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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa consiste em discutir a relação entre as ideias pedagógicas de
Kant e a sua concepção de “agir moral”. Trata-se, a rigor, de acompanhar a leitura da preleção
de Kant, intitulada  Sobre a pedagogia (1803), a propósito da educação como condição sine
qua non para o desenvolvimento humano, e os efeitos dessa leitura na sua concepção de agir
moral como determinação livre e racional do indivíduo autônomo. Neste sentido, o primeiro
momento da monografia dedica-se a apresentar o papel pedagógico da noção de “disciplina”
para a compreensão da formação do caráter moral em Kant. Num segundo momento, analisa-
se  a  concepção  kantiana  de  liberdade  como  fundamento  do  agir  moral  a  partir  da  obra
Fundamentação da metafísica dos costumes (1785). Por fim, procura-se indicar a importância
da  noção  de  disciplina  e  do  processo  formativo  para  a  compreensão  da  liberdade  como
autonomia.

Palavras-Chave: liberdade, obrigação moral, disciplina, moralização, Kant.



ABSTRACT

This monography investigates the relation between Kant's pedagogical ideas and his
conception of "moral acting".This paper aims to determine if there is a necessary connection
between the author's conception of education as an essencial condition to human development
and his  conception  of  moral  acting  as  free  and racional  determination  of  an autonomous
individual. The first chapter investigates Kant's conception of "discipline" and its pedagogical
purposeon  the  formation  of  the  moral  caracter,  as  presented  in  the  book  “About  the
pedagogy”. The second chapter analyzes the kantian conception of freedom as the foundation
of moral acting, as expressed in the book Groundwork of the metaphysics of the morals. To
conclude,  we  shall  highlight  the  importance  of  the  concept  of  discipline  and  the  moral
education to understand freedom as autonomy.

Keywords: freedom, moral obligation, discipline, moralization, Kant
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INTRODUÇÃO

Em sua filosofia moral, Kant pressupõe ser possível conceber ações morais de forma

independente de condicionamentos psicológicos (tais como os sentimentos de benevolência) e

de quaisquer inclinações, circunstâncias empíricas e condicionamentos particulares.  Porque

nossas  ações  são,  na  maioria  das  vezes,  interessadas  em  função  de  inclinações  e

circunstâncias, ações morais seriam aquelas realizadas em contraposição a essas inclinações,

circunstâncias e interesses. Mas o que, afinal, poderia conferir valor moral às ações humanas,

segundo Kant? E ainda, por que concebê-las de forma tão específica?

Para Kant, ações morais devem ser ações necessariamente boas, no sentido de serem

ações corretas e decorrentes de princípios racionais. São pensadas a partir de uma perspectiva

puramente inteligível. Neste caso, isto significa que são pensadas a partir de sua possibilidade

e não de uma factibilidade empírica. É precisamente isto que confere a estas ações o caráter

racional  e a possibilidade de serem tomadas enquanto  necessariamente boas. Pelo caráter

racional  e  necessário,  são  ações  que  deverão  ser  executadas  em  qualquer  situação.  Por

exemplo,  as  ações  morais  de  não matar  ou  não roubar  são ações  que independeriam de

alguma disposição de ânimo, do sentimento ou de objetivo específico que se possa ter em

mente para serem consideradas como boas.

Não está, pois, o valor moral da ação no efeito que dela se aguarda; logo,
tampouco em qualquer princípio da ação que precise tomar seu motivo do
efeito que é aguardado. Pois todos esses efeitos (o estado aprazível em que
nos  encontramos  e  até  mesmo a  promoção da felicidade alheia)  também
poderiam ser  produzidos  por  outras  causas,  e  não  seria  preciso,  pois  da
vontade de um ser racional, na qual, não obstante <e na qual> apenas, pode
ser encontrado o bem supremo e incondicional (KANT, 2009, p. 127).

Conceber as ações humanas de forma independente de sentimentos ou de condições

particulares  significa  dizer  que  tais  condicionamentos  não  são  necessários  para  que  um

indivíduo seja  motivado  a agir moralmente. Desta forma, a motivação moral em Kant não

provém de interesses subjetivos ou de condicionamentos empíricos. Ser moral é, portanto, ser

capaz de não matar uma pessoa que provocou em mim uma enorme raiva, de não roubar para

enriquecer, ou de ajudar alguém em necessidade sem o desejo de fazê-lo, pois a motivação

para agir moralmente é  livre de sentimentos ou condições particulares. Mas de onde, afinal,

vem esta motivação? Como é possível que ela seja livre dos meus desejos e interesses, e ainda

assim determinar a minha ação?
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Ao tentar responder às questões colocadas acima, Kant desenvolve noções complexas

de  liberdade  e  principalmente  de  obrigatoriedade.  Ao  empreender  um  esforço  para  nos

determinar  enquanto  agentes  livres,  isto  é,  enquanto  passíveis  de  agir  moralmente

independentemente  de  impulsos,  desejos,  condições  particulares  etc.,  o  filósofo  imputa  à

razão a origem da motivação para agir. É a motivação racional e livre que nos torna agentes

morais. No contexto moderno e kantiano, razão e desejo são conceitos antagônicos, sendo o

primeiro aquilo que diz respeito ao intelecto e ao pensamento lógico, e o segundo o que diz

respeito à sensibilidade e à natureza do ser humano. A razão é a faculdade que nos coloca

superiores à natureza,  uma vez que nos permite compreendê-la e determinar a sua ordem.

Também nos permite pensar além dos limites que a natureza nos impõe1. A razão é capaz de

providenciar  a  motivação  de  que  precisamos  para  agir  de  acordo  com  o  que  é  moral.

Entretanto, uma questão central permanece: por que agir de tal forma, se essas ações podem

ir  contra  nossos  próprios  interesses  e  prazeres? Teremos  aqui  a  complexa  noção  de

obrigatoriedade: porque agir moralmente é um dever. Kant compreende que não somente a

motivação para agir moralmente provém da razão, mas também a determinação do que é uma

ação moral ou não. A razão assume a forma de uma lei, responsável por esta determinação e

nos coloca o dever de agir de acordo com ela. Em seu livro A filosofia crítica de Kant, Gilles

Deleuze apresenta essa ideia de maneira emblemática, ao dizer que “a lei moral é a lei da

nossa existência inteligível, isto é, da espontaneidade e da causalidade do sujeito como coisa

em si.” (DELEUZE, 1994, p. 38) 

Na tentativa de pensar a imputabilidade da obrigatoriedade às ações morais, Kant faz

surgir  ainda  muitas  questões:  por que agir  de acordo com este  dever  racional?  Não seria

preferível meramente  ignorar  este  dever  e  agir  de acordo com meus desejos  e  interesses

particulares? Em que se baseia a suposta obrigatoriedade desta lei? Este problema configura,

em  parte,  investigar  a  concepção  kantiana  de  liberdade,  pois  mesmo  ao  partirmos  da

concepção de que ser um agente livre se configura em não depender de motivações naturais

para agir, a questão acerca de como eu, de fato, exerço a minha liberdade se destaca. Posso ter

motivações racionais para agir, mas sendo também determinado por desejos e impulsos, por

que  e  como  me  emanciparia  destes  últimos?  Embora  esta  questão  possua  implicações

1Para  Kant,  a  razão  é  capaz  de  produzir  o  que  ele  chama  de  ideias.  As  ideias  são  conceitos  puramente
transcendentais, isto é, excedem os limites impostos pela sensibilidade. São exemplos de ideias os conceitos de
“Deus”  e “alma”.  O fato de a razão ser  capaz  de  pensar esses  conceitos  faz dela independente dos limites
impostos pela sensibilidade e, portanto, de certa forma, nós mesmos independentes destes limites em um âmbito
até mesmo prático: somos capazes de pensar ações incondicionadas. Este problema deriva de conclusões de sua
primeira obra crítica e, por conta disso, não o abordaremos aqui.
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metafísicas2,  nesta  pesquisa  a  proposta  é  a  de  investigar  suas  implicações  práticas,

perguntando, de modo enfático: existem, afinal, condições empíricas para o agir moral?

O  problema  acima  pode  parecer  contraditório,  uma  vez  que  Kant  se  esforça  por

estabelecer a incondicionalidade das ações morais. No entanto, essa incondicionalidade se dá

na tentativa de fundamentação de sua moral, ao pensarmos em nós como seres  puramente

racionais. Porém, quando pensamos em nós mesmos enquanto agentes submetidos também a

desejos, além de submetidos à lei da razão, qual é o caminho para o agir moral? Existem

condições ou elementos necessários para que orientemos nossas ações de acordo com esta lei?

Conforme  antevisto  pelas  reflexões  precedentes,  esta  investigação  terá  como

necessidade analisar  a relação entre a liberdade e a orientação prática em Kant.  Uma das

nossas hipóteses é a de que suas preleções sobre educação irão nos oferecer a oportunidade de

formular o caminho para investigarmos essa relação. Conforme veremos, Kant refletiu sobre a

possibilidade de que processos e condições empíricas afetem a razão ao longo de uma vida,

diferenciando-se  na  passagem da  infância  para  a  fase  adulta.  Ele,  então,  nos  conduz aos

conceitos de “disciplina” e “moralização”, conceitos fundamentais para a compreensão dos

processos educativos observados e teorizados em suas preleções. Partindo do pressuposto de

que para agir moralmente é necessária a formação do caráter moral no indivíduo, Kant alega a

importância  de uma educação que discipline,  acostumando o indivíduo a viver sob regras

heterônomas. O indivíduo deverá ter desenvolvida sua capacidade de agir segundo máximas

que estejam de acordo com a lei moral. Além disso, orientado pela tentativa de conciliar a

ideia  de liberdade com a de coação,  Kant propõe ao processo da moralização a tarefa de

estimular e orientar o indivíduo a pensar por si próprio. Toda essa relação entre coação e

moral, ou entre educação e liberdade no pensamento de Kant, foi exemplarmente colocada

pelo filósofo Slavjoj Zizek. Ele escreve:

Para  Kant,  assim  como  Rosseau,  o  maior  bem  moral  é  viver  uma  vida
plenamente autônoma, como agente livre e racional, e o pior mal é a sujeição
à vontade de outrem. Entretanto, Kant tem que admitir que o homem não
emerge  espontaneamente  como  um  agente  livre  e  maduro;  isso  ocorre
somente através de um árduo processo de amadurecimento sustentado por

2As implicações metafísicas desta questão e da questão da liberdade em Kant se dão, entre outros fatores, a
partir da concepção de ser humano adotada pelo filósofo. Devido à aplicação de seu idealismo transcendental a
esta concepção, Kant compreende que somos seres racionais, por um lado, e empíricos, por outro (DALBOSCO;
EIDAM,  2009).  Enquanto  seres  racionais,  somos  livres  das  condições  e  limites  da  sensibilidade;  enquanto
empíricos,  porém, estamos submetidos a estas.  Esta distinção se trata,  afinal,  de uma distinção  de natureza
ontológica? Como se dá, então, a fundamentação da liberdade no que diz respeito à factibilidade das ações que
executamos? É possível  agir moralmente, isto é, causar um efeito no plano empírico que tenha como causa
somente a nós mesmos? Problemas desta natureza foram trabalhados por autores como D. Henrich , H. Allisson,
entre outros, e configuram grande relevância para a compreensão, interpretação e crítica da obra kantiana. Como
já dito, porém, esta não é a perspectiva que se pretende explorar na presente pesquisa. 
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uma disciplina e educação rigorosas, que são necessariamente vivenciadas
pelo  sujeito  como  algo  imposto  à  sua  liberdade,  como  coerção  externa.
(ZIZEK, 1980, p. 169) 

O fio condutor das palavras acima tem impacto sobre o que investigaremos a seguir.

Orientada  pelos  questionamentos  colocados  até  aqui,  pretendo  analisar  alguns

elementos  da  filosofia  prática  de  Kant,  sem  reduzir  a  investigação  ao  seu  aspecto

transcendental.  Sustentarei  a  hipótese de que,  embora não tenha dedicado à educação um

papel  central  em seu  sistema filosófico,  Kant  entendia  que  o  agir  moral  pressupunha  os

processos educativos por ele teorizados. Mais precisamente, defendo que para Kant, sem ter

sido disciplinado e formado a partir de uma educação moral, um indivíduo dificilmente seria

capaz de agir moralmente. Para defender tal hipótese, investigarei, em um primeiro momento,

a  concepção  kantiana  de  educação.  Esse  intento  ocorrerá  a  partir  da  sua  obra  Sobre  a

Pedagogia  (1803).  Destacarei  o  importante  papel  dos  processos  da  “disciplina”  e  da

“formação do caráter moral” para o desenvolvimento de um indivíduo livre e racional. Em um

segundo momento,  analisarei  a  concepção  kantiana  de agir  moral  e  de liberdade  na obra

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), a fim de demonstrar o caráter racional e

necessário  da  liberdade  no  que  diz  respeito  à  capacidade  de  agir  moralmente.  Por  fim,

pretendo relacionar  as  duas  obras,  elucidando como é possível  afirmar  que,  para  Kant,  a

educação é uma condição necessária para conceber indivíduos autônomos e, portanto, capazes

de agir moralmente.
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1 EDUCAÇÃO EM KANT A PARTIR DA OBRA SOBRE A PEDAGOGIA

Neste capítulo, investigaremos os elementos pedagógicos da filosofia kantiana, a partir

da obra Sobre a Pedagogia. Faremos, em primeiro lugar, a devida contextualização da obra,

compreendendo os debates de natureza tanto filosófica, quanto pedagógica, que fizeram parte

da  sua  época.  Em  seguida,  analisaremos  as ideias  centrais  contidas  na  obra,  tanto  da

perspectiva  de  seu caráter  teleológico  e  cosmopolita,  quanto  dos  processos  educativos

teorizados por Kant. Por fim,  investigaremos a relação entre dois processos, a saber, o de

disciplina  e  o de formação do caráter,  na intenção de explicitar o caráter  coercitivo  e  ao

mesmo tempo emancipador da educação.

1.1 Educação à época de Kant: das noções de Erziehung e Bildung.

Ao pensar problemas pedagógicos, de um ponto de vista filosófico, a partir de autores

alemães, dois conceitos são especialmente importantes: o de Erziehung e de Bildung. Porém,

apenas  no século XIX, estes  conceitos  começam a ganhar significados mais  precisamente

distintos.  O  primeiro  refere-se  à  educação  no  sentido  de  cultivo,  isto  é,  de  colocar  em

evidência as capacidades do indivíduo a partir da cultura de uma sociedade em específico,

como uma educação nacional. Em geral, o termo  Erziehung designa a educação a partir do

ponto de vista do Estado e das necessidades de uma sociedade em específico. O conceito de

Bildung, por sua vez, refere-se à educação para além destas fronteiras, possuindo um caráter

racional e, principalmente, universal. A Bildung considera a educação a partir de um ponto de

vista cosmopolita. 

As discussões presentes na obra Sobre a Pedagogia, de Kant, porém, pertencentes ao

século XVIII, estão inseridas em um contexto em que estes conceitos são ainda recentes nas

discussões filosóficas e, portanto, imprecisos. Os problemas filosóficos referentes à educação

estão apenas começando a ganhar destaque,  por meio do debate acerca do Esclarecimento

(Aufklärung).  E,  ainda,  o  objetivo  deste  debate  era  fundamentar  princípios  teleológicos

cosmopolitas,  sendo  os  conceitos  pedagógicos  apenas  um meio  para  tal.  Desta  forma,  a

preocupação  central  era  com “a  legitimidade  de  uma destinação  para  a  espécie  humana”

(LEMOS, 2015, p. 24) e não com as discussões pedagógicas em si. 

Como afirma Lemos: “os princípios cosmopolitas esclarecidos investiram os conceitos

de Bildung e Kultur no sentido do cumprimento desse destino e, para isso, condicionaram o

problema da  educação à  urgência  de  uma ordem política”  (LEMOS, 2015,  p.  24).  Nesta
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época, o conceito de Kultur era concebido enquanto um sinônimo do conceito de Erziehung,

ambos referentes à educação em um sentido de formação cultural. Assim, há uma imprecisão

acerca destes conceitos na referida obra. Lemos aponta: “[…] o termo escolhido por Kant para

educação  é,  quase  sempre,  Erziehung,  que  aí  está  associado,  semanticamente,  ao  caráter

intersubjetivo, social, do processo de formação dos indivíduos, tendo em vista o horizonte da

cultura  em que estão  inseridos.”  (LEMOS, 2015,  p.  26).”  Esta  preferência  se  dá,  explica

Lemos, devido à relevância deste conceito para a pedagogia alemã a partir da perspectiva do

Philantropismus, o principal movimento pedagógico que estava de acordo com a teleologia

cosmopolita do Esclarecimento (LEMOS, 2015, p. 26). Já o termo Bildung “aparece ao longo

da pedagogia de Kant frequentemente relacionada à educação negativa [...].” Porém, como já

mencionado:

De fato, as diferenças aqui nem sempre são muito claras, e se  Erziehung é
tido,  na  maior  parte  do  texto,  como  a  expressão  central  da  Pedagogia
esclarecida,  termos  como  Kultur,  Edukation,  Bildung,  Unterweisung,
Disziplin,  Unterhaltung e outros são utilizados sem grande rigor conceitual
para substituí-lo.” (LEMOS, 2015, p. 27).

Embora  não faça  parte  de nosso  objetivo  nesta  pesquisa  nos  aprofundarmos  neste

debate,  é  importante  mencioná-lo,  pois  a  obra  principal  que  estudaremos  estava  inserida

precisamente em meio a estas discussões. Além disso, as concepções kantianas a respeito da

educação contribuíram com a evolução desta discussão.

1.2 Elementos filosóficos da obra Sobre a Pedagogia

A obra  de  Kant  a  ser  investigada  neste  capítulo  chama-se  Sobre  a  Pedagogia.  O

conteúdo  desta  obra  trata  do  material  utilizado  por  Kant  para  lecionar  pedagogia  na

Universidade  de Königsberg,  nos semestres  de inverno de 1776-7,  1783-4 e  1786-7 e no

semestre  de verão  de 1780.  Embora  seja  uma obra de  publicação autorizada  por  Kant,  é

importante apontar que o material não foi organizado para publicação pelo próprio filósofo,

mas sim por seu aluno, Friedrich Theodor Rink.3 Kant não dedicou à pedagogia a mesma

atenção que o fez às suas três grandes críticas, porém, veremos a seguir que o filósofo atribuía

um importante papel à educação. 

3Por  conta  deste  fato,  existem problemas  referentes  à  autenticidade  de  parte  da  obra.  Estes  problemas  de
natureza  filológica  são  abordados  por  autores  como  Weisskopf,  Peter  Kauder  e  Wolfgang  Fischer.
(DALBOSCO; EIDAM, 2009). Não abordarei, porém, problemas desta natureza na presente pesquisa.
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É por meio da educação que, segundo Kant, o homem deixa de ser meramente um

animal entregue às dimensões selvagens de sua natureza. Ao aprimorá-las, ele desperta o que

possui  de  efetivamente  humano.  Neste  ponto,  defende  a  ideia  de  que  uma  “teoria  da

educação” torna-se importante para se chegar ao conceito de educação perfeita, o que, por sua

vez,  levaria  a  uma  humanidade  perfeita4.  Perfeições  enquanto  fins  possíveis  de  serem

alcançados, implicando a necessidade de conceitos claros e determinados. Kant afirma:

Existem  muitos  germes  na  humanidade,  e  é  tarefa  nossa  desenvolver
proporcionadamente as disposições naturais e desenvolver a humanidade a
partir dos seus germes e fazer que o homem alcance a sua destinação. Os
animais realizam-na por si e sem a conhecerem. O homem tem primeiro de
procurar alcançá-la, mas tal não pode suceder, se não tiver um conceito de
sua destinação. É totalmente impossível atingir tal destinação considerando
apenas o indivíduo” (KANT, 2012, p. 13-14).

No contexto da introdução à obra Sobre a Pedagogia, a passagem acima se refere ao

conceito de humanidade,  mas é prudente tomá-la como aplicável,  também, ao conceito de

educação.  O  ponto  central  consiste  em  afirmar  que  é  preciso  aprimorar  os  conceitos  de

humanidade  e  de  educação  perfeitos,  para  que  se  possa,  então,  percorrer  o  caminho  de

alcançá-los na experiência:  “Primeiro,  a nossa ideia tem de ser correcta e então,  por mais

obstáculos que surjam no caminho da sua execução, não é de todo impossível [alcançá-la]”.

(KANT, 2012, p. 13). O conceito de educação parece já estar ao menos esboçado: 

Talvez  que  a  educação  se  torne  sempre  melhor  e  que  cada  geração
subsequente dê um passo em direcção ao aperfeiçoamento da humanidade;
pois,  por  detrás  da  educação,  aloja-se  o  grande  segredo da  perfeição  da
natureza humana. De agora em diante, tal pode acontecer. Pois só agora se
começa  a  avaliar  correctamente  e  a  ver  com  nitidez  o  que  pertence
intrinsecamente a uma boa educação. (KANT, 2012, p. 12)

Ele ainda reforça a concepção de que uma boa educação é aquela que aperfeiçoa no

homem  suas  disposições:  “E  a  ideia  [ou  conceito  de  perfeição]  de  uma  educação  que

desenvolva todas as disposições naturais no homem é, sem dúvida, verdadeira”(KANT, 2012,

p.  13).  No  que  diz  respeito  à  humanidade,  porém,  ainda  não  possuímos  um  conceito

suficientemente  claro  da  completude  das  nossas  possibilidades  enquanto  seres  humanos:

“antigamente, os homens não tinham um conceito da perfeição que a natureza humana pode

4O conceito de perfeição aqui citado é concebido a partir das ideias regulativas da razão, ou aquilo que nossa
razão é capaz de pensar para além da sensibilidade: “ideia nada mais é do que o conceito de uma perfeição que
não se encontra na experiência” (KANT, 2012, p. 13). 
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alcançar. Nós próprios ainda não clarificámos totalmente tal conceito” (KANT, 2012, p. 14).

Kant  determina,  então,  algumas premissas  sobre as quais  será possível  pensar,  tanto para

aprimorar tais conceitos quanto para traçar o caminho de realizá-los, como veremos a seguir.

No que diz respeito à  humanidade,  ele acredita  que as disposições naturais  do ser

humano  são  direcionadas  para  o  bem  e,  portanto,  potencialmente  morais:  “Pois  os

fundamentos do mal não se encontram nas disposições naturais do homem. A causa do mal é

somente o não se submeter a natureza  a regras. No homem residem apenas germes para o

bem”  (KANT,  2012,  p.  17).  Uma  humanidade  com  suas  disposições  para  o  bem

completamente desenvolvidas é o mesmo que uma humanidade com “uniformidade” entre os

homens, isto é, todos agindo de acordo com os mesmos princípios:

Na educação actual, o homem não alcança a finalidade de sua existência.
Pois  quão  distintamente  vivem  os  homens!  Só  pode  ter  lugar  uma
uniformidade entre eles, quando agirem segundo os mesmos princípios, e
estes princípios se tornarem para si  outra natureza. Podemos trabalhar no
plano de uma educação mais adequada e entregar os preceitos para tal aos
vindouros, que a podem realizar a pouco e pouco. (KANT, 2012, p. 13)

O conceito de educação está, portanto, profundamente ligado ao de humanidade, pois

sem  educação,  estas  disposições  morais  do  ser  humano  são  meras  disposições.  A  esse

respeito, Dalbosco afirma: “Embora naturais, essas disposições não se desenvolvem de modo

espontâneo e naturalmente por si mesmas, devendo por isso serem provocadas pela ação de

outros homens […].”(DALBOSCO, 2009, p. 172) A finalidade da educação é encaminhar a

humanidade,  como  um  todo,  para  sua  destinação.  Desta  forma,  a  educação  não  pode

considerar apenas indivíduos, pois o processo educativo extrapola o âmbito privado (embora

este âmbito seja essencialmente importante acerca de como Kant compreende o progresso da

educação),  sendo  necessário  considerar  todos  os  indivíduos  como  educadores  de  toda  a

geração de indivíduos educandos: 

Os pais cuidam do lar,  os príncipes do Estado. Nem uns nem outros têm
como fim último a perfeição do mundo, e a perfeição a que está destinada a
humanidade e para a qual possui também as disposições. As disposições para
um plano educativo têm de se tornar cosmopolitas” (KANT, 2012, p. 17).

Nenhum bem-estar do âmbito privado é perdido por isso. Afinal, a humanidade como

um todo é composta por cada um dos indivíduos e, com a perfeição desta, vem a felicidade e

o bem-estar de todos. Sobre isso Kant afirma: 
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E será então a perfeição do mundo uma ideia que pode ser nociva ao nosso
bem-estar privado? Nunca! pois ainda que parecesse que nela algo teria de
ser sacrificado, não se estaria senão a fomentar, através dela, a melhoria do
seu estado presente. E que magníficas consequências as acompanham então!
Uma boa educação é justamente aquilo donde brota todo bem no mundo!
(KANT, 2012, p. 17) 

Além disso, o aprimorar-se da educação demanda um longo período e se dá na concretização

da educação bem executada de uma geração a outra. Kant escreve: “é apenas pelo facto de

uma geração transmitir as suas experiências e conhecimentos à seguinte e esta acrescentar

algo por sua vez e passá-lo deste modo à seguinte que pode emergir um conceito correto do

modo de educar” (KANT, 2012, p. 15). 

Pensar com cautela uma teoria da educação é, portanto, relevante e necessário. Assim

como  uma  geração  pode  elevar  as  disposições  da  próxima  sucessivamente  (sempre

aprimorando  também  o  processo  de  educação  ele  mesmo)  em  direção  a  uma  perfeição

possível, a educação mal executada pode transformar o homem em um mau educador. Mas

como chegar à concepção de um plano de educação adequado, a saber, com a finalidade de

desenvolver no homem suas disposições naturais?

Kant parte da premissa de que a educação é uma arte. E esta arte se configura em dois

tipos:  (1)  A  educação  mecânica,  que  surge  das  coisas  que  acontecem  no  presente,  sem

planejamento;  e  (2)  A educação  judiciosa,  que  é  a  educação  planejada,  uma ciência  que

formula teorias a serem executadas na prática. Consideremos o seguinte: como já apontado,

uma geração tem que se aperfeiçoar em relação à última, tanto no que tange à humanidade

quanto à educação (já que o primeiro depende do segundo). Desta forma,

Os pais já educados são exemplos segundo os quais os filhos se formam para
se guiarem. Mas, se estes se devem tornar melhores, a pedagogia tem de se
tornar uma disciplina autónoma, senão nada há a esperar dela, e alguém já
estragado na educação educa outros em vão (KANT, 2012, p. 16).

A  pedagogia,  portanto,  precisa  evoluir  para  além  do  que  já  foi  estabelecido,  do

contrário,  todo seu esforço é  perdido.  E evolui-se,  precisamente,  educando para o futuro,

tendo em vista a ideia de perfeição da humanidade, pois educar para o que se tem no presente

limita  o  desenvolvimento  das  disposições  naturais  do  homem.  Segundo  Kant,  “Os  pais

educam comumente seus filhos apenas de modo a que estes se adaptem ao mundo presente,

por mais corrompido que este possa estar. Deviam, porém, educá-los melhor, para que um
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estado futuro melhor  possa,  desse modo,  ser  produzido”  (KANT, 2012,  p.  16).  Dalbosco

afirma que

Nem  toda  arte  da  educação,  porém,  é  Pedagogia.  A  denominada  arte
mecânica, por exemplo, na qual “a educação não segue nenhum plano” (Päd,
IX, 447), não é considerada como tal. Somente a que consiste numa “arte da
educação raciocinada” é que pode assumir o status de Pedagogia, pois esta
arte “desenvolve a natureza humana de tal modo que esta possa alcançar a
sua determinação” (Päd, IX, 447). Ao assumir este perfil, a Pedagogia se
transforma então num estudo (DALBOSCO, 2009, p. 172).

Neste  ponto,  a  pedagogia  só  pode  ser  judiciosa,  pois  apenas  assim  é  possível

considerar  os  erros  e  acertos  das  gerações  anteriores,  além  de  estabelecer  um  plano

aprimorado para as seguintes.  Do contrário,  os acertos das últimas gerações poderiam ser

arruinados e os erros desconsiderados e,  portanto,  repetidos. Kant, porém, também atribui

alguma  importância  à  educação  mecânica:  “A  educação  e  a  instrução  não  podem  ser

meramente mecânicas, têm de antes se assentar em princípios. Mas não podem ser um mero

arrazoado,  devem ser,  de  certa  maneira,  também um mecanismo”  (KANT,  2012,  p.  21).

Percebe-se, então,  certa necessidade de “testar”  na experiência  aquilo que foi ajuizado no

processo judicioso da educação, isto é, por meio da Pedagogia: 

Imagina-se comummente que não seriam precisos experimentos na educação
e que se poderia ajuizar directamente a partir da razão se algo será bom ou
não. Mas aqui há muitos enganos, e a experiência ensina que se mostram
com frequência, nas nossas tentativas, efeitos diametralmente opostos ao que
se esperava (KANT, 2012, p. 21). 

A educação judiciosa cumpriria  o propósito de considerar aquilo já descoberto por

gerações passadas, além de se guiar pela ideia de educação. A mecânica, por sua vez, aquele

de espontaneamente errar e fazer novas descobertas.

Por fim, embora também haja a necessidade do  fim cosmopolita e de a educação ir

além do âmbito privado, o aperfeiçoamento da educação começa neste âmbito e se propaga a

partir  dele.  Kant  toma  como  exemplo  a  educação  dos  príncipes:  ela  é  ruim,  pois  falta

disciplina, e em geral ela é pensada de acordo com os interesses dos próprios príncipes e

nobres. Deixa-se de lado a ideia de humanidade, desconsiderando os príncipes como futuros

educadores de uma geração (KANT, 2012, p. 17). Desta forma, o aperfeiçoamento começaria

no âmbito privado: um príncipe sendo educado não por seus pais nobres (que receberam a
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mesma educação sem fins cosmopolitas que pretendem dar ao filho), mas sim por um súdito

(KANT, 2012, p. 17) que foi bem-educado. Como afirma Kant:

Toda a cultura começa no homem privado e dissemina-se a partir dele. A
aproximação  gradual  da  natureza  humana  à  sua  finalidade  é  possível
somente através do esforço de pessoas de inclinação mais amplas que se
interessam pela perfeição do mundo e são capazes da ideia de um estado
futuro melhor (KANT, 2012, p. 18).

Podemos concluir, a partir de todas as considerações feitas até aqui, que Kant concebe

educação enquanto uma arte que consiste na formulação de um plano adequado à finalidade

de elevar a humanidade à sua perfeição. Mas como Kant compreende o modo como se dá a

execução  deste plano educacional de fim cosmopolita? Como veremos a seguir, também é

parte desta concepção a compreensão de que certos processos educativos são os responsáveis

pelo cumprimento desta finalidade.  E que processos são estes que o filósofo compreende

serem essenciais para cada indivíduo tornar-se um cidadão do mundo de disposições morais

aprimoradas?

Os principais conceitos referentes aos processos educativos observados por Kant são:

cuidado, disciplina, instrução (cultivo ou cultura) e moralização5 Estes quatro processos são

“alocados”  em  três  etapas  da  vida,  nomeadas  pelo  filósofo,  respectivamente,  de  bebê,

educando e formando. Quais processos correspondem especificamente a quais etapas (e se tal

correspondência sequer existe) não é apresentado de forma estritamente coesa na obra. 

Em  um  primeiro  momento,  é  possível  concluir,  a  partir  da  associação  feita  pelo

próprio Kant, que o processo de cuidado se refere ao bebê e o de disciplina ao educando, que

seria um indivíduo ainda criança e bem jovem. Já os dois últimos processos, de instrução e

moralização, referem-se ao formando, um indivíduo em idade já capaz de começar a pensar

de forma autônoma, e de desenvolver aptidões como ler, por exemplo. O filósofo afirma: “Por

educação  compreendemos  os  cuidados  (alimentação,  subsistência),  disciplina  e  instrução,

juntamente  com a formação.  Por  conseguinte,  o  homem é bebê – educando – formando”

(KANT, 2012, p. 9). 

Compreendendo, como veremos a seguir, que formação é a junção dos dois processos

anteriores, interpretamos a separação dos “momentos” (educando e formando) como sendo,

5No início  da  introdução  aqui  analisada,  Kant  insere  também o processo  de  formação,  ao  lado  destes  três
mencionados,  no  seguinte  trecho:  “[…]  cuidados,  disciplina  e  instrução,  juntamente  com a  formação.”  No
entanto, como será apresentado ao longo deste texto, é possível interpretar que a formação se trata, de fato, dos
processos  de  instrução,  disciplina,  -  e  os  que  apresentarei  posteriormente  -  civilização  e  moralização
conjuntamente.
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de  fato,  correspondentes  aos  processos  de  disciplina  e  instrução.  Para  esta  interpretação,

baseamo-nos  também  nos  diversos  momentos  em  que  Kant  diferencia  essencialmente  a

postura  do  indivíduo  que  passa  por  cada  um  dos  dois  processos.  Sobre  o  indivíduo

disciplinado, o filósofo afirma: “tem de dar provas de submissão e obediência passivas”.Já

sobre o indivíduo a ser instruído ou cultivado, Kant afirma: “deve ser permitido fazer já um

uso da reflexão e da sua liberdade,  claro que sob leis”(KANT, 2012, p. 22). E, embora o

processo de moralização não esteja  explicitamente associado a nenhuma etapa,  é possível

concluir que ele seja associado à etapa do formando. Sobre isso, afirma que

[…] o importante é principalmente que as crianças aprendam a pensar. […]
Habitualmente, porém, na educação privada exercita-se ainda pouco a quarta
parte, a mais importante, pois educa-se os filhos essencialmente de tal modo,
que a moralização é deixada por conta dos clérigos (KANT, 2012, p. 20).

Associa, deste modo, o processo de moralização ao aprendizado de pensar, o que, por

sua vez, é coerente com o que seria exigido do “formando”. Além disso, o filósofo insere

explicitamente o processo de moralização à sua concepção de educação, ao sugerir  que a

educação privada,  ou seja,  aquela pela  qual os pais são responsáveis,  se preocupe com o

processo mencionado. No entanto,  como verificaremos mais à frente,  ao desenvolver cada

processo ao longo da obra, é possível perceber que cada um deles estende-se por idades e

momentos diferentes, da infância mais inicial  até a adolescência,  na medida em que, para

Kant, a educação se encerra em torno dos 16 anos. 

No que diz respeito a estes processos (e à educação como um todo), Kant opõe o ser

humano aos animais, isto é, apenas o primeiro necessita de educação. Os animais possuem o

que ele chama de instinto, ou seja, sãodeterminados pela natureza, o que seria uma espécie de

razão externa a eles próprios, no que diz respeito às suas ações e existência. Desta forma, não

precisam sequer de cuidados – salvo alimentação quando muito pequenos – pois já sabem,

pelo instinto, até mesmo o necessário a se fazer para a própria proteção. A esse respeito, ele

escreve:

Os animais utilizam as suas forças de modo regular logo que as têm, quer
dizer,  de  modo  a  não  serem  prejudiciais  a  si  próprios  os  animais  não
precisam por isso de cuidados quando muito de alimento calor e orientação
ou de uma certa proteção a maioria dos animais necessita de alimentação
mas não de cuidado (KANT, 2012, p. 9)
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É como um comportamento automático, que não necessita de deliberação. Os animais

já  nascem  “prontos”  e,  portanto,  não  “aprende[m]  o  que  quer  que  seja  dos  mais

velhos”(KANT, 2012, p. 11).

O ser humano, por outro lado, não possui instinto, ou seja, não nasce prontamente

determinado  pela  natureza,  e  pode,  por  isto  mesmo,  determinar  a  si  próprio.  Ao  nascer,

contudo,  ele  não  possui  tal  capacidade  plenamente  desenvolvida.  Precisará  ser  educado,

orientado de forma que desenvolva plenamente em si a humanidade e possa determinar-se por

si só: 

Um animal é já tudo mediante o instinto; uma razão alheia já lhe dispensou
tudo o que ele precisa. O homem, porém, tem precisão de uma razão própria.
Não tem instinto e tem de se dotar do plano do seu comportamento. Mas,
porque, não está desde logo em condições de o fazer, antes vem ao mundo
em estado rude, assim outrem tem de o fazer por ele (KANT, 2012, p. 9-10).

Apesar  de  não  possuirmos  instinto,  possuímos  o  que  Kant  chama  de  “elemento

selvagem”. Este elemento é o que faz com que o ser humano seja animalesco e rude quando

criança. Kant assim define: “elemento selvagem é a independência das leis” (p. 10). É um

estado primitivo  do ser  humano,  que impede que este  desenvolva em si  plenamente  suas

capacidades. Mas como se configuram, de acordo com o filósofo, os processos educativos

encarregados de retirar o elemento selvagem e “polir” o indivíduo?

Embora  os  principais  conceitos  para  compreender  estes  processos  sejam,  como

definido anteriormente, os de cuidado, disciplina, instrução e moralização, é possível separá-

los em dois grandes campos: o do cuidado e o da formação. Então vejamos: o cuidado é, além

da  providência  de  circunstâncias  suficientes  para  a  sobrevivência  do  bebê,  também  a

orientação física acerca dos limites e precauções em relação às suas capacidades. Como Kant

coloca,  é  uma orientação  para  que  “as  crias  não  façam uso  prejudicial  das  suas  forças”

(KANT, 2012,  p.  9).  O campo da formação,  por  sua vez,  diz  respeito  a  um conjunto  de

diversos  processos,  apresentados  pelo  filósofo  ao  longo  da  obra:  A  disciplina,  a  cultura

(também chamado de cultivo ou instrução, da qual também faz parte o processo de civilizar)

e, por fim, a moralização. 

A obra  Sobre a Pedagogia é, como já apontado, um conjunto de preleções reunidas

por um aluno de Kant. Portanto, esta obra não possui a mesma coesão das obras para as quais

o próprio filósofo dedicou anos de sua vida. Reúno os processos educativos citados, incluindo

o de disciplina, sob o conceito de “formação” baseando-me na seguinte citação: “a educação
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encerra em si cuidado e formação. Esta é 1) negativa, a disciplina que impede os meros erros;

2)  positiva, a instrução e orientação, e nesta medida faz parte da cultura” (KANT, 2012, p.

22). Esta separação é apenas um reforço daquilo que já foi apresentado na introdução: “o

homem  necessita  de  cuidados  e  formação.  A  formação  compreende  sob  si  disciplina  e

instrução” (KANT, 2012, p. 11). E, embora na primeira citação haja uma aparente separação

entre “cultura” e “instrução”,  Kant associa ambos os processos em uma observação: “não

existe  ninguém que,  desprovido de cuidados  na  sua juventude,  não veja  por  si,  na idade

madura, onde foi negligenciado, seja na disciplina, seja na  cultura (como também se pode

designar a instrução)” (KANT, 2012, p. 12, grifo meu). Assim sendo, parece-me prudente

organizar os processos da forma que o fiz. 

Em primeiro lugar, Kant descreve a disciplina como “[…] a ação pela qual se remove

o elemento selvagem do homem; [...]” (KANT, 2012, p. 10). Este processo é, portanto, um

coagir das ações do indivíduo educando pelo educador, para antes  acostumá-lo a orientar a

sua própria vontade a respeito das leis (sejam estas jurídicas ou as da razão). Para Kant, é

imprescindível que o indivíduo seja submetido a este processo desde criança, na medida em

que é impossível  disciplinar  um adulto.  Quando não submetido,  o  indivíduo não perde o

elemento selvagem e não consegue mais se acostumar, pelo menos completamente, a viver

sob regras.  Por  conta  disso,  de  acordo  com Kant,  cuidado  e  disciplina  são  os  primeiros

momentos da educação, aos quais a criança é submetida desde cedo.

A parte positiva dos processos educativos diz respeito à cultura (cultivo ou instrução).

Ao contrário da disciplina,  que é negativa e, portanto, apenas  retira, a cultura tem algo a

acrescentar.  Também  diferentemente  daquela,  se  não  aplicada  cedo  a  cultura  tem

consequências.Entretanto, pode ser remediada na idade adulta. Kant define que “quem não é

cultivado,  é  rude  e  quem não  é  disciplinado  é  selvagem”6 (p.  12),  traçando  assim  uma

importante diferença entre rudeza e selvageria. A primeira diz respeito simplesmente a não

nascermos prontos para determinar a nós mesmos: precisamos ser “polidos”, orientados.Já a

segunda diz respeito ao que temos de animalesco, de não racional, de desacostumado às leis. 

A cultura, como afirma Kant, “consiste principalmente no exercício das faculdades do

ânimo” (KANT, 2012, p. 40), isto é, em orientar o indivíduo a exercitar e a desenvolver sua

mente, e também seu corpo. Ela compõe parte substancial da educação do indivíduo: abrange

desde o aprendizado de aptidões “sem fins específicos”, como ler e escrever, aprender a tocar

instrumentos,  nadar,  correr  etc.,  até  o  aprendizado que parece  ser  referente  aos  costumes

sociais  formais  de  cada  época.  No primeiro  caso,  referente  às  aptidões,  chama-se cultura

6Como já apontado, cultura é o mesmo que instrução.
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física, podendo ser referente ao corpo ou ao ânimo. No que diz respeito à cultura do corpo,

“refere-se ao uso de movimento voluntário ou aos órgãos dos sentidos” (KANT, 2012, p. 41),

como por exemplo correr, brincar de “cabra-cega”, atirar ou fazer avião de papel. Estes jogos,

porém, necessitam ter sempre o objetivo de desenvolver na criança alguma capacidade do

corpo, seja ela a destreza, a visão, a força etc. Não devem ser executados sem propósito. Na

cultura  do  ânimo,  por  sua  vez,  cultiva-se  o  trabalho  e  as  habilidades  da  mente,  como a

memória, a atenção, a argúcia etc. 

A cultura  que diz respeito  à  vida em sociedade é chamada de  pragmática.  A este

respeito, Kant afirma: “tem de se velar que o homem se torne prudente, se ajuste à sociedade

humana, que seja popular e tenha influência. A tal pertence uma espécie de cultura que se

designa por civilizar” (KANT, 2012, p. 19). O processo de civilizar, embora seja também uma

cultura do ânimo, não é uma cultura física do mesmo, no sentido de desenvolver habilidades

como a memória. Enquanto a cultura física trata de educar aquilo que o homem possui de

natureza, o processo de civilizar educa o que o homem possui de liberdade. Desta forma, este

tipo de cultura faz parte da educação prática e não mais da educação física. E já é, de certa

forma, uma educação moral. 

A educação  prática  ou  moral é aquela através da qual o homem deve ser
formado,  para  que  possa  viver  como  um  ser  que  age  livremente.
(Designamos por prático tudo aquilo que se relaciona com a liberdade.) Esta
é a educação para a personalidade, educação de um ser que age livremente,
que se pode sustentar a si próprio e constitui um membro da sociedade, mas
que pode ter um valor interior por si próprio (KANT, 2012, p. 27).

Por fim, o último processo – a moralização – faz também parte do âmbito prático da

educação. Sendo este o processo mais tardio, é o responsável por orientar o indivíduo a pensar

por si mesmo. Este processo é também chamado de “moralidade” e diz respeito à formação do

caráter, conforme esclarecimento do filósofo:

A moralidade diz respeito ao caráter. Sustineet abstine7 é a preparação para
uma sábia  moderação.  Se  se  quer  formar  um bom caráter,  só  tem de  se
eliminar as paixões. O homem tem de se habituar às suas inclinações de tal
modo que elas não se tornem paixões, tem antes de aprender a passar sem
aquilo que ele é recusado.  Sustine significa: suporta e habitua-te aguentar.
(KANT, 2012, p. 66)

7Em nota da edição aqui trabalhada, o tradutor esclarece: “Aguenta e abstém-te, divisa estóica” (KANT, 2012, p.
66).
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Esta “sábia moderação”, como veremos a seguir, tem de ser voluntária e ativa, isto é,

o indivíduo precisa orientar-se (a si mesmo) a agir sob regras. E não mais a partir de uma

obediência  cega,  mas  refletida.  A  formação  do  caráter  ou  moralização  é,  certamente,  o

processo mais  relevante  no que  diz  respeito  à  finalidade  da educação,  a  saber,  elevar  ao

máximo  as  disposições  morais  da  humanidade.  Para  a  natureza  humana  “caminhar”  em

direção a esta destinação, ela precisa ser racionalmente formada e é precisamente disto que se

encarrega  a  moralização.  (DALBOSCO,  2009,  p.  173)  Para  ser  moralizado,  porém,  é

necessário que o indivíduo tenha sido disciplinado. Como vimos, é a disciplina que remove o

“elemento selvagem” presente no ser humano. Do contrário, ele não será capaz de “domar”

suas inclinações e aprender a “aguentar”, para voluntariamente viver sob moderação. 

Se  a  moralização,  todavia,  é  o  fim  a  ser  buscado  e  a  coação  moral  é
indispensável  para  que  a  ação  humana  se  aproxime cada  vez  mais  dela,
ambas só podem ser pensadas a partir do trabalho preparatório da coação
passiva, ou seja, ambas só são possíveis na medida em que forem precedidas
pela ação formada com base na coação disciplinadora. Por isso o trabalho
disciplinador  do  educador  desempenha  papel  importante  no  sentido  de
orientar (conduzir) a ação do educando, mostrando-lhe permanentemente os
limites da sua relação com o mundo. (DALBOSCO, 2009, p. 177)

Como, porém, é possível conciliar, em um mesmo plano educacional, processos que

exigem tanto uma obediência passiva quanto uma ativa? Como estimular o indivíduo a refletir

sobre  regras  depois  de  tê-lo  acostumado  a  obedecer  cegamente?  Para  responder  a  estas

perguntas,  exploraremos,  mais  detidamente,  a  relação  entre  coação  e  liberdade  no  plano

educativo  teorizado por  Kant  e,  portanto,  a  relação entre  os  processos  de disciplina  e  de

moralização.  Antes,  porém,  precisamos compreender  a  relação de cada um dos processos

educativos entre si, mais precisamente, se há transição entre cada um deles ou não.

Embora  haja  definições  razoáveis  acerca  de  cada  um destes  processos  e  de como

prosseguir com eles, o momento da vida em que cada um se sucede não recebe a mesma

atenção.  A  disciplina,  por  exemplo,  parece  começar  concomitantemente  ao  cuidado  na

infância,  tanto  não “deixando  que  a  natureza  estorve”  (KANT, 2012,  p.  32),  quanto  não

permitindo  que  as  crianças  criem  maus  hábitos8.  A  disciplina  parece  ainda  permanecer,

mesmo ao se introduzir a parte positiva da educação, isto é, o cultivo. 

8“O primeiro estrago, contudo, consiste em anuirmos à vontade despótica das crianças, ao deixarmos que elas
consigam tudo o que querem com base na gritaria. Além de que é extremamente difícil reparar isso depois, e
raramente se tem êxito” (p. 35) .
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Ao esquematizar a cultura física das faculdades do ânimo, Kant diz: “aqui tudo se

assenta no exercício e na disciplina, sem que as crianças possam conhecer as máximas. É

passiva para o formando, este tem de ser obediente à direção de outrem. Outros pensam por

ele”  (KANT,  2012,  p.  51).  Ao  falar,  especificamente,  do  cultivo  da  “inclinação  para  o

trabalho”, o filósofo também coloca: “a escola é uma cultura por coação. […] Tem de ter

tempo para se recrear, mas também tem de haver tempo em que trabalha. Ainda que a criança

não vislumbre logo qual seja a utilidade dessa coacção: descobrirá no futuro o maior proveito

disso” (KANT, 2012, p. 47).

Também ao descrever como deve ser feito o cultivo do corpo por meio de jogos, Kant

reafirma: “A disciplina deve ser introduzida de início, mas não a informação”(KANT, 2012,

p.  44).  O  que  fica  evidente  é  que  em  todos  estes  momentos,  por  mais  que  se  eduque

positivamente, é exigida do educando uma obediência absoluta, sem compreensão do porquê

de se obedecer.9 A disciplina e a obediência passiva que a mesma exige parecem dar lugar a

uma  obediência  ativa  apenas  na  adolescência.  Como  coloca  Kant:  “a  obediência  do

adolescente é distinta da da criança. Consiste na sujeição às regras do dever. Fazer algo por

dever  significa:  obedecer  à  razão”  (KANT, 2012,  p.  60).  Neste  caso,  considera-se que  o

adolescente já desenvolveu a razão e pode orientar-se por regras deliberadas. 

É  neste  ponto  que  o  processo  de  moralização  parece  estabelecer-se. Como  já

apontado, ao passo que a disciplina exige obediência passiva, isto é, a obrigação vem de fora

da  razão  do  próprio  indivíduo,  a  moralização  exige,  explicitamente,  uma  obediência

voluntária,  isto é,  o formando precisa refletir  e escolher,  de acordo com a própria razão,

obedecer. No entanto, assim como a disciplina começa conjuntamente com o cuidado e parece

permanecer  ainda  na educação  física,  uma espécie  de educação  moral  devese  estabelecer

desde cedo: 

A formação moral, na medida em que assenta em princípios que o próprio
homem deve reconhecer,  é mais tardia;  conquanto assente apenas no são
entendimento  humano,  tem  de  ser  observada  de  início,  desde  logo  na
educação física também, pois, em caso contrário, arreigam-se facilmente os
erros em que toda a arte da educação labora posteriormente debalde (KANT,
2012, p. 28).

A partir deste ponto, podemos então nos concentrar na questão essencial ao pensar a

educação kantiana:  Qual  é  o limite  entre  a  autonomia  do indivíduo e a coação? Como é

9“[A obediência] é dupla: primeiro uma obediência à vontade absoluta; segundo, à vontade reconhecida como
racional e boa de um guia. A obediência pode ser derivada da coacção e, então, é absoluta ou da confiança, e
então é do outro gênero [voluntária]” (KANT, 2012, p. 58).
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possível conciliar ambos? Este problema será de extrema importância ao investigar a relação

entre a educação e o agir moral.

1.3 O cultivo da liberdade na coação e a formação do caráter:

O questionamento  que  deriva  desta  discussão  é  claramente  explicitado  ao  fim  da

introdução:

Um  dos  maiores  problemas  da  educação  é  saber  como  se  pode  unir  a
sujeição sob a coação de leis com a capacidade de servir da sua liberdade.
Pois é necessário que haja coação! Como cultivo eu a liberdade na coação?
Devo habituar o meu educando a tolerar uma coação da sua liberdade e devo
levá-lo simultaneamente a fazer o bom uso da sua liberdade. Sem isto, tudo é
mero mecanismo, e aquele que completou a sua educação não se sabe servir
da  sua  liberdade.  Tem  de  sentir  muito  cedo  a  inevitável  resistência  da
sociedade, para se familiarizar a passar pela dificuldade de se sustentar e de
adquirir o necessário à sua independência. (KANT, 2012, p. 23-4)

Estas  questões  são referentes,  principalmente,  à  diferença  que Kant traça entre  ser

adestrado e ser esclarecido (KANT, 2012, p. 20). O primeiro é alguém que, ao ser educado,

não é estimulado ao pensamento autônomo e, portanto,  obedece apenas de forma passiva.

Com a falta de reflexão, mesmo depois de adulto este comportamento permanece. O segundo,

por sua vez, é aquele que se apropria de suas escolhas, reflete e pensa autonomamente. Neste

momento, o filósofo demonstra que é essencial a autonomia do pensamento na educação. A

este respeito, Dalbosco destaca, ainda, que não se deve confundir a coação da disciplina com

adestramento:

A ação disciplinar exercida pelo educador em relação ao educando, portanto,
não  pode,  nem perto,  ser  confundida  com uma ação  de  adestramento.  A
expressão adestramento conduz para  uma imagem bem familiar  à  cultura
humana  da  domesticação  de  animais.  Domesticar  um  animal  significa
adequar o seu comportamento à vontade humana com base na proposição de
que o mesmo não possui liberdade e nem vontade. […] Ora, transpor essa
relação de domesticação para o âmbito da relação pedagógica entre educador
e  educando significa  ignorar  o  que  existe  de  profundamente  humano  no
homem, a saber, sua racionalidade e liberdade. (DALBOSCO, 2009, p. 178)

Para  exemplificar  ainda  melhor  esta  diferença,  cabe  trazer  a  importante  crítica  à

educação  católica,  feita  por  Kant:  quando  a  moralização  fica  a  cargo  da  igreja,  tem-se

indivíduos  que agem bem apenas  para  evitar  a  punição  divina.  Neste  caso o indivíduo é

adestrado, pois, é orientado a partir de leis heterônimas e por medo de causas externas: ele
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não reflete e não obedece à  própria razão. Mas como deve ser, então, a coação por leis na

educação, de forma que não faça do educando um indivíduo meramente adestrado?

No que tange à disciplina, o primeiro ponto estabelecido é o fato de ela não poder ser

servil.  Kant  afirma:  “[…] é  necessário  observar  principalmente  que a  disciplina  não seja

servil, mas que a criança tenha sempre de sentir sua liberdade, só que de tal modo que não

perturbe a liberdade dos demais; daí que tenha de encontrar resistência” (KANT, 2012, p. 38).

Esta afirmação é reforçada por diversas vezes ao longo da obra. Kant deixa claro que, por

mais  que  a  criança  não  possua  ainda  sua  capacidade  reflexiva,  a  coação  excessiva  e

desnecessária é prejudicial:

A vontade da criança não tem, como já foi dito atrás, de ser quebrada, mas
apenas de ser conduzida de modo a que ceda aos obstáculos naturais. É claro
que, de início, a criança tem de obedecer às cegas. […] Mas cercear-lhes
sem causa aquilo que esperam da bondade dos pais,  pura e simplesmente
para oferecer resistência e poder fazer sentir aos mais fracos a supremacia
dos mais velhos, é o inverso do que deve acontecer. (KANT, 2012, p. 55)

O filósofo exemplifica com clareza a execução deste processo: 

Dê-se à criança tanto quanto lhe serve e depois diga-se-lhe: tens o suficiente!
Mas é, sem dúvida, necessário que tal seja então irrevogável. Atenda-se aos
gritos das crianças e condescenda-se com elas somente se elas não quiserem
forçar  a  alguma coisa  através  da gritaria:  mas  conceda-se-lhe  aquilo que
pedirem amavelmente, se lhes for de préstimo.(KANT, 2012,p. 38). 

O ponto central é permitir que a criança tenha vontades próprias e que ela as exerça,

porém  com  limites  coerentes  claramente  impostos,  principalmente  em  relação  a  outras

pessoas. Ela precisa, como afirma Kant, formar-se “[…] de facto a partir de si mesma, como

um homem que deve viver em sociedade, onde o mundo tem de ser suficientemente grande

para ela própria, mas também para os outros” (KANT, 2012, p. 44). Isto requer a atenção de

comportamentos como os mencionados acima, isto é, caso a criança tente ter suas vontades

executadas  por  gritos,  é  necessário  ignorá-la,  mas  deve-se  estimular  que  ela  tenha  suas

vontades e se manifeste (de forma amável) acerca destas. Como afirma Dalbosco:

[…] o conceito kantiano de educação movimenta-se no meio de uma
tensão entre impedir que a vontade arbitrária do educando exercite-se
livremente  e  sem direção,  por  um  lado  e,  por  outro,  que  os  pais
intervenham  excessivamente  na  formação  dos  filhos.  Assim  se  a
vontade  do educando necessita  ser disciplinada,  também a ação do
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educador  precisa  encontrar  os  seus  limites  e  o  desafio  educacional
consiste  em  estabelecer  limites  sem  impedir  que  a  liberdade  dos
envolvidos  no  processo  pedagógico  se  desenvolva.  (DALBOSCO,
2009, p. 181)

No que diz respeito, porém, a casos de desobediência ou de comportamentos como

mentir para conseguir ter suas vontades feitas, apenas ignorar pode não ser suficiente. Neste

caso, é necessário castigar. Como é possível, porém, castigar sem amansar demais, a ponto de

adestrar a criança? 

No  que  diz  respeito  à  disciplina  por  meio  do  castigo,  Kant  traça  uma  separação

importante entre o castigo físico e o moral. Ele afirma:

Castiga-se moralmente, quando se prejudica a inclinação de ser honrado e
amado, que são os meios auxiliares da moralidade, por exemplo, quando se
envergonha a  criança quando a tratamos com uma frieza glacial.  [...]  Os
castigos físicos consistem ou na denegação do desejado ou na aplicação de
penas. O primeiro gênero é aparentado com o castigo moral e é negativo
(KANT, 2012, p. 59). 

No intuito de não estimular a criança a agir bem apenas por medo de uma pena severa,

de forma que isso prevaleça no adulto, deve-se priorizar os castigos morais. Estes agem em

auxílio  da  formação  do  caráter,  que  veremos  mais  a  frente,  introduzindo  a  criança  aos

comportamentos que serão exigidos dela quando se tornar um adulto pertencente à sociedade,

mesmo que ainda de forma não reflexiva. Kant também aponta: “Que se dê recompensas às

crianças  de  nada  serve,  tornam-se  interesseiras  e  gera-se  daí  uma  indolesmercenaria.”

(KANT, 2012, p. 59). Da mesma forma que não se deve estimular a temer penas, não se deve

estimular a agir por interesse próprio:

Se se castigar a criança quando faz o mal e for recompensada quando faz o
bem fará o bem para ter o bem. E se depois entrar no mundo, onde tal não
sucede, onde pode agir bem sem receber recompensa e mal sem receber um
castigo, tornar-se-á uma pessoa que vê apenas como pode vingar no mundo e
será boa ou má consoante lhe for mais propício (KANT, 2012, p. 57).

Em resumo,  o  que  caracteriza  a  disciplina  é  esta  forma  de  condicionamento  que

amansa e impede maus hábitos, porém não “trocista”, isto é, demasiado truculenta de forma

que  danifique  a  pouca  liberdade  que  a  criança  possui,  desestimulando  seu  pensamento

próprio. A disciplina, como já apontado é essencial na educação. Sem ela, a moralização não é

possível,  pois,  se  a  criança  não  aprende  desde  cedo  a  obedecer  e  a  respeitar  as  regras,
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dificilmente  isso  será  reparado  depois:  “[...][a  obediência  absoluta]  é  extremamente

necessária, na medida em que prepara a criança para cumprir aquelas leis que, como cidadão,

terá de cumprir no futuro, ainda que lhe não agradem” (KANT, 2012, p. 58). E, embora a

disciplina  esteja  incumbida  de  sempre  cuidar  para  não  afligir  a  potência  do  pensamento

reflexivo, o verdadeiro responsável pelo desenvolvimento deste é o processo de formação do

caráter. Kant afirma que “[a disciplina] impede a falta de educação, [a cultura moral] forma o

modo de pensar. [...] Através da disciplina fica apenas uma habituação que se extingue com o

passar dos anos” (KANT, 2012, p. 56). A questão do hábito é particularmente relevante no

que diz respeito à liberdade do indivíduo. Kant destaca que o hábito, de qualquer natureza,

condiciona  o  indivíduo  a  certos  comportamentos  de  forma  mecânica  e  isso  cerceia  sua

liberdade quando adulto:

Quanto mais hábitos um homem tem, menos livre e independente é. Sucede
ao homem o mesmo que a todos os outros animais: acaba por lhe ficar um
certo pendor para aquilo a que cedo se habituou. Deve-se impedir, por isso,
que a criança contraia habituações; não se pode permitir que nasça nela uma
habituação.” (KANT, 2012, p. 37). 

É precisamente por isso que a disciplina não é suficiente no que diz respeito a uma

formação moral do indivíduo, pois ela apenas condiciona, habitua, prepara o indivíduo para a

vida em sociedade do ponto de vista de tirar dele a resistência animalesca à vida sob regras. A

moralização ou formação do caráter, por sua vez, orienta o indivíduo em sua emancipação.

A este respeito, Dalbosco afirma: 

Uma diferença fundamental que já se esboça aqui entre ação disciplinada e
ação moral consiste no fato de que enquanto a primeira tem papel de evitar
maus hábitos, ou seja, de evitar uma formação viciada do caráter, a moral é
um tipo de ação baseada em máximas, as quais formam o ‘modo de pensar’
(“Denkungsart”) (DALBOSCO, 2009, p. 176).

Mas a que Kant se refere quando diz formação do caráter? A que Dalbosco se refere

quando fala de uma ação baseada em máximas? Como, afinal, educa-se o indivíduo para além

do mero hábito? 

A definição  que  o  filósofo  apresenta  do  conceito  de  caráter  é  precisa:  “O caráter

consiste  na prontidão a  agir  segundo máximas.  [...]  As máximas  também são leis  só que

subjetivas. Nascem do próprio entendimento do homem” (KANT, 2012, p. 57). A formação

do  caráter  moral  consiste  em  orientar  o  indivíduo  a  estabelecer  máximas,  isto  é,  regras

próprias, derivadas da própria razão e não mais de uma razão externa. Estas máximasprecisam
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estar,  necessariamente,  de acordo com o que Kant chama de “os bons fins”10,  respeitando

assim a liberdade de outros e as regras da sociedade. Além de estabelecê-las, é importante, no

que diz respeito ao caráter,  agir,  de fato, de acordo com estas regras próprias.11 Assim, o

predecessor essencial  à formação do caráter  moral é o desenvolvimento da capacidade de

“arrazoar”, isto é, de refletir usando a própria razão, pois, como já estabelecido, a educação

moral  exige  uma  obediência  ativa.  Apenas  assim,  refletindo,  o  indivíduo  será  capaz  de,

posteriormente,  orientar-se  pelas  próprias  máximas.  Mas  como se  prepara  a  criança  para

tornar sua obediência voluntariosa e caminhar em direção à própria emancipação? 

Primeiro são necessários dois importantes passos, ainda na educação física do ânimo:

(1) o aprendizado de conceitos e (2) o desenvolvimento da razão. Oaprendizado de conceitos

refere-se a ensinar à criança o que é vergonha ou honra, por exemplo. Na primeira educação,

aquela que acontece mais cedo, a criança ainda não possui conceitos nem informação. É, de

certa forma, prejudicial a presença de certos conceitos neste momento. Conceitos como os de

medo, vergonha ou vaidade podem levá-la a adquirir maus comportamentos que perdurarão a

vida toda. Ao observar, por exemplo, medos que os adultos possuem, podem adquirir medos

desnecessários; podem desenvolver vaidade “quando se impinge às crianças muito cedo quão

belas são ou quão amoroso é este ou aquele enfeite […]” (KANT, 2012, p. 62), ou ainda

quando observam adultos valorizando adornos12. Sobre a vergonha, Kant afirma: 

Costuma-se censurar as crianças: que porcaria, não tem vergonha! que feio!
etc. Mas não se deve fazer isso na primeira educação. A criança ainda não
tem conceitos de vergonha e de decoro, nada tem que ser envergonhar, não
se deve envergonhar e, deste modo, torna-se simplesmente acanhada. […] Já
não se atreve a pedir o que quer que seja e deveria contudo poder pedir tudo”
(KANT, 2012, p. 39).

O conceito  de  vergonha  apenas  deve  ser  introduzido  no começo  da  adolescência,

quando o educando já detém do conceito de honra.13 Alguns conceitos, porém, como os de

bom e mau, ou o do  dever precisam ser inseridos na educação da criança, mesmo que esta

ainda não possua capacidade reflexiva. O de dever, por exemplo, deve ser apresentado, isto é,

trabalhado, de certa forma, desde cedo, porém, com ressalvas. O filósofo afirma que “perorar

10“Fins  bons  são  aqueles  que  são  necessariamente  aprovados  por  todo  o  homem  e  que  podem  ser
simultaneamente os fins de cada qual” (KANT, 2012, p.19).
11“O mais importante é alicerçar o caráter. Este consiste na firme intenção de querer fazer algo e também o seu
exercício real”. (KANT, 2012, p.67)
12“Mas os pais também não devem valorizar tais coisas, não se devem mirar ao espelho, pois, aqui como em
todo o lado, o exemplo é todo-poderoso e consolida ou aniquila a boa doutrina” (KANT, 2012, p.63)
13“A vergonha também não deve ser usada com crianças, mas apenas nos primeiros anos da adolescência. É que
só pode ter lugar quando o conceito de honra já lançou raízes.” (KANT, 2012, p. 60)
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às crianças acerca do dever é trabalho em vão. Acabam por considerá-lo como algo a cuja

infração se segue o açoite” (KANT, 2012, p. 60). Porém, é preciso

[…] lhes prescrever muitas coisas como dever. […] Supondo que a criança
também  não  compreenda  o  seu  dever,  é  sempre  tanto  melhor  que
compreenda que algo é seu dever como criança, mas é mais difícil ver o que
seja o seu dever como homem. […] [I]sso só é possível nos anos seguintes
[…]. (KANT, 2012, p. 59). 

Kant ainda reafirma:

A razão não precisa em muitos assuntos de ser exercitada pelas crianças.
Não tem de arrazoar acerca de tudo. Não precisam de saber os fundamentos
daquilo que os faz bem-educados, mas assim que concerne ao dever, têm de
ser familiarizadas com esses fundamentos (KANT, 2012, p. 53).

Quais  coisas,  porém,  devem  ser  comunicadas  às  crianças  enquanto  deveres?  Os

deveres que o homem possui, isto é, um cidadão, adulto, livre e racional, dividem-se entre os

“deveres para consigo mesmo” e os “deveres para com os outros”. Ambos os tipos devem ser

apresentados às crianças, porém a partir daquilo que se adequa à sua compreensão. Isto se faz

necessário “para alicerçar o carácter moral das crianças” (KANT, 2012, p. 68). 

Os deveres do primeiro tipo, no que dizem respeito aos homens, configuram-se em

respeitar a “dignidade da humanidade na sua própria pessoa”. Kant menciona que não se deve

beber,  entregar-se à  luxúria  ou a  coisas  que  “rebaixam […] o homem muito  para  lá  dos

animais”  (KANT,  2012,  p.  68).  Não  se  deve  também  comportar-se  de  forma  servil.  Os

deveres para consigo mesmo se apresentam às crianças, porém, a partir da necessidade de se

manter asseado e, principalmente, do dever de não mentir. Kant afirma: “O acto de mentir

torna o homem objecto de desprezo geral, e é um meio de arrebatar a si próprio o respeito e a

confiança que cada qual deveria ter para consigo” (KANT, 2012, p. 69). 

Já os deveres do segundo tipo são, para o homem, referentes a respeitar os direitos dos

outros  homens.  São os  deveres  relacionados a  ser  beneficente  e  justo,  por exemplo.  Para

ensiná-los às crianças, Kant chega a sugerir até mesmo aulas exclusivamente voltadas para

este assunto, a que ele chama de “catecismo de direito”: “Este deveria conter casos populares

que sucedem na vida comum e nos quais se levanta sem querer a questão de saber se algo será

ou  não  justo”  (KANT,  2012,  p.  70).  Para  as  crianças,  estes  deveres  se  apresentam  na

obrigação de não ferir outras crianças ou envergonhá-las, por exemplo.

O conceito de dever está relacionado à ação por meio de máximas, como veremos a

seguir,  e  por  isto  mesmo deve ser  presente  na  vida  da criança  ao  estabelecer-lhe  regras.
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Porém,  antes  de  este  conceito  ser  efetivamente  compreendido,  é  necessário  que  (2)  se

desenvolva a razão. O ponto determinante acerca deste processo é que, a partir da concepção

kantiana, os conhecimentos que se relacionam à razão já provêm dela própria. Embora Kant

não se detenha muito no que diz respeito a este processo, ele orienta:

Na formação da razão tem de se proceder socraticamente. É que Sócrates,
que  se  intitulava  a  parteira  dos  conhecimentos  dos  seus  ouvintes,  dá
exemplos, nos seus diálogos que Platão em certa medida nos conservou, de
como, mesmo no caso de pessoas já de idade, se pode extrair muita coisa da
sua  própria  razão.  [...]  Deve  se  velar  [...]  para  que  os  conhecimentos
racionais não lhes sejam introduzidos a partir de fora, mas sim que elas os
hauram em si mesmas (KANT, 2012, p.53).

Acredito  ser  correto  afirmar  que é  precisamente  por  compreender  os  fundamentos

racionais desta forma que o filósofo acha plausível tratar de dever com uma criança que ainda

não  possui  “acesso”  a  este  conceito  por  sua  razão  não  estar  formada.  Ao  tornar-se

adolescente, se executado corretamente o processo educativo no todo, a criança será capaz de

haurir de si este conceito e, desta forma, o que era mero hábito de respeitar a lei ganha, enfim,

seu caráter racional. Se o educador for capaz de educar a criança corretamente, esta pode ser

capaz de conferir um mínimo sentido às leis que recebe, uma vez que este conceito já parte de

sua “humanidade”. De acordo com Kant: 

As crianças  compreendem, mesmo sem conceitos abstratos  do dever,  das
obrigações, do bom e mau comportamento, que existe uma lei do dever, que
a comodidade, o útil e coisas do gênero não deviam determiná-las, mas sim
algo  universal,  que  não  se  pauta  pelo  humor  dos  homens.  O  próprio
professor, porém, tem de estar munido deste conceito (KANT, 2012, p.74). 

O  desenvolvimento  da  razão  e  a  apropriação  do  conceito  de  dever  estão

intrinsecamente  relacionados,  sendo  estes  fatores  a  diferença  fundamental  entre  uma

obediência passiva e uma obediência voluntariosa. Kant afirma: “A obediência do adolescente

é  distinta  da  da  criança.  Consiste  na  sujeição  às  regras  do  dever.  Fazer  algo  por  dever

significa: obedecer à razão” (KANT, 2012, p. 60). 

Como já apontado, máximas são leis subjetivas, isto é, leis estabelecidas pela nossa

própria razão14, e não mais pela razão de outrem, que pensa por nós e nos manda obedecer

14Faço, aqui, referência à citação em que Kant explicita que máximas provém “do nosso próprio entendimento”,
presente na página 23 desde documento. Nesta obra, entendimento e razão parecem ser sinônimos, embora não
necessariamente  o  sejam em  outras  obras  de  Kant.  Para  além  disto,  o  caráter  racional  das  máximas  será
devidamente explicitado a partir  da  Fundamentação da Metafísica dos Costumes  no capítulo seguinte desta
pesquisa.
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passivamente. Se agir por dever, por sua vez, significa obedecer à razão, então agir de acordo

com máximas  (leis  subjetivas  estabelecidas  pela  nossa  própria  razão)  é,  também,  agir  de

acordo com o conceito de dever. Neste ponto, ao falar do início de uma cultura moral e da

formação do caráter de uma criança (e não ainda de um cidadão, isto é, um adulto livre e

autônomo, que vive em sociedade), Kant dirá que, além da apresentação do conceito de dever,

é necessário também estimular a criação de máximas. E, assim como o conceito de dever e,

todos  os  fundamentos  que  provém  da  razão,  “as  máximas  têm  de  nascer  da  própria

pessoa”(p.57). No caso das crianças, porém: “De início são máximas escolares, em seguida

máximas  da  humanidade”  (p.  57).  Ainda  neste  mesmo  sentido,  o  filósofo  aponta  a

importância de deixar algumas questões à escolha das crianças, e orientá-las a seguir sempre

estas escolhas, como em um estímulo precoce à criação de máximas:

Se se quer formar um caráter nas crianças, é muito importante tornar-lhes
perceptível, em todas as coisas, um certo plano, certas leis, que tem de ser
estritamente seguidas. Estabeleça-se-lhes então, por exemplo, um tempo para
dormir, para o trabalho, para os folguedos, e não se encurte nem se amplie
tal tempo. Em coisas indiferentes, deixe-se a escolha às crianças, têm apenas
de seguir sempre posteriormente aquilo que de início quiseram como lei.”
(KANT, 2012, p.57).

Por fim, embora a capacidade de firmemente agir de acordo com máximas seja aquilo

que é mais importante ao caráter por definição, há ainda outras características importantes no

que diz  respeito  à  sua formação:  a obediência  (voluntária),  já  acima tratada;  e também a

veracidade e a sociabilidade.  Sobre a veracidade,  Kant afirma ser “o traço fundamental  e

essencial de um caráter” (KANT, 2012, p. 60) e, portanto, como já dito, deve-se cuidar para

sempre estimular  a sinceridade na criança,  e castigá-las sempre moralmente ao mentirem:

“privá-los do respeito é o único castigo adequado à mentira” (KANT, 2012, p. 60). Já sobre a

sociabilidade,  consiste  em  estimular  que  a  criança  faça  amizades  e  esteja  sempre  em

companhia de outras crianças. 

Ao  longo  deste  capítulo,  foi  exposto  então  que  para  Kant,  a  educação  tem como

finalidade elevar ao máximo as disposições naturais dos seres humanos. Tendo em vista que

estas  disposições  são “para  o  bem,  e  morais”,  o  objetivo  da  educação  é,  então,  elevar  a

humanidade às suas disposições morais. Como vimos, este é um longo caminho e temos, no

entanto, apenas um vislumbre do mesmo: o filósofo teoriza processos que ele julga serem

importantes para o alcance deste fim. Os mais notáveis são os de disciplina e de moralização. 
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O primeiro  processo  é  necessário, pois  remove  o  elemento  selvagem presente  no

homem  e  o  acostuma  a  viver  sob  regras.  Este  processo  não  pode,  no  entanto,  ser

excessivamente  punitivo.  Ele  tem de  zelar  pela  possibilidade  de  a  criança  expressar  suas

próprias vontades, isto é, para que ela cultive minimamente a liberdade que possui. 

A disciplina, porém, não é suficiente, pois ela só possui uma capacidade meramente

adestradora. Para alcançar suas disposições morais é necessário, como vimos, que o indivíduo

seja esclarecido. Adentramos então, na moralização, que diz respeito à formação do caráter. O

processo que Kant afirma ser, justamente, o responsável por orientar o indivíduo a tornar-se

moral (e, portanto a alcançar sua destinação) consiste em formar a “prontidão a agir segundo

máximas”. Estas máximas (leis subjetivas, que “nascem do próprio entendimento do homem”)

devem vir acompanhadas de uma obediência ativa e que, no entanto, está sujeita a “deveres”.

Mas qual é, afinal, a relação entre tornar-se livre e moral, agir de acordo com máximas, e

sujeitar-se a regras do conceito de dever? 

Outro ponto importante é que o desenvolvimento da capacidade de arrazoar parece ser

determinante  no processo de apreensão do conceito  de  dever  (conceito  este  que define  a

obediência do adolescente e ao qual Kant atribuir um caráter intrinsecamente racional). Em

que se baseia esta associação? Uma vez que Kant define que “fazer algo por dever significa:

obedecer  à  razão”  (KANT,  2012,  p.60),  não  parece  ser  meramente  uma  questão  de

capacidades cognitivas. 

Embora Kant faça todas estas associações, além de explicitamente falar de “educar a

liberdade”,  o  filósofo  não  explicita,  em  momento  algum,  ao  longo  de  toda  a  obra,  as

concepções filosóficas por trás destes conceitos. Para que possamos compreendê-los de forma

mais  aprofundada,  precisaremos  do  auxílio  da  obra  Fundamentação  da  Metafísica  dos

Costumes.  Somente  a  partir  desta  exposição  seremos  capazes  de  precisar  a  verdadeira

relevância de um processo disciplinador que submeta o indivíduo a regras,  conjuntamente

com um processo que procure estimular neste indivíduo a orientação a partir das próprias

regras para a concepção de um ser que age moralmente.
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2 AGIR MORAL A PARTIR DA OBRA FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS
COSTUMES

A Filosofia Prática de Kant, a saber, aquela que se ocupa dos problemas filosóficos

relacionados às nossas ações, é caracterizada principalmente por seu aspecto transcendental,

isto é, que vai além das condições relacionadas à nossa experiência empírica. As principais

investigações às quais o filósofo se dedica no âmbito prático são no intuito de caracterizar o

que determina uma ação enquanto moral, isto é, enquanto boa, e precisar as relações de cada

indivíduo com essas ações. 

No que tange à determinação das ações morais, Kant procurou afastar-se de quaisquer

fins e interesses externos às próprias ações. Neste intuito, procurou determinar que para ser

moral uma ação precisa ser considerada em si mesma, isto é, independentemente tanto de

desejos ou vantagens decorrentes de possíveis resultados desta ação, quanto destes possíveis

resultados eles mesmos. O objetivo do filósofo ao estabelecer esta distinção é pensar uma

ética em que não dependamos de sentimentos de benevolência (ou quaisquer outros) para agir

bem, por compreender que sentimentos são dependentes de circunstâncias particulares. Além

disso, estes sentimentos  implicariam agir  visando algo que está além da ação ela  própria,

como o prazer que ajudar alguém pode causar, por exemplo: 

[…] também há muitas almas por temperamento tão solidárias que, mesmo
sem outro motivo de  vaidade  ou  proveito  próprio,  encontram um íntimo
deleite em espalhar alegria ao seu redor e que podem regozijar-se com o
contentamento dos outros na medida em que este é obra sua. […] Mas eu
afirmo que, em tal caso, semelhante ação, por mais conforme ao dever, por
mais amável que seja, não tem, contudo, qualquer verdadeiro valor moral,
mas vai de par com outras inclinações […].  Admitindo, pois, que o ânimo
desse filantropo estivesse nublado por uma amargura pessoal que apaga toda
solidariedade com destino dos demais, <e que> ele ainda tivesse recursos
para  fazer  o  bem aos miseráveis,  mas a  miséria  alheia  não o comovesse
porque ele está suficientemente ocupado com a sua própria, e <que> agora,
quando nenhuma inclinação o estimula mais a isso,  ele se arrancasse,  no
entanto,  a  essa  insensibilidade  mortal  e  realizasse  ação  sem  nenhuma
inclinação, unicamente por dever, então só agora ela tem seu genuíno valor
moral” (KANT, 2009, p.121).

Kant pretende estabelecer um caráter universal, incondicional e necessário à sua ética,

ou seja, estabelecer uma ética que seja válida para todos, em toda e qualquer situação, e a

partir da qual nós devamos sempre agir. Uma vez que, para o filósofo, as contingências e

particularidades se encontram precisamente naquilo que nós, seres humanos, possuímos de



36

empírico, é na tentativa de ir além desse aspecto, ao pensar moralidade, que se encontra o

caráter transcendental da filosofia prática kantiana. 

Desta forma, sua ética se diferencia de outras éticas clássicas, como a aristotélica por

exemplo, que associou moralidade à felicidade.  Do ponto de vista kantiano, o conceito de

felicidade, além de demasiadamente impreciso, é sempre relacionado aos desejos daquilo que

nos é agradável, de forma que pensar a moralidade a partir deste conceito, seria pensar não

ações que são boas em si mesmas, mas sim ações que são boas para satisfazer meus desejos

daquilo que me é agradável. Como, porém, é possível determinar se uma ação é “boa em si

mesma”? E, se não são meus desejos e inclinações que me impelem a agir bem, de onde parte

a motivação para tal? Em que se configura, precisamente, este “agir moral”? Como veremos a

seguir, estas são algumas das perguntas que conduzirão as investigações deste capítulo. 

No  intuito  de  responder  às  questões  acima  colocadas,  analisarei  parte  da  obra

Fundamentação da Metafisica  dos Costumes,  considerada central  nos estudos da filosofia

prática  de  Kant.  São  encontrados,  nesta  obra,  esforços  notáveis  do  filósofo  em  sua

investigação acerca das ações morais e das possibilidades humanas de agir de acordo com

estas ações. De fato, estes são os dois grandes objetivos da obra: 

A  presente  fundamentação,  porém,  nada  mais  é  do  que  a  busca  e
estabelecimento do princípio supremo da moralidade, constituindo por si só
uma ocupação <que>, quanto ao seu objetivo, <é> completa e a ser separada
de toda outra investigação moral” (KANT, 2009, p.85).

Como afirma Guido de Almeida, embora possa parecer um mesmo objetivo, trata-se

de fato, de dois passos diferentes: 

Assim, em princípio, ‘buscar e estabelecer’ pode designar uma única tarefa:
investigar o ‘conhecimento moral comum’ a fim de determinar o ‘princípio
supremo da  moralidade’,  ou,  ao  contrário,  duas  tarefas  distintas  a  serem
cumpridas separadamente: primeiro determinar qual é este princípio através
de uma análise do conceito dado de moralidade e, descoberto o princípio,
fundamentá-lo. [parágrafo] O desenvolvimento do argumento kantiano deixa
claro, para quem o acompanhou em todas as suas etapas, que se trata de duas
tarefas distintas (ALMEIDA, 2009, p.19).
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O primeiro objetivo implica estabelecer um conceito a priori15, isto é, um conceito de

caráter inteligível e formal, pelo qual os juízos morais se ordenam ou, como denomina Kant:

um  “princípio  supremo  da  moralidade”.  É  neste  objetivo  que  nos  concentraremos  nesta

pesquisa. Já o segundo objetivo consisteemestabelecer que o ser humano é efetivamente capaz

de agir orientado por este princípio e, portanto, de forma independente da sensibilidade. Mais

precisamente, o segundo objetivo se trata de fundamentar a noção de liberdade enquanto uma

entidade  suprassensível16,  isto  é,  uma  causalidade  eficiente,  autônoma  em  relação  à

causalidade da natureza17.

O conceito de liberdade e o problema que envolve a sua fundamentação é central em

toda a filosofia prática kantiana. Como é de se prever, um conceito tão central é também de

extrema complexidade. Para dar conta de tal, seria necessário abordar, pelos menos, três das

principais  obras  publicadas  por  Kant.  Isto  se  dá,  pois,  desde  sua primeira  obra  crítica,  a

Crítica da razão pura, na qual o filósofo já se empenha na tarefa de tentar fundamentar este

conceito18. 

Para  o  objetivo  desta  pesquisa,  porém,  não  me  concentrarei  neste  problema  em

específico,  isto  é,  não  problematizarei  a  respeito  das  tentativas  de  fundamentação  deste

conceito realizadas por Kant na terceira seção da obra aqui trabalhada. Em vez disto, tomarei

a  liberdade  como  uma  hipótese19 e  analisarei  a  exposição da  mesma  enquanto  condição

necessária para a concepção do princípio que Kant pretende elucidar. Sendo o nosso propósito

neste capítulo, em última instância, investigar o conceito de “agir moral” para que possamos,

15Um conceito  a  priori  é  um conceito puro, seja  por ser  formal,  ou por ser  um conceito de uma entidade
suprassensível e que, portanto não possui uma correspondência empírica a ele. Kant estabelece em sua primeira
crítica  a  possibilidade  de conhecimento  a priori,  desde que “baseado em conceitos  puros do entendimento,
limitando-o, porém, a conceitos pelos quais o entendimento humano determina a forma categorial dos objetos do
conhecimento empírico em geral” (ALMEIDA, G. de. Introdução. In: Kant, 2009).
16“[...]  semelhante princípio pressupõe a existência de uma entidade não-sensível  (porque só se aplica uma
vontade livre no sentido de capaz de se determinar por si mesma a fazer ou deixar de fazer aquilo que é prescrito
moralmente).” (ALMEIDA, 2009, p. 13)
17Na crítica da razão pura, a liberdade é um conceito de significado meramente negativo: nada mais é do que um
conceito  regulativo,  o  pensamento  de  uma  causa  independente  em  relação  à  sensibilidade.  No  sentido  de
autonomia,  porém,  ela  indica  a  possibilidade  de  se  produzir  efeito  no  mundo  a  partir  de  uma  causa
incondicionada:  “A  liberdade  positivamente  compreendida  é  pensada  como  causalidade  da  razão  pura,
caracterizando a autodeterminação do sujeito da ação.” (BICCA, 1997, p. 8)
18A este respeito, conferir ALMEIDA, 1997. 
19Como  acompanharemos  ao  longo  deste  capítulo,  é  precisamente  a  partir  da  exposição  do  imperativo
categórico que o filósofo chegará ao conceito de liberdade da vontade. Esta exposição, porém, baseia-se em uma
condicional, que é a aceitação do conceito dado de moralidade. Assim, “o argumento baseado nessa suposição
terá um valor hipotético apenas, pois dependerá da aceitação deste conceito dado, e a conclusão do argumento só
pode ser formulada com uma proposição condicional: se aceitamos o conceito dado de moralidade, então temos
de admitir que o juiz de baseado nele tenham tal e tal princípio.” (ALMEIDA, 2009, p.  20). Tendo em vista que
não investigaremos o argumento adicional que Kant oferece na terceira seção, que independe da condicional, só
poderemos aceitar o valor hipotético dos argumentos anteriores. 
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então,  compreender  sua  relação  com as  concepções  filosófico-pedagógicas  de  Kant,  esta

escolha parece-me viável. 

2.1 O princípio supremo da moralidade e sua determinação do agir moral.

Na busca pelo “princípio supremo da moralidade”, Kant inicia sua argumentação  no

nível  pré-filosófico.  Mas  o  que  isto  quer  dizer?  Precisamente,  que  o  filósofo  parte  do

conhecimento comum para chegar até o princípio buscado. Kant parte do “conceito dado de

moralidade”20,  isto  é,  o conceito  que unifica  o que há de comum entre  todas  as diversas

concepções morais existentes21, atribuídas a indivíduos comuns. Este conceito é o de “boa

vontade”: “não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar

como sendo irrestritamente bom a não ser tão somente uma boa vontade” (KANT, 2009, p.

101). Ao dizer que a boa vontade é “irrestritamente boa”, Kant não atribui o valor de “boa”

desta vontade a características quaisquer que ela possa possuir. O valor da boa vontade é

intrínseco  a  ela  e,  portanto,  não  provém  de  características  externas.  Estas,  por  sua  vez,

dependem do bom uso que a boa vontade faz delas para possuírem valor. Kant afirma: 

Algumas  propriedades  são  até  favoráveis  a  essa  boa  vontade  e  podem
facilitar  muito  sua  obra,  contudo  não  têm  qualquer  valor  intrínseco
incondicional,  mas  pressupõem  sempre  ainda  uma  boa  vontade,  que
restringe, aliás, com razão, a alta estima em que são tidas e não permite tê-
las como absolutamente boas (KANT, 2009, p. 103).

Neste momento, o conceito de “vontade” não recebe uma definição precisa, mas indica

apenas  algo  relativo  ao  nosso  poder  de  deliberar  ações.  O  que  por  sua  vez  significa,

precisamente, algo ser “irrestritamente bom”? Embora o filósofo não trabalhe explicitamente

a natureza desta caracterização, é possível compreender que seu argumento se trata de traçar

uma diferenciação entre (1) coisas estimáveis que servem a algum propósito, um fim colocado

por nós mesmos: “A boa vontade é boa, não pelo que efetua ou consegue obter, não por sua

20Por que Kant parte deste conceito? De acordo com Guido de Almeida, é uma questão metodológica, que está
de acordo com a concepção do filósofo da filosofia em geral: “[…] [de acordo com Kant,] os conceitos temáticos
da filosofia não são produzidos pelo filósofo ele próprio, mas pela razão humana comum ao julgar (para usar a
fórmula  de  Kant)  sobre  o  que  é  ou  o  que  deve  ser  em  geral,  conceitos  estes  que  o  filósofo  tematiza
reflexivamente a fim de determinar o que se pode saber a partir deles acerca do que é ou deve ser em geral.”
(ALMEIDA, 2009, p.16)
21“[…]  este  [sentido  preciso]  só  pode  consistir  na  indicação  de  que  se  trata  de  algo  comum às  diversas
concepções  e  códigos  morais.  Ora,  deve  haver  ao  menos  uma  coisa  que  elas  têm  em  comum  e  que  é
precisamente o que permite chamar a todas elas de concepções morais” (ALMEIDA, 2009. p.17-8).
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aptidão  para  alcançar  qualquer  fim  a  que  nos  tenhamos  proposto,  mas  tão-somente  pelo

querer; isto é, em si, e, considerada por si mesma […]” (KANT, 2009, p. 105); (2) coisas

estimáveis que satisfazem os nossos desejos:

Poder,  riqueza,  honra,  a  própria  saúde  e  o  completo  bem-estar  e
contentamento com o seu estado, a que damos o nome da  felicidade, dão
coragem e destarte também, muitas vezes, soberba, quando não há uma boa
vontade para corrigir  sua influência sobre o ânimo [...]  (KANT, 2009,  p.
102-3).

E  (3)  o  que  é  bom  em  si  mesmo,  que  é  bom  independentemente  dos  fatores

anteriormente mencionados e é, aqui, usado sempre como diferenciação. Este é o conceito de

bom em sentido moral. De Almeida afirma: 

O que,  porém,  autoriza  tomá-la  [a  definição de boa vontade]  como uma
definição real e não uma mera estipulação? […] parece em todo caso que ela
[a resposta à questão colocada] resulta da mera distinção entre o bom, o útil,
e o agradável, mais precisamente, da suposição de que o conceito do bom
tomado em sentido moral é especificamente distinto do conceito do bom no
sentido do útil e do agradável. De fato, como o útil e o agradável têm de ser
pensados, segundo a explicação kantiana, como aquilo que é  bomsob uma
condição subjetiva particular (que é, no caso do útil, a de um meio para um
fim posto pelo indivíduo; no caso agradável, ser prazeroso) o  moralmente
bom tem de  ser  definido  como aquilo  que  é  bom independentemente  de
qualquer condição subjetiva particular e, neste sentido, incondicionalmente
bom” (ALMEIDA, 2009, p. 27).

Além  disso,  Kant  elabora  um  argumento  condicional,  atribuído  ao  fim  último  da

espécie  humana,  para  conferir  realidade  a  este  conceito  e  sua definição  incondicional.  O

filósofo  considera  que:  (1)  tudo  que  diz  respeito  a  alcançar  a  felicidade  é  relativo  à

sensibilidade; (2) para cumprir este propósito, então, o instinto seria um melhor guia, uma vez

que ele consiste na determinação da natureza, isto é, do sensível, sobre o agir: 

Pois todas as ações que ela <a criatura> tem de realizar nessa intenção [a de
ser feliz] e toda regra do seu comportamento lhe teriam sido indicadas com
muito maior exatidão pelo instinto, e aquele fim poderia ter sido obtido por
ela com muito maior segurança do que jamais pode acontecer pela razão;
[…]” (KANT, 2009, p. 109).

(3) Se (aqui encontra-se a condicional do argumento) a natureza opera conforme o

propósito de cada espécie na distribuição das disposições naturais: “Nas disposições naturais

de um ser organizado, isto é, constituído em conformidade com o fim que é a vida, supomos
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como princípio que nele não se encontre instrumento algum para qualquer fim senão aquele

que é que também é o mais conveniente e o mais adequado a ele” (KANT, 2009, p. 107). (4) e

se, nós, seres humanos, possuímos razão e, ainda, (5) esta razão é capaz de operar sobre e

determinar nossa vontade ao agirmos; (6) e, porém, não nos serve ao propósito de sermos

felizes, pois não diz respeito à sensibilidade, então, (7) nosso propósito não é ser feliz, mas

sim, tornar boa a nossa vontade:

[…] a razão nos foi proporcionada como razão prática, isto é, como algo que
deve ter influência sobre a vontade, então a verdadeira destinação da mesma
tem de ser a de produzir uma  vontade boa, não certamente  enquanto meio
em vista  de outra  coisa,  mas,  sim,  em si  mesma para  o que a  razão era
absolutamente necessária […] (KANT, 2009, p. 113).

Desta forma, fica estabelecido que: (1) o “conceito dado de moralidade” trata-se do

conceito de boa vontade e que este é definido enquanto aquilo que é “irrestritamente bom”.

(2)  E  (se  estamos  de  acordo  com  a  condicional)  que  este  conceito  faz  parte  de  nossa

constituição  enquanto  humanos,  e  nosso  propósito  é  em  relação  a  ele.  Mas  o  que,

precisamente, caracteriza uma vontade enquanto boa? O que determina quais ações são estas

que estão de acordo com o que é “irrestritamente bom”? 

Para responder a estas perguntas, o conceito que se torna central é o do dever. É por

meio das considerações acerca deste conceito que Kant chegará ao “princípio supremo da

moralidade” que, por sua vez, nos orientará para uma primeira definição (ainda pré-filosófica)

acerca  do  agir  moral.  Este  caminho  será  percorrido  por  meio  de  três  proposições,  que

analisaremos a seguir. A primeira proposição diz: “Ter uma boa vontade consiste em estar

decidido a agir por dever, não por inclinação.” (ALMEIDA, 2009, p. 29)22. Esta proposição

baseia-se, em parte, na importante distinção entre agir conforme ao dever e por dever: 

Ao contrário, conservar a sua vida é um dever e, de mais a mais, todos têm
uma inclinação imediata a isso. Mas nem por isso o cuidado muitas vezes
ansioso  que a  maior  parte  dos  homens dedica  a  isso  tem qualquer  valor
intrínseco, nem a sua máxima qualquer teor moral.  Preservam a vida  em

22A primeira das três proposições que compõe o argumento de Kant acerca do dever não se encontra na obra.
Guido de Almeida, responsável pela tradução da edição que uso nesta pesquisa, argumenta, em nota: “Qual é a
‘primeira proposição’ e onde se encontra? Uma vez que o objetivo de Kant é esclarecer  o conceito de  boa
vontade por meio de uma análise do conceito mais específico de dever (a boa vontade tal como se manifesta em
nós, a saber, ‘sob certas restrições e obstáculos objetivos’), e como o ponto de partida é a distinção entre ações
feitas por dever e ações simplesmente conformes ao dever, é razoável supor que a primeira proposição seja algo
como: temos uma boa vontade se nossas ações são realizadas por dever, não por inclinação. É esta proposição
que está  obviamente  pressuposta  nos parágrafos  em que Kant  mostra  como podemos saber  se  uma ação  é
realizada por dever ou por inclinação e como essa distinção é aplicada em nossos juízos morais comuns (§§ 9-
13).” (KANT, 2009, p. 155, nota 57)
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conformidade com o dever,  é  verdade,  mas não  por dever.  Ao contrário,
quando as adversidades e uma amargura sem esperança roubaram todo o
gosto  de  viver;  quando  o  desventurado,  com  fortaleza  de  alma,  mais
indignado com o seu destino do que pusilânime ou abatido, deseja a morte,
e, contudo, conserva sua vida sem amá-la, não por inclinação ou por medo,
mas por dever, aí então sua máxima tem um teor moral (KANT, 2009, p.
119).

Se somos afetados por inclinações, é possível optarmos por agir de acordo com elas,

isto  é,  fazer  o  “útil”  ou  o  “agradável”  mesmo  estando  cientes  acerca  daquilo  que  é

“irrestritamente bom” (que é passível de ser julgado por qualquer ser humano comum, como

vimos).  Além  disso,  sendo  o  “irrestritamente  bom”  algo  que  precisa  ser  bom

independentemente  de  quaisquer  condições  particulares,  fazê-lo  em  vista  de  condições

particulares desconsidera seu valor moral e intrínseco e, portanto, não pode ser considerada

uma ação moral. Por isto, é importante a separação entre agir por dever e em conformidade

ao dever. Assim sendo, simplesmente saber o que é bom (em sentido moral) não é suficiente

para agir  de acordo com ele.  E, ainda,  por este fato,  aquilo que é irrestritamente bom se

apresenta enquanto um dever para nós. Por conta de seu valor restritivo em relação ao que é

bom ou agradável, ele  deve ser feito  por ser dever, por ser irrestritamente bom. A segunda

proposição, então, segue da primeira:

uma ação por  dever  tem seu valor  moral  não no intuito  a ser  alcançado
através  dela,  mas,  sim,  na  máxima segundo a  qual  é  decidida,  logo não
depende da realidade efetiva do objeto da ação, mas meramente do princípio
do querer, segundo o qual a ação ocorreu […] (KANT, 2009, p. 125).

Determinando, assim, que o valor moral de uma ação não está em seu efeito, mas sim

em se ela é executada por dever. Esta proposição é especialmente importante pois demonstra,

desde um âmbito pré-filosófico, o caráter puramente a priori do princípio que Kant pretende

elucidar. Ao dizer que o valor moral da ação encontra-se no “princípio do querer” e não na

“realidade efetiva do objeto da ação”, isto é, realidade de seu efeito, Kant destaca que esta

investigação não se trata de determinar uma ação moral a partir de como esta se executa no

plano  empírico,  mas  sim  que  ela  pode,  antes  disso,  ser  derivada  e  avaliada  a  partir  do

“princípio formal do querer em geral”, que se trata de uma lei moral, como veremos a seguir.

A terceira proposição segue, então, enquanto conclusão das duas anteriores: “O dever é a

necessidade de uma ação por respeito à lei.”(KANT, 2009, p. 127). Por meio de quê o dever,

sem intervenção de inclinação alguma ou qualquer objetivo para além da ação ela própria,
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consegue me motivar  a agir? A partir  do  respeito  que sinto pela lei  que ele manifesta.  E

somente esta lei de caráter moral, que se apresenta a nós enquanto um dever, pode suscitar tal

sentimento: 

Só o que está vinculado à minha vontade como uma mera razão <para agir>,
jamais, porém, como um efeito, o que não serve à minha inclinação, mas
prepondera sobre ela,  ou pelo menos exclui inteiramente que ela tem um
peso decisivo quando da escolha, por conseguinte a mera lei por si só, <só
isso> pode ser um objeto do respeito e, assim, um mandamento. Ora, uma
ação por dever deve pôr à parte toda influência da inclinação e com ela todo
objeto da vontade, logo nada resta para a vontade que possa determiná-la
senão,  objetivamente  a  lei  e,  subjetivamente,  puro  respeito  por  essa  lei
prática, por conseguinte a máxima[isto é, o ‘princípio subjetivo do querer’]
de dar cumprimento a uma tal lei mesmo com derrogação de todas as minhas
inclinações (KANT, 2009, p. 129).

Almeida esclarece, ainda, o caráter que este respeito possui:

O termo ‘respeito’  designa  aí  dois  aspectos  essenciais  do  modo como o
homem e, de modo geral, todo ser racional dotado de uma sensibilidade, se
relaciona à lei moral, isto é, o princípio dizendo o que é moralmente bom
fazer.  O  primeiro  é  de  natureza  cognitiva  e  designa  a  ‘consciência  da
subordinação da nossa vontade à lei moral’. O segundo é de natureza afetiva
e designa o sentimento ambivalente que essa consciência necessariamente
infunde em nós, pois este é ao mesmo tempo um sentimento de ‘alta estima’
por aquilo que confere um valor restrito à vontade moralmente boa e um
sentimento de temor ou aversão por aquilo que restringe nossas inclinações
escolhas (ALMEIDA, 2009, p. 30).

Mas o que, precisamente, esta lei moral diz? Retomamos, novamente, que o bom em

sentido moral, derivado do conceito dado de moralidade, isto é, do conceito de boa vontade, é

definido  como aquilo  que  é  bom sem restrições  subjetivas  e  particulares.  A partir  desta

premissa, o princípio ou lei que ordena as ações morais (ou irrestritamente boas) e que tem de

determinar a vontade caso esta seja boa, se trata, então, da “legalidade universal das ações”,

ou, em sua formulação correta: “nunca devo proceder de outra maneira se não de tal sorte que

eu possa também querer que a minha máxima se torne uma lei universal” (KANT, 2009, p.

133). Desta forma posso ter certeza de que as máximas das minhas ações, isto é, o princípio

que determina  subjetivamente o meu querer, não são movidas por condições particulares e,

portanto, não morais. Se minhas máximas são passíveis de serem universalizadas, isto quer

dizer que são boas de forma irrestrita,  para todos, em qualquer situação. Para além disto,

porém, como já estabelecido, é preciso que eu aja de acordo com estas máximas precisamente
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por poderem ser universalizáveis, e não em vista de um interesse qualquer. Uma vez definido

(a um nível pré-filosófico) o princípio supremo da moralidade, podemos traçar uma primeira

definição do agir moral: Agir moralmente seria, então, agir de forma que as máximas que

determinam a vontade possam ser universalizadas, unicamente por respeito à lei imposta a

esta vontade a partir do princípio supremo da moralidade. Mas de que, precisamente, se trata

o conceito de vontade? E em que Kant se baseia para afirmar que ele pode ser determinado

por um princípio que independe de inclinações e interesses? Além disso, em que se funda o

complexo caráter de necessidade e obrigatoriedade do princípio moral sobre a vontade? Em

outras palavras, por que este princípio se manifesta para nós enquanto um dever? Em que se

caracteriza  a  lei  formal  que  este  princípio  manifesta?  Responderei  a  estas  perguntas,

baseando-me nos argumentos apresentados por Kant na segunda seção da Fundamentação da

Metafisica  dos  Costumes.  Nestes  argumentos  o  filósofo  não  mais  parte  do  conhecimento

comum, mas sim explicita e fundamenta suas pressuposições filosóficas. Ao fim do próximo

item seremos, então, capazes de precisar de forma mais específica e completa a respeito de em

que se funda a concepção kantiana de agir moral que vimos até aqui.

2.2 O caráter racional da vontade e a liberdade enquanto princípio da autonomia

Como já apontado, o princípio supremo da moralidade que Kant pretende expor é um

conceito puro a priori. Já nas primeiras páginas da segunda seção da obra, ele estabelece: 

Se foi do uso comum de nossa razão prática que tiramos o nosso conceito de
dever  até  aqui,  não  se  deve  de  modo algum inferir  daí  que  o  tenhamos
tratado como se fosse um conceito da experiência. [...] [parágrafo] De fato, é
absolutamente impossível estabelecer com plena certeza pela experiência um
único caso em que a máxima de uma ação, de resto conforme ao dever, tenha
assentado unicamente em razões morais e sobre a representação <que cada
um se faz> de seu dever. [...] porque, quando se trata do valor moral, o que
importa não é a ação,  que a gente vê,  mas aqueles princípios íntimos da
mesma, que a gente não vê (KANT, 2009, p. 161-3)

Aqui  temos  explicitado  aquilo  que  antes  estava  apenas  implícito  na  segunda

proposição  acerca  do  conceito  de  dever:  Kant  não  espera  poder,  a  partir  deste  princípio

determinar as ações morais em sua manifestação na sensibilidade, mas sim determinar quais

ações devem ser executadas, em sua possibilidade. Isto quer dizer que o princípio supremo da

moralidade representa um ideal moral considerado enquanto possível. E que, assim como a

ideia de educação (explicitada no capítulo anterior) nos serve de guia para caminharmos em
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direção a ela, um princípio metafísico da moral, isto é, um conceito puro  a priori que nos

esclareça acerca da moralidade, é o primeiro passo para agirmos de acordo com esta: 

[…]mesmo que jamais tenha havido ações originadas de fontes tão puras,
aquilo, no entanto, de que se trata aqui não é absolutamente se acontece isto
ou aquilo, mas, sim <que> a razão comanda por si só independentemente de
todas  as  aparências  o  que  deve  acontecer,  por  conseguinte,  <a  clara
convicção de que> ações, das quais o mundo talvez ainda não tenha dado até
aqui qualquer exemplo, cuja factibilidade poderia até mesmo ser posta em
dúvida  por  quem  baseia  tudo  na  experiência,  são,  no  entanto,
irremissivelmente comandadas pela razão,  e de que,  por exemplo,  a pura
sinceridade  na  amizade  nem  por  isso  pode  ser  menos  exigida  de  todo
homem,  mesmo  que  até  agora  não  tem  havido  qualquer  amigo  sincero,
porque este dever está situado, enquanto dever em geral,  antes de toda a
experiência, na ideia de uma razão determinando a priori a vontade mediante
razões(KANT, 2009, p. 167).

Quando Kant fala de um dever “enquanto dever em geral, antes de toda a experiência,

na  ideia  de  uma  razão  determinando  a  priori a  vontade  mediante  razões”,  ele  apresenta

indícios da importância desta transcendentalidade para a natureza da vontade: uma natureza

racional. 

A natureza racional da vontade é estabelecida a partir da relação deste conceito com o

de  razão  prática.  Kant  afirma:  “Só um ser  racional  tem a  faculdade  de  agir  segundo  a

representação das leis, isto é, segundo princípios, ou uma vontade. Visto que se exige a razão

para derivar de leis as ações, a vontade nada mais é do que razão prática.” (KANT, 2009, p.

183) A partir desta associação, é possível conceber que, devido a esta natureza racional, a

vontade  consegue  derivar  princípios  para  orientar  suas  ações.  Os  princípios  morais  são

necessariamente racionais,  pois somente a razão é capaz de originar  princípios que sejam

incondicionados,  isto  é,  independentes  das  contingências  presentes  na  sensibilidade  e,

portanto, irrestritamente bons. Kant afirma:

[...] Todos os conceitos morais têm sua sede e origem na razão, e isso aliás,
tanto na razão humana a mais comum quanto na especulativa em sua mais
alta medida; que eles não podem ser abstraídos de qualquer conhecimento
empírico e, por isso meramente contingente; que é exatamente nessa pureza
de sua origem que está a sua dignidade para nos servirem como princípios
práticos supremos; que sempre subtraímos à sua genuína influência e o valor
e  irrestrito  das  ações  tanto  quanto  acrescentamos  de  empírico  a  eles[…]
(KANT, 2009, p. 179).
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Assim, a capacidade da vontade de agir de forma independente de inclinações baseia-

se em sua capacidade de ser determinada por princípios racionais. Mas como derivar, desta

associação, o conceito do dever? 

É  preciso  resgatar,  novamente,  o  caráter  transcendental  do  princípio  supremo  da

moralidade. Uma vez que este conceito não está, de forma alguma, atrelado à sensibilidade,

Kant  pode considerá-lo válido  para “um ser  racional  em geral”  (KANT, 2009,  p.  181)  e

derivá-lo desta hipótese. Se concebermos um ser racional que não é dotado de sensibilidade,

para este ser a vontade necessariamente derivará suas ações deste princípio:

Se a razão determina a vontade infalivelmente, então as ações de tal ser, que
são reconhecidas como objetivamente necessárias, também são necessárias
subjetivamente, isto é, a vontade é uma faculdade de escolher só aquilo que
a  razão,  independentemente  da  inclinação,  reconhece  como  praticamente
necessário, isto é como bom (KANT, 2009, p. 183-5).

Esta vontade é “perfeita”,  pois é necessariamente boa.  Para a vontade humana, no

entanto, que é afetada também por inclinações, não é necessário que ela será determinada pela

razão. É, precisamente, por isto que saber o que é bom não é suficiente para agir de acordo

com o mesmo. E é a partir da noção de que a vontade humana é imperfeita e, porém, passível

de determinar suas ações por princípios morais, que torna-se um dever fazê-lo:

Mas, se a razão por si só não determina suficientemente a vontade, esta está
submetida ainda a condições subjetivas (certas molas propulsoras) que nem
sempre concordam com as objetivas; numa palavra. se a vontade não é em si
plenamente  conforme  à  razão  (como  efetivamente  acontece  no  caso  dos
homens),  então  as  ações,  que  objetivamente  são  reconhecidas  como
necessárias, são subjetivamente contingentes, e a determinação de uma tal
vontade,  em  conformidade  com  leis  objetivas  é  necessitação;  […]
[parágrafo] A representação de um princípio objetivo, na medida em que é
necessitante para uma vontade,  chama-se um  mandamento (da razão) e a
fórmula  do  mandamento  chama-se  imperativo.  [parágrafo]  Todos  os
imperativos  são  expressos  por  um <verbo  significando>dever  e  mostram
destarte a relação de uma lei objetiva da razão com uma vontade que não é
necessariamente  determinada  por  isso  segundo  sua  qualidade  subjetiva
(KANT, 2009, p. 185).

A diferença  exposta  por  Kant  entre  princípios  objetivos  e  princípios  subjetivos  é

essencial para a formulação deste argumento: Os princípios objetivos são derivados da razão e

expressam o que é bom fazer.  São chamados de objetivos precisamente por serem válidos

para  todo  e  qualquer  ser  racional,  capaz  de  derivar  ações  de  princípios. Os  princípios

subjetivos, porém, ou máximas, são princípios que expressam aquilo que se quer fazer. Para
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uma vontade perfeita, o princípio subjetivo, isto é, a máxima pela qual esta vontade determina

suas ações, será necessariamente de acordo com os princípios objetivos da razão. Isto se dá,

pois, não existe outra coisa, se não a razão, que possa determinar as ações desta vontade. Já

para a vontade imperfeita, seus princípios subjetivos podem ser determinados por fatores da

sensibilidade, isto é, por desejos ou interesses. É por este fato (de a vontade humana não ser

necessariamente  determinada  pela  razão  e,  portanto,  boa)  que  os  princípios  objetivos

derivados  da  razão  se  apresentam  a  nós  enquanto  imperativos.  O  conceito  de  dever  é,

precisamente, a forma como estes imperativos se manifestam para nós.

Estabelecido  o  caráter  racional  da  vontade  e  do  dever,  para  que  determinemos  o

conceito  de  agir  moral,  ainda  precisamos  ascender,  em um  nível  filosófico,  à  forma  do

princípio supremo da moralidade. Este princípio, como já se sabe, precisa ser um princípio de

natureza incondicional, visto que determina o que é  irrestritamente bom  (de acordo com a

definição do conceito dado de moralidade). Considerando, como vimos acima, que somente a

razão pode derivar princípios de tal natureza, então ele deve ser um princípio objetivo (pois

determina independentemente de condições subjetivas) da razão. Sendo assim, ele só pode se

apresentar para uma vontade humana enquanto um imperativo. Para uma vontade de natureza

sensível, mais de um tipo de imperativo é possível23,  porém, nos concentraremos aqui em

expor o único tipo passível de ser um imperativo incondicionado, válido para todos os seres

racionais:  o  categórico.  Este  imperativo  é  o  único  capaz  de  determinar  quais  ações  são

“objetivamente necessárias”, independente de qualquer contingência. Kant esclarece:

Finalmente,  há  um  imperativo  que,  sem  tomar  por  fundamento  como
condição qualquer outra intenção a se alcançar por um certo comportamento,
comanda imediatamente esse comportamento. Esse imperativo é categórico.
Ele não concerne à matéria da ação e ao que deve resultar dela, mas à forma
e ao princípio do qual ela própria se segue, e o que há de essencialmente
bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. A
este imperativo pode se chamar imperativo da moralidade. (KANT, 2009, p.
197)

Este imperativo, portanto, não confere qualquer valor àquilo que é útil, ou agradável,

mas fornece apenas  a  forma do mandamento  a partir  da qual  uma vontade  sensível  deve

determinar suas máximas. Como vimos, aquilo que é irrestritamente bom possui valor moral

por ser bom em si mesmo, e é desta maneira que este imperativo nos orienta: considerando o

valor moral das ações a partir delas mesmas. E assim, sendo, as máximas que uma vontade

humana deriva deste princípio devem ser executadas apenas pelo respeito a este mandamento,

23Na Fundamentação da Metafisica dos Costumes, Kant trata também dos imperativos hipotéticos. 
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independentemente de qualquer inclinação e mesmo, inclusive, que se vá de encontro a elas:

“Pois  só  a  lei traz  consigo o  conceito  de  uma  necessidade  incondicional e,  na  verdade,

objetiva e, por conseguinte, universalmente válida, e mandamentos são leis às quais têm de se

obedecer, isto é, dar cumprimento mesmo contra a inclinação” (KANT, 2009, p. 197-9). Qual

é, porém, a  forma deste imperativo, isto é, qual é a lei que ele exprime? Qual é, de fato, a

necessitaçãoque esta lei impõe aos princípios subjetivos do querer de uma vontade racional

sensível? 

Por  um lado,  nós  já  detemos  da resposta  para estas  perguntas.  A mesma fórmula

derivada do princípio na primeira seção, é também demonstrada aqui: “Portanto, o imperativo

categórico é um único apenas e, na verdade, este:  Age apenas segundo a máxima pela qual

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal” (KANT, 2009, p. 215).

Esta  é,  de  fato,  a  formulação  central  do  imperativo  e  determina,  de  forma  precisa,  as

características que uma máxima deve ter para corresponder ao princípio. Por outro lado, se

quisermos compreender os problemas reais contidos na concepção kantiana de agir moral e

compreender o que o filósofo quer dizer por “educar a liberdade”, na obra Sobre a Pedagogia,

precisamos dar um passo adiante. O imperativo categórico possui três diferentes formulações,

derivadas a partir de uma análise do conceito de máximas. Almeida explica: 

A tese kantiana neste ponto é, pois, que é possível derivar a fórmula (que
exprime  o  conteúdo)  de  um  imperativo  categórico  a  partir  da  mera
consideração da condição que as máximas de nossas ações devem satisfazer
para  adquirir  um  valor  moral  e,  assim,  serem  prescritas  (como  lícitas,
proibidas ou exigidas) por um imperativo categórico (ALMEIDA, 2009, p.
33).

Kant pensa  as  máximas  de  três  diferentes  aspectos:  a  partir  de sua  forma,  de sua

matéria,  e  de  sua  determinação  completa.  Cada  uma  destas  considerações  expressa  um

aspecto da conformidade necessária ao imperativo categórico. Da perspectiva de sua forma, a

máxima deve ser  universal, e desta consideração se expressa afórmula da lei universal, que

vimos acima. Da perspectiva de sua matéria, considera-se um fim ao qual esta máxima está

submetida. Este fim, porém, não pode ser um interesse ou efeito externo às ações que essa

máxima determina, mas tem de ser algo que seja um fim em si mesmo. Esta formulação, do

imperativo,  a formulação da dignidade  da pessoa,  diz:  “Age de tal  maneira que tomes a

humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo

tempo como fim, nunca meramente como meio” (KANT, 2009, p. 243) Bicca esclarece:
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[…]  o  valor  absoluto  para  ele  possui  a  humanidade,  inseparável  do
indivíduo,  conforme  é  sublinhado  pela  “formulação  humanista”  do
imperativo categórico ou fórmula da dignidade da pessoa. Ela afirma o ser
humano como “fim em si mesmo”, ou seja, como o fim absoluto. Kant lança
mão também da oposição entre preço e dignidade para definir o que possui
respectivamente  valor  relativo  e  valor  absoluto.  De  acordo  com  esses
conceitos, o que se relaciona com necessidades, inclinações, impulsos, tem
apenas preço; de outra parte, o que é condição para o que é fim em si mesmo
(a  humanidade  em  cada  um,  a  personalidade),  isso  tem  dignidade.  A
moralidade  é,  por  excelência,  tal  condição;  a  ação  moral  ou  boa  tem
dignidade. Uma boa vontade, como vontade de humanidade, vontade para
emergência do propriamente humano, é, por conseguinte, um bem pagável
(BICCA, 1997, p. 11).

É, provavelmente, este valor inestimável do ser humano em si mesmo que Kant tem

em mente ao afirmar, na primeira seção, que se possuímos uma razão com função prática, isto

é, capaz de determinar a vontade a respeito de suas ações, nosso propósito não poderia se

resumir apenas a “alcançar a felicidade”, isto é, satisfazer o conjunto de nossas inclinações,

mas sim a boa vontade, isto é, agir de forma a considerar a nós mesmos, nossa humanidade,

enquanto um fim desinteressado, isto é, um fim em si mesmo e da mais alta estima possível.

Desta formulação, que toma a própria humanidade enquanto fim em si mesmo24 e da primeira,

acerca  da  universalidade  das  máximas,  segue-se  a  terceira  e  mais  relevante  para  esta

investigação,  chamada  de  princípio  da  autonomia  da  vontade  (KANT,  2009,  p.  259),

considerada  da  perspectiva  da  determinação  completa  de  uma  máxima.  Como  explica

Almeida:

Com efeito, a exigência de não instrumentalizar, mas tratar a si mesmo e aos
demais como fins em si mesmos, deixa claro que as leis universais a que
devemos  subordinar  nossas  máximas,  segundo  a  primeira  fórmula  do
imperativo categórico, têm de ter origem em nossa própria vontade, de tal
modo que cada um possa legislar para todos através de suas máximas. Por
isso,  a consideração conjunta da forma e da matéria das máximas resulta
numa terceira formulação do imperativo categórico, que contém em si  as
duas outras, a saber, como a exigência de “fazer tudo a partir da máxima de
sua  vontade,  como  uma  vontade  que  pudesse  ao  mesmo tempo  ter  a  si
mesmo como objeto enquanto universalmente legislante” (ALMEIDA, 2009,
p. 35).

24A propósito de esclarecimento: “fim” aqui, não possui caráter de objeto, algo externo a própria ação. Isto seria
contraditório com a própria concepção de um princípio racional objetivo. Kant esclarece: “[…] aí a humanidade
é representada, não como fim dos homens (subjetivamente),  isto é, como <um> objeto que agente de fato e
espontaneamente toma como seu fim, mas como fim objetivo, o qual, quaisquer que sejam os nossos fins, deve
constituir enquanto lei  a condição restritiva suprema de todos os fins subjetivos, tendo, por conseguinte,  de
originar-se da razão pura.” (KANT, 2009, p. 251)
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Para os objetivos desta pesquisa, o ponto central, ao qual a pressuposição da vontade

enquanto “legisladora” nos leva, se trata de destacar a capacidade da vontade de, a partir de

seu caráter racional, criar leis próprias. E, de fato, são leis, isto é, possuem caráter objetivo e

universalmente válido, para legislar a si própria e a qualquer outro ser racional. Como Kant

coloca:  “A  vontade  não  está,  pois,  simplesmente  submetida  à  lei,  mas  submetida  de  tal

maneira  que  ela  tem  também  de  ser  vista  como  autolegisladora e,  justamente  por  isso,

submetida afinal à lei (da qual pode se considerar como autora).” (KANT, 2009, p. 251-3). A

vontade está submetida à necessitação da lei moral precisamente porque ela é também autora

destas mesmas leis. Finalmente,  isto caracteriza a vontade enquanto (possivelmente)  livre,

pelo menos a priori,das leis às quais a natureza a submete, e portanto, logicamente passível de

se determinar a partir de um imperativo categórico (o que significa, determinar-se a partir de

si mesma). Como o filósofo afirma: “A vontade é uma espécie de causalidade de seres vivos

na medida em que são racionais, e a liberdade seria aquela propriedade dessa causalidade na

medida em que esta pode ser eficiente independentemente da determinação por causa alheias;

[…].” (KANT, 2009, p. 347) Precisamente, seguindo da concepção do imperativo categórico

enquanto  princípio  da  autonomia,  nossa  vontade  é  boa a  partir  do  momento  em  que

derivamos  as  máximas  de nossas  ações  de  uma lei  da  qual  nós  mesmos,  enquanto  seres

racionais  somos  autores.  E,  portanto,  o  dever  ao  qual  estamos  submetidos  é  um  dever

racional, que imputamos a nós mesmos. Agir moralmente e, portanto, autonomamente é agir

de acordo com as nossas próprias leis, em detrimento de agir de acordo com leis  externas à

nossa  própria  razão.  Uma  vontade  que  se  deixa  determinar  por  inclinações  é,  portanto,

heterônoma, não livre, uma vez que não é autora das leis às quais está submetida.

As implicações desta alegação são vastas e apresentam problemas importantes para a

filosofia prática de Kant. Primeiramente, é preciso esclarecer o caráter, até então, hipotético

de tais alegações. Esta exposição do princípio supremo da moralidade é derivada da aceitação

de que existe um “conceito dado de moralidade”. Se refutamos o ponto de partida, refutamos

a existência do princípio. Assim, para provar o imperativo categórico (e a possibilidade de

agir  de  acordo com ele,  portanto,  de que somos livres  no sentido  de  autônomos)25,  Kant

apresentará uma dedução deste princípio de um argumento que independa da aceitação do

conceito  dado  de  moralidade.  (ALMEIDA,  2009,  p.  19).  Esta  dedução,  porém,  enfrenta

25“[…] essa concepção do motivo moral só faz sentido se atribuímos à nossa vontade um poder de se determinar
independentemente de qualquer condição sensível, o que exige, contudo, que as nossas ações sejam pensadas sob
condições que não podem satisfazer  enquanto objetos do conhecimento empírico. [assim sendo,]  a  idéia do
imperativo moral como um imperativo incondicional está indissoluvelmente ligada a um conceito não empírico
ou ‘transcendental’ da liberdade de nossa vontade” (ALMEIDA, 1997, p. 175)
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controvérsias importantes: é acusada de falha devido a um suposto círculo vicioso do qual o

filósofo não teria estado consciente26 e, além disso, o próprio Kant abandona esta tentativa em

sua obra  seguinte,  A crítica  da Razão Prática.  Tendo em vista  que nosso  objetivo  nesta

pesquisa  é  explorar  a  concepção  kantiana  de  agir  moral  indo  além  deste  aspecto

transcendental que o filósofo confere a ele, apenas a exposição do princípio nos é suficiente.

Não  abordaremos,  portanto,  os  referidos  problemas,  nem mesmo  a  tentativa  kantiana  de

fundamentar a liberdade enquanto autonomia na fundamentação. 

Sabemos,  então,  que  o  agir  moral  para  Kant  configura  a  necessidade  de  uma

autonomia no sentido de derivar suas máximas a partir  de leis que a vontade, ela própria,

cria,  enquanto uma vontade de caráter  racional.  Esta concepção é, no entanto,  puramente

transcendental,  isto  é,  de  caráter  inteligível,  desde  sua  exposição  até  a  tentativa  de  sua

fundamentação. Como, então, é possível considerar uma possível preocupação com condições

empíricas envolvendo este agir? 

26A  este  respeito  conferir:  “DALBOSCO,  C.  A..  ‘Círculo  Vicioso’  e  idealismo  transcendental  na
Grundlegung”. P. 89-129. In: Moralidade e Educação em Immanuel Kant. Ijuí: Ed. Unijuí, 2009, p. 159-190.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  da  análise  dos  conceitos  de  vontade,  dever  e  autonomia que  fizemos  no

capítulo  anterior,  extraímos  uma  importante  definição:  agir  moralmente  significa,

essencialmente, agir  racionalmente. Agir orientando-se por  máximas  que estejam de acordo

com  um  dever  racional  ao  qual  estamos  submetidos  apenas  na  medida  em  que  somos,

simultaneamente,  autores  dele.  Agir  moralmente  significa  agir  de  forma  autônoma. Esta

definição considera um indivíduo capaz de utilizar sua razão, isto é, um indivíduo que possui

sua racionalidade  desenvolvida,  e portanto,  pode deliberar  acerca de juízos  morais.  O ser

humano é, porém, racionalmente desenvolvido desde criança? Esta pergunta é a que nos leva

a pensar os processos empíricos que Kant considera enquanto relevantes no que diz respeito à

possibilidade de agir moralmente.

Considerando  os  aspectos  filosófico-pedagógicos  da  filosofia  kantiana  que

trabalhamos  nesta  pesquisa,  é  possível  considerar  que  não  nascemos  racionalmente

desenvolvidos. Dalbosco aponta: 

Sua teoria educacional, no entanto, tem diante de si um sujeito, no caso a
criança,  que  age  orientada  predominantemente  por  seus  caprichos  e  suas
inclinações e, nesta condição, deve ser educada para que, progressivamente,
possa  agir  racionalmente,  isto  é,  possa  pensar  por  conta  própria.
(DALBOSCO, 2009, p. 170)

A criança que Kant considera em sua obra não possui, ainda, sua razão desenvolvida.

Ela é, de fato, mais “selvagem” do que propriamente “humana”. De acordo com Dalbosco,

Kant parte de um conceito de infância no qual a criança é defendida como
um ser que ainda não possui as condições racionais de agir por conta própria.
Por isso, ela ainda não está em condições de agir moralmente e ser imputada,
inteiramente, como o jovem ou o adulto, por suas ações. A criança ainda não
é  livre  no  sentido  moral  de  decidir  por  conta  própria  e  de  ser
responsabilizada  pelas  ações  que  derivam  dessa  decisão  (DALBOSCO,
2009, p. 179).

Ela precisa, então, se afastar deste estado selvagem para que seja possível desenvolver

sua racionalidade. Kant coloca a questão: 

Mas é o homem, por natureza, moralmente bom ou mau? Nenhuma coisa ou
outra, pois não é um ser moral por natureza; só se torna um ser moral, se a
sua razão se elevar aos conceitos de dever e de lei.  [grifo meu] Pode-se
dizer,  no entanto,  que tem em si originariamente estímulos para todos os
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vícios, pois tem inclinações e instintos que o incitam como se a razão já se
exercesse como contraponto. Por isso, só se pode tornar moralmente bom
através da virtude, ou seja, coagindo-se a si mesmo, se bem que pudesse ser
inocente sem estímulos (KANT, 2012, p. 73).

O próprio filósofo admite que o homem torna-se moral, isto é, não nasce moral, mas

sim desenvolve-se em direção à moralidade. Isto implica, portanto, a necessidade do homem

ser educado, pois, como já vimos, ele não é capaz de desenvolver-se sozinho. A educação

cumpre  precisamente  esta  função de orientar  o  indivíduo a desenvolver  sua racionalidade

para,  então,  “sua razão se elevar  aos  conceitos  de dever  e  de lei”.  O primeiro passo é  o

afastamento do estado selvagem, proporcionado pelo processo disciplinador. Este, além de

limitar este lado selvagem, permitindo à criança “domar” aquilo que ela possui de natureza,

acostuma a criança às regras que serão futuramente exigidas em sua vida moral e social. As

regras  que  serão  exigidas  dela,  porém,  não  serão  heterônimas,  mas  sim  regras  que  ela

formulará para si mesma, se considerarmos o principio da autonomia. E é neste ponto em que

a formação do caráter mostra-se necessária, pois é a partir deste processo que ele, de fato, se

tornará autônomo e poderá, então, elevar-se ao conceito de dever (conceito, este, que faz parte

dos processos educativos acerca dos quais Kant teoriza, como retomaremos mais adiante). O

plano pedagógico teorizado por Kant, de fato, se trata de uma educação voltada para formar

um  indivíduo  enquanto  um  sujeito  moral,  e  isto  quer  dizer  desenvolver  nele  as  suas

disposições naturais.

Nos que diz respeito aos “estímulos para todos os vícios”, é possível concluir  que

Kant esteja referindo-se à concepção da vontade humana enquanto uma vontade  imperfeita.

Isto significa que mesmo depois de ter nossa racionalidade desenvolvida, nossa vontade ainda

pode ser afetada por inclinações no que diz respeito à determinação de nossas ações. Como

vimos, o agir moral tem como condição necessária a autonomia, e portanto, o agir de acordo

com leis determinadas pela nossa própria razão. E este agir, além de prescindir uma máxima

desinteressada, muitas vezes, vai diretamente de encontro àquilo que é de nosso interesse ou

desejável.  Se mesmo passa um ser racional  desenvolvido, existe a possibilidade de ele se

deixar determinar por contingências, um ser que não foi, desde cedo, orientado neste processo

tem poucas chances de ser bem sucedido no agir moral. O agir moral  pressupõe um caráter

formal, isto é, determinado a agir por meio de máximas que estejam de acordo com o dever. É

por isto mesmo que no plano educacional teorizado por Kant, o conceito de dever ocupa um

papel importante, como vimos: desde ainda criança, o sujeito precisa ser familiarizado com a

noção de obrigação. Mas só na adolescência, porém, ele é capaz de “haurir” o dever de sua
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própria razão – afinal, a vontade, ela própria cria seus princípios, tornando possível que o

educador apenas oriente o educando a achá-lo dentro de si. Como já apontado, é também pela

necessidade de coagir-se moralmente no futuro,  que a  disciplina  consiste em acostumar a

criança a viver sob regras. Como Dalbosco explicita: 

[…] Kant mostrava-se consciente de que a permanência do ser humano em
tal  estado  o  afastaria  da  moralidade,  simplesmente  pelo  fato  de  que  um
adulto que não tenha regrado a sua vontade, na infância, não saberá viver
mais  tarde  mediante  a  obrigação  racional  exigida  pela  lei  moral
(DALBOSCO, 2009, p. 180).

E a formação do caráter, por sua vez, consiste em orientar a criança, a formular suas

próprias máximas, aproximando-a, ainda mais, da possibilidade do agir moral:

Assim  se  explica  a  presença  do  conceito  de  progresso  no  contexto
educacional  kantiano,  isto  é,  como  ideia  de  que  natureza  humana
racionalmente bem formada, caminha, paulatinamente para perfectibilidade
da  humanidade,  a  qual  exige,  de  imediato  a  formação  do  caráter.
(DALBOSCO, 2009, p. 173)

Após estes apontamentos, é possível concluir  que Kant não desconsidera processos

empíricos no que diz respeito à sua concepção de agir moral.  Como verificamos, sem ser

disciplinado,  dificilmente  um indivíduo  seria  capaz  de  restringir  suas  inclinações  quando

necessário.  E  ainda,  sem a  formação  do caráter  moral  e  o  estímulo  do  desenvolvimento

racional,  o homem poderia se deixar determinar por leis heterônomas e arbitrárias mesmo

depois de adulto. A concepção kantiana de educação, pode então, ser compreendida enquanto

uma condição necessária para o agir moral.

Embora tenha sido possível estabelecer algumas conclusões decorrentes da presente

pesquisa,  é  importante  apontar  que  ainda  há  muito  a  ser  explorado  em  relação  aos

questionamentos  que  aqui  proponho.  Afinal,  é  possível  agir  moralmente  de  fato?  Que

implicações a pedagogia possui na factibilidade da ação moral? Dentre outras questões, às

quais caberia investigar, por exemplo, as tentativas de fundamentação da liberdade enquanto

autonomia, desempenhadas por Kant na  Crítica da Razão Prática e na  Fundamentação da

Metafísica dos Costumes.27 Esta possibilidade, porém, ficará para o futuro.

27Dalbosco se propõe a investigar problemas desta natureza,  defendendo até mesmo a hipótese de que, para
Kant, a pedagogia é concebida enquanto uma forma de realização da filosofia prática. 
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