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• Nascido em 1724, faleceu em 1804. Alemão de Königsberg (atualmente Rússia), tinha como 

objetivo buscar a verdade. Foi professor universitário e tem como obras principais a Crítica 

da razão pura e a Crítica da razão prática. Exerceu enorme influência em todo o 

pensamento filosófico posterior à sua vida. 

• A filosofia da moral e a dignidade do indivíduo. Há dois gêneros de objetos: a natureza, 

que é o objeto da física, e a liberdade, que é o objeto da filosofia moral ou ética. O 

conhecimento das leis da própria razão, por sua vez, constitui a lógica. Esse conhecimento é 

puramente formal, ou seja, independe da experiência. 

• A origem da doutrina de Kant está principalmente no racionalismo de Descartes, que 

atribuía à razão todas as possibilidades para se alcançar a verdade filosófica e científica. 

Kant pretende se dedicar a investigar o mecanismo da mente humana, destinando sua obra 

principal – a Crítica da razão pura – a indagar o que pode conhecer nossa mente e salvar o 

valor do conhecimento científico. 

• Nesta obra, Kant se fez a pergunta fundamental sobre a possibilidade da metafísica como 

ciência. Esta dúvida o conduziu a uma análise minuciosa da estrutura da mente humana, em 

especial quando esta se projeta sobre aquelas zonas do conhecimento que estão fora da 

experiência, chamadas por ele de transcendentais. 

• Kant chamou este entendimento de razão pura; e à vontade movida pela razão de fazer o 

que deve ser feito e de fazer o bem chamou de razão prática. Em sua Crítica da razão pura, 

ele se propôs a resolver a fundo o problema das possibilidades cognitivas da mente humana, 

os limites do conhecimento, como também sua validade; chegando ao resultado de que a 

mente do homem pode compreender as coisas por meio de formas ideais a priori que 

existem no entendimento humano, e graças às quais o homem pode chegar a uma certeza 

subjetiva, mas jamais a uma certeza metafísica e absoluta. “Todo o nosso conhecimento 

começa pelos sentidos; destes passa ao entendimento e termina na razão. Sobre esta não há 

em nós nada superior”. Nossa mente é composta de três faculdades: a sensibilidade, o 

entendimento e a razão. 

• Todos os princípios de tudo devem ser puros, isto é, anteriores à experiência. Esses 

princípios, definidos a priori, são a condição de possibilidade de qualquer experiência 

racional. À ciência desses princípios Kant denomina metafísica. Após serem conhecidos 

racionalmente, os princípios devem ser confirmados pela experiência prática. 
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• Em todo o conhecimento, Kant distinguiu dois aspectos: a metafísica, que são os objetos tal 

como se apresentam aos nossos sentidos e ao nosso entendimento; e o fenômeno (aparição), 

que vem a ser o objeto em si mesmo. 

• A metafísica da moral estabelece que, embora não seja possível provar que o ser humano, 

enquanto ser racional, é livre, sem a idéia de liberdade a experiência e o conhecimento do 

mundo moral seriam impossíveis. 

• A metafísica da moral é dividida em duas partes. A primeira se relaciona com a justiça, e o 

motivo pelo qual as normas são cumpridas é a legalidade, que tem como característica a 

externalidade em relação ao indivíduo, coagindo-o a cumprir tais normas. A segunda se 

relaciona à virtude, e para que a ação seja moral é preciso que ela se realize pelo dever, e 

como tal é interna ao indivíduo. 

• Esta certeza absoluta, à que a razão pura não pode chegar, se revela à razão prática, ou seja, 

à vontade livre e racional do homem. Em seu outro livro (Crítica da razão pura), Kant se 

propôs a encontrar uma base sólida para a conduta humana, de modo que a moral pudesse 

ficar estabelecida com toda firmeza tendo como base a razão. 

• Kant tem por premissa a delimitação do estado e a afirmação vigorosa do indivíduo em face 

dele mesmo, ou seja, o indivíduo tem uma consciência individual inviolável, garantindo sua 

dignidade. É esta ação individual que levará ao surgimento dos imperativos morais da 

república e da paz. 

• A filosofia kantiana tem como pressuposto o fato de que os homens devem se organizar 

segundo o direito, estabelecer a paz internacional e adotar a forma republicana de governo, 

pois são seres morais. Além disso, tais idéias surgem a priori da razão, ou seja, antes de se 

verificar se são existentes ou não na prática, já são considerados como tal no mundo da 

razão. Ou seja, por serem racionalmente existentes, e não apenas úteis, é que são válidos. 

• A moral. Os mesmos passos empregados na análise da razão pura serão aplicados por Kant 

na análise da conduta humana, descobrindo também que neste aspecto há algo no homem 

que impõe uma determinada norma de conduta, uma norma de trabalho que exclui e 

condena todas aquelas que não se conformem com ela, e que vem a ser uma espécie de lei 

interna que se impõe racionalmente ao homem e às suas ações. Existem, portanto, certas 

verdades cuja certeza especulativa não se pode alcançar, e que não obstante, como verdades 

morais, não necessitam ser demonstradas porque se impõem à vontade do homem como 

preceitos categóricos e indiscutíveis. O mais alto desses preceitos é aquele que diz Faça o 

bem pelo bem. Esta máxima é para Kant a voz interna do “dever”, ou o que chamamos de a 

consciência moral. 
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• No sistema moral de Kant, o homem pode ser resumido como uma vontade racional e livre. 

Racional, enquanto conhece a lei moral do dever próprio; livre, enquanto por própria 

determinação se dispõe a obedecê-la. 

• O imperativo categórico. A norma moral tem a forma de um imperativo categórico. O 

comando nela contido assinala a relação entre um dever ser que a razão define 

objetivamente. O comando moral é categórico porque as ações a ele conformes são 

objetivamente necessárias, independentemente da sua finalidade material ou substantiva 

particular. 

• A necessidade objetiva do comando categórico faz referência a que o dever moral vale para 

todos os homens enquanto seres racionais; o móbil, ou princípio subjetivo da ação, que pode 

variar segundo a situação ou o indivíduo, não determina o valor moral da ação. O critério 

para a definição da boa conduta moral é formal: a moralidade da ação consiste precisamente 

na sua universalidade segundo a razão. 

• Os princípios morais estão subordinados a um princípio supremo dentro do qual está contida 

toda a moral kantiana. Este princípio supremo ao qual Kant chamou de imperativo 

categórico foi enunciado da seguinte forma: “Trabalhe de tal maneira que a máxima de sua 

ação possa valer como princípio de uma legislação universal”. 

• Isto significa dizer que as ações humanas morais jamais devem ser motivadas pelo interesse 

particular, e sim pelo estrito sentido de dever. A norma prática deve ser inteiramente formal, 

sem conteúdo moral, como um molde vazio, como uma legislação universal. 

• Os motivos materiais de nossas ações serão, pois, aceitos ou rejeitados segundo possamos 

ou não desejar que se constituam em leis internamente vinculantes. 

• Essa forma é algo que existe a priori da razão, e não resultado da observação empírica. 

Conseqüentemente, as normas morais que nos conduzem são elaboradas por nós mesmos 

enquanto seres racionais. Se criamos nossas próprias leis, somos livres, e só a conduta 

racionalmente fundada é compatível com a dignidade humana. 

• A observação empírica, e portanto arbitrária, do que seja bom ou mau para os homens, leva 

a uma situação em que aqueles que têm o poder de impor tal definição oprimem os que dela 

discordam. Conseqüentemente, a definição de “bom” e “mau” dependerá dos valores 

adotados por aqueles que fazem tal definição, o que inibe ou impede a liberdade individual. 

• A lei moral, ou seja, o dever agir da maneira mais correta possível, é a maior certeza que o 

homem possui. Assim, somente quando nossas ações nascem do dever, e se executa por 

amor ao dever, tal associação é chamada de moral. Há aqui a lei fundamental buscada por 

Kant, essa norma inviolável que produz no homem o remorso ou a consciência de haver 

agido respectivamente de maneira errada ou correta. 
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• Levando-se em consideração a moral, o homem também adquire a consciência de que, 

agindo erroneamente, irá trazer o caos à sociedade. O dever é definido como “a necessidade 

de uma ação por respeito à lei”, lembrando-se sempre de que tal ação será feita com amor 

pelo homem porque será uma ação moral. 

• A liberdade externa e a autonomia. A liberdade, em Kant, é a liberdade de agir segundo 

leis. As leis descrevem relações de causa e efeito. Portanto, os homens são livres quando 

causados a agir. Como se resolve o paradoxo? Nos seres racionais a causa das ações é o seu 

próprio arbítrio (por oposição ao mero desejo ou inclinação que não são objetos de escolha). 

• Portanto, a liberdade é a ausência de determinações externas do comportamento. Esse é o 

conceito negativo de liberdade. Já a liberdade positiva é vista por Kant como autonomia, ou 

seja, a propriedade dos seres racionais de legislarem para si próprios. Devido ao imperativo 

categórico, a legislação racional é por sua própria natureza uma legislação universal, que por 

sua vez se referem às leis morais. Conseqüentemente, liberdade e moralidade são 

indissociáveis. 

• A liberdade. O domínio sobre nós mesmos nos é dado pela razão, e não pelo sentimento, 

por melhor que este seja, já que todo impulso, instinto e sentimento será sempre, em última 

instância, subordinado à razão. Somente ao agir moralmente é que o indivíduo chega à 

situação de cidadão, porque tal situação exige a livre aceitação da lei moral. 

• Para Kant, “a liberdade é uma noção metafísica que teoricamente não pode ser demonstrada, 

porque seria conhecer o absoluto”. No entanto, na prática somos livres, porque se não 

fôssemos, não se explicaria a consciência do dever. A liberdade não precede ao dever; ao 

contrário, é uma conseqüência do dever, porque sem liberdade o imperativo categórico seria 

um absurdo. A existência de tal imperativo em nós mesmos só tem sentido quando temos a 

possibilidade de satisfazê-lo, ou seja, quando somos livres para segui-lo. A doutrina moral 

de Kant, portanto, se define como uma ética do dever. 

• Conseqüentemente, Kant admite a existência de Deus e a imortalidade da alma. A razão 

exige necessariamente o prêmio ou o castigo futuro por nossas ações; sem Deus, não seria 

possível dar-se penas e recompensas. O acesso ao mundo metafísico, que nos havia sido 

negado pelo conhecimento teórico, é-nos oferecido pela liberdade, a partir do momento em 

que a lei moral aceita o imperativo categórico – livremente seguido – como motivo e 

finalidade de nossas ações. 

• A doutrina do direito. O direito é “o corpo daquelas leis suscetíveis de tornar-se externas, 

isto é, externamente promulgadas”. Toda e qualquer lei impõe deveres; mas o cumprimento 

desses deveres pode ou não ser coativamente exigido. No primeiro caso, trata-se de leis 

morais; no segundo, de normas jurídicas. Nesse argumento, a moral abrange o direito. Pode-
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se esperar que a vontade interna do indivíduo seja refletida na lei – no direito – externa ao 

indivíduo, mas tal relação não é obrigatória. 

• Kant afirma que o direito é um ordenamento da razão, que abarca o conjunto dos feitos 

humanos passíveis de coerção. Apóia-se na legalidade da conduta e se separa moralmente 

desta legalidade. Seu objetivo é coordenar de maneira conjunta a liberdade de cada um 

com a liberdade dos demais. 

• Quanto aos deveres morais, os homens são responsáveis perante si mesmos; na esfera 

jurídica, são responsáveis perante os demais. A liberdade moral se alcança pela eliminação 

dos desejos e inclinações que impedem a adequação da conduta aos comandos da razão; a 

liberdade jurídica consiste em não ser impedido externamente de exercer seu próprio 

arbítrio. 

• O Direito não se refere às regras que nos conduzem ao bem absoluto, como objetiva a moral, 

mas sim ao bem relativo do homem. Ou seja, o Direito levará em consideração as relações 

externas e recíprocas de um homem com os demais, porque ele se manifesta nos atos 

externos do homem. Segundo afirmação de Kant, o Direito se resume ao “respeito mútuo da 

liberdade de todos os homens que vivem na sociedade civil”. Liberdade e Direito estão, 

assim, em direta relação: um ato será legal quando respeita a liberdade dos demais, 

permitindo que a liberdade pessoal de um indivíduo coexista com a liberdade pessoal dos 

outros. 

• O Direito Natural. A liberdade é o único direito primitivo do homem, é aquele que existe 

justamente pelo fato de ser um homem, já que na liberdade estão contidos todos os demais 

direitos naturais. 

• O que aflige Kant é o seguinte: qual é o princípio da legislação que ordena as relações 

interpessoais segundo a justiça? Tal princípio é o seguinte: “Age externamente de tal 

maneira que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um segundo 

uma lei universal”. 

• A relação jurídica diz respeito, antes de tudo, à relação externa com o outro, e no ato 

jurídico não interessa saber qual é a pretensão interna de cada um. Declaradas as pretensões, 

a justiça da transação não se avalia pelos benefícios que cada um tira dela: O que importa é a 

forma do ato jurídico, ou seja, a conformidade a uma norma que se aplica a todos, e cujo 

princípio (ou juridicidade) está em garantir aos dois contratantes o livre uso dos seus 

arbítrios. Em outras palavras: segundo Kant, a sociedade se organiza conforme a justiça, 

quando, nela, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, contanto que não interfira na 

liberdade dos demais. 
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• O direito, como legislação constitutiva da sociedade justa e matéria por excelência da 

atividade política, realiza, no plano das relações sociais, aquilo que constitui essencialmente 

o homem: a liberdade, tanto no sentido negativo quanto positivo do termo. 

• O direito natural kantiano tem como base uma verdadeira ética social: “O direito natural 

vem a ser o conjunto de princípios universais, absolutos, perfeitos e imutáveis, derivados da 

razão humana, que regem a conduta do homem de acordo com o imperativo categórico”. 

Kant é fortemente influenciado por Rousseau no que diz respeito à garantia da liberdade 

individual. 

• Kant põe a moralidade muito acima da ciência, e é na moralidade que reside a dignidade 

humana: o homem é um cidadão digno porque é moral. Se o homem fosse só fenômeno, se 

encontraria submetido ao determinismo, como tudo que pertence à natureza; é o fato de ser 

um ser livre e, conseqüentemente, moral, que faz com que o homem se aproxime de Deus, 

deixando de participar apenas do mundo dos fenômenos e indo em direção ao mundo 

metafísico. 

• Kant fez uma primeira divisão geral do Direito, diferenciando o direito natural, que compete 

a cada um por natureza (a liberdade), e o direito adquirido (positivo), que tem seu princípio 

na vontade do legislador e que vem a cada um por um ato jurídico. 

• As normas jurídicas são universais; elas obrigam a todos, independentemente de condições 

de nascimento, riqueza etc. Quem viola a liberdade de outrem ofende a todos os demais, e 

por todos será coagido a conformar-se à lei e compensar os danos causados. A coerção é 

parte integrante do direito; a liberdade, paradoxalmente, requer a coerção. 

• Duas são as condições para o uso justo da coerção. A primeira é a seguinte: “Se um certo 

exercício da liberdade é um obstáculo à liberdade [de outrem] segundo as leis universais 

[isto é, se é injusto], então o suo da coerção para opor-se a ele (...) é justo”. A segunda 

decorre da universalidade das leis violadas: a coerção só é justa quando exercida pela 

vontade geral do povo unido em uma sociedade civil. 

• Direito privado e direito público. O direito privado já existe no estado de natureza e 

corresponde aos direitos naturais, enquanto o direito público é o direito criado pelo 

legislador. A distinção kantiana entre direito privado e público ressalta a existência, no 

estado de natureza, de um certo tipo de sociabilidade natural derivada da racionalidade 

humana: “O estado de natureza não é oposto e contrastado ao estado de sociedade, mas à 

sociedade civil, porque no estado de natureza pode haver uma sociedade, mas não uma 

sociedade civil”. 

• O direito privado: a fundamentação jurídica do “meu” e do “teu”. O que irá diferenciar 

o estado de sociedade da sociedade civil é a distinção entre a posse física e a posse 
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inteligível. A posse jurídica corresponde a esta última: ter direito a um objeto significa que o 

uso do que é meu por outra pessoa, mesmo quando eu não o esteja utilizando, constitui uma 

ofensa. A posse empírica, por sua vez, é fortuita e baseada na vontade unilateral do 

possuidor. É necessário pensar que, originalmente, todos têm a posse coletiva de todos os 

bens (a posse física), e que a base legal da posse individual é o ato da vontade coletiva que a 

autoriza. 

• Isso mostra que, no estado de natureza, os homens não se relacionam apenas segundo a 

força de cada um. Se assim fosse, não haveria posse jurídica (inteligível). No entanto, como 

o estado de natureza é instável, a posse é sempre provisória. Para que seja definitiva, deve 

ser garantida por uma autoridade superior. 

• A constituição da sociedade civil e o direito público. O direito público é o direito positivo, 

emanado do legislador para a regulação dos negócios privados e das relações entre a 

autoridade pública e os cidadãos. Os indivíduos que se relacionam em conformidade com 

leis publicamente promulgadas constituem uma sociedade civil, a qual se denomina estado. 

• A transição à sociedade civil é um dever universal e objetivo, porque decorre de uma idéia a 

priori da razão. A passagem do estado de natureza para a sociedade civil é um imperativo 

moral: o estado civil é a realização da idéia de liberdade tanto no sentido negativo como 

positivo. 

• A negação do direito de resistência ou de revolução. Kant afirma que a base da 

legitimidade é o consenso, mas o consenso é entendido como suposto teórico necessário. 

Com isso, a latitude de interpretação do fenômeno em uma situação concreta qualquer é 

infinita. Se há estado, há consenso. Da mesma maneira, se o contrato é uma idéia, todos os 

estados existentes nela se fundamentam, por imperfeitos que sejam. Em conseqüência, os 

cidadãos não podem opor-se aos seus governantes em qualquer hipótese. A teoria kantiana 

da obrigação política, vinculada à sua concepção apriorística do contrato, estabelece o dever 

de obediência às leis vigentes, ainda que elas sejam injustas. Os cidadãos, portanto, não 

podem se rebelar contra seus governantes, já que a lei é uma criação a priori da razão e, 

como tal, é inviolável. 

• Há três argumentos utilizados por Kant para a impossibilidade de revolta contra o estado: 

o Se há estado, ele contém um princípio de ordem segundo leis, e, por pior que seja, 

deve ser resguardado, porque representa um progresso em direção ao estado ideal. 

o Nenhuma constituição pode outorgar ao povo o direito à revolta, sob pena de 

contradizer-se a si própria. Portanto, a revolta é ilegal. 
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o A possibilidade ou impossibilidade de que uma lei seja justa se avalia por referência 

aos princípios racionais do direito, e não à efetiva manifestação popular sobre a 

questão. 

• Diferenças entre a moral e o direito. Kant considerava que os conceitos da moral e do 

direito têm um caráter de universalidade, já que para ele a verdadeira ciência do direito é o 

conhecimento sistemático do direito natural – que jamais poderá ser extraído da experiência, 

apenas da razão prática – porque só ela nos proporciona o critério geral para distinguir o 

justo do injusto. Segundo palavras de Kant, um direito baseado somente na experiência, 

deixando de lado a faculdade racional, seria “a cabeça da fábula de Fedro, que pode ser 

charmosa, mas tem o inconveniente de não ter senso”. 

• No domínio da moral e do direito, no entanto, existem antagonismos que não se referem 

precisamente à qualidade dos conceitos, já que ambos impõem regras categóricas e 

universais. A diferença entre ambos está nos motivos baseados nos quais o homem se 

inspira. Assim, na moral, o motivo determinante da ação é sempre a noção do dever; no 

direito, ao contrário, o motivo determinante para a conduta humana é a coexistência da 

própria liberdade do indivíduo com a liberdade dos demais, de onde resulta que a moral 

estende seu império a todos os atos do homem, sejam internos ou externos, enquanto o 

direito, ao contrário, só impera nos atos externos do homem, porque só estes podem impedir 

a coexistência da liberdade recíproca. Outra diferença é a de coação: a moral não pode ser 

sempre coagida, visto que não é sempre posta em prática, enquanto o direito tem 

possibilidade de coagir e ser coagido porque se refere explicitamente a atos públicos. 

• O estado. Para Kant, o estado é uma instituição de caráter jurídico cuja função essencial é 

assegurar a liberdade dos indivíduos, e não procurar o bem-estar material dos mesmos. 

Assim, o estado é uma “multidão de homens sujeitos a leis jurídicas”, a qual deverá também 

ser entendida como “uma associação em virtude de um contrato no qual intervém a vontade 

de todos”. O contrato é, portanto, um pressuposto ideal do estado, que deve ser organizar 

como uma síntese da liberdade humana. Kant também aceita, como seus precursores (Locke, 

Montesquieu e Rousseau) a separação dos poderes. Caberá ao estado assegurar que todos os 

cidadãos desfrutem de seus direitos, sem imiscuírem-se nos interesses particulares e 

individuais dos demais. “Um estado poderá ser considerado estado de direito quando tiver 

assegurado a liberdade de todos os seus súditos”. 

• O estado liberal. Kant concebe o estado como um instrumento necessário da liberdade de 

sujeitos individuais. A autonomia deduz-se da liberdade negativa, e a preserva e garante. A 

liberdade como não impedimento no estado de natureza é precária, e requer o exercício da 
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autonomia. É necessário que as leis sejam publicamente promulgadas, manifestando a 

disposição de todos e de cada um de viver em liberdade. 

• No sistema kantiano, nega-se às autoridades públicas o dever e o direito de promover a 

felicidade, o bem-estar ou, de modo geral, os objetivos materiais da vida individual ou 

social. A razão disso é a seguinte: a legislação deve assentar sobre princípios universais e 

estáveis, ao passo que as preferências subjetivas são variáveis de indivíduo a indivíduo e 

mudam com o passar do tempo. Além disso, a ninguém é dado o direito de prescrever a 

outrem a receita de sua felicidade. Ao estado, portanto, incumbe promover o bem público, 

que é a manutenção da juridicidade das relações interpessoais. 

• “O bem público, que deve ser atendido acima de tudo, é precisamente a constituição legal 

que garante a cada um sua liberdade por meio da lei. Com isso, continua lícito a cada um 

buscar sua felicidade como lhe aprouver, sempre que não viole a liberdade geral em 

conformidade com a lei e, portanto, o direito dos outros consorciados”. 

• O estado pode ajudar as pessoas em apenas duas situações: 

o Quando o indivíduo não tiver condições de viver por seus próprios meios. 

o Quando o estado precisa ajudar porque ele quer garantir a si mesmo como entidade. 

• A cidadania. Quando unidos para legislar, os membros da sociedade civil são denominados 

cidadãos. Estes têm como características a autonomia, a igualdade e a independência. No 

entanto, Kant distingue entre cidadãos ativos e cidadãos passivos, sendo estes últimos 

aqueles que vivem sob a proteção ou sob as ordens de outrem, como os empregados, os 

menores e as mulheres. No entanto, ele permite a passagem de cidadão passivo para cidadão 

ativo. 

• A república. A melhor forma de estado é a república. Seus atributos são deduzidos de 

princípios a priori, e não inferidos de observações empíricas. A república tem duas 

características principais: 

o A lei é autônoma, isto é, manifesta a vontade do povo, e não a vontade e indivíduos 

ou grupos particulares; 

o Cada pessoa tem a posse do que é seu definitivamente, visto que pode valer-se da 

coação pública para garantir seus direitos. 

• O princípio da constituição republicana é a liberdade; nela se conjugam a soberania popular 

(a vontade legislativa autônoma) e a soberania do indivíduo na esfera juridicamente limitada 

dos seus interesses e valores particulares. 

• A república é a melhor constituição do ponto de vista do modo de funcionamento da 

sociedade, independentemente de quem governa, ou seja, não importa se é uma monarquia, 

uma aristocracia ou uma democracia. A república opõe-se ao despotismo, não à monarquia. 



Filosofia Geral e Jurídica – Prof. Matheus Passos Silva 

O princípio político do republicanismo é a separação entre os poderes executivo e 

legislativo, enquanto no despotismo os dois estão associados nas mãos da mesma pessoa. 

• Para que se preserve a liberdade política, é necessário que a esfera pública mantenha-se 

rigorosamente imune a influências particulares ou privadas – ausência de revolução. O 

legislativo emite puros comandos universais, ou leis. O executivo, ele mesmo submetido às 

leis, não pode legislar; ele executa os comandos gerais em situações cambiantes, por meio 

de decretos e regulamentos. O judiciário aplica a lei a casos individuais após julgamento 

pelo júri. 

• O poder do estado é mediado por instituições políticas; essas instituições são 

necessariamente representativas, porque a soberania já não se encontra encarnada em uma 

só pessoa, em um só órgão do estado, em uma só classe. Se a vontade geral se compõe de 

várias partes, é evidente que sua unidade só pode ser representada. 

• As eventuais reformas que se façam necessárias no corpo político devem ser feitas pelo 

soberano, por meio do poder legislativo, e só por ele. A revolução, por seu lado, altera, ou 

substitui a constituição pela via direta da insurreição popular; as reformas, por outro, são 

introduzidas pelos poderes estabelecidos, por via institucional, mesmo que envolvam a 

deposição do chefe do executivo. 

 


