sente 
o peso único do poder. 

 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



A Democracia na América: 

d) As pessoas outorgam o poder a 
uma pessoa e passam a odiá-lo.  

Remédios: 

a) Liberdade: formar instituições 
que se sejam intermediárias. 

b) Religião: ajuda a combater o 
individualismo e a inveja “se a 
lei permite tudo acontecer, a 
religião impede de tudo 
empreender.’ 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) 



Desobediência Civil: 

1. O melhor governo é o que 
menos governa. 

2. O melhor governo é o que 
não governa de modo 
algum. 

3. O governo que o povo 
escolheu está sujeito aos 
abusos e perversões, antes 
que o povo possa agir 
através dele. 

 

Henry David Thoreau (1817-1862) 



Desobediência Civil: 

1. O governo não mantém o 
país livre, não educa. 

2. A maioria e o governo são 
fisicamente mais fortes, 
mas isso não significa que 
são mais justos ou 
inteligentes. 

3. O respeito pela lei fez 
homens justos se tornarem 
mensageiros da injustiça. 

Henry David Thoreau (1817-1862) 



Desobediência Civil: 
1. Ninguém tem a obrigação de 

erradicar o mal, mas tem 
obrigação de não apoiar a 
injustiça. 

2. Três tipos de injustiça: atrito, 
peça exclusiva, solicitação. 

3. Revolução pacífica. 
4. O governo precisa da sanção 

dos governados 
5. Será que nós podemos dar um 

passo a mais além da 
democracia? 

Henry David Thoreau (1817-1862) 


