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uma ação.



Sumário 

• 1 Resposta de Kant ao problema da fundamentação da 

moral

• 2 Teoria do bem: Boa Vontade

• 3 Teoria da correção: Imperativo Categórico

• 4 Deveres Perfeitos e Imperfeitos

• 5 Críticas à ética de Kant



A resposta de Kant ao problema da 

fundamentação da moral

• Ética Deontológica de Kant

• Qual é o bem último?             A boa vontade

• Qual é o critério da ação correta? O Imperativo 

categórico



A ética de Kant é deontológica 

(absolutista)
• A ética de Kant é deontológica (absolutista):

• 1 Agir corretamente é agir com a intenção de cumprir o 

dever por dever.

• 2 As consequências não contam na determinação do seu 

valor moral.

• • Continua a ser uma das alternativas principais ao 

utilitarismo.

• • Kant desenvolveu a sua ética sobretudo no livro 

“Fundamentação da Metafísica dos Costumes” (1785).



Para começar…

• Suponha-se que uma criança entra numa padaria para 

comprar um pão. A padeira apercebe-se de que pode 

enganar a criança no troco, mas está preocupada que os 

outros clientes possam dar-se conta desse embuste e 

que os possa perder. Por isso, ela decide dar à criança o

troco justo.

• 1 Será a conduta da padeira moralmente correta?

• 2 Será que fazer a coisa certa por causa do medo das

• consequências é uma ação moralmente correta?



Teoria da Boa Vontade

• Texto 1. “Neste mundo, e até fora dele, nada é possível

pensar que possa ser considerado como bom sem

limitação a não ser uma só coisa: uma boa vontade. (. . . )

A boa vontade parece constituir condição indispensável

do próprio facto de sermos dignos de felicidade. (. . . ). A

boa vontade não é boa por aquilo que promove ou

realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade

proposta, mas tão-somente pelo querer, isto é, em si

mesma”.

• Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pp. 21-23.

• - O que podemos sublinhar nesta passagem?



Boa Vontade

• Boa vontade

• É algo que tem valor intrínseco.

• • É a única coisa que tem valor incondicional (ou seja, é 

boa em todas e quaisquer condições ou circunstâncias).

• • Todas as outras coisas valiosas, como a coragem e 

inteligência, não têm valor incondicional.

• • Isto porque tais coisas podem ser usadas para o mal: 

uma pessoa pode usar a sua inteligência e coragem para 

prejudicar e explorar os outros.

• • Só a boa vontade não pode ser usada para o mal.



Boa Vontade
• E a felicidade?

• • Mesmo que tenha valor intrínseco, não tem esse valor em todas 
circunstâncias.

• • A felicidade pode ser usada para o mal: a felicidade que resulta de uma 
pessoa traiçoeira, que prejudica de forma propositada os outros, não é 
algo realmente bom.

• • A felicidade é boa apenas na medida em que temos uma boa vontade

.

• Importância das intenções e das máximas

• • Se a boa vontade é bem último, na avaliação moral das ações a única 
coisa que interessa são as intenções dos agentes e não 
consequências.

• • Isto porque a nossa vontade manifesta-se através das nossa intenções.

• • Por sua vez, as nossas intenções expressam-se através de máximas 
(como p.e."devemos ser honestos").

• • As máximas são regras ou princípios que nos indicam a intenção dos 
agentes.

• Mas o que é exatamente uma boa vontade?



Boa Vontade

exto 2 “Para desenvolver o conceito de uma boa vontade

altamente estimável em si mesma (. . . ) vamos encarar o

conceito do Dever que contém em si o de boa vontade. (. . . )

Deixo aqui de parte todas as ações que são logo contrárias ao

dever (. . . ); pois nelas nem sequer se põe a questão de saber

se foram praticadas por dever, visto estarem até em

contradição com ele. Ponho de lado também as ações que são

meramente conformes ao dever (. . . ) porque a isso são

levados por outra tendência”.

• Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pp. 26-27.

• O que podemos sublinhar nesta passagem?



Boa Vontade 
• O que é exatamente uma boa vontade?

• É a vontade do agente guiada exclusivamente pela sua 
intenção em cumprir o dever por dever, e não movida 
por inclinações ou interesses.

• • Quem tem uma boa vontade faz aquilo que deve fazer, 
aquilo que é moralmente correto, pelas razões corretas.

• Kant esclarece essa ideia ao distinguir:

• (1) Ações contrárias ao dever. (Ex. Maltratar uma pessoa.)

• (2) Ações meramente conformes ao dever. (Ex.: Ajudar uma 
pessoa por interesse ou compaixão.)

• (3) Ações realizadas por dever. (Ex.: Ajudar uma pessoa 
apenas para cumprir a obrigação moral.)



Dever 
• Texto3. “Ser caritativo quando se pode sê-lo é um dever, e há 

além disso muitas almas de disposição tão compassiva que (. . 
. ) acham íntimo prazer em espalhar alegria à sua volta e se 
podem alegrar com o contentamento dos outros, enquanto 
este  é obra sua. Eu afirmo porém que neste caso uma tal 
ação, por conforme ao dever, por amável que ela seja, não tem

contudo nenhum verdadeiro valor moral, mas vai emparelhar

com outras inclinações, por exemplo o amor das honras que,

quando por feliz acaso topa aquilo que efetivamente é de

interesse geral e conforme ao dever, é consequentemente

honroso e merece louvor e estímulo, mas não estima; pois à

sua máxima falta o conteúdo moral que manda que tais ações

se pratiquem, não por inclinação, mas por dever”.

• Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pp. 28-29.

• • O que podemos sublinhar nesta passagem?



Dever 
• Em suma, Kant distingue três tipos de ações:

• (1) Ações contrárias ao dever: são as ações que, em geral,

desrespeitam absolutamente o que é moralmente devido 

(matar, roubar, difamar, etc.)

• (2) Ações meramente conformes ao dever: são ações que, 

embora estejam de acordo com aquilo que devemos fazer, não 

são motivadas pelo sentido do dever, mas sim por interesses 

ou inclinações (não difamar por receio das consequências, 

etc.)

• (3) Ações realizadas por dever: são ações que cumprem o 

dever por puro e simples respeito pelo dever – apenas para 

cumprir a obrigação moral (não difamar porque não devo 

difamar, etc.)

• Para Kant, só tem valor moral as ações realizadas por dever.



Dever 
• Mas, no que se baseiam as ações realizadas por dever?

• Na razão... Quando agimos por dever estamos a agir racionalmente.

• Ou seja, agir por dever implica fazer aquilo que é correto tendo como

único motivo ou intenção obedecer à lei moral que a razão impõe.

• Pelo contrário, quando agimos por outros motivos (inclinações)

estamos a agir em função de desejos não racionais. (Desejos esses 
que tiram todo o valor moral às nossas ações).

• Mas, por que motivo os nossos deveres morais resultam da razão?

• • Toda a moral baseia-se num princípio racional fundamental.

• • Racional – porque todos o reconhecemos como verdadeiro a priori,

usando unicamente a razão.

• • Fundamental – porque é dele derivam todos os nossos deveres 
morais específicos.

• E, qual é esse princípio racional fundamental?

• É o imperativo categórico.



Exercício 



Exercício 



Exercício 

• Segundo Kant, a ação do Calvin (de não atirar a bola de 

neve à Susie) tem valor moral?



Imperativo categórico 

• Teoria da correção de Kant: Imperativo Categórico

• • Uma ação é moralmente correta se, e só se, não 

infringe as regras morais corretas.

• • As regras morais corretas são aquelas que passam no 

teste do imperativo categórico; assim, as regras morais 

corretas são:

• (1) aquelas que podemos querer que sejam adotadas

• universalmente; (fórmula da lei universal)

• (2) aquelas que nos levam a tratar as pessoas como fins, 

e não como meros meios. (fórmula do fim em si)

• Mas, o que são imperativos? E como Kant os 

distingue?



Imperativos são ordens ex: “Lê o livro.”

Imperativo categórico

Ex:” independentemente de tudo o resto, ajuda os 
amigos em necessidade.”

• Absolutos e incondicionais 

• - Dá-nos uma obrigação 

moral incondicional, não 

dependendo dos nossos 

desejos e necessidades 

particulares. 

• Têm valor moral.

Imperativo hipotético

ex. “não copies no teste, se correres o risco  de 
ser apanhado." 

• Relativos e condicionais 

• Só se aplicam na 

condição (hipótese) de se 

ter determinados desejos 

ou inclinações.

• Não têm valor moral



Imperativo categórico

• Para Kant os imperativos categóricos são os nossos 

deveres absolutos.

• Mas, como descobrimos qual é o nosso dever numa dada 

circunstância?

• Formulações do imperativo categórico

• Kant formula o imperativo categórico de diversas formas 

para determinar quais são os nossos deveres. Nós 

vamos estudar as seguintes:

• (1) A fórmula da lei universal.

• (2) A fórmula do fim em si.



Fórmula da lei universal

• Texto 4. “O imperativo categórico (. . . ) é este: Age apenas

segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer

que ela se torne lei universal. (. . . ) Temos que poder querer

que uma máxima da nossa ação se transforme em lei universal: 

é este o cânone pelo qual a julgamos moralmente em geral. 

Algumas ações são de tal ordem que a sua máxima nem sequer 

se pode pensar sem contradição como lei universal da natureza, 

muito menos ainda se pode querer que devem ser tal. Em 

outras não se encontra, na verdade, essa impossibilidade 

interna, mas é contudo impossível querer que a sua máxima se 

erga à universalidade de uma lei da natureza, pois que uma tal 

vontade se contradiria a si mesma”.

• Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pp. 62, 66.



Fórmula da lei universal 

• Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.

• • A ideia é que devemos agir apenas de acordo com 

regras (máximas) que podemos querer que todos os 

agentes adotem.

• Isto não consiste em ver se teria boas ou más 

consequências que todos agissem de acordo com uma 

determinada regra (máxima).

• • Consiste, antes, em mostrar se é ou não possível 

todos agirem segundo essa regra (máxima).



Fórmula da lei universal 
• De uma forma mais prática, o teste para se determinar a moralidade 

de uma ação é o seguinte:

• Teste do imperativo categórico (da lei universal)

• Questões:

• (1) Que regra (máxima) estamos a seguir se realizarmos esta

• ação?

• (2) Estamos dispostos a que essa regra (máxima) seja seguida 
por todos e em todas as situações? Ou seja, (i) é possível todos 
agirem    segundo essa regra? E, caso isso seja possível, (ii) 
podemos consistentemente querer que assim seja?

• Respostas:

SIM: essa regra (máxima) torna-se lei universal e, 
consequentemente, o ato é moralmente permissível.

NÃO: essa regra (máxima) não pode ser seguida e,

consequentemente, o ato é moralmente proibido.



Exercício 

• Ex1: A Francisca é dona de um hotel que nunca engana 

os clientes, fazendo sempre um preço justo. Ela faz isso 

não por interesse (para não perder os clientes), mas 

simplesmente por dever de ser honesta.

• • Será que este exemplo passa no teste do imperativo 

categórico?

• • Sim. Porque (1) a máxima é “venderás sempre a um 

preço justo, porque é um dever ser honesto”. E (2) é 

possível todos agirmos segundo essa máxima e 

queremos que todos obedeçam a essa máxima.



Exercício 

• Ex2: O Carlos mente ao Joel sobre uma traição da sua 

namorada Daniela, pois, não quer que o Joel sofra (tem 

assim compaixão por ele). Acontece que o Joel passa a 

andar traído sem o saber.

• • Será que este exemplo passa no teste do imperativo 

categórico?

• • Não. Porque (1) a máxima é “mentirás porque tens 

compaixão”. E (2) não poderíamos querer que a mentira 

fosse uma lei universal, pois isso derrotar-se-ia a si 

mesmo: as pessoas descobririam rapidamente que não 

podiam confiar no que os outros disseram, e por isso 

ninguém acreditaria nas mentiras.



Fórmula do fim em si mesmo 

• Uma outra fórmula do imperativo categórico, a fórmula 

do fim em si, é a seguinte:

• Texto 5. “Age de tal maneira que uses a tua humanidade, 

tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 

sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente como meio”.

• Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pp. 73.

• É sempre errado instrumentalizar as pessoas, ou seja, 

usá-las como simples meios para atingir os nossos fins.



Exercício 

• Exemplo: Imagina que pedes dinheiro emprestado a um amigo 
e não tens qualquer intenção de o devolver.

• • Seguindo a fórmula do fim em si, poderás fazer isso?

• • Não; pois, se mentisses ao teu amigo, estarias apenas a 
manipulá-lo e a usá-lo como um mero meio.

• • Como seria tratar o teu amigo como um fim?

• • Dizias a verdade ao teu amigo, que precisavas de dinheiro 
para um certo objetivo mas não serias capaz de devolvê-lo.

• • O teu amigo poderia, então, tomar uma decisão sobre o 
empréstimo – e assim fazer uma escolha racional, livre e 
autónoma.



Autonomia / heteronomia 

• O Imperativo Categórico é a lei fundamental.

• Mas quem é o legislador desta lei?

• Para Kant, o Imperativo Categórico não é uma ordem 

externa que tenhamos de cumprir (heteronomia).

• Pelo contrário, o Imperativo Categórico é uma lei que a 

boa vontade dá a si mesma (autonomia).

• Assim, ao seguirmos o Imperativo Categórico temos 

autonomia da vontade.

• Para Kant a verdadeira liberdade consiste nisso.


