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  ―Estamos cultivados em alto grau pela arte e pela ciência. 

Somos civilizados, até ao excesso, em toda a classe de 

maneiras e na respeitabilidade sociais. Mas falta ainda 

muito para nos considerarmos já moralizados.”.
(Immanuel Kant) 
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RESUMO 

 

Buscando responder à pergunta elaborada na obra Lógica (1800) de Immanuel Kant, ―O 

que é o homem?”, esta pesquisa propõe uma investigação acerca da educação enquanto 

educação do esclarecimento e a única capaz de habilitar as disposições dos homens para 

o auxilio tanto do homem civilizado, quanto moral. A elaboração de tal pesquisa se 

inicia com a transição de uma filosofia moral popular para uma metafísica dos costumes 

e posteriormente de uma educação física, isto é, natural, para uma educação prática, 

moral. Nesta, a dualidade existente entre ser sensível e ser inteligível não passa 

despercebida quando o antagonismo surge, e a sociabilidade insociável é demonstrada 

pela natureza para que o homem possa atingir o progresso. Assim, é centrando na 

questão do homem que este projeto finda a relevância da educação na formação de uma 

constituição civil, pois, ao evidenciar que o progresso somente pode ser alcançado pelo 

próprio homem, Kant responsabiliza as ações dos homens no mundo e os encaminha à 

sociabilidade. 

Palavras-Chave: Homem. Educação. Esclarecimento. Cosmopolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ABSTRACT 
 

 

Looking to answer the question elaborated in Immanuel Kant Essay´s Logic (1800), 

"What is man?‖, this work aim to propose a research about the education while a 

enlightenment education and the only one enable to supply men disposition´s to aid both 

of civilized and moral men. The elaboration of this research begins with the transition 

from popular moral philosophy for a Metaphysics of Morals and from a physical 

education, that is, natural, for practical and moral education. On the Practical and moral 

education, the duality between the sensitive and intelligible is not lost when the 

antagonism arises, and the unsocial sociability is demonstrated by the nature, so the man 

can achieve progress. Thus, the project accomplish the relevance of formal education on 

the civil constitution, based on question of man. Kant makes responsible men's action in 

the world by showing that progress can be achieved by himself and forward it to 

sociability. 

Key-word: Man. Education. Enlightenment. Cosmopolitan. 
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INTRODUÇÃO 

Immanuel Kant explica que os pais devem educar seus filhos pensando em um 

progresso para as gerações futuras. Ao considerar o homem como detentor da educação 

e capaz de guiar outrem ao progresso, o filósofo atribui ao homem autonomia e 

capacidade de legislar suas próprias leis. Se somente o homem pode educar outro 

homem, então conclui-se que o progresso e o esclarecimento só podem ser alcançados 

por meio do próprio homem, visto que é a educação mediante a disciplina, a cultura que 

torna possível o homem autolegislador  e criador da sua história.  

O projeto pedagógico de Kant não ensina o homem somente a agir visando seu 

bem-estar, mas a agir visando o bem comum. É o ser civilizado surgindo na filosofia de 

Kant, a inserção do homem na sociedade e a sua caminhada para a humanização e uma 

constituição cosmopolita. 

Como diz Kant, ―o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela 

educação. Ele é aquilo que a educação dele faz‖ 
1
, pois, apesar de sua razão, para 

conseguir esse ―esplendor‖, ele ao inserir a educação como meio para o progresso da 

humanidade necessita moldar os instintos e reter suas inclinações. Como muitos dizem, 

o filósofo não quer extinguir, extirpar e eliminar as paixões e afecções, pois sabe que 

elas são constituintes do homem enquanto ser sensível, mas o que ele almeja é que cada 

homem consiga domá-las para demonstrar seu lado racional como aquele que comanda.  

É na disciplina, no momento de coação do homem que há o ―desabrochar‖ 
2
, 

pois é então que o homem aprende a limitar a sua natureza e perceber o outro como ser 

possuidor de liberdade, como igual a ele, possuidor de razão. É a disciplina ―que impede 

ao homem de desviar-se do seu destino, de desviar-se da humanidade, através das suas 

inclinações animais‖ 
3
. Ela promove no homem o caminho à liberdade, pois faz surgir o 

momento no qual o homem se associa a outrem, este pode agir de maneira violenta ou 

pelo seu bel-prazer, entretanto, quando ele se encaminha para o esclarecimento, quando 

há a educação negativa
4
, ou seja, a disciplina, logo na infância, o homem é capaz de se 

instruir e quando chegar à fase adulta buscar uma constituição livre.  

                                                             
1 KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.15. 
2 Desabrochar no dicionário significa abrir, desapertar, transformar (-se).  
3 KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.12. 
4 Kant ao abordar acerca de uma educação negativa na sua obra Sobre a Pedagogia se refere a uma 

educação que retira o homem da sua selvageria, isto é, independência de lei.a disciplina ela é esclarecida 

pelo autor como negativa, porque cumpri esse papel de coação do homem, na infância, ela retira o homem 

do seu estado selvagem e faz ele se encaminhar à humanidade. 
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Ele é capaz de realizar uma ação pelo respeito à lei, para tanto é preciso que o 

homem possua não somente a disciplina, mas traga em si um sentimento que o 

influencie a uma ação em si, uma ação livre de inclinações e paixões, esse sentimento é 

a boa vontade. 

 Para explicar a boa vontade e os conceitos que fundamentam a filosofia moral e 

que servem de relevância na formação civil do homem. O primeiro capítulo desse 

trabalho irá desenvolver discussões a respeito dos imperativos
5
, da prudência e 

habilidade, pois para que a ação seja uma ação moral é preciso que a vontade esteja em 

conformidade com o dever. É para a possibilidade de uma boa vontade, de uma vontade 

em si que a educação é apresentada como esta que transforma, eleva o homem ao 

progresso. A educação retira o homem do estado de selvageria, da ausência de lei e o 

eleva a compreensão de uma ação voltada para o outro, de máximas
6
 elaboradas de 

maneira que não sejam válidas somente para o indivíduo, mas para a pessoa enquanto 

ser social. Ela é a elaboração do próprio homem. Tudo que é formado na educação é 

parte do homem enquanto ser sensível e inteligível, por isso a educação é capaz de 

moldar as paixões e afecções
7
 do homem e assim encaminhá-lo ao seu fim, à moral. 

Todavia, para que isso ocorra é necessário um mestre
8
. Mas por que um mestre e 

não um tutor ou guia? Porque um mestre seria capaz de educar, passar de geração para 

geração a cultura, isto é, a educação positiva, as tradições de um povo, os seus talentos 

sem manter o infante e, por conseguinte o homem na menoridade, sob a tutela de 

outrem. Enquanto que na educação ensinada pelo guia ou por um tutor, o homem 

sempre necessitaria da sua máxima para representá-lo na sociedade; mediante um 

mestre capaz, o homem não permaneceria na menoridade, uma vez que ele 

desenvolveria as suas disposições naturais à cultura e assim ao agir autônomo. 

                                                             
5 A discussão no primeiro capítulo ocorre a respeito tanto dos imperativos hipotéticos quanto do 

categórico, pois de acordo com Kant em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes ―todos os 

imperativos ordenam ou hipotética- ou categoricamente. Os hipotéticos representam a necessidade prática 

de uma acção possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é possível que se 

queira). O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma acção como objectivamente 

necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade.‖ p. 50 
6 Princípios subjetivos do querer. 
7Kant para distinguir inclinação, afecção e paixão, em sua obra Antropologia de um Ponto Vista 

Pragmático (1796), explica que ―o apetite sensível habitual chama-se inclinação‖, já ―a inclinação que a 

razão do sujeito dificilmente pode dominar, ou não pode dominar de modo algum, é a paixão. Em 

contrapartida, o sentimento de prazer ou desprazer no estado presente que não deixa a reflexão aflorar no 

sujeito (a representação da razão, se se deve entregar ou resistir a ele), é afecção.) p.149 
8Pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte, indivíduo que 

ensina. 
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 Por conseguinte, é preciso que na educação existam homens capazes de reter 

sua natureza e dessa forma educar outros homens para a liberdade, sem utilizar da 

coação, disciplina para mantê-los sob tutela. Para que isso seja possível em uma 

constituição cosmopolita, Kant explica, na obra Sobre a Pedagogia (1786), a 

necessidade de homens esclarecidos, pois se o mestre, aquele que guia o homem a 

maioridade não for capaz, este permanecerá, por sua própria culpa, por preguiça ou 

covardia, na ideia de utilizar sua razão na dependência da escolha de outrem. Esta 

dependência do outro pode até acarretar uma constituição civil, mas não uma federação 

livre, porque o homem na menoridade sempre sentirá a necessidade de subjugar suas 

escolhas ao poder de outro. Assim, é o antagonismo da natureza contribuindo para o 

desenvolvimento das disposições do homem em busca de um progresso, é a filosofia de 

Kant, por meio, primeiramente da insociabilidade, alargando as regras sociais, como 

possíveis para todos, enquanto algo efetivo.   

Dessa forma, através de homens passiveis de influências externas, como é 

possível pensar em uma constituição pela qual os povos possam ser livres? Eis a nossa 

questão.     

Para explicar tal questão no primeiro capítulo aborda-se acerca da presença dos 

imperativos e preceitos na pedagógica moral, pois eles contribuem para a formação 

social do homem, uma vez que o ele para conviver em sociedade necessita de atitudes 

que sejam as mais adequadas possíveis para uma ação em comum. O homem necessita 

dos conselhos da prudência, da sensatez para que a sua atitude não desencadeie 

violência ou um mal-estar social. Compreende-se que ele, para chegar ao fim 

incondicional, isto é, ao fim moral, necessita que os imperativos hipotéticos, da destreza 

e da prudência antecedam suas ações.  

Os imperativos hipotéticos, apesar de não serem imperativos que têm a 

finalidade de uma ação em si, ou seja, de uma ação moral, contribuirão tanto para 

civilização do homem quanto para ação social, pois ao serem relatados na obra 

Fundamentação como ―técnicos‖ ou ―pragmáticos‖, já precedem o entendimento de que 

são utilizados como forma de habituar as disposições naturais dos homens. Enquanto o 

imperativo categórico subordina o homem à própria razão, à ação pelo dever, os 

imperativos hipotéticos somente habituam e acostumam os homens a ações que melhor 

condizem para si e para sua convivência no mundo. 

Pode-se dizer que o imperativo hipotético é o primeiro momento de 

humanização do homem e, apesar de ser apresentado na obra Fundamentação como o 
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imperativo da possibilidade, daquilo que é possível conseguir pelos meios, pelo 

intermédio do uso do outro, apesar de não ser o imperativo em si, pois para alcançar um 

fim se utiliza da vontade de outrem, ele possibilita a civilidade dos homens, pois 

trabalha as suas disposições para que elas se adéquem ao meio em que vivem, isto é, 

possam possibilitar o homem de se associar. Contudo, para se chegar a uma razão 

prática o homem não pode permanecer unicamente no hábito, no costume, por isso, a 

disciplina, como foi explicitada, é introduzida na educação, apesar de negativa, como 

forma de coação, de retirar a natureza do homem desse estado de selvageria e 

independência de leis.  

Desde a obra Critica da Razão Pura (1781), a disciplina é retratada como esta 

que coage o homem e o guia a uma razão prática. É a disciplina, o ato disciplinar que 

ressalta a cultura e apesar dessa retirada negativa da natureza do homem, na disciplina o 

homem ainda tem a possibilidade de agir com as suas máximas sob a influência das 

paixões e das afecções. 

É na tentativa de tornar as máximas universais que Kant elabora a passagem do 

conhecimento ético racional comum para seu conhecimento filosófico. As máximas são 

primordiais no desenvolvimento de uma moral, uma vez que são reconhecidas pelo 

filósofo como princípios subjetivos, ou seja, no momento em que tornam possível a 

imposição de regras a si mesmo. Elas podem ser afetadas tanto pelas inclinações quanto 

pela razão, porém, se as máximas forem afetadas pelas inclinações podemos 

compreender uma ação do homem conforme o dever, isto torna o homem até um ser 

civilizado, contudo, quando se trata de moralização, os imperativos hipotéticos não são 

suficientes para submeter o homem à ação pelo dever. 

 Para encaminhar o homem ao fim moral, Kant compreende que os imperativos 

hipotéticos não podem afetar as máximas, pois esses funcionam como preceitos, 

mandamentos pelos quais se tem uma ligação com o que é agradável. Se as máximas 

são afetadas pelas inclinações, paixões e afecções, o filósofo sabe que o homem não 

pode se submeter ao uso da razão, assim compreende-se que para existir uma ação pelo 

dever, para que as máximas sejam submetidas ao uso da razão, e, por conseguinte à ação 

universal que vise ao bem comum, não somente em comum, mas que vise à ação pela 

lei, o imperativo categórico é preciso. 

Tal afetação das máximas por meio da razão somente é possível na medida em 

que aja uma educação, na qual o outro também foi ensinado e educado a ter consciência 

de uma ação pela lei, ora, se o homem tem em si as suas tradições e habitua as 
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disposições naturais para a busca do progresso humano como parte do seu ser, fica mais 

fácil a transmissão de sua cultura e de uma consciência moral. 

 Todavia, para se ter esse tipo de educador é necessário que se forme primeiro 

um educando e esse transite de uma consciência passiva a uma consciência ativa que 

tenha a razão como reguladora. 

 Assim como na obra Fundamentação há o movimento de transição do 

conhecimento ético racional comum para o conhecimento filosófico, na obra Sobre a 

Pedagogia (1786) também observamos o movimento de transição da educação física, 

isto é, natural, para a educação prática, moral. 

Entretanto, enquanto na Fundamentação, evidencia-se a transição elaborada a 

partir de um homem adulto, na obra Sobre a Pedagogia (1786), evidenciamos a 

transição desde a infância. Na Fundamentação, não se observa nenhuma resistência em 

relação à transição, na qual a vontade é explorada como meio e depois passa a ser 

atribuída como lei. Compreende-se que o homem exposto na obra Fundamentação é o 

homem educado conforme a pedagogia moral de Kant, pois, entende-se que ele ao 

chegar à fase adulta consegue elaborar esse processo de transição do conhecimento ético 

racional comum para seu conhecimento filosófico, porque de acordo com a pedagogia 

elaborada por Kant, o homem necessita ser retirado do estado de selvageria para 

elaborar esse processo pedagógico esclarecido. 

Entende-se que pela obra Sobre a Pedagogia (1786) o homem já tenha em si essa 

lei, tenha se retirado da selvageria, do estado de independência de leis para daí realizar a 

transição da filosofia moral popular. A aplicação do imperativo categórico é preciso na 

medida em que Kant entende o homem como passível de falhas e possuidor de uma 

vontade não santa e nem plenamente moral. A explanação do imperativo categórico fica 

mais fácil, dessa forma, uma vez que o homem, enquanto infante foi sempre habituado a 

tal condição. É a partir do conhecimento adquirido na infância que o homem na fase 

adulta elabora o processo de transição ético racional comum para o filosófico e em 

conseqüência do educando ao educador. 

 O que um dia o fez ser insociável começa a tomar outras formas e a se revelar 

enquanto possibilidade de uma civilização. Enquanto criança, o homem poderia se ver e 

se mostrar um ser egoísta, porém, quando dotado de uma consciência moral e inserido 

na constituição civil, ele deve buscar domar seus sentimentos para uma condição que 

possibilite a comunidade e assim a constituição cosmopolita e livre. 
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O processo de transição e transformação do homem ocorre por meio de um 

mestre, um mentor que, na fase adulta, pode sim considerar-se não somente um ser 

sociável, mas cosmopolita e capaz de elaborar um estado universal de paz em que todos 

possam conviver não somente em uma civilização, onde há aplicação de regras práticas, 

mas em uma sociedade que respeite a dignidade do outro, a liberdade de cada e assim 

possa ser moralizada. 

 Por conseguinte, o segundo capítulo tem como propósito tanto desenvolver a 

disciplina, ou melhor, a relevância da mesma na habilitação dos sentimentos do homem 

quanto à formação do princípio subjetivo, a máxima. Ao apresentar a educação física 

como esta que molda a natureza do homem, isto é, o que é da sua existência, enquanto 

animal, ser primitivo e sensível, Kant institui uma disciplina, limita o homem através da 

educação natural. Para tanto a educação física, natural deve ser concebida mediante um 

mestre, um guia, sendo este alguém que já passou pelos ensinamentos naturais e agora 

sabe como deve habilitar e instruir o homem para chegar a ser constituído de 

humanidade.  

 O homem, ou melhor, a criança, pois a melhor fase para se ter esta educação é 

na infância, inicia seu momento de transformação por meio de outrem. Essa relação de 

transmissão de conhecimento de um homem para outro pode ser compreendida como 

ruptura entre o homem e qualquer outro ser em que ele possa culpar pelas suas escolhas. 

Somente o homem pode criar sua história e assim somente ele pode se esclarecer e 

torna-se um ser autônomo. A educação é necessária para que o homem possa transmitir 

seu conhecimento de geração para geração e obter o progresso.  

Todavia, para que não ocorra uma antinomia entre moral e política é necessário 

a adequação das máximas e que estas se conformem às leis para que assim tornem-se 

universais e válidas para todos os homens. É por isso que Kant, desde o primeiro 

momento do homem, a infância, emprega esse método de um mestre, para que o homem 

não somente aprenda sob coação, mas de outro modo pela instrução.
9
 

Dessa forma, é no segundo capitulo dessa investigação que elucidaremos a 

relevância da educação tanto física quanto prática para a passagem do conhecimento 

ético racional comum ao conhecimento filosófico, pois procura humanizar e apresentar 

                                                             
9 A instrução é considerada por Kant como educação positiva, visto que ela ao contrário da disciplina não 

educa de forma negativa, pois não priva o homem da sua liberdade. A instrução é uma forma de 

aconselhar o homem e não obrigar, por esse motivo que o filósofo ao tratar da instrução elucida ela como 

anterior a cultura, pois ela contribui na formação moral do homem, uma vez que encaminha ele a 
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cultura aos homens. A cultura é definida como fim último da natureza, pois é ela que 

pode proporcionar o progresso do homem, uma vez que o modifica e o retira do 

isolamento fazendo querer superar os outros através do seu ―gosto‖.  

Habituar e inserir o homem na sociedade enquanto sujeito agente e enquanto 

sujeito civilizado e, por conseguinte, moralizado são funções da educação esclarecida, 

pois, por meio da disciplina, da instrução e da cultura, o homem mediatamente pode até 

não ser sociável, mas é nesse processo da sociabilidade insociável que o homem pode 

naturalmente inclinar-se à liberdade e assim buscar uma constituição que seja livre. 

Assim, é no terceiro capítulo dessa dissertação onde melhor desenvolveremos a 

respeito do antagonismo da natureza que retira o homem do estado de isolamento na 

busca do principio em si. É também neste capítulo que demonstraremos a significância 

da natureza na resolução do problema da humanidade e da sua constituição civil, pois 

uma vez que o homem tenha uma educação esclarecida é necessário que a natureza e a 

historia encaminhem o homem ao progresso. Dessa forma, podendo dizer que o 

progresso em Kant somente é possível através dos homens e o mundo somente terá 

constituições livres quando os homens se entenderem como parte dele e não enquanto 

individuo que elabora regras de civilização.  

Na passagem da cultura, da tradição que os homens buscam o progresso e se 

conduzem a esperança de uma constituição que aceitem todos como iguais. Assim, é na 

concordância entre moral e política que os homens podem se resgatarem da violência e 

da guerra que assolam as constituições civis. Compreende-se que é preciso o homem 

tanto humanizado quanto esclarecido na filosofia de Kant para que exista progresso e as 

máximas possam se conformar sem necessitar de leis coercitivas. É o homem se 

autolegislando. São as luzes clareando seu caminho.  

Dessa maneira, na busca de esclarecer e guiar o leitor até a discussão acerca de 

uma educação esclarecida em Kant que o texto apresenta tais questões. Tentando ser 

esse mestre que o filósofo tão explicitamente aponta em suas obras, que tal dissertação é 

elaborada. 
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1. PASSAGEM DO CONHECIMENTO ÉTICO RACIONAL COMUM PARA O 

CONHECIMENTO FILOSÓFICO  

Em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant faz um 

movimento de transição, uma passagem do conhecimento ético racional comum para 

seu conhecimento filosófico (ou ainda: da filosofia moral popular para a metafísica dos 

costumes), pois compreende que, para poder iniciar tal transição, é preciso um 

sentimento que esteja contido no homem comum e que possa ser utilizado como 

propedêutica ao conhecimento filosófico no plano da moralidade.  

Ao considerar a dicotomia entre mundo sensível e inteligível, Kant evidencia o 

fundamento da moral no âmbito da responsabilidade tanto enquanto princípio subjetivo, 

quanto objetivo, pois é na tentativa de tornar o princípio subjetivo universal que o 

filósofo apresenta a boa vontade como forma do homem se obrigar perante à lei moral 

em si.  

É partindo de tal compreensão que o filósofo principia sua obra abordando a boa 

vontade como a única disposição capaz de fazer o homem sentir o desejo de agir 

moralmente, pois é na apresentação da vontade boa e em si que o homem é inclinado 

naturalmente à liberdade, sendo esta última alcançada à medida em que o princípio 

subjetivo se molda aos princípios morais, isto é, à lei em si; é nesse momento que se 

desenvolve uma autonomia da vontade pela qual o homem passa a ter responsabilidade 

pelos seus atos e age livre de coações exteriores.A transição para o homem 

esclarecido
10

, uma vez que tem em si a formulação de sua própria lei, não necessita que 

outrem delegue por ele. 

Todavia, para que se entenda esse processo de transição, faz necessário 

explicitar os imperativos tanto hipotético quanto o categórico, ambos, respectivamente, 

como forma de conselhos e obrigação a serem exercidos pelos homens, bem como 

também demonstrar o princípio pedagógico moral como princípio que contribui na 

transição natural para a moral em Kant; pois, uma vez que a educação auxilia na 

habilitação e adequação dos sentimentos, é que o homem pode pensar a si mesmo como 

ser civilizado que, em consonância com a moral, o encaminha para a saída da sua 

menoridade, sendo dessa forma que se dá a passagem do ser heterônomo para o ser 

autônomo. 

                                                             
10 Para Kant, o homem esclarecido é aquele que saiu da menoridade, que possui autonomia para fazer 

suas escolhas e que não é coagido pelo meio externo; por isso, esse termo está inserido nessa parte do 

texto, pois o homem esclarecido seria aquele que agiria de acordo com a liberdade prática. 
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1.1. A boa vontade e o dever 

A vontade pode ser afetada pela parte empírica, desde que a moral se apoie no 

que o filósofo denomina Antropologia prática. Para Kant, empírica é ―toda a filosofia 

que se baseie em princípios da experiência‖ 11, dos quais a lei moral precisa ser 

totalmente depurada. 

Uma lei moral é necessária ao homem na medida em que regula ações praticadas 

pelas influências de inclinações e averigua uma vontade que possa ser pura, isto é ―uma 

vontade que seja determinada completamente por princípios a priori e sem quaisquer 

móbiles empíricos‖ 
12

. O caráter primordial de uma vontade pura procede, uma vez que 

os dons naturais utilizados pela vontade são transformados em um caráter bom. Na 

forma de converter esses dons (ou talentos naturais) em boas ações, a boa vontade surge 

como a possibilidade de ―sermos dignos da felicidade‖ 
13

. 

A boa vontade é capaz de tornar alguém digno da felicidade, porque promove as 

ações com fundamento na consciência de si moral. É necessário o ―querer‖, isto é, um 

princípio que parte de si mesmo para se ter boa vontade. Ela é uma joia rara em si, pois 

não necessita que as ações do homem sejam úteis para ter o seu valor. Enquanto 

consciência de si, a boa vontade promove a necessidade do homem para cumprir a ação 

moral e não precisa das disposições do mesmo para existir, pois, uma vez que  

ela ficaria brilhando por si mesma como uma joia, como alguma coisa que 

em si mesma tem o seu pleno valor. A utilidade ou a inutilidade nada podem 

acrescentar ou tirar a este valor. A utilidade seria apenas como que o engaste 

para essa joia poder ser manejada mais facilmente na circulação corrente ou 
para atrair sobre ela a atenção daqueles que não são ainda bastante 

conhecedores, mas não // para a recomendar aos conhecedores e determinar o 

seu valor14. 

 

Para existir a boa vontade, é necessário que ela seja ordenada pela razão prática. 

Ora, se ela fosse controlada pelas disposições naturais, ela se deteria somente na busca 

da felicidade, impedindo a razão no seu uso prático, pelo qual a vontade não seria 

                                                             
11KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.14. 
12Ibidem.  
13Kant esclarece que só se pode ser digno da felicidade se a dignidade estiver em comum acordo com o 

sumo bem. Assim, compreende-se que para ser digno da felicidade é necessário que o homem aja 

moralmente, pois somente a conduta moral é que possui a ideia de um sumo bem. Uma vez que o homem 

age moralmente, essa ação o conduz a uma ideia boa que vai sendo adquirida até promover o sumo bem. 

É este que gera uma esperança, na qual não pode ocorrer ―a nenhuma alma interesseira‖ e que, assim, 

pode ser atribuída à doutrina da moral. É esta que, a partir de todo dever ser, pode ser nomeada de 

doutrina da felicidade, já que é por meio da moral que se tem essa ideia de sumo bem e, portanto, a 

possibilidade de ser digno da felicidade. 
1414KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.23. 
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somente boa em função dos meios, mas em especial dos fins. Considerando que a 

vontade visa à possibilidade de uma regra, de uma lei, ao ser determinada pela razão 

prática, ela busca um mandamento que lhe encaminhe a ser boa, ou seja, a uma vontade 

em si. 

 Para a elaboração do conceito de boa vontade, é preciso que a ação moral seja 

fundamentada através do dever, pois somente por meio de uma ação ligada a uma boa 

vontade é que existirá uma ação moral. Entretanto, como não pode ser determinada por 

si (pois existem as inclinações e afecções que também a determinam), a vontade 

necessita do dever, para tornar-se boa. 

É somente o dever que pode tornar o homem digno da felicidade, pois é a partir 

dele e de uma boa vontade que se pode ter uma ação moral, uma ação praticada pela 

consciência de si moral e não pelo lado patológico do homem, por aquilo que é afetado 

pela sensibilidade e respectivas afecções. É mediante um ―princípio da vontade” 
15

, isto 

é, um princípio determinado por uma ação pura em si, uma ação que parte de um 

princípio interno e inteligível, que uma ação pode ser determinada como ação moral e 

pelo dever. 

Entretanto, como já foi explicado, para determinar esse princípio é preciso uma 

vontade boa e em si, pois é através da vontade que o princípio subjetivo pode escolher e 

delimitar que tipo de ação o homem irá praticar. Assim, para que a ação seja moral é 

preciso determiná-la por uma vontade boa; esta não deve partir de nenhuma ação 

posterior, mas sim de modo a priori, pois, dado que as inclinações e paixões são 

sentimentos que se apresentam por meio de algo exterior ao ser racional, Kant 

compreende que não se pode dar prioridade moral àqueles, mas somente à lei moral. 

Ora, se somente se pode ter respeito por aquilo que parte de uma consciência de si e a 

boa vontade é essa consciência subordinada à lei em si mesma, então conclui-se que 

somente mediante uma boa vontade é que se pode ter esse respeito pela lei moral. 

Mas o que Kant apresenta como esse sentimento de respeito pela lei moral? O 

dever. Visto que somente é possível ter respeito por aquilo que parte da intenção moral 

em si, o dever é apresentado como o respeito à lei moral, pois Kant compreende que 

somente através de uma vontade é que se pode aceitar a subordinação à tal lei; e pelo 

fato dessa subordinação ser uma aceitação por aquilo que parte da consciência e 

                                                             
15KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes  p.30. 
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excluindo as inclinações sensíveis e particulares, uma consideração dessas últimas
16

 no 

interior de uma compreensão racional só poderia ser possível se essa vontade fosse não 

somente uma faculdade
17

, mas um fundamento em si bom. 

Para responder que lei é essa que necessita de uma representação boa na sua 

condição, Kant formula um mandamento, o qual somente um ser racional, livre de 

qualquer ação atribuída pelas inclinações, pode apresentar. Segundo o filósofo, o ser 

racional deve agir da seguinte maneira: ―proceder sempre de maneira que eu possa 

querer também que a minha máxima se torne uma lei universal‖ 
18

, ou seja, é o princípio 

subjetivo tornando-se consequência do princípio objetivo, fazendo com que a vontade 

torne-se uma vontade boa, uma vontade que condiz com a lei moral; pois é por meio do 

princípio subjetivo
19

, do momento em que um ser racional faz a escolha por uma ação 

subordinada à lei moral, que a ação faz o movimento de transição do particular para o 

universal, fato que é possível para todo ser dotado de razão. 

Contudo, apesar da razão deter condições suficientes para que a vontade se 

sujeite à lei moral e esta última possa tornar-se universal para todos os seres racionais, 

                                                             
16A palavra particulares está apresentada nesse texto como forma de expressar o fato de que cada ser 

racional, ao agir de acordo com os seus sentimentos e suas inclinações, está agindo de uma forma 
individual, isto é, egocêntrica, pois de acordo com o que Kant evidencia, as ações ditadas pelas 

inclinações são ações egoístas, visto que visam o bel prazer e o maior número de bem para si. 
17Exponho a palavra faculdade nessa parte do texto como capacidade, algo adquirido naturalmente, isto é 

uma capacidade natural que o ser racional tem para agir. No dicionário sobre Kant, de Howard Caygill, a 

palavra faculdade ―traduz duas ideias distintas: a primeira significa uma parte da estrutura de uma 

universidade, a segunda um potencial ou poder para realizar algum fim. O interesse de Kant pelo primeiro 

sentido foi suscitado pelo lugar anômalo da filosofia no currículo e organização da universidade 

setecentista. À filosofia não foi concedido um lugar natural em qualquer das três "faculdades superiores" 

de direito, medicina e teologia, e servia usualmente como propedêutica para o estudo numa dessas 

disciplinas. Kant fazia parte de um movimento cultural que procurava redefinir o lugar da filosofia na 

universidade, assim como justificar suas incursões nas áreas de jurisprudência filosófica e teologia das 
faculdades superiores. A sua principal contribuição entre as faculdades ‗superiores‘ e ‗inferiores‘ é CF 

(1798), uma obra que abordou o conflito entre filosofia e teologia, direito e medicina. O segundo sentido 

de faculdade traduz o termo Vermögen que, por sua vez, é derivado do letivo, facultas e do grego 

dynamis. Embora este último fosse usado por muitos filósofos pré-socráticos, com destaque para 

Empédocles, o seu significado foi definitivamente fixado por Aristóteles na Metafísica. De uma forma 

geral, atribuiu dois sentidos ao termo: o primeiro referia-se a uma capacidade ou poder para realizar um 

fim, o outro a um potencial para mudar que seria efetivado através deenergeia. Essa definição dual de 

faculdade exerceu enorme influência e permaneceu notavelmente estável ao longo de toda a sua 

transmissão no aristotelismo medieval. Teve especial destaque na discussão da natureza da alma, a qual 

estava dividida em vários potenciais ou faculdades de ação. Os dois sentidos de faculdade como 

potencialidade e como um poder da mente persistem em Descartes e ainda em Wolff: o wolffiano 
PhilosophischesLexicon de Meissner (1737) à facultas epotentia como sinônimos de Vermögen e define-

o em termos aristotélicos como a possibilidade de realizar ou sofrer uma ação. Especifica ainda as 

faculdades de apetição como desejo sensível ou apetite e a vontade, e as faculdades de conhecer como 

sensibilidade e razão. ‖p.178. 
18KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.33. 
19 Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o princípio subjetivo é apresentado como uma 

máxima, a qual pode ser tanto determinada pela lei moral, quando o homem parte de um fundamento em 

si, ou influenciada pelas inclinações, quando ele parte de ações heterônomas, isto é, que lhe são 

exteriores. 
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Kant expõe que o dever não é suficiente para uma ação moral, visto que não é a ação, ou 

seja, a efetivação da ação que determina se ela é boa ou má, mas a finalidade e seu 

propósito. Assim, segundo Kant, se a vontade não for suficiente para agir de acordo 

com a razão, isto é, ser uma vontade boa e em si, é preciso um princípio que a obrigue.  

E este ―chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se 

imperativo‖ 
20

. 

Dessa forma, para se ter uma vontade que esteja de acordo com a razão e que 

possa agir pelo dever (isto é, com obediência plena à lei moral) e não conforme ao dever 

(ou seja, ainda influenciada por inclinações empíricas), Kant apresenta tal imperativo 

como possibilidade de efetivação desse mandamento. É ele que faz com que as ações 

tenham em sua formula o dever. Para que uma ação seja pelo dever e submetida à razão, 

é necessária a obrigação do imperativo (aqui categórico), entretanto, para este ter a sua 

finalidade alcançada, o homem necessita antes reconhecer os preceitos da razão; além 

disso, pode-se observar que este imperativo tem formas que conduzem uma à outra, pois 

para se chegar a uma ação pelo dever é preciso antes saber agir pelo menos em 

conformidade com o dever. 

Tematizemos, portanto, o significado destes imperativos. 

Como o homem não possui uma vontade santa, isto é, uma vontade na qual o seu 

interesse esteja voltado para ação em si e não para o objeto da ação, então faz-se 

necessária a existência dos imperativos. Eles são apresentados como aqueles que 

medeiam à relação entre a vontade permeada pelos interesses particulares e os 

princípios morais objetivos, e atribuem uma forma concisa da regra prática à vontade.  

―Ora, todos os imperativos ordenam ou hipotética ou categoricamente‖ 
21

. Um 

imperativo que ordena hipoteticamente pode ser compreendido quando a ação é boa 

como meio para alcançar algo possível ou real. O imperativo hipotético está ramificado 

em dois tipos: o problemático, quando o meio para alcançar algo é visto como possível, 

e o assertórico-prático, quando o meio para alcançar algo é tomado como real. 

O imperativo hipotético problemático também é denominado pelo filósofo como 

imperativo da destreza, pois a sua finalidade é desenvolver o modo como a ação é 

realizada. Como ele é utilizado para alcançar algo possível, o ser racional não visa o fim 

                                                             
20KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.48. 
21KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.50 
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da ação, mas o meio que o encaminha a ela.
22

O ser racional não pensa se o meio pelo 

qual a ação está sendo praticada é bom ou mau, mas sim se o seu objetivo será 

alcançado. O imperativo problemático (da destreza) não garante a certeza da finalidade, 

mas somente o meio pelo qual a alcançará o homem; sem ter consciência da moral, ele 

se utiliza de todos os artifícios dados pelo imperativo. Nesse caso, o que interessa ao 

homem não é a noção de respeito, não é a finalidade da ação, mas sim sua causa. Na 

ação formulada pelo imperativo da destreza, almeja-se alcançar aquilo que independe de 

se ter ou não um conteúdo moral. 

É por isso que, em contraposição ao imperativo hipotético problemático, o 

imperativo hipotético assertórico-prático é utilizado como meio não para as finalidades 

possíveis, mas para as reais, pois, segundo Kant, enquanto o imperativo problemático é 

utilizado para alcançar algo possível, o imperativo assertórico é utilizado para alcançar 

algo que todos os seres humanos perseguem pelo fato de ser necessariamente natural, 

certo e a priori. O imperativo assertórico-prático é apresentado pelo filósofo como 

aquele através do qual o ser racional alcança a felicidade
23

. Contudo, se a felicidade é a 

priori e certa, por que o imperativo utilizado é o assertórico? Segundo Kant, ―[a] ação 

não é ordenada de maneira absoluta, mas somente como meio para outra intenção‖ 
24

, 

ou seja, a ação não é universal, mas visa o maior número de prazer que o ser racional 

possa alcança para si; daí Kant responsabiliza um imperativo hipotético por essa função, 

pois, para alcançar a felicidade, utiliza-se das intenções dos outros como meio. Esta 

                                                             
22Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant, fazendo uso de dois exemplos, explica 

como seria uma ação desenvolvida pelos imperativos da destreza. De acordo com os conhecidos 
exemplos do médico e do envenenador, bem como dos pais que educam seus filhos buscando para eles 

algo que poderão eleger como fim, o imperativo hipotético problemático somente pode servir como 

utilidade; é algo que o homem visa enquanto bom para ele, não para o outro e nem para o universal. Por 

isso é que Kant mesmo em exemplos tão paradoxais, isto é, contrários, os expõe para demonstrar que 

visam somente finalidades em torno do bel-prazer. No exemplo do médico, apesar dele salvar vidas, o faz 

pela sua profissão, pelo o que ele compreende como bem; assim é também o exemplo do envenenador 

que mata as pessoas porque lhe é agradável. Se o fim é bom é pela causa da ação, mas não pelo fim em si. 

Do mesmo modo é o exemplo dos pais que fazem de tudo para que seus filhos tenham sorte no seu fim, 

mas isto é algo contingencial; os pais não saberão se tal finalidade será possível e, por esse motivo, o 

imperativo hipotético problemático (ligado à destreza) é um imperativo dos meios, como também de algo 

possível. 
23A felicidade, na obra Crítica da Razão Pura é exposta como: ―(...) A unificação de todos os fins, dados 

pelas nossas inclinações num fim único (...)‖ B828. Na Fundamentação, Kant elucida que o imperativo 

assertórico é capaz de alcançar a felicidade, e aqui a definição de felicidade é a mesma da Crítica da 

Razão Pura. É na obra Crítica da Razão Prática que a noção de ser digno da felicidade se apresenta 

como esperança de um sumo bem; então a busca da felicidade através de um imperativo assertório 

somente é real quando esta tem a compreensão da junção de todas as inclinações, pois se ela tiver a 

compreensão de uma dignidade de ser feliz, então somente pode se remeter à  noção de moralidade e não 

à de conformidade com a lei. 
24KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.52 
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atitude será o que Kant caracterizará como prudência
25

, ou melhor, imprudência, pois se 

utiliza da intenção dos outros para alcançar um prazer. 

Diferentemente do imperativo hipotético, o categórico é representado como bom 

em si. O ser racional, por intermédio do imperativo categórico, age apenas pelo fim, 

sem a intenção de fazer uso dos outros ou de qualquer outro interesse exterior. Kant 

explica que ―o imperativo categórico declara a ação como objetivamente necessária por 

si independentemente de qualquer intenção, quer dizer, sem qualquer outra finalidade; 

vale como princípio apodítico (prático)‖ 
26

. 

O imperativo categórico ordena a ação de maneira absoluta, necessária, 

incondicional e objetiva. É por ser um princípio de moralidade que ele se adéqua à 

vontade de acordo com a razão prática; no entanto, a grande questão filosófica colocada 

por Kant sobre os imperativos é: ―como são possíveis todos estes imperativos‖?
27

 O que 

o filósofo deseja saber com essa pergunta não é como deve ser cumprida a ação, mas 

como é ―(...) pensada a obrigação da vontade que o imperativo exprime na tarefa a 

cumprir‖ 
28

. 

Uma vez que os imperativos hipotéticos são apresentados pelo filósofo como 

analíticos e visto que a proposição analítica seria a proposição mais adequada para se 

obter o meio (pois o sujeito atribui o próprio predicado), Kant explica que do mesmo 

modo que em uma proposição analítica, o imperativo hipotético extrai os meios 

necessários do sujeito para se chegar ao fim, já que necessariamente quem quer o fim 

quer o meio para alcançar aquilo que deseja. Enquanto o imperativo hipotético é 

considerado analítico, o imperativo categórico é considerado sintético à priori, pois suas 

proposições não estão dadas no sujeito.  

Kant explica que o imperativo categórico é um imperativo que se funda em si 

mesmo. Então, a única coisa necessária para auxiliá-lo a conformar-se à lei e não conter 

nenhum limite, dando base à uma moral universal, seria a máxima, que é o princípio 

subjetivo da ação. Kant formula que ―o imperativo categórico é portanto só um único, e 

                                                             
25 Existem dois tipos de prudência: a primeira é a relação com o mundo, a segunda é a prudência privada; 

a primeira é a influência que uma pessoa exerce sobre as outras intenções e que se utiliza dela e dos 

outros para alcançar suas intenções; a segunda é a sagacidade em reunir todas as intenções para alcançar 

um bem durável, isto é um bem maior e universal. 
26.KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.51. 
27KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.53. 
28Ibidem. 
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é este: age apenas segunda uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela 

se torne lei universal‖
29

. 

Como foi compreendido, é por intermédio da busca da conformidade da vontade 

à lei moral que se pode ter uma boa vontade. É preciso que a vontade esteja em 

conformidade com a lei. Por conseguinte, um imperativo hipotético que possui os meios 

baseados nos móbiles e nos motivos, como foi exposto, não pode basear a vontade em 

princípios práticos. Os imperativos hipotéticos, por terem essa determinação nos meios, 

tornam-se volúveis e indeterminados e, dessa forma, impossibilitam fundamentar-se em 

princípios universais. Com tal sustentação, Kant comprova a necessidade do homem 

utilizar o imperativo categórico, pois, assim, buscará algo que tenha valor em si mesmo, 

e cuja determinação sirva de fundamento para a lei. 

Entretanto, para que o ser racional seja condicionado pela lei da razão, a máxima 

deve estar em conformidade com os imperativos. Os imperativos, em especial, os 

hipotéticos podem até adequar à vontade a uma ação que busque sempre um efeito, 

porém, somente terão utilidade como ―preceitos práticos, mas não [como] leis”; já o 

imperativo categórico, por ser imperativo em si mesmo, adéqua a vontade às leis. 

O imperativo categórico é reconhecido como a única forma possível de se ter 

uma moral universal, pois é nesse momento que a máxima apresenta-se com a função de 

auxiliar o ser racional a conformar-se à lei moral. 

 Ora, se a máxima não estiver em adequação com o imperativo categórico, não 

se tem lei, nem moralidade, pois o princípio subjetivo toma para si os preceitos da razão 

válidos para uma lei moral. Vale adiantar aqui que, de acordo com Kant, o agradável 

torna-se fundamento universal e apesar do gosto não poder ser considerado fundamento 

de uma lei universal, Kant afirma que ele é fundamental na formação de uma máxima. 

Esta última, em conjunto com o imperativo categórico, conduz o ser racional à lei, 

contudo, para que a máxima fundamente um princípio subjetivo que se adéque à lei 

moral, é preciso que nela esteja antes intuída a ―condição subjetiva da receptividade de 

um prazer ou desprazer‖ 
30

. Assim, será que o gosto pode ajudar a alcançar a lei moral. 

 

 

 

 

                                                             
29KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.59. 
30KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. p.37. 
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1.2. O gosto como tendência na busca da moral? 

 O gosto é observado como esse primeiro momento do homem no qual ele 

se associa involuntariamente a uma ação social. Buscando demonstrar que suas honras e 

glorias são as melhores dentre todas as outras, os homens buscam superar e, destarte, 

submeter os outros homens às suas escolhas. 

No entanto, os outros homens são livres e possuem o direito de escolha e de 

legislar suas próprias leis, daí ele tanto pode ser considerado naturalmente sociável, 

quanto um ser que tende a se isolar. Ora, como desenvolver e transformar algo 

prazeroso em uma regra prática, já que todos os outros homens também possuem essa 

liberdade, esse dever de escolha e legislação?  

Para responder a tal questão, observamos que nas obras Antropologia de um 

Ponto de Vista Pragmático (1798), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) 

e Para a Paz Perpetua (1795), Kant estabelece a transição de um gosto que torna o 

homem um ser insociável a esse sentimento de sublimidade, a um ser social, no qual o 

homem se reconhece no outro e se torna aquilo que até então o eximia da sociedade.  

É por meio do que foi exposto anteriormente sobre os imperativos 

hipotéticos e a felicidade é que esta é observada e apresentada como aquela que sustenta 

a busca constante de uma evolução moral. Ora, uma vez que o gosto não pode sozinho 

manter o homem em tal busca e assim promover a vida, a felicidade advém como aquela 

que motiva o querer a tornar-se o que lhe é agradável e válido para todos. 

Como foi dito na seção a respeito dos imperativos, a felicidade é definida na 

Crítica da Razão Pura (1781) como ―a satisfação de todas as nossas inclinações tanto 

extensivamente (quanto à sua multiplicidade), como intensivamente (quanto ao grau) e 

protensivamente (quanto à duração)‖ 
31

. A felicidade é a ordenação de todas as 

inclinações, isto é, a organização e junção de tudo aquilo que é prazeroso e agradável.  

Ora, se para Kant ―o que dá prazer ao sentido é o agradável‖
32

 e torna o homem 

feliz somente na medida em que ele busca satisfazer a sua vontade, então podemos 

afirmar que a felicidade (a fim de ser associada à boa vontade), não pode depender das 

inclinações. 

Compreendida como a união de todas as inclinações, a felicidade não pode trazer 

em sua fundamentação o caráter da moralidade. Uma vez que as inclinações são 

atribuídas como motivo da ação do ser racional, ela não pode ter uma ligação com o 

                                                             
31KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B834 a B835. 
32KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático p.127. 
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dever. Visto que as inclinações são as dependências da vontade às sensações e o dever 

não pode ser determinado pelas mesmas, o carácter moral e a determinação da vontade 

pela lei somente pode se apresentar se a escolha do ser racional for feita sem a 

determinação daquelas. 

É por isso que na Crítica da Razão Prática, Kant define a moral como devemos 

nos tornar dignos da felicidade e não como devemos ser felizes, pois a felicidade pode 

advir como a satisfação da vontade; mas nem sempre essa vontade é satisfeita de acordo 

com o dever, com a ação moral; o ser racional pode ser feliz porque está agindo para 

satisfazer seu próprio contentamento, mas, para que o seu contentamento esteja ligado 

ao contentamento do outro, é necessário que ele seja digno da felicidade. Assim 

segundo Kant na Crp: 

 

Designo por lei pragmática (regra de prudência) a lei prática que tem por 

motivo a felicidade; e por moral (ou lei dos costumes), se existe alguma, a 

lei que não tem outro móbil que não seja indicar-nos como podemos 
tornar-nos dignos da felicidade. A primeira aconselha o que se deve fazer 

se queremos participar na felicidade; a segunda ordena a maneira como 

nos devemos comportar para unicamente nos tornarmos dignos da 

felicidade. A primeira funda-se em princípios empíricos; pois, a não ser 

pela experiência, não posso saber quais são as inclinações que querem ser 

satisfeitas, nem quais são as causas naturais que podem operar essa 

satisfação. A segunda faz abstração de inclinações e meios naturais de as 

satisfazer e considera apenas a liberdade de um ser racional em geral e as 

condições necessárias pelas quais somente essa liberdade concorda, 

segundo princípios, com a distribuição da felicidade e, por consequência, 

pode pelo menos repousar em simples ideias da razão pura e ser 

conhecida a priori.33 
 

A partir da citação acima, podemos concluir que a felicidade, por ser a 

satisfação de si, somente pode ser constatada no imperativo hipotético
34

, nos preceitos, 

naquilo que não pode ser pelo dever, mas, no máximo, em conformidade com ele. Ao 

mesmo tempo em que Kant define o que é felicidade, também define o que é ser digno 

da mesma. Essa definição estaria ligada diretamente à ação pelo dever, uma vez que a 

felicidade não se torna mais a união das suas inclinações, e sim o prazer em praticar o 

que é certo não somente por si, mas pelo outro, pelo res público. 

                                                             
33KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B834 a B835 
34 Como já elucidamos, o imperativo hipotético é considerado o imperativo responsável pela felicidade, 

dado ser ele o que busca o real. Uma vez que a felicidade é a junção das inclinações, ela se torna real na 

medida em que é alcançada, efetivada, porém como essa busca não é uma ação que visa o bem do outro, 

ela se torna uma ação em conformidade com o dever, isto uma ação na qual não sabemos se a vontade do 

ser racional se adéqua a moral ou não. É por esse motivo que o imperativo hipotético é o mais adequado 

na busca da felicidade, pois, por fundar-se preceitos, não determina um valor moral, mas sim uma ação 

que leva ao bem-estar, ou seja, à felicidade. 
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A dignidade de ser feliz está ligada ao sumo bem. Na Crítica da Razão 

Prática (1788), Kant o define como a união entre a dignidade de ser feliz e a moral. Na 

medida em que surge a esperança como sua busca, ele pode ser encontrado apenas em 

um ser possuidor de razão, ou seja, Deus, ente que traz esperança aos homens, os quais, 

por sua vez, não visam primeiramente a felicidade de si, mas o sumo bem, e a a partir 

daí a dignidade de ser feliz. 

Desde a Crítica da Razão Pura (1781), Kant introduz a ideia de ser digno da 

felicidade como uma ideia ligada ao campo do inteligível. A experiência pode nos 

apresentar os fenômenos, mas não a moralidade, isto é tal dignidade. O mundo sensível 

somente pode nos apresentar a felicidade, porém somente enquanto união de todas as 

inclinações. A moralidade, assim como a ideia de Deus e imortalidade da alma só 

podem ter sua origem no mundo inteligível. Este pensamento kantiano enuncia a ideia 

de que a felicidade que tem o fim em si mesma passa de uma felicidade subjetiva para 

uma felicidade objetiva e esta, denominada pelo filósofo de felicidade moral, tem como 

objetivo a felicidade do próprio sujeito, mas a dos outros.  

Tal felicidade não é tratada como filantrópica (na qual devo fazer o outro 

feliz só para alcançar a minha própria), mas uma felicidade que visa o bem em comum. 

É tanto que para alguém reconhecer essa felicidade como moral é necessária a 

transformação, a inclusão e o bem do outro, não apenas a sua própria; a sua felicidade 

tem de estar inserida na felicidade do outro e essa inclusão ocorre conforme o homem 

busca mediante o seu gosto a sua associação com os demais.  

O gosto pode ser relacionado a uma educação negativa, ou seja, limitativa, uma 

vez que retira o homem bruscamente desse estado ―selvagem‖, habilitando-o, enfim, a 

um estado social. Na obra Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático (1798), no 

segundo livro (o Sentimento de Prazer e Desprazer), Kant fala dos sentimentos como 

pertencentes ao mundo empírico.  

Segundo o filósofo, mesmo que o gosto seja um sentimento do mundo 

empírico, ele conduz o homem a querer agir pelo dever, pois, ao sentir que tal ação lhe 

causa um sentimento desagradável e querendo ele ter um sentimento de prazer que o 

faça sentir-se melhor, busca ultrapassar tal ação e, assim, modificar suas atitudes, 

compreendendo, desse modo, a possibilidade de uma ação futura agradável. O homem 

adere o gosto como forma de uma busca prazerosa na vida, não somente para ele, mas 

que seja agradável para o outro. Dessa forma Kant afirma: 
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Então se o que desperta em nós a sensação de contentamento é a consciência 

de abandonar o estado presente ou a perspectiva de entrar no estado futuro. 

No primeiro caso, o contentamento não é outra coisa que a supressão de uma 

dor e algo negativo; no segundo, seria o pressentimento de algo agradável, 

logo aumenta do estado de prazer, portanto, algo positivo.35 

 

Entretanto, para que o homem busque esse sentimento agradável e de 

contentamento, é necessário que ele sinta dor. O contentamento não pode ser 

considerado um sentimento pleno e, por esse motivo, há a alternância entre os 

sentimentos de dor e de prazer. 

Para que os homens saiam da condição desagradável, é preciso que antes 

eles sintam dor. Ao sentirem dor, os homens irão saber que essa condição não é 

agradável nem para si nem para os demais. É por isso que os homens buscarão sair 

dessa condição e assim sentir o prazer sempre se aprimorando. Segundo Kant, ―o 

contentamento é o sentimento de promoção da vida; a dor, o de um impedimento dela‖ 

36
; dessa forma, é por meio do contentamento que o homem pode se aprimorar buscando 

honras e glórias e, nesta busca, unir os contentamentos e ser feliz, tudo isso de acordo 

com as regras e os costumes. 

Kant considera o gosto, o prazer e, consequentemente, a felicidade, como os 

motivos pelos quais os homens sentem aversão pelo agir social de acordo com as leis, 

pois, uma vez que quer tudo em função seu gosto, ele tem a tendência a se isolar. No 

entanto, ele busca, por meio do prazer, agir de acordo com os costumes e as leis 

práticas, ao tentar se sobrepor a outro homem e suprir suas necessidades; o homem 

precisa, então, sobrepujar o outro, impedindo-o de que se iguale a ele e impeça uma 

comparação. Para que isso aconteça, é necessário se inserir em um vínculo social que 

virá, primeiramente, com o intuito de ultrapassá-lo, contudo posteriormente definirá os 

talentos e os gostos de cada um, formulando regras práticas cuja formação terá por base 

o gosto que anteriormente era considerado dissocial. Assim, em sua preleção Ideia De 

Uma História Universal Com Um Propósito Cosmopolita (1784), Kant explica que 

É esta resistência que desperta todas as forças do homem e o induz a 

vencer a inclinação para a preguiça e, movido pela ânsia das honras, do 

poder ou da posse, para obter uma posição entre os seus congêneres, que 

ele não pode suportar, mas de que também não pode prescindir. Surgem 

assim os primeiros passos verdadeiros da brutalidade para a cultura, que 

consiste propriamente no valor social do homem; assim se desenvolvem 

pouco a pouco todos os talentos, se forma o gosto e, através de uma 
ilustração continuada, o começo converte-se na fundação dum modo de 

pensar que, com o tempo, pode mudar a grosseira disposição natural em 

diferenciação moral relativa a princípios práticos determinados e, deste 

                                                             
35KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. p.128 
36Ibidem. 
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modo, metamorfosear também por fim uma consonância para formar 

sociedade, patologicamente provocada, num todo moral.37 
 

Mediante o prazer, o homem tende a fazer suas escolhas de acordo com seu 

gosto, seu sentimento de prazer e, por conseguinte, com aquilo que lhe traz felicidade; 

contudo, apesar dessa motivação, a felicidade através da qual o homem desenvolve suas 

habilidades não é considerada por Kant como capaz de fundamentar uma moral, visto 

que ela não é algo pleno e uno, já que seria a ligação de várias paixões e sentimentos de 

contentamento. 

Como foi demonstrado, pelo fato da felicidade ser observada como um meio 

que todos querem alcançar, ela só é possível mediante o imperativo hipotético. Apesar 

dela ser uma habilidade, ela não prepara e nem se utiliza de uma técnica (tecné) para se 

tornar real, e, por isso, necessita do imperativo hipotético como auxilio, como meio para 

que os homens possam alcançá-la. Apesar de não poder ser determinada e de implicar 

uma variedade de estados, ela é necessária para evolução moral.  

O gosto, o contentamento e, consequentemente, a felicidade são sentimentos 

do sujeito; eles não são sentidos por serem conhecidos os objetos, ou seja, não são 

sentidos com dependentes do objeto, mas a priori, porque o homem possui tais 

sentimentos subjetivamente. É necessário que o homem sinta interesse e queira aderir-se 

àquele sentimento agradável como parte do seu gosto para que, assim, ele se insira 

socialmente. 

Daí é que admitimos um envolvimento na ação moral, já que ao buscar o 

sentimento de felicidade, o homem escolhe, delega sobre o que ele sente ser o melhor 

não somente para si, mas principalmente para os outros. Ao escolher aquilo que é 

agradável para si e para o outro, o homem se comunica e, destarte, se sociabiliza e 

formula regras nas quais uma sociedade pode se fundamentar. Para Kant, o gosto tem 

sua significância na formação moral, uma vez que 

Ele é, por conseguinte, uma faculdade de julgar socialmente os objetos 
exteriores na imaginação. – Aqui a mente sente sua liberdade no jogo das 

representações da imaginação (por conseguinte, da sensibilidade), pois a 

sociabilidade com outros seres humanos pressupõe liberdade – e esse 

sentimento é prazer --. Mas a validade universal desse prazer para todos, 

pela qual a escolha com gosto (do belo) se diferencia da escolha pela 

mera sensação dos sentidos (do agrado meramente subjetivo), isto é, do 

agradável, contém o conceito de uma lei, pois só segundo esta validade do 

prazer pode ser universal para quem julga.38 

 

                                                             
37KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. In: A PAZ 

PERPETUA E OUTROS OPÚSCULOS. Trad. Edições 70, Lda. e Artur Morão . Lisboa—Portugal.  p.26. 
38 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. p.138. 
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Ora, se o gosto pressupõe liberdade, e ser livre é ser moralmente, então 

podemos compreender que, ao ser livre no momento da imaginação na qual o homem 

tem esse momento de criatividade e consequentemente de escolha, o homem está sendo 

um ser moral, pois está escolhendo a partir da regulação da sua razão, sem a coerção dos 

objetos, mas determinado pela subjetividade subordinada à lei. 

Concomitantemente a isso, ao fazer suas escolhas mediante os hábitos, os 

costumes estabelecidos pelos meios sociais, no quais ele está inserido, o homem 

também possui o livre-arbítrio para fazê-lo sem a condição desse meio, ou seja, sem as 

condições heterônomas, pelas quais ele está condicionado. Esse fator é o que faz o 

homem ser livre; e o primeiro momento da finalidade da ação moral se dá também pelo 

gosto, pela busca da felicidade.  

O gosto pode não ser considerado por Kant o fundamento e a base de uma 

moral, mas ele é esse primeiro momento, já que todos os homens o possuem a priori. É 

por causa dele que eles arbitrariamente se induzem a sair do estado de isolamento e a 

agirem de modo sociável. Para que seu gosto seja aceito pelos outros, o homem 

necessariamente deve estabelecer um vínculo, uma relação com os outros, já que cada 

um também possui o seu gosto. Uma vez que ele estabelece uma relação, um gosto que 

é agradável para todos, o ser racional começa a introduzir e formular leis; esse é o passo 

para a lei moral. 

O gosto, enquanto primeiro momento de uma saída brusca do estado de 

isolamento, ao se estabelecer e ser aceito pelos outros, passa a ser entendido como um 

motor da socialização; daí uma transposição daquilo que somente se remetia à 

sensibilidade para, agora, ao que é da esfera do entendimento. 

O sublime transforma o olhar para si mesmo para um olhar para o outro, 

pois por meio do belo e do gosto passa a ver aquele outro como sua representação. As 

honras e glorias que antes eram atribuídas pelo gosto, por aquilo que era do agrado de 

um só homem, agora são reconhecidas em todos. O sublime desenvolve uma 

universalidade, um dever não somente para consigo mesmo, mas também para com os 

outros. É mediante o gosto e o que é belo que o homem se encaminha ao sentimento 

sublime e daí à reflexão; esta é atribuída ao gosto e ao agrado de muitos, pois o sublime 

enquanto ―[o] contrapeso, mas não o reverso do belo (...) desperta no sujeito um 

sentimento de sua própria grandeza e força‖ 
39

.  

                                                             
39 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. p.140. 
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Dessa forma, o sublime não pode ser entendido como esse sentimento contrário 

ao gosto, pois é preciso que algo agrade, traga ao ser racional o sentimento de 

contentamento para que ele se sinta motivado ao sentimento sublime. E não sendo o 

sublime objeto do gosto, mas o momento no qual o homem deve possuir uma 

complacência, uma essência mais sensível voltada à reflexão, o sublime é assumido 

como a passagem do sentimento físico para o sentimento ideal, no qual 

 

A habilidade de provar pelo sentido se algo é um objeto de fruição de um 

mesmo sujeito (não se sua escolha é universalmente valida) (sapor) foi sendo 

elevada até passar a denominar a sabedoria (sapientia), provavelmente 

porque um fim incondicionalmente necessário não precisa de reflexões nem 

de ensaios, mas vem imediatamente à alma como que pelo sabor daquilo que 
é salutar. 40 

 

 Para podermos ligar o gosto ao sentimento de sublimidade é necessário 

pensarmos nele como um princípio de satisfação universal. Ao pensarmos o gosto como 

tal princípio é preciso vincular a felicidade ao mesmo, visto que ela é considerada um 

princípio a priori. Uma vez que o gosto se torna princípio universal e não particular, 

compreende-se que ele é um sentimento de satisfação válido para todos, lei universal, o 

qual todos possuem e naturalmente buscam. 

Ora, se todos o possuem como lei universal, como princípio de um sujeito 

transcendental, então, pode-se dizer que o gosto é um princípio pelo qual a razão é 

responsável. Se ela é responsável pelo gosto, pode-se afirmar que ele é um sentimento 

submetido às leis do dever, consequentemente, que torna o homem um ser civilizado e 

projetado para a moralidade. Assim, segundo Kant, 

Ora, para poder ser pensada como tal, a satisfação, que não pode ser 

considerada válida apenas para o sujeito sensível, mas também para todo 

e qualquer outro, isto é, como válida universalmente, porque tem de 

conter a necessidade (dessa satisfação), portanto, um princípio a priori 

dela, é uma satisfação pela concordância do prazer do segundo com o 

sentimento de todo e qualquer outro, segundo uma lei universal que tem 
de provir da legislação universal daquele que sente, por conseguinte, da 

razão: isto é, a escolha segundo essa satisfação se encontra, pela forma, 

sob o princípio do dever. Logo, o gosto ideal tem uma tendência a 

incentivar externamente a moralidade.41 

O gosto como incentivo à moral pode ser considerado um princípio 

pedagógico, já que é exposto como o meio que estabelece algo na aparência e utiliza a 

prudência
42

 para demonstrar o que ele não é e pode ser aceito pelos outros. Por 

                                                             
40 Ibidem. 
41 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. p.141. 
42 A prudência é o nome que se atribui ao imperativo hipotético assertórico-prático. Kant denomina esse 

imperativo de prudência, pois ele é reconhecido como um conselho a ser seguido. Ao associar o gosto ao 



32 
 

32 
 

conseguinte, podemos evidenciar que o gosto se assemelha a um princípio pedagógico 

pelo qual é elucidado um ensino. A partir deste, o homem considera tanto a ação 

consigo mesmo, como ser inserido em uma sociedade, enquanto uma ação para com o 

outro, pois na medida em que o ser humano se reconhece enquanto outro, ele o 

reconhece como um igual, como ser que também possui não somente uma vontade 

autônoma, mas um livre-arbítrio que lhe permite legislar com suas próprias leis.  

Entretanto, ao expor o amor patológico, suas paixões e inclinações como 

princípio supremo, o homem pode inverter os valores morais e legislar com aquela que 

é considerada por Kant como livre, a saber, a lei moral. 

É por meio de tal ação que se reconhece a menoridade
43

 do homem, pois na 

medida em que não pode legislar com sua própria lei, ele abdica, por sua própria culpa, 

desta legislação particular e, por conseguinte, passa a ter uma participação política e 

social.  

Caso abandone essa participação política, o homem não pode se reconhecer 

como cosmopolita, uma vez que não tem participação nem mesmo em sua comunidade. 

Por conseguinte, o homem possui tanto uma disposição a viver em sociedade, por causa 

de sua natureza, quanto uma aversão que o afasta mais ainda de uma inserção política. 

Pela aversão ele se mantém cada vez mais distante de uma ação moral, uma vez que 

somente pensa em si, ou naquilo que é de seu gosto para exercer qualquer ação.  

A educação, mesmo que limitativa, é inserida como aquela que suporta e 

domina tais paixões para que o homem exerça aquilo que é da sua natureza. Segundo 

Kant ―[s]er bem-educado, decente, ter boas maneiras, ser polido (com eliminação da 

rudeza) é apenas a condição negativa do gosto. A representação dessas qualidades na 

imaginação pode ser um modo exteriormente intuitivo de representar um objeto ou sua 

própria pessoa com gosto, mas apenas para dois sentidos, audição e visão‖
44

. Estas 

habilitam os talentos dos homens para que, a cada momento, possam se inserir na 

sociedade e assim introduzir-se abruptamente nesse primeiro momento à cultura. Com 

essa primeira educação negativa, o homem passa a formar sua consciência moral e 

                                                                                                                                                                                   
imperativo da prudência, busco fazer uma associação entre o incentivo que ocorre através do gosto e os 

conselhos da prudência, no qual o homem é encaminhado mediante a agir de acordo com as leis morais. 
43Menoridade é a permanecia do homem na heteronomia, isto é a determinação e o julgamento de suas 

ações sob a determinação e julgamento de um outro ou de outros. 
44 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. p.142. 
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destarte, compor a sociedade civil, esta considerada, por sua vez, por Kant como a 

maior forma de ―liberdade sob leis exteriores‖ 
45

. 

 

1.3. Moralidade e pedagogia moral 

De acordo com Kant, a máxima é o princípio subjetivo do querer, isto é o 

princípio pelo o qual nos guiamos subjetivamente pelos nossos sentidos, sentimentos ou 

pela razão na prática de uma ação. A máxima pode agir pela influência desses três 

âmbitos, porém ela somente age moralmente quando determinada pela lei moral. É por 

isso que para se ter uma ação moral é necessária que a máxima tenha não somente um 

valor moral extrinsecamente, mas também intrinsecamente, pois se a máxima não 

apresentar na sua efetivação uma ligação com a lei e a possibilidade de sua vinculação 

ao imperativo, o homem não poderá, dessa forma, agir pelo dever, mas, sim, em 

conformidade ou contrário a ele. Tal argumento pode ser observado na segunda 

proposição em que Kant elucida: 

 

Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito que 

com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina: não depende, 

portanto da realidade do objeto da ação, mas somente do princípio do querer 

segundo o qual a ação, abstraindo de todos os objetos da faculdade de 
desejar, foi praticada.46 

 

Sendo assim, segundo a compreensão acerca da faculdade de prazer ou 

desprazer, querer a partir daquilo que se sente por intermédio do objeto ou de outrem, se 

este lhe atribui uma sensação agradável ou desagradável, não é querer através de um 

sentimento que parte de si, da própria vontade do ser racional, mas das inclinações. Se 

os desejos, os prazeres não partem do próprio sujeito consciente, mas por influência de 

um objeto externo ao ser racional, pode-se dizer então que há uma dominação das 

inclinações sobre a máxima e esta é impossibilitada de agir pelo dever. 

Ora, por meio de uma ação que é ordenada pelos sentidos e sentimentos, a 

única forma de ação que o ser racional pode ter é em conformidade ou contrário ao 

dever, pois a máxima demonstra a submissão do seu princípio de querer não a sua 

vontade, mas a vontade do outro, ou melhor, pelo que o outro ou o objeto externo 

representa para cada homem, enquanto indivíduo. Assim, para se ter uma ação pelo 

                                                             
45 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. In: A PAZ 

PERPETUA E OUTROS OPÚSCULOS. Trad. Edições 70, Lda. e Artur Morão . Lisboa—Portugal. p.27. 
46KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p.30. 
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dever, o que se observa é a conformidade, em especial, do princípio subjetivo com o 

princípio objetivo, isto é, com a lei moral, pois uma vez que o princípio subjetivo, a 

máxima, tem respeito pela lei moral, ela depura o ser racional de qualquer ligação com 

as inclinações e  

 

Se uma ação realizada por dever deve eliminar totalmente a influência da 

inclinação e com ela todo o objeto da vontade, nada mais resta à vontade que 

possa determinar do que a lei objetivamente, e, subjetivamente, o puro 

respeito por esta lei prática e, por conseguinte a máxima que manda obedecer 

a essa lei, mesmo com o prejuízo de todas as minhas inclinações.
47

 

 

 É nessa dicotomia que a máxima faz o homem transitar do conhecimento 

popular sobre o exercício da moralidade para um conhecimento fundamentado 

filosoficamente sobre a mesma. É nessa busca de conseguir com que a sua máxima 

respeite a lei que o homem é compelido a elaborar esse jogo entre imaginação e 

entendimento. Há nesse caso uma transição entre o senso comum e o bom senso. Ora, o 

que faz o homem passar de um conhecimento de todos para um conhecimento em si é a 

linha tênue da subjetividade, aliás, a linha tênue do princípio subjetivo denominado 

máxima.  

É esse princípio subjetivo do querer que, por assim dizer, transforma o 

homem de um ser indissociável em um ser sociável, pois é nessa busca de querer saber 

como sua máxima torna-se lei universal que o homem volta para si, pois, de acordo com 

Kant, na Crítica da Faculdade de Juízo, 

 

[a] s seguintes máximas do entendimento humano comum na verdade não 

contam aqui como partes da crítica do gosto e, contudo, podem servir para a 

elucidação de seus princípios: 1. Pensar por si; 2.Pensar no lugar de qualquer 

outro;3. Pensar sempre em acordo consigo próprio. A primeira é a máxima da 

maneira de pensar livre de preconceito<vorurteil>; a segunda, a da maneira 

de pensar alargada; a terceira, a da maneira de pensar consequentemente.48 

 

A máxima tem que estar presente nessa passagem referida, pois ela tem um 

caráter idiossincrático através do qual faz-se necessária que a vontade seja motivada a 

realizar uma escolha, seja ela ou para uma ação natural, baseada nos instintos, nas 

inclinações e paixões, seja pela razão baseada no respeito à lei moral. 

Apesar de ser um princípio subjetivo que tem esse caráter idiossincrático, a 

máxima é esse princípio no qual o ser racional compartilha com o outro, e que o outro 

compreende o que significa esse momento de associar, ou seja, esse momento no qual 
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48KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo. p.140 
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os homens fazem a passagem do ser indissociável para sociável; daí Kant se perguntar: 

―é ou não é uma lei necessária para todos os seres racionais a de julgar sempre as suas 

ações por máximas tais que eles possam querer que devam servir de leis universais?‖ 
49

 

Isto é, a máxima não pode entrar em contradição consigo mesma, porque 

para que a lei possa ser um princípio em si e universal, é necessário que a sua máxima 

possa tornar-se essa lei universal.  

Ora, se a máxima é também fundamento para ação de acordo com a lei e se, 

ao mesmo tempo, ela está em contradição consigo mesma, provavelmente contribuirá 

para que a lei entre também em contradiçãoconsigo mesma; isto porque, para vontade 

estar submetida à lei moral, ela não pode ser dual e nem dicotômica. A máxima não 

deve ter em si uma sujeição às paixões e afecções, pois se ela estiver sujeita às 

inclinações, a vontade até poderá se submeter à lei, porém, não terá como função a 

formulação de um mandamento, de uma obrigação. Assim, no texto O Conceito 

Kantiano de Máxima e a Solução da Antinomia da Faculdade de Julgar Teleológica na 

Terceira Crítica, Cordeiro pergunta se pode a máxima possuir uma antinomia no que 

relaciona à regulatividade. 

No que corresponde à máxima, Cordeiro compreende que esta tem uma 

dualidade na ética a partir do momento que ela tanto pode representar o campo do 

sensível quanto da moral. Ao se reportar a essa dualidade posta na máxima, Cordeiro se 

refere ao âmbito regulativo para seres finitos, pois as máximas podem ser representadas 

como mandamentos hipotéticos ou categóricos, e visto que os mandamentos hipotéticos 

estão sempre no campo do que é possível, isto é, daquilo que não temos certeza se 

poderá ser realizado, então apresentam em suas ações as influências das inclinações. 

Ao possuir o imperativo categórico como motivador do princípio subjetivo, a 

máxima apresenta outra perspectiva, a qual se baseia na aprioridade, na obrigação e no 

caráter em si de finalidade. Sob a fundamentação do imperativo categórico, ela não 

busca os meios, mas os deveres; no entanto, em ambos os casos sempre será o sujeito a 

deliberar em tais escolhas e, por isso, por mais que o sujeito realize uma escolha, (seja 

ela dependente das representações sensíveis, seja das leis morais), é importante que o 

sujeito seja aquele que escolha e possa ter a oportunidade de elucidar a sua vontade
50

. 

                                                             
49KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 66. 
50 Segundo o comentador Cordeiro, ―Kant utiliza a expressão lei moral para designar princípios práticos 

objetivos, que consistem em regras práticas universalmente válidas. Com efeito, a fórmula, por assim 
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racional; ela se expressa num princípio formal, a priori, portanto independente de qualquer sentimento 
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 Essa somente é a introdução à resposta de se as máximas podem ou não ser 

dicotômicas, pois, para Cordeiro, é necessário que as máximas, tanto no campo 

cognitivo quanto regulativo não sejam contraditórias. Daí ele sublinhar: 

[i] reformular o princípio da contradição de modo a estendê-lo a toda 

proposição que tenha condições de validade ou aceitabilidade; e [ii] mostrar 

que máximas em geral (inclusive proposições práticas, portanto) pressupõem 

proposições teóricas ou cognitivas – de tal modo que se pode dizer que duas 

proposições práticas se contradizem mutuamente se alguma de suas 
pressuposições teóricas se contradizem (p. ex.: o imperativo ―abre a porta‖ 

pressupõe: ―a porta está fechada‖, ―você pode‖ (consegue, tem força para 

abrir a porta)).No caso das máximas teóricas em questão, ou seja, as regras 

regulativas que em princípio podem gerar suposta antinomia da faculdade de 

julgar, é digno de nota que o ponto [ii] é decisivo para a garantia da 

possibilidade de conflito. Segundo esse tópico, é preciso reconhecer que não 

apenas proposições práticas têm de pressupor proposições cognitivas não 

contraditórias para terem sua validade garantida, mas também máximas que 

são condições de possibilidade do conhecimento a título de máximas 

regulativas da faculdade de julgar.51 

 

Passemos a discutir agora a relação entre pedagogia moral e o princípio 

subjetivo que fundamenta a moralidade. 

Associando a pedagogia moral de Kant ao que foi elucidado a respeito do 

sujeito ter sua subjetividade como princípio e participação ativa na escolha da sua ação, 

podemos dizer que as máximas são necessárias na aplicação de uma educação moral, 

pois é nesse momento que a criança aprende a ser sujeito ativo e a não se submeter a 

outrem. 

Na obra Sobre a Pedagogia (1786), Kant determina onde termina a 

educação e começa o caráter do sujeito, o que constitui a base para um bom mestre, um 

guia na caminhada da criança da saída da menoridade e na busca do esclarecimento. 

Referindo-se a Kant e buscando saber se as máximas são dicotômicas, Cordeiro 

                                                                                                                                                                                   
ligado ao prazer. Relativamente a um ser racional finito, dotado de uma sensibilidade, como o homem, 

princípios práticos objetivos são representados a título de obrigações incondicionais. A fórmula objetiva 

de determinação da vontade humana, que confere a forma desses tipos de obrigações é denominada por 

Kant imperativo categórico.Conversamente princípios práticos que representam ações boas, mas 

unicamente enquanto meios para o alcance de fins estritamente particulares (empíricos), nos aparecem 

como imperativos hipotéticos (ou condicionados). Assim, máximas, isto é, princípios práticos subjetivos 

podem sem contradição ou bem representar imperativos hipotéticos, ou bem imperativos morais. No 

primeiro caso, descrito em [a], o predicado subjetivo refere-se então às representações sensíveis que 

motivam máximas condicionais. No caso [b] o mesmo predicado refere-se aos motivos morais quando 

adotados pelo agente numa máxima incondicional. Nos dois casos o predicado subjetivo caracteriza o fato 
de que a adoção de uma máxima depende sempre do sujeito, ou do agente racional finito. No caso [a], 

contudo, o conceito é mais amplo e é também sinonímico ao conceito de um predicado empírico – já que 

deve indicar que uma máxima condicionada foi escolhida por um determinado sujeito‖. 
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51 CORDEIRO, Renato Valois. Antinomia da Faculdade de Julgar Teleológica na Terceira Crítica/. 
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evidencia, primeiramente, que deveríamos saber se de fato é o sujeito que faz a escolha 

e exerce, dessa forma, a possibilidade e o uso da sua vontade. 

Para Kant, no primeiro momento em que o homem ainda está sendo 

educado, não é necessária a utilização dos princípios subjetivos, pois, no momento de 

educar, é preciso que o homem, isto é, a criança, tenha somente a disciplina, o hábito de 

agir e reconhecer a lei; porém, quando Kant passa a aborda a moral, ele logo chama a 

atenção de que as máximas transformariam e transmutariam um sujeito passivo para um 

sujeito ativo. A existência de tal necessidade ocorre quando as máximas são admitidas 

como aquelas sem as quais não poderíamos obter uma educação esclarecida, nem 

poderíamos falar da possibilidade de um homem cosmopolita e civilizado, pois, nesse 

caso,ele não saberia realmente o que é sua cultura, sua tradição e a essência das suas 

escolhas; estas só surgem com o intuito de coagir, constranger para um bem próprio ou 

de agir para um bem comum, universal.  

Dessa forma, como se identificar com algo que nunca se conheceu? Por 

isso, ao discorrer sobre a moral, Kant introduz as máximas como primordiais, uma vez 

que reestrutura o modo de pensar em relação à constituição moral, na qual o homem 

deve estar submetido não somente à lei, mas também ao modo como ele se representa 

enquanto cultura, tradição, ser social e ser civilizado.  

As máximas são pensadas para repensar o papel da educação física, na qual 

o infante é passivo e em que ocorre uma submissão aos princípios do outro e não um 

acordo comum como ocorre em uma educação moral. A educação física se inicia com 

esse ensinamento em que existe o mentor, que também tem em si suas tradições e 

cultura e cuja impossibilidade de transmissão destas somente impede a continuação e 

projeção do ser social e político. Por isso para Kant: 

 
As máximas são deduzidas do próprio homem. Deve-se procurar desde cedo 
inculcar nas crianças, mediante a cultura moral, a ideia do que é bom ou mal. 

Se se quer fundar a moralidade, não se deve punir. A moralidade é algo tão 

santo e sublime que não se deve rebaixá-la, nem igualá-la à disciplina. O 

primeiro esforço da cultura moral é lançar os fundamentos da formação do 

caráter. O caráter consiste no hábito de agir segundo certas máximas. Estas 

são, em princípio, as da escola e, mais tarde, as da humanidade. A princípio, 

a criança obedece a leis. Até as máximas são leis, mas subjetivas; elas 

derivam da própria inteligência do homem. Nenhuma transgressão da lei da 

escola deve ficar impune, mas seja a punição sempre proporcional à culpa.52 
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Assim, na educação física, é impossível ter as máximas como fundamentos, 

pois as crianças entenderiam a conformidade à uma lei moral como uma coerção, uma 

obrigação. Pelo fato do infante ainda não ter a capacidade para formular sozinho as suas 

concepções a respeito de uma ação em comum a todos, só existe uma relação entre 

mentor e o seu tutelado: a de passividade. 

É por isso que na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1781), 

Kant somente elabora o imperativo categórico para a fase adulta e apenas após ter 

ocorrida a passagem da moral popular para aquela fundamentada de modo prático-

filosófico, pois, para o filósofo, somente a partir de um pensamento que foi instruído 

sob tal exigência (quando, enfim, o homem tem respeito à lei moral e sabe muito bem 

que esta última está ligada a sua liberdade e autonomia da vontade), é que 

verdadeiramente se obtém um pensamento cosmopolita. De acordo com Kant o 

imperativo categórico é: 

O princípio segundo o qual toda vontade humana seria uma vontade 

legisladora universal por meio de todas as suas máximas (*), se fosse 

seguramente estabelecido, conviria perfeitamente ao imperativo categórico 

no sentido de que, exatamente por causa de ideia da legislação universal, ele 

se não funda em nenhum interesse, e, portanto, de entre todos os imperativos 

possíveis, é o único que pode ser incondicional; ou, melhor ainda, invertendo 

a proposição; se há um imperativo categórico (i. é uma lei para vontade de 

todo o ser racional), ele só pode ordenar que tudo se faça em obediência a 

máxima de uma vontade que simultaneamente se possa ter a si mesma por// 

objeto como legisladora universal (!); pois só podem ser incondicionais, 
porque não tem interesse algum sobre que se fundem.53 

 

Ora, se existe um princípio subjetivo no qual toda vontade humana seria 

subjugada universalmente, mas se esse princípio pode ser tanto um princípio cujas 

relações são atribuídas por inclinações, quanto pela razão, então como se pode saber 

quando esse princípio é uma ação contrária ou pelo dever? É pelo homem enquanto ser 

consciente de si e de sua ação que se saberá. 

Pois, sabendo Kant que o homem é um ser naturalmente submetido a 

condições lhe são externas, investiga ele outra forma de ―submissão‖ na qual o homem 

não seja prisioneiro ou ludibriado com a falsa sensação de liberdade.  

Podemos associar a submissão humana a um sonho, pelo qual e a todo 

momento se é iludido sobre uma suposta realidade em que não se tem uma vivência 

concreta, e o que existem são elementos contidos no próprio sujeito, nas suas relações, 

no seu dia-dia e que só demonstram o modo como o homem vivencia o mundo. Os 

sonhos podem ser interpretados como a forma com que o homem imagina que seja a sua 
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realidade e não como ela é de fato; assim como os sonhos, as máximas que se baseiam 

nas inclinações podem ser consideradas como uma ilusão para o homem, visto que não 

formulam leis válidas para todos, mas somente para o prazer daquele em particular. 

Ao elucidar a busca de Kant por uma fundamentação moral, gostaríamos de 

deixar claro como as máximas baseadas nas paixões e inclinações são como sonhos, 

pois possuem elementos subjetivos que fazem parte do sujeito e de seus pensamentos, 

mas que não são adequados à lei moral, dado que o que influencia essas máximassão as 

inclinações, afecções e paixões. Ora, Kant sabe que não tem como o homem deixar de 

ser submetido às condições externas, pois este aspecto pertence a sua própria natureza; 

nesse sentido, o que o filósofo percebe é que o homem deve ser pensado, ao mesmo 

tempo, como um ser subjugado por si mesmo, por uma força que provem dele. Esta 

força podemos dizer que é a razão que se faz presente enquanto ela relaciona 

cada máxima da vontade concebida como legisladora universal com todas as 

outras vontades e com todas as ações para conosco mesmos, e isto não em 

virtude de qualquer outro móbil prático ou de qualquer vantagem futura, mas 

em virtude da ideia da// dignidade de um ser racional que não obedece a outra 

lei senão àquela que ele mesmo simultaneamente dá.54 

 

Não obstante a máxima ser admitida na Fundamentação como uma 

intenção, na Crítica da Razão Prática ela é assumida como doxa, isto é, opinião sem a 

qual não podemos iniciar o processo de fundamentação moral. É na mera opinião que se 

começa a prática, pois é através do senso comum que o homem começa a julgar se sua 

consciência, se o seu pensamento, pode ou não ser tomado como opinião para todos; é 

daí que a sensação de agradável surge como deliberativa, visto que cada homem pode 

querer que sua opinião prevaleça.  

Na medida em que a máxima tem um caráter agradável, receptivo para 

todos, é mais genuíno a sua prevalência, visto que ela se torna uma obrigação, não no 

sentido moral, mas no sentido de restrição. É por isso que a máxima tem que se basear 

na forma, já que ―[u]ma forma, que consiste na universalidade, e sob este ponto de vista 

a formula do imperativo moral exprime-se de maneira que as máximas têm de ser 

escolhidas como se devessem valer como leis universais da natureza‖
55

. 

Desde a Crítica da Razão Pura (1781), Kant explicita que cada ser racional 

adquire, por meio das máximas, a capacidade de julgar de se as ações em geral 

praticadas pelo sujeito condizem ou não com uma ação pelo dever. Ora, se a máxima 
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estiver de acordo com a lei moral, aquele que julga sempre se colocará no lugar do 

outro, enquanto ser livre, mesmo que sua atitude esteja em acordo com as inclinações, 

Kant compreende que ―cada qual sabe que se assente secretamente no engano, na 

prática de uma ação malévola, nem por isso permite que todo o mundo faça outro tanto; 

que se alguém é insensível, quiçá sem dar-se conta disso ante o próximo, nem todos são 

insensíveis diante dele‖ 
56

. 

Assim, é necessário que o homem tenha essa compreensão espontâneae seja 

capaz de julgar para que a ação possa estar de acordo com todos, pois se algum homem 

não for capaz de exercer esse senso crítico, sempre existirá algum homem que julgará e 

contribuirá para a fundamentação dos princípios morais; isto é, se a máxima não 

consegue entrar em concordância com a lei moral, então ela não serve para uma ação 

universal e assim é contestada até mesmo pelo homem mais comum. Nesse sentido, 

pode até parecer que as máximas e a razão (pelo fato de haver interesses diferentes) 

entrem em conflito e que as ações sejam consideradas distintas e em benefício próprio, 

porém o que observamos a partir daí não é um conflito entre máximas e razão (até 

porque a razão já define o que almeja), mas o que há são diferentes tipos de princípios 

subjetivos. 

É compreensível que a subjetividade seja afetada de distintas maneiras e que a 

cada um convém o que lhe é mais agradável e prazeroso, isto, como foi dito acima, 

promove, de acordo com Kant, no que se refere a princípios reguladores e objetivos, um 

desordenamento; no entanto, é nesse desordenamento que surgirá o ser moral e sociável, 

pois é nessa busca de tornar o agradável um princípio universal que o filósofo esclarece 

a passagem de um ser racional heterônomo para um ser racional autônomo, consciente 

de si. 

Assim, considerando a necessidade da razão ultrapassar o mundo empírico e 

ir além dos seus limites especulativos, Kant apresenta o conceito de factum. Ao 

delimitar um objeto causal da inteligibilidade (esse que no princípio interno do homem 

também é entendido como a causa do ser sensível), o filósofo desenvolve uma 

dualidade na qual o fenômeno se submete ao noumeno. 

É nesse momento de reconhecimento da razão, quando a razão especulativa 

e as categorias não conseguem ser suficientes para determinar o objeto no campo do 

inteligível, que o homem pode cairno dogmatismo, elevando tudo que é fenomênico ao 
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numênico. É daí que surge o factum como uma consciência prática que estabelece uma 

prevalência do noumeno sobre o fenômeno. 

E é graças a esta prevalência que a razão pura transita para uma razão 

prática, e busca uma alternativa que não recaia no erro do ceticismo e do dogmatismo, 

ou seja, da dúvida e da crença exacerbada da razão; as verdades práticas, como da 

liberdade, por exemplo, passam a ser vistas como factum puro, como uma espécie de 

imposição da razão. 

Porém, para que o ser racional seja explicado por meio do objeto da razão 

prática, a liberdade, aquele deve se reconhecer enquanto ser sensível submetido ao 

mundo inteligível e demonstrar para si a necessidade de suas ações além do mecanismo 

natural. 

Uma vontade livre de determinações mecânicas pode determinaras máximas 

adequadas à lei moral e, para haver o factum, é necessário que haja essa determinação 

dos princípios subjetivos, das máximas que fundamentam os imperativos, os preceitos 

possíveis, pelas máximas objetivas
57

isto é, é pela lei. Para abordara existência de um 

factum é preciso demonstrara necessidade da sujeição do fenômeno sob o noumeno e, 

para criar a possibilidade da razão prática, é necessário primeiramente uma ―ação‖ pura, 

pois do mesmo modo que existe uma ação empírica, existe esse factum puro, que 

estando inserido no campo do inteligível, também faz partedo campo do sensível. 

É o factum a base para possibilidade de uma razão prática e com isso a 

causa de uma lei. Ele não pode em sua essência se contradizer, pois se baseia na 

aprioridade e incondicionalidade.  Ele é essa regra que determina a vontade de ter 

respeito pelas máximas como ―fundamento determinante mediante a forma objetiva de 

uma lei em geral‖, mas também é ele, como dissemos, essa consciência da razão que 

não pode ser dada empiricamente, uma vez que é uma proposição sintética a priori, isto 

é, não pode ser atribuída de maneira nenhuma antes de qualquer intuição, quer esta 

seja pura ou empírica, se bem que ela seria analítica se se pressupusesse a 
liberdade da vontade, para o que porem se requereria como conceito positivo 

uma intuição intelectual, que aqui de modo algum se pode admitir. Contudo, 

para considerar esta lei como inequivocamente dada, precisa-se observar que 

ela não é nenhum fato empírico, mas o único factum da razão pura, que deste 

modo se proclama como originariamente legislativa (sic volo, sic jubeo).58 

                                                             
57 Aqui se deve atentar para o subcapítulo anterior em que abordamos as máximas e explicamos o que 

éuma máxima subjetiva. Uma vez que as máximas subjetivas são máximas que se baseiam naquilo que é 

agradável, elas não podem ser admitidas como fundamento de uma vontade livre; é por isso que Kant 

determina que para se ter uma vontade livre, deve-se submeter as máximas subjetivas (que são somente 

preceitos)às máximas objetivas. 
58KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. p.53. 
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Somente por meio de um factum é possível abordar uma liberdade prática
59

, 

visto que através dele temos a possibilidade de assumirmos o âmbito das ideias. Ora, se 

temos um livre-arbítrio, uma possibilidade de mudar o seguimento das ações mecânicas, 

e isto está inserido na nossa natureza, é porque temos a possibilidade de nos 

desvencilharmos das nossas inclinações e paixões; logo temos a possibilidade de agir de 

acordo com a nossa vontade, que é autônoma.  

Tal liberdade, através da qual o homem age livre de todas as inclinações, 

somente poderia ser possível mediante um ser racional, provido de uma vontade santa, 

de uma vontade que não teria em sua composição paixões e inclinações e não pela 

sujeição à lei moral. 

Entretanto, sabendo dessa impossibilidade por meio da vontade do homem, 

pelo fato de possuir na sua constituição uma parte sensível, ou seja, uma constituição 

mecânica, Kant desenvolve em seu pensamento um mandamento ou obrigação, que já 

conhecemos nomeado de imperativo categórico. Visto que tal princípio tem como 

princípio a sua universalidade e se baseia nas concepções de que os fins devem visar 

sempre o outro, o que é melhor para todos e que uma máxima subjetiva não deve 

considerar as suas paixões e afecções, mas devem considerar um fim válido para todos, 

o imperativo categórico serve como mandamento e adequação de uma vontade 

considerada imperfeita. 

É o factum que possibilita o imperativo categórico, uma vez que ele 

identifica a liberdade como objeto da razão prática positiva, isto é, possibilita o 

reconhecimento do mundo inteligível, submetendo, enquanto causalidade, o mundo 

sensível. 

 Dado que as leis mecânicas, por serem condição da condição, isto é, 

condições das causas sensíveis, das ―forças‖ externas, devem se submeter à lei, na qual 

possa existir a possibilidade da autonomia, de uma vontade própria, então é válido o 

seguinte questionamento: Onde o homem pode encontrar tais leis?  

Estas somente podem ser encontradas mediante a busca de leis supra-

sensíveis que não têm suas causas baseadas no mecanismo natural, mas são autônomas, 

livres e têm suas leis baseadas em uma razão prática que se guia por meio de uma 

                                                             
59 Na Crítica da Razão Pura Immanuel Kant conceitua o que seria a liberdade prática. Segundo o mesmo: 

―A liberdade no sentido prático é a independência do arbítrio frente à coação dos impulsos da 

sensibilidade.‖ B562  
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moral, advinda como incondicionada, na qual, primeiramente, nos é apresentada por 

meio das máximas, isto é, pela nossa própria subjetividade e daí é que nos encaminha a 

uma liberdade. 

É nesse movimento de transição que a razão pura passa a ser razão prática e 

que a vontade se determina pela liberdade, isto é, a razão pura transita regulativamente 

de uma razão explicada através das causas mecânicas naturais para uma razão prática, 

na qual o ser racional por meio da liberdade toma consciência de si. 

É o factum que possibilita toda essa passagem, uma vez que se relaciona à 

liberdade, ou seja, ao objeto da razão prática. Ele possibilita que o ser racional enquanto 

consciente de si reconheça a sua dualidade, ou seja, como pertencente tanto ao 

mecanismo natural como também ao mundo inteligível, cuja lei se reconhece a partir do 

momento que a ela se sujeita o sensível. Assim, segundo Kant: 

 

(...) Este factum vincula-se indissoluvelmente à consciência da liberdade da 

vontade, antes, é idêntico a ela; e mediante a qual a vontade de um ente 

racional, que como pertencente ao mundo sensorial se reconhece, do mesmo 

modo que outras causas eficientes, como necessariamente submetido às leis 

da causalidade, contudo no domínio prático, por outro lado, a saber, enquanto 

ente em si mesmo é ao mesmo tempo consciente de sua existência 

determinável em uma ordem inteligível das coisas, na verdade não de acordo 
com uma intuição particular de si mesmo e sim de acordo com certas leis 

dinâmicas que podem determinar a causalidade do mesmo ente no mundo 

sensorial; pois foi provado suficientemente e outro lugar que a liberdade, se 

ela nos é atribuída, transposta-nos a uma ordem inteligível das coisas...esse 

factum oferece indícios de um mundo inteligível puro e até o determina 

positivamente, permitindo-nos conhecer algo dele, a saber, uma lei.60 

 

Após uma breve elucidação sobre o factum e do que ele proporciona, podemos 

questionar em que ele se relaciona com a educação moral, pois sabemos que na obra 

Sobre a Pedagogia (1786) Kant evidencia ―que o homem é tão naturalmente inclinado à 

liberdade que, depois que se acostuma a ela por longo tempo, a ela sacrifica‖ 
61

 

 Nesta observação, o filósofo prossegue abordando acerca da necessidade de 

uma disciplina para adequação do homem a essa tal liberdade, na qual tudo ele sacrifica. 

Buscando compreender e associar tal pensamento a um factum, podemos expor que essa 

liberdade, a qual Kant se refere, é uma liberdade prática e a necessidade de uma 

disciplina é a necessidade de uma coação, de uma obrigação moral, desenvolvida por 

meio da máxima.  

                                                             
60KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. p. 67,68 e 69. 
61KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.13. 
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No primeiro momento, isto é, na infância, o filósofo expõe que as máximas 

não podem ser desenvolvidas nem exploradas pelo mestre, pelo guia, pois o que se tem 

é uma desenvoltura disciplinar, porque esta é correlata ao conceito de coação.
62

 

É somente através do exercício da moralidade, de uma obrigação que se 

pode trabalhar o conceito de liberdade; esta, como já foi explicado, não é mais a 

liberdade transcendental, mas prática.Daí é onde surge o factum, pois é através dessa 

possibilidade de tratar acerca de uma razão prática e mediante a restrição de uma razão 

especulativa que se pode, na educação, fazer todo esse movimento em que a criança 

parte de causas mecânicas, por meio de uma disciplina para princípios subjetivos e 

máximas (isto é, de preceitos da razão), porém, ao chegar à fase adulta, com as 

habilidades estabelecidas por um mestre adequado, elas são capazes de transmutar de 

uma consciência vulgar para uma consciência fundamentada de modo prático. 

Tal movimento já pode ser observado como a passagem de uma liberdade 

transcendental para uma liberdade prática, a saber, a partir do factum; pois por ser 

representado como algo dado pela razão e por desvelar a noção de um imperativo 

categórico, o factum possibilita a referida passagem. 

Apesar de abordar tal passagem de uma maneira peremptória, Kant revela a 

dicotomia existente no homem. Independente do pensamento vulgar ou especulativo, é 

nesse momento da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) em que 

Kant revela os dois mundos que constituem a formação do homem enquanto ser: 

sensível e inteligível.  

É a partir do desenvolvimento acerca dos imperativos que compreendemos 

as funções de um pensamento vulgar, este, assim como os imperativos hipotéticos 

servem como meios para um pensamento fundado de modo prático, pois do mesmo 

modo que o homem possui os imperativos hipotéticos como preceitos da razão que o 

guiam a um imperativo categórico, o pensamento comum possibilita ao homem o 

conhecimento filosófico. 

Tudo para Kant se confirma enquanto um sistema bem elaborado, no qual o 

homem possa chegar a uma ação moral e que a razão tome para si um uso puro, mas 

também prático; estas passagens também são indicadas em outras obras, pois existe 

sempre essa forma discreta, na qual observamos a razão sendo usada de duas formas. Na 

                                                             
62 Na obra Crítica da Razão Pura o termo coacção é utilizado para designar uma disciplina, isto é, aquilo 

que nos fazem limitarmos e extirparmos inclinações e paixões, esta que nos levam a retirada das regras e 

leis morais. Assim a coação nos encaminha a uma lei moral visto que ela nos acostuma e habilita a uma 

ação eu sempre condiz com as regras. 
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educação também temos essa transição e possibilidade de razão prática; enquanto Kant 

fala acerca de uma disciplina na educação física, ele se remete a uma razão especulativa, 

ou seja, uma razão em que homem é submetido às causas mecânicas, no entanto, 

quando o filósofo transita de uma educação física para uma educação moral, ele 

introduz essa razão prática, esse factum.  

É daí que concluímos a elaboração de Kant do mesmo ―sistema‖ para um 

homem político e social, pois ao falar de um ser indissociável, estamos tratando de um 

homem racional comum, porém quando tratamos de um ser sociável abrangemos a 

esfera de um homem possuidor de uma razão prática de um homem moral. Dessa 

maneira, apesar de o factum possibilitar essa passagem de razão pura para razão prática 

é também por meio de uma educação física e moral que poderemos discutir um ser 

social e político, pois elas contribuem para uma passagem de um pensamento racional 

comum para o filosófico, uma vez que conscientizam o homem desde a sua infância a 

ser consciente de si. 
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1. EDUCAÇÃO: A PREPARAÇÃO DE CADA HOMEM PARA FORMAÇÃO 

DO CIDADÃO
63

 

Kant inicia a sua obra Sobre a Pedagogia (1786) explicando que ―o homem é a 

única criatura que precisa ser educada‖ 
64

. Para o filósofo, apesar de o homem pertencer 

a esse campo inteligível que sujeita o mundo sensível, ele necessita da educação para se 

conscientizar de si, isto é, se conscientizar dessa inteligibilidade que faz parte da sua 

constituição, e desse objeto
65

 da razão prática que, em conjunto com a educação 

acostuma, habilita o homem a uma ação moral. 

A educação torna essa habilitação possível, pois uma vez que molda o homem, 

possibilita o exame de um princípio regulador. É ela que acostuma o homem a agir 

sempre de acordo com o dever, com a ação pela lei e apesar de ser um fundamento 

subjetivo e empírico, a educação auxilia na possibilidade da determinação imediata pela 

lei moral na vontade. Daí, visto que é através dos fundamentos empíricos que o homem 

fundamenta a sua felicidade, então pode-se dizer que é por meio do auxílio dos 

princípios empíricos que o princípio subjetivo se torna válido para todos. 

Todavia, esclarecendo Kant que a educação, ao ser observada como fundamento 

empírico, somente pode auxiliar na possibilidade imediata da lei moral, pois não 

poderia ser seu fundamento de determinação, uma vez que se baseia em princípios 

passiveis de conter na sua legislação as inclinações e afecções. A educação pode até 

contribuir para a formação moral do homem, porém não como fundamento de 

determinação universal da vontade, mas como aquela que auxilia na possibilidade 

imediata desse fundamento. 

 Por conseguinte, ao apresentar esse princípio regulativo, Kant esclarece que é 

preciso, primeiramente, examinar essas atitudes empíricas. Para se fazer um melhor 

julgamento desse momento educacional na infância, denominado de educação física, é 

necessário elaborar um movimento de transição desde a disciplina da criança, pela qual 

adéquaos talentos até a possibilidade de desenvolver uma consciência de si, livre dos 

                                                             
63 Sabendo que Kant, em sua Obra Paz Perpetua (1795), expõe a respeito de dois tipos de cidadãos: o 
citoyen e bourgeois. Esclarecemos, então que no título do segundo capítulo, o cidadão, ao qual nos 

referimos é o citoyen que no caso é denominado de cidadão do Estado. Como este para existir necessita 

possuir as propriedades das habilidades, dos talentos então consideramos que ao apresentar a educação 

como caminho para um homem civilizado, o filósofo demonstra o caminho para um cidadão do Estado e 

não um cidadão da cidade, visto que este é um cidadão, mas com as suas forças prestadas pelo 

consentimento dos outros.  
64KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.11 
65 O objeto da razão prática, no qual me refiro no texto é a liberdade, esta é definida na obra Crítica da 

Razão Prática, quando Kant aponta a transição da filosofia teórica para filosofia prática. 
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mandamentos externos. Dessa forma faz-se necessário esclarecer, segundo Kant, como 

se origina a educação para que se possa definir a educação física e prática.  

 

2.1. A Educação surge do Direito 

A educação surge do direito?
66

 A formação da criança ocorre desde o 

matrimônio? Ora, compreende-se que a partir do momento em que ocorre o acordo 

mútuo, ou seja, a união entre um casal por meio de seus órgãos sexuais, 

consequentemente ocorre a necessidade de uma educação, pois, pelo fato de a 

procriação ser o direito que todos têm por natureza e que acontece a partir do momento 

que há um acordo mutuo e uma união entre os sexos opostos, Kant considera que, por 

consequência, a educação, o cuidado com outro ser, também deve estar inserido nessa 

concepção de direito.  

 Ao ter direito à procriação, isto é, direito a uma união sexual consensual entre 

sexos opostos, Kant considera que o ato da procriação, o ato de gerar outro ser, 

responsabiliza quem constituiu o ato pela educação desse ser gerado involuntariamente. 

Para o filósofo o ato da procriação é o ―ato pelo qual trouxemos uma pessoa ao mundo 

sem seu consentimento e como nossa própria iniciativa, ação pela qual incorrem os pais 

numa obrigação de tornar a criança satisfeita com sua condição tanto quanto possam‖ 
67

, 

ou seja, a procriação gera o dever e a obrigação dos pais de educarem os seus filhos. 

A educação, o trato que os pais devem dar a seus filhos, não ocorre somente pelo 

fato de os pais terem a responsabilidade com outro ser humano gerado 

                                                             
66 No dicionário de Kant do autor de Howard Caygill, o direito é explicado da seguinte forma: ―Em TP, 
Kant define direito em geral como a ―restrição da liberdade de cada indivíduo para que se harmonize com 

a liberdade de todos os outros‖ (p.73), e em MC distingue entre as várias espécies de direitos que 

decorrem dessa definição geral. A distinção primária de Kant é entre (a) direitos naturais assentes em 

bases a priori e (b) direitos positivos (estatutários), os quais promanam ―da vontade de um legislador‖ 

(MC p.237, p.63). A essa distinção ―doutrinal‖ segue-se uma expressa em termos de capacidade morais 

entre (a) direitos ―inatos‖ pertencentes a todos por natureza e (b) direitos adquiridos, os quais requerem 

uma lei para seu estabelecimento. Entretanto, essas distinções estão subordinadas à distinção jurídica 

entre direito privados e públicos, ou aqueles direitos estabelecidos entre indivíduos e aqueles entre o 

indivíduo e o estado. Kant descreve os primeiros como próprios de um ―estado de natureza‖ e os 

segundos do estado civil. A primeira parte de MC sobre os ―primeiros princípios metafísicos da doutrina 

do direito‖ está, em consequência, dividida em seções sobre direito privado e público. Sob direito 
privado, Kant discute, em primeiro lugar, a noção de um direito a algo externo e, depois, os modos de 

obtenção de tais direitos, seja por aquisição original, seja por contrato. Embora os detalhes de sua 

argumentação sejam, com frequência, obscuros e aparentemente contraditórios, ele parece sugerir que, de 

um modo geral, os direitos a coisas (in re) são uma espécie de direitos entre pessoas (in personam). Ele 

inverte essa ênfase quando analisa os direitos envolvidos em casamento, paternidade e ser ―chefe da 

família‖, para estes, desenvolve ― direitos a pessoas da mesma ordem dos direitos a coisas‖. Sob direito 

público, Kant considera o direito interno de um Estado, o direito de nações e o direito cosmopolita, todos 

no contexto de sua mais ampla tese política a favor de um estado e constituição ―republicanos‖. 
67KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. p.125. 
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involuntariamente, mas por terem a responsabilidade com um cidadão, com um ser que 

por meio da educação será orientado a buscar uma consciência autônoma que se 

utilizará de conselhos da razão para despertar o princípio subjetivo do querer para uma 

ação universal.
68

 

É a partir do dever que os pais têm para com seus filhos que surge a noção de 

uma educação não somente física, mas também moral, pois uma vez que os filhos não 

serão somente constituintes do mundo, mas cidadãos, os filhos precisam se habilitar, se 

disciplinar de modo que a sua consciência seja autônoma e que formule leis válidas para 

todos. Pois segundo Kant, o direito dos pais em relação ao filho não é  

―só de alimentá-lo e dele cuidar, como também de educá-lo, desenvolvê-lo 

tanto pragmaticamente, de sorte que no futuro ele possa zelar por si mesmo e 

abrir seu caminho pela vida, quanto moralmente, visto que, de outro modo, a 

culpa por ter descuidado dele recairá sobre os pais. Eles têm o direito de 

realizar tudo isso até o momento de sua emancipação (emancipatio), quando 

renunciam ao direito de pais de dirigi-lo, bem como a qualquer reivindicação 

de serem compensados pelo sustento e penas que experimentaram até então 

com o filho. Depois de terem completado sua educação, a única obrigação 

(para com seus pais) com a qual eles poderão onerá-lo é um mero dever de 

virtude, a saber, o dever de gratidão‖ 69. 

 

Como explicado na citação acima o dever de virtude é a única forma de 

obrigação que o homem, na sua fase adulta, tem para com os pais. Ora, observando 

Kant que a virtude é o único dever que os filhos têm com os seus pais, o filósofo conclui 

que para se ter um respeito pelo princípio moral, o direito precisa que o homem se 

mantenha na doutrina das virtudes, isto é, apesar de o direito se basear em regras 

práticas, o homem precisa compreender que, para se chegar a uma fase adultaconsciente 

do dever, é necessária uma doutrina que promova as virtudes. 

Dessa forma, apesar da existência de regras práticas, Kant compreende que para 

existir a doutrina do direito é preciso que ―A força das máximas de um ser humano no 

cumprimento de seu dever‖ 
70

 supere a influência das inclinações que podem desviar a 

noção de moral no homem.  

                                                             
68  Vitor Amaral Medrado no artigo: Moral, direito e educação em Kant, corrobora que ―A educação 
jurídico-moral é, pois, para Kant, um dos meios mais eficazes para se promover o aprendizado dos 

deveres de virtude no seio da sociedade. Além disso, através de estudos de casos jurídicos populares, o 

educando poderá, finalmente, alcançar a capacidade de fundamentação de máximas-morais, podendo agir 

autonomamente. Em uma palavra: através do Direito o indivíduo se torna livre, tanto no que tange ao 

resguardado da sua liberdade civil frente a possíveis abusos, como em relação à liberdade moral 

(transcendental), pela qual estará, então, preparado para agir moralmente, assim como realiza, ao mesmo 

tempo, a comunidade ética‖ 
69KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. p.126 
70KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. p.238 
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As virtudes, sendo essa autocoerção, esse autoconstrangimento que o homem 

tem naturalmente, coíbemnos homens as inclinações, ―através da mera representação do 

dever de cada um de acordo com sua lei formal‖ 
71

 e assim sustentam uma doutrina do 

direito, pois uma vez que o homem entende esse direito como humanizado
72

, 

compreende que não pode ultrapassar a liberdade do outro, porquanto o próprio ser se 

limita e delimita internamente, julgando como deve ser a sua relação com o outro e com 

o mundo. 

Pode até ser o direito ―a soma das condições sob as quais a escolha de alguém 

pode ser unida à escolha de outrem de acordo com uma lei universal de liberdade‖ 
73

, 

porém é a doutrina das virtudes que envolve o homem em tal relação e faz com que essa 

relação aconteça pelo princípio moral. É por esse motivo que a educação
74

, ao ser 

apresentada primeiramente como disciplina, é compreendida como essa ferramenta que 

lapida a joia, ou seja, torna o homem capaz de aprimorar os seus talentos e assim 

adequar o princípio subjetivo à liberdade.  

Contudo os talentos, ou melhor, como elucida Kant, a cultura do talento tem de 

se reunir à disciplina, de se regular pelos preceitos da razão até que o homem consiga 

adequar suas máximas à lei moral, pois a cultura do talento pode até ser distinta da 

disciplina, isto é, pode até ser mais adequado ensinar ao homem a disciplina pelo fato da 

cultura ―(...) simplesmente proporcionar uma aptidão, sem com isso destruir uma outra 

já existente. Para a formação de um talento, que já por si mesmo tem uma propensão 

para se manifestar‖
75

, mas em união com a disciplina que ―dará um contributo 

negativo‖
76

a cultura contribuirá positivamente. Assim, sabendo dessa contribuição 

                                                             
71 Ibidem. 
72 Para ratificar e justificar a afirmação da necessidade do direito em relação as virtudes, Berta Rieg 

Scherer, doutora em filosofia pela UFSC, na revista Poiesis explica: ―A ética não se refere à realização de 

nossas ações, as quais dizem respeito aos deveres jurídicos, uma vez que o objeto de análise da legislação 

jurídica é constituído pelas ações realizadas por cada indivíduo. Entendemos que a ética é necessária para 

nortear o pensamento do dever jurídico e a legalidade de suas ações porque em seus princípios 

encontramos os termos morais da universalidade das ações. Porém, as leis jurídicas não devem interferir 

na liberdade interna das pessoas, restringindo-se então a limitar a liberdade externa, quando necessária, 

isto é, devem zelar para que todos os seres humanos possam usufruir a sua liberdade externa para 
perseguir os seus fins pessoais os quais serão possíveis de ser realizados à medida que não afetem 

negativamente qualquer outro ser humano‖. 
73KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. p.76. 
74 Segundo Monica Tereza Mansur Linhares no seu Artigo: Educação, Moral, Sistema e Direito na 

Filosofia de Immanuel Kant. Ela explicita que para Kant ―existe uma grande responsabilidade de todos 

nós na transformação do próprio homem, pois, a natureza humana está ainda por fazer, por transformar e 

a transformação é incumbência do próprio homem mediante a educação‖. 
75, KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B737 a B738 
76 Ibidem. 
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positiva da cultura na educação, qual a finalidade da habilidade e destreza na 

constituição e formação de um homem moral?  

Segundo Immanuel Kant na obra Sobre a Pedagogia (1786), a habilidade é 

pressuposto da prudência, esta, na obra Fundamentação, é conceituada como um dos 

meios para se chegar à felicidade, isto é, ―a satisfação de todas as nossas inclinações 

(tanto extensive, quanto à sua multiplicidade, como intensive, quando ao grau e também 

protensive, quanto à duração) ‖
77

. 

O homem para alcançar os fins necessários para sua felicidade habilita-se 

mediante os preceitos da razão, entretanto, para que o homem obtenha o caráter de 

universalidade e seja um ser moral, é necessário mais do que as habilidades, os talentos 

e o imperativo da destreza, sendo este não responsável pela felicidade, mas sim pela  

união de todas as ações como meio para o alcance de um fim não determinado.  

A destreza não possui um caráter de finalidade em si e nem um caráter de 

universalidade na sua ação, pois o objetivo da destreza é saber o meio que se deve 

utilizar e se o fim almejado será alcançado por esse meio. Porém, como para se ter o 

princípio moral é necessário que o caráter da ação seja universal e em si, então para que 

o homem seja digno da felicidade é preciso que a máxima se adéque à autonomia da 

vontade, e o homem conduza suas ações ao princípio moral. Para Kant, todo homem 

precisa pensar na possibilidade de ser digno da felicidade, pois ―na medida precisa em 

que dela se tornou digno pela conduta e que, portanto, o sistema da moralidade está 

inseparavelmente ligado ao da felicidade‖ 78 é que se torna necessária ao homem, assim 

como os princípios morais, ―segundo a razão considerada no seu uso prático‖.
79

 

A felicidade necessita do imperativo hipotético da destreza, uma vez que este 

encaminha o homem a uma ação em conformidade com o dever. Por conseguinte, o 

homem pode até chegar a agir de acordo com a regra prática, porém não se saberá se ela 

terá um valor moral, visto que sua finalidade é a busca da felicidade, isto é, da união de 

todas as inclinações, todavia, se a sua conduta estiver em concordância com a ação 

moral o homem passa de um ser em busca da felicidade para um ser digno dela. 

Para o homem ser digno da felicidade é preciso considerar a relevância da 

destreza na educação, uma vez que ela encaminha as intenções e direciona para os 

conselhos mais adequados no que diz respeito à busca da felicidade. A destreza em 

                                                             
77 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B834 
78 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B837 
79 Ibidem.  
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conjunto com a habilidade desenvolve aquilo que é da natureza humana, a cultura do 

talento, esta, como foi explicada por Kant é uma disposição natural, cuja formação 

pedagógica ao ter como finalidade no homem os princípios morais, na medida em que 

instrui mediante um mestre, o habilita para a ação moral de forma que esta se torne algo 

natural.  

Ao atribuir a cultura do talento como necessária à formação educacional da 

criança, Kant reconhece o homem como um ser naturalmente inclinado à liberdade e 

moralmente livre, visto que o talento pode ser percebido como uma disposição em si e 

uma vez que a liberdade prática é a independência de tudo que é sensível, percebe-seque 

o homem, ao agir de acordo com o dever, necessita de uma ação livre, autolegislativa, 

isto é, ele deve regular a sua sensibilidade, de tal modo que transforme, por meio de 

uma habilidade e posteriormente de um imperativo da destreza, o talento em algo moral 

e o moral em algo natural. 

Como a cultura é uma aptidão que se atribui ao homem sem destruir a outra 

existente e, assim como a cultura, o talento é considerado uma aptidão natural, que 

advém com o intuito de acrescentar, então Kant, ao expor a necessidade do talento, 

elucida o conceito de talento juntamente com o de cultura, isto é, explica que o homem 

necessita não somente de um talento, mas de uma cultura do talento.  

Na obra Sobre a Pedagogia, pelo fato de a cultura ser apresentada como 

algo que não restringe o talento
80

, mas acrescenta, ela é atribuída como ensino positivo, 

no entanto, a habilidade e a disciplina, como têm o caráter de coerção, de direcionar e 

regular por onde os talentos devem seguir são atribuídas como ensino negativo
81

 e não 

estão na natureza do homem, ao contrário, fazem-no desviar-se do que é natural. 

                                                             
80Luc Ferry em sua obra Revolução do amor explica que os gregos, em especial, Aristóteles, elucida sua 

filosofia baseada no talento, cada cidadão grego tem a função que é determinada de acordo com o seu 

talento, isto é, pela natureza e disposição em si. O trabalho para os gregos somente é atribuído aqueles 

que não possuem os talentos naturais, por isso é necessário o desenvolvimento do trabalho na mudança de 

si, ou seja, a técnica para alcançar aquele talento no qual não foi dado pela natureza. A sociedade se 

dividia de acordo com seu talento, pois aquele que deveria adquirir o poder seria aquele que desempenha 

melhor sua função. O trabalho domestica a natureza, é a transformação do mundo, a determinação do 

bem-nascido, daquele que possui talento em relação aquele que tem que trabalhar para adquirir tal talento 
daquele que não trabalha. Qual o motivo então para os gregos não trabalharem se este aprimora, modifica 

o mundo?  Segundo Luc Ferry, aquele que é bem-nascido, que possui a disposição natural não necessita 

segundo o pensamento grego modificar a si mesmo. O trabalho é algo negativo, visto que ele transforma o 

que é natural. Ora, se o trabalho transforma a natureza do homem, é a educação que assim como na 

modernidade, na antiguidade desenvolve, aprimora o talento. 
81  O ensino negativo, primeiramente, é o ensino do cuidado com o infante e em segundo lugar é o ensino 

da disciplina, pois Kant sabendo que a criança ao contrário dos outros animais que não necessitam de 

cuidados, evidencia de inicio uma educação que trata da preservação da criança e em segundo que impeça 

a mesma de viver em um estado de selvageria e submeta o homem desde a infância à lei, a obediência. 
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Na obra Paidéia, podemos observar que a formação da criança também 

ocorre desde o matrimônio
82

. Para a civilização grega, a educação de uma criança não se 

apresenta como uma domesticação, mas como formação daquele que é descendente não 

somente do legado do pai
83

, mas em especial do cidadão ou daquele que um dia compôs 

e constituiu a polis.  

A educação é observada na Grécia não como restrição, em que um mestre 

pratica a arte de ensinar, de habituar o infante, mas como aquela que forma o caráter de 

um cidadão que se compreende não somente enquanto indivíduo, mas também como 

membro físico e cultural; sem ele e sem sua função social seria impossível o bom 

funcionamento do órgão vivo: a polis. Para ratificar o nascimento da educação no 

direito e especificamente do matrimônio, a obra Paidéia expõe que: 

É já com as leis sobre o matrimonio e a procriação, as quais precedem 

imediatamente as leis sobre a educação, que Platão lança os fundamentos 

desta. As duas partes que pretendem contrair matrimônio devem propor-se 

como finalidade social suprema procriar os filhos mais belos e melhores que 

for possível.84 

 

Para os gregos, ser belo está associado a ser bom, então se o cidadão grego 

tinha um bom trato no seu desenvolvimento físico isso significava que ele seria um bom 

cidadão; ser um bom cidadão era o mesmo que ter disposição natural, possuir talento, já 

que a política era desenvolvida por aqueles que tinham mérito, ou seja, mereciam por 

natureza. 

 Na Grécia somente tinha direito à educação quem fosse cidadão, merecedor 

do aperfeiçoamento de seu talento, dado que quem trabalhava não era dotado de tal 

natureza, assim consequentemente não precisava ser educado. A necessidade de uma 

                                                                                                                                                                                   
A disciplina e o cuidado são retratados pelo filósofo como educação negativa, porque impossibilita o 

homem do uso da liberdade, a disciplina é limitativa. 
82 Na República de Platão, Céfalo no diálogo do livro I aborda se ainda é capaz de se unir a uma mulher, 

isto é, se ainda é capaz de procriar. Segundo Céfalo alguns anciões sentem-se felizes por não terem que 

cumprir com tal dever, uma vez que a procriação, a união de sexos opostos é necessária para a 

continuidade da formação social, eles, os cidadãos devem obrigatoriamente cumprir tal função, mas ao 

chegar a certa idade isto não é mais necessário, vendo que seu legado foi deixado a outrem e sua função 

agora é somente cuidar da morte, ou melhor, manter seu lugar no Hades, Céfalo conclui que seu papel 

como cidadão foi cumprido. 
83 Na República de Platão no livro I no diálogo acerca do que é a justiça, Sócrates ao dialogar com Céfalo 

demonstra no mesmo que por causa da idade, Céfalo não presta mais a suas honras a cidade, isto é, Céfalo 

ao declarar que não vai mais a cidade, esclarece que não cumpre mais suas funções de cidadão, pois não 

tem mais forças nem mais idade para delegar tais funções. Já na passagem 331 a-e, quando há a retirada 

do pai, Céfalo, da discussão para atribuir lugar ao seu filho, Polemarco, pode-se aludir que tal indica a 

retirada das funções da polis grega e a passagem da delegação ao filho. Isto se esclarece quando 

Polemarco pergunta ao pai se ele não seria seu herdeiro, sendo ele seu sucessor, o diálogo, ou seja, o 

direito ao diálogo, a desempenhar o papel de cidadão é atribuído ao filho, Polemarco.  
84 JAEGER, Werner Wilhelm, Paidéia: a formação do homem grego. p.1349. 
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disciplina, de algo que precise moldar os talentos, era compreendida para o cidadão 

grego como negativo, visto que transformava o que era natural.  

Entretanto, na ruptura com o universo aristocrático, a habilidade e, por 

conseguinte a disciplina modifica o conceito de talento, este não é mais relacionado a 

formação do cidadão, mas, é caracterizado como algo a ser coagido e transformado pela 

disciplina em naturalmente livre. O que importa não é mais o mérito atribuído pelo 

talento, mas o que se faz com ele.  

A partir de tal pensamento, pode-se compreender que se o homem possui 

talento, não necessariamente designa que terá um bom caráter, mas se ele tiver uma boa 

vontade, isto sim, designará um bom caráter. No entanto, segundo Kant, para se ter uma 

boa vontade é necessário que no primeiro momento, na infância, exista uma disciplina
85

, 

uma coerção, esse momento é o que o filósofo denomina de educação negativa, visto 

que esta encaminha o homem à saída da selvageria, a qual possui a total independência 

das leis, para a desenvoltura dos seus talentos naturais. É a educação negativa que 

habilita o talento. Ela limita o homem a agir pelas suas próprias leis e assim na infância 

ensina-o a habituar-se e a lidar com a sua liberdade, pois é nesse momento que o 

homem começa a se autocoagir e autolegislar. 

 

2.2 Educação Física: desabituando a criança para independência 

É necessário que os governantes tenham conhecimento sobre a educação física
86

 

para que eles aconselhem os seus súditos. A educação física é primordial no princípio 

pedagógico de Kant, uma vez que por meio dela se disciplina as crianças a agir de 

acordo com as regras, ela é o primeiro momento do homem no qual ele se submete às 

regras e compreende a necessidade de uma coacção. 

A partir da educação física, compreende-se que o homem, enquanto infante, 

necessita do cuidado e do trato de outrem, não somente ao que se remete ao corpo, mas 

também ao intelecto, pois segundo Kant, o mestre, o guia não pode permitir ―aos 

infantes contrair hábitos que mais tarde se tornem necessidades. Até mesmo naquilo que 

                                                             
85Luc Ferry em seu texto Revolução do Amor elucida que a educação pelo treinamento, pela disciplina 

pode ser associada politicamente ao absolutismo. No absolutismo um só tem o poder de legislar, isso 

pode ser associado ao mestre que legisla o seu infante, educando e que limita até onde esse com a sua 

liberdade e vontade devem ir, assim como no absolutismo um governa e ensina o povo a conviver de 

acordo com as regras práticas, na pedagogia de Kant somente com a disciplina como parte de uma 

educação é que o homem, na infância pode habitua-se e aprender a lidar com a sua liberdade. 
86 É necessário que os governantes tenham conhecimento acerca da existência da educação física, isto é, 

da educação natural para que eles saibam como devem orientar seus súditos quando o assunto designar o 

trato com o infante. 
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é bom não se deve usar a arte para transformá-lo inteiramente em um costume artificial‖ 

87
 

Esse momento de coagir para Kant é o momento negativo na educação física, 

uma vez que se utiliza de métodos artificiais para poder ensinar ao infante o que é da 

sua própria natureza. É preciso deixar que a natureza siga seu curso e que o infante por 

si aprenda as ações mais básicas para sua sobrevivência, como andar, falar e comer, pois 

quanto mais a criança se utiliza de meios artificiais, mais ficará dependente deles, com o 

passar do tempo. 

Por esse fato a educação tem como objetivo desabituar o homem desde a sua 

infância, isto é, ensiná-lo a agir de acordo com as suas necessidades buscando sempre a 

justa medida para que, assim, não se acostume aos instrumentos artificiais. De acordo 

com o pensamento de Kant, A criança não pode se habituar àquilo que lhe traz prazer, 

pois na fase adulta seria mais difícil de desabituá-la, o infante deve sempre ser educado 

de maneira que os costumes sejam menos possíveis e que a natureza possa realizar seu 

propósito, pois ―quanto mais costumes tem um homem, tanto menos é livre e 

independente‖ 
88

. 

Ao desabituar a criança e fazê-la agir de modo livre e independente, o filósofo 

demonstra que o homem é naturalmente encaminhado à lei moral e à universalidade, 

pois os pais, os mestres ou as amas, por meio da disciplina, educarão o infante a agir de 

acordo com as suas regras, de maneira que a liberdade, à qual ele é naturalmente 

inclinado, não ultrapasse a liberdade do outro, e o sentimento de respeito prevaleça para 

todos. 

A disciplina pode até ser considerada como educação negativa, no entanto, ela 

tem sua importância na educação física, visto que submete o homem às leis da 

humanidade, isto é, as suas próprias leis. 

Retomando a idéia do primeiro capitulo em que Kant admite a distinção entre 

fenômeno e coisa em si, e na qual necessita-se da liberdade como causalidade das séries 

das condições, podemos observar que o homem  não poderia ser pensando como ser que 

pertence a uma só causa, já que ele é um ser, cujo corpo pertence ao campo do sensível, 

daquilo que podemos conhecer, mas sua alma, aquela que o próprio filósofo designa 

como incognoscível, somente pode ser pensada no campo do inteligível. Daí, 

comprovando a distinção entre fenômeno e coisa em si, uma vez que, os fenômenos não 

                                                             
87KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.40 e 41. 
88KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.48. 
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poderiam abranger o homem  na sua totalidade, pois somente dariam conta daquilo que 

poderia ser cognoscível, é que Kant considera a necessidade de uma crítica da razão 

prática, pois abordar a prática é o mesmo que abordar a liberdade
89

, e como a liberdade 

somente pode ser pensada, então é preciso, para se falar a respeito dela como 

pressuposto da moral, uma crítica da razão prática  como responsável pela formação de 

juízos autocoercitivos da razão. 

 Ao compreender o homem como esse ser dual que pertence ao mundo sensível e 

inteligível, percebe-se que a ―moral pressupõe necessariamente a liberdade (no sentido 

mais estrito) como propriedade da nossa vontade, porque põe a priori, como dados da 

razão, princípios práticos que têm a sua origem nesta mesma razão e que sem o 

pressuposto da liberdade seriam absolutamente impossíveis‖ 
90

. 

Entretanto, se a razão tende naturalmente a esse princípio, a esse uso moral, 

então, porque uma obrigação, uma coerção, algo que faça o homem agir por dever? Na 

obra Critica da Razão Prática por meio da explicação de Kant, pode-se entender que não 

é da liberdade que primeiramente adquirimos conhecimento, mas da lei moral, ou 

melhor, de uma autocoação que já está dada nas máximas, como preceitos pelos quais 

imputamos a nós mesmos, que na obra Crítica da Razão Pura é elucidada como “a 

coacção, graças à qual a tendência permanente que nos leva a desviar-nos de certas 

regras é limitada e finalmente extirpada, chama-se disciplina‖ 
91

·. Ora, se temos uma 

tendência à liberdade, mas se primeiramente tomamos consciência da autocoação e não 

dessa liberdade e assim de uma lei prática, logo, é fundamental a utilização de uma 

disciplina na transição da razão especulativa para a razão prática.  

Contudo, visto que o homem não sabe como chegar ao conhecimento do 

incondicionalmente prático, se pela liberdade ou pela prática, Kant considera que a 

disciplina quando empregada para prevenir o erro, conduz os homens a negarem juízos 

que levam à contradição e os desvia para regras práticas da razão. Ela é um contributo 

para a razão prática, uma vez que limita simples conceitos a não ultrapassarem a 

experiência e assim distorcerem a razão prática transformando tudo aquilo que é 

causado pela liberdade em objeto da experiência. 

                                                             
89

Na Critica da Razão Pura, na primeira secção, do fim último do uso puro da nossa razão, no cânone da 

razão pura, Immanuel Kant diz: Prático é tudo aquilo que é possível pela liberdade. Se Kant quer 

elaborar uma Crítica da razão prática pura, então o filósofo quer fazer uma Crítica de tudo àquilo que o 

homem deve fazer, ou seja, uma critica sobre como agir diante de uma liberdade da vontade, como o 

sujeito deve agir diante do seu querer. 
90

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Prefácio, B XXVIII e BXXIX. 
91KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B737. 
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A ideia de ação pelo dever é distorcida e assim torna-se instintiva e, como é 

dito na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes
92

, se a razão fosse 

apresentada somente com a finalidade de buscar a conservação da vida, da prosperidade 

e a da felicidade, teria sido muito errada tal escolha, uma vez que o instinto teria muito 

mais proveito, pois se ela usurpasse tal função se restringiria a uma metafísica negativa, 

em que a natureza seria encarregada tanto de um conhecimento puro quanto de um 

conhecimento prático. Por isso, é a partir dadisciplina que começamos a limitar o uso 

puro da razão, pois é nela segundo Kant que, 

Se encontra um sistema inteiro de ilusões e de fantasmagorias, que estão bem 

ligadas entre si e unidas segundo princípios comuns, então parece ser 

indispensável uma legislação completamente especial, mas negativa, que, sob 

o nome de disciplina, estabeleça como que um sistema de precaução e de 

autoexame, perante o qual nenhuma aparência falsa e sofistica possa 

subsistir, mas se deva imediatamente revelar, sejam quais forem os pretextos 

do seu disfarce.
93

 
 

A tarefa da disciplina é agir de forma negativa, no entanto Kant, na segunda 

secção, a disciplina da razão pura relativamente ao seu uso polemico, na obra Crítica 

da Razão Pura (1781), explica que a disciplina não é representada somente como 

coacção negativa, mas como uma busca da moralização, uma vez que ela auxilia a 

liberdade de possibilitar a razão como fundamento de princípios subjetivos e, por 

conseguinte, de leis práticas. A disciplina, ao moldar os sentimentos, encaminha o 

homem a uma civilização e, como resultado, a uma moralização, visto que para os 

sentimentos agradáveis serem aceitos pelos outros homens como universais é preciso da 

―naturezahumana uma certa insinceridade que, no fim de contas, como tudo o que vem da natureza, deve 
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 Immanuel Kant na Obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) elucida que: Ora, se o 
verdadeiro fim da natureza num ser dotado de razão e de uma vontade fosse a sua conservação, a sua 

prosperidade, numa palavra, a sua felicidade, então ela teria tomado muito mal suas providencias para 

isso ao escolher a razão da criatura como executora dessa sua intenção. Pois todas as ações que ela <a 

criatura> tem de realizar nessa intenção e toda a regra do seu comportamento lhe teriam sido indicadas 

com muita maior exatidão pelo instinto, e aquele fim poderia ter sido obtido por ela com muito maior 

segurança do que jamais pode acontecer pela razão;e, se esta criatura se entregasse a reflexões sobre a 
índole feliz de sua natureza, para admirá-la, alegrar-se com ela e por ela ficar grata à causa benfazeja; mas 

não para submeter sua faculdade apetitiva a essa direção fraca e enganosa e para se intrometer 

atabalhoadamente na intenção da natureza; numa palavra, ela teria tomado precauções para que a razão 

não descambasse em um uso prático e não tivesse o atrevimento de excogitar para si mesma, com seus 

fracos discernimentos, o plano da felicidade e os meios para chegar até ela.p.107 e 109 Podemos analisar 

a  continuidade do pensamento posto na Critica da Razão Pura quando Kant distinguiu fenômeno e coisa 

em si, o filósofo determina  na Fundamentação da Metafísica dos Costumes que o instinto seria o mais 

adequado para obter certos sentimentos naturais, pois a razão ao traçar seu julgamento por meio de 

conceitos, traz consigo julgamentos dubitáveis, uma vez que a criatura julga a partir do seu apetite, ela 

consequentemente faz a razão cair na restrição  e se submeter somente a experiência retomando aquele 

ciclo no qual Kant tenta fugir com a conceituação e utilização da disciplina. 
93

KANT, Immanuel. Critica da Razão Pura. B739. 
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conter uma disposição para bons fins‖
94

. 

Dessa forma, entende-se que o homem precisa da disciplina para tornar sua 

convivência na sociedade agradável e possível, pois ela o habilita, inibindo os 

sentimentos viciosos. O homem, ao fugir das regras da razão, permanece no estado de 

selvageria e guerra, onde há luta de todos contra todos.
95

 Assim como em Hobbes as 

paixões encaminham a guerra, em Kant observamos que o homem ao ser guiado pelas 

paixões e inclinações, por não ter a disciplina para coagi-lo à ação de acordo com as 

leis, permanece no estado de selvageria em que o filósofo conceitua como ―a 

independência de qualquer lei‖ 
96

. 

 Na tentativa de demonstrar sua argumentação por meio da violência, da 

força, o homem ―sem essa crítica a razão, mantém-se, de certo modo, no estado de 

natureza e não pode fazer valer ou garantir as suas afirmações e pretensões a não ser 

pela guerra‖ 
97

. Contudo Kant, observando que ele tem essa propensão à liberdade, cuja 

finalidade é proporcionar sua autolegislação, sua autonomia em relação à formação e à 

constituição perante a sociedade, apresenta a disciplina em consonância com a crítica 

para auxiliá-lo à consciência dessa propensão, posto que no primeiro momento da 

formação, ou seja, na infância, ainda não tem ele esse processo crítico elaborado, sendo 

passivo em relação às opiniões e hipóteses apresentadas, ainda sem capacidade 

cognitiva suficiente para conscientizar-se de sua autonomia. 

 Todavia, ainda que a disciplina conduza à razão pura, a um uso polêmico, 

no qual ela se defende das acusações dogmáticas, Kant compreende que é insuficiente a 

formação pedagógica utilizada na época
98

, pois não ensina os jovens desde a infância a 
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KANT, Immanuel. Critica da Razão Pura. B776. 
95

Faço aqui uma alusão do conceito de guerra ao estado de natureza em Hobbes, porque na Crítica da 

Razão Pura, Immanuel Kant ao expor sobre a guerra faz uma associação à interpretação Hobbesiana de 

estado de natureza. Em que ele diz: Tal como Hobbes afirma, o estado de natureza é um estado de 

violência e de prepotência e devemos necessariamente abandoná-la para nos submetermos à coacção das 

leis, que não limita a nossa liberdade senão para que possa conciliar-se com a liberdade de qualquer outro 

e, desse modo, com o bem comum. B780 
96KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.13 
97 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B779. 
98 A época na qual Kant se refere é o século denominado de século das luzes, pois para o filósofo apesar 
de este século possuir esse nome, é preciso que o homem seja esclarecido e utilize da sua razão para que 

dessa forma ajam as luzes. Para Kant no século das luzes quem não se retira da menoridade e busca o 

esclarecimento, é o homem que se deixa influenciar pelas superstições. Por isso é preciso um educação 

das luzes, do esclarecimento para que a razão seja conduzida de forma que o homem saiba se 

desvencilhar dessas supertições. Acerca dessa época das luzes Edmilson Menezes explica que ―o 

simbolismo do claro e do escuro, da cegueira e da visão é tradicional. Depois de Platão, os raios 

luminosos atravessaram os séculos para alimentar a patrística cristã, a teologia medieval ou mesmo as 

utopias do renascimento. Contudo, as luzes do Século XVIII revestem-se de particularidades que as 

distinguem da metáfora da luz utilizada em outras épocas. Elas trazem consigo um poder crítico e 
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se orientar para aquilo que a razão tende, a liberdade, mas os torna incapazes de se 

defenderem das especulações construídas pelo dogmatismo.  

Dessa forma, ao filósofo interessa que o jovem desemboque em uma crítica 

ao invés de apreender para si as doutrinas dogmáticas como preceitos formuladores de 

uma razão pura, que o jovem se transforme e elabore o papel de um ser autônomo, 

capaz de formular máximas validas para todos, e para que isso aconteça, entende-se, 

desde a Crítica da Razão Pura (1781), a necessidade da disciplina, porém se esta não é 

elaborada dentro de uma pedagogia crítica, de uma pedagogia moral, ocorre um 

processo inverso, cujo dogmatismo toma o lugar fazendo acreditar que tudo aquilo que 

pertence ao campo do prático pode levianamente ser reduzido a um ceticismo que nega 

a liberdade da vontade humana, ou seja, a comprovação de um uso moral.  

A partir de tal pensamento observa-se que, na Critica da Razão Pura 

(1781), Kant concede um lugar de destaque à educação, pois nela a disciplina se 

apresentará por intermédio de um mestre como coação e retirará, abruptamente, a 

criança do seu estado de selvageria e a habilitando-a à liberdade, seu fim natural. 

Da mesma forma que Kant apresenta a disciplina, na obra Critica da Razão 

Pura (1781) como parte da educação, na introdução da obra Sobre a Pedagogia (1786), 

o filósofo propõe a disciplina como constituinte da educação, pois “por educação 

entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução 

com a formação‖ 
99

. 

Observa-se que a disciplina, pelo fato de coagir e restringir, tem uma grande 

relevância na constituição da educação e no encaminhamento de uma cultura, esta 

demonstrada como a parte positiva da educação. É por meio da disciplina que o mestre, 

aquele capaz de educar, conseguirá fazer com que o infante faça esse movimento de 

transição, no qual há a saída do estado de selvageria para uma cultura, uma educação 

positiva. É normal que o filósofo tenha apresentado a disciplina para constituir esse 

momento da formação do homem, dado que ele compreendia a necessidade de 

                                                                                                                                                                                   
polêmico, podendo ser descrito como uma espécie de coragem, uma audácia contra a preguiça (de não 

querer ver) e a covardia, mantenedoras dos homens sob o julgo do obscurantismo. O tempo é de mostrar a 

noite na qual peregrinaram os covardes, como algo pesado e que traz para humanidade os seus piores 

males, a saber, a superstição, o argumento da autoridade, a estupidez dogmática, a intolerância e o 

despotismo, fiéis companheiros das instituições e das fórmulas intelectuais anteriores. Estamos diante de 
um novo tempo, de ―uma  revolta filosófica que, na sua negação do negativo, produz uma renovação 

axiológica. Para recomeçar é preciso destruir.‖  Neste ponto, articulam-se revolução política e filosófica 

e, por conseguinte, a eficácia das Luzes.‖p.131 
99

KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.11. 
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umacoação, de um reconhecimento da obrigação, uma vez que o imperativo categórico, 

o imperativo da moral nada mais são do que os imperativos que obrigam o homem à 

ação pelo dever. 

É preciso moldar o homem, desde a infância, à liberdade, e a disciplina seria 

a constituição mais adequada, posto que, apesar de ter como fundamento o campo do 

empírico, ela habilita o homem a agir de acordo com regras. 

 Por intermédio da disciplina, a razão é impulsionada a ultrapassar os limites da 

experiência em busca de uma razão prática, ou seja, buscar aquilo que é livre, uma 

civilização e, consequentemente, uma moralização. Com a disciplina, o homem 

primeiramente será coagido por meio da educação para posteriormente se autocoagir e 

entender o que é a liberdade. Na infância, o homemainda não sabe agir independente 

das inclinações, é um selvagem, somente age perante as paixões e afecções, disposto 

àguerra. Mas a partir do momento em que ele é disciplinado, compreende a crítica, a 

autolegislação, a presença de uma avaliação da razão e a necessidade de buscar sua 

humanidade, que não está limitada pela experiência. Tal procura não faz o homem cair 

em um ceticismo ou em uma fuga de si, mas compreender-se enquanto sujeito 

pertencente a esses dois mundos, a saber, inteligível e sensível, que necessita de uma 

autocrítica, de uma avaliação da razão e de uma moralização para encontrar sua 

humanidade, por isso para Kant 

 

a falta de disciplina é um mal pior que falta de cultura, pois esta pode ser 

remediada mais tarde, ao passo de que não se pode abolir o estado de 

selvagem e corrigir um defeito de disciplina. Talvez a educação se torne 
sempre melhor e cada uma das gerações futuras dê um passo a mais em 

direção ao aperfeiçoamento da humanidade, uma vez que o grande segredo 

da perfeição da natureza humana se esconde no próprio problema da 

educação.
100

 

 

O problema da educação é que os pais querem educar seus filhos para 

circunstâncias do momento, não pensando em um mundo futuro, mas na resolução 

imediata. Eles tornam aquilo que somente seriam conselhos da prudência, ou seja, 

conselhos de uma boa convivência, em um fim em si mesmo, em uma obrigação moral 

e universal, daí, não adianta uma disciplina orientar a razão a uma crítica, se a educação 

é desvirtuada para a busca de um fim para si, não um fim em si, isto é, a busca de um 

objetivo particular. É por isso que  

não se deve educar as crianças segundo o presente estado da espécie humana, 
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mas segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a ideia de 

humanidade e da sua inteira destinação. esse princípio é da máxima 

importância. De modo geral, os pais educam seus filhos para o mundo 

presente, ainda que seja corrupto. Ao contrario, deveriam dar-lhes uma 

educação melhor no futuro.101 
 

E como se daria essa educação para o futuro?Como observado, a cultura é a 

parte positiva da educação, uma vez que ela não habilita a natureza do homem a uma 

ação artificial. Para Kant, o corpo, em especial, na infância, tem as suas funções muito 

mais bem desenvolvidas do que os instrumentos artificiais, não há nada que seja criado 

que o corpo não posso fazer, entretanto é preciso que essa parte positiva também seja 

ensinada para possibilitar a sociedade, ―que a criança não se mostre importuna em 

sociedade, mas também que não se mostre insinuante‖
102

. 

Assim, Kant divide a cultura em ―cultura física do espírito em cultura livre e 

cultura escolástica. A cultura livre é semelhante a um divertimento, ao passo que a 

escolásticas é coisa séria‖ 
103

. A cultura livre seria natural, uma vez que faz a criança 

agir por meio de seus instintos, sem regras nem determinações no modo de aprender, já 

a cultura escolástica é comparada ao trabalho, isto é, o homem aprende a ter disciplina, 

ordem e responsabilidade. A criança deve tanto brincar quanto trabalhar, se preparar 

para a vida, pois um dia será inserida na sociedade. O homem deve desde a infância 

aprender, mediante a cultura, as regras sociais. 

  Habituando o homem ao trabalho desde a infância, forma-se um bom súdito, 

pois este através do seu trabalho se autoconstrange e aprende a obedecer às regras 

atribuídas por outrem, assim é necessária a aplicação da cultura do trabalho e esta, 

segundo Kant, é possível através da escola, pois ―prejudica-se à criança, se se a 

acostuma a considerar tudo um divertimento‖ 
104

. É na escola que o infante 

desenvolverá as suas potências de maneira que possam ser válidas para todos.  

Todavia, ―a cultura moral deve-se fundar sobre máximas, não sobre disciplina‖ 

105
, pois a disciplina habitua os homens, enquanto a cultura moral é ação atribuída pelas 

máximas, esta é uma ação dada pelo principio em si, aquela é uma ação que pode a 

qualquer momento desaparecer.  

A cultura moral quando se rebaixa à disciplina somente pode formular 

                                                             
101 KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.22 
102KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.58. 
103KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.59 e 60. 
104KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.62. 
105KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.75. 
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fundamentos baseados na busca dos meios, sem nenhuma finalidade em si, porém 

quando se baseia nas máximas, o homem aprende a formar seu caráter de acordo com a 

humanidade. Assim, é necessário que a criança aprenda a ser obediente para agir de 

acordo com o dever e possuir tanto uma educação mecânica que origine a disciplina 

quanto uma educação raciocinada que contribua para os princípios morais. 

Na obra Sobre a Pedagogia (1786), Kant elucida que a educação por ser uma 

arte
106

, necessita, como toda arte, ser especializada, estudada e aprimorada. Tal 

aprimoramento ou progresso somente pode ser alcançado pela educação 

mecânica, ordenada sem plano conforme as circunstâncias, ou raciocinada. 

A arte da educação não é mecânica senão em certas oportunidades, em que 

aprendemos por experiência se uma coisa é prejudicial ou útil ao homem. 

Toda arte desse tipo, a qual fosse puramente mecânica, conteria muitos erros 

e lacunas, pois que não obedeceria a plano algum. A arte da educação ou 

pedagogia deve, portanto, ser raciocinada, se ela deve desenvolver a natureza 

humana de tal modo que esta possa conseguir seu destino.
107

 

 

Observamos que a educação mecânica pode ser associada ao imperativo 

hipotético, visto que é dominada pela natureza e não segue as leis da razão prática, mas 

os móveis externos; enquanto a educação raciocinada pode ser comparada ao imperativo 

categórico, visto que ela é um mandamento que encaminha a humanidade ao seu 

destino, ao uso moral.  

No entanto, apesar de a educação mecânicaser apreendida pela experiência, 

pode, da mesma forma que a educação raciocinada, ser útil, pois visto que o homem se 

encaminha a princípios morais, é preciso antes que suas paixões e afecções sejam 

habilitadas e isto somente é possível por meio da disciplina, ou seja, uma educação 

negativa e mecânica que molde a natureza humana. 

 A educação mecânica e a educaçãoraciocinada, apesar de terem 

características próximas às dos imperativos hipotéticos e categórico, não podem ser 

afirmadas como tais na educação, pois Kant em sua obra Sobre a Pedagogia (1786) 

jamais evidenciou que ao se remeter a arte da educação mecânica e raciocinada estava 

falando a respeito dos imperativos.  

Todavia, para se referir à educação raciocinadaé preciso apresentar a 

educação mecânica, pois para se chegar à finalidade da educação raciocinada, é preciso 

                                                             
106 Quando Kant se refere a educação como arte quer dizer que ela é uma teckné, isto é, lgo que precisa 

ser aprimorado e necessita de habilidades e que estas sejam treinadas. 
107KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.21. 
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que a educação mecânica esteja presente como precursora. Assim, Kant elucida que, 

para existir a formação moral, ―a educação consiste: 1. Na cultura escolástica ou 

mecânica, a qual diz respeito à habilidade: é, portanto, didática (informator); 2. Na 

formação pragmática, a qual se refere à prudência; 3. Na cultura moral, tendo em vista a 

moralidade‖ 
108

. 

Com isso compreende-se que não é somente por meio da educação 

mecânica que se forma a humanização no homem, mas também é imprescindível o 

imperativo hipotético, isto é, o imperativo da prudência. É observado em alguns 

escritos, como exemplo, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), que o 

filósofo já pensava sobre uma pedagogia na qual necessitaria a fundamentação e 

aplicação dos imperativos tanto hipotéticos, estes no primeiro momento, na fase pueril, 

quanto categórico, este na educação prática, educação da fase adulta. Logo, podemos 

dizer que os imperativos hipotéticos são pressupostos de uma educação física, uma vez 

que a criança possui naturalmente uma inclinação à liberdade. 

2.3 Educação prática: a habilidade e a prudência como a arte de se servir dos 

demais 

Na obra Sobre a Pedagogia (1786), Kant esclarece que se deve disciplinar o 

homem logo na infância, posto que seria mais difícil fazê-lo na fase adulta, pois a 

disciplina é entendida como aquela que habitua e habilita a agir de maneira livre, sendo 

sua utilização necessária para educar a criança. Pelo fato de a disciplina habilitar, 

acostumar a criança a agir de acordo com as regras e não ensinar a pensar como ser 

autônomo, o filósofo a considera uma educação negativa. 

Embora o objetivo da disciplina não seja a educação como fim, mas como 

meio, uma vez que somente faz com que a criança no primeiro momento se acostume e 

consequentemente aja livremente, ela pode ser considerada imprescindível para Kant, 

pois “a primeira educação deve ser puramente negativa, isto é, nada cabe acrescentar às 

precauções tomadas pela natureza, mas restringir-se a não perturbar a sua ação‖ 
109

, 

contudo, apesar de toda a utilidade da disciplina, a prudência assume posição.  

Definida como um imperativo hipotético na obra Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes (1785), a prudência é considerada o imperativo dos meios pelo qual o 
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homem se utiliza de algo ou alguém para se chegar ao fim almejado, e não tem em si o 

caráter de universalização, mas de possibilidade, pois Kant, ao exemplificar o cuidado e 

ahabilitação que os pais têm para com os filhos na educação, elucida o imperativo 

hipotético como o preceito pelo qual se formulam as máximas com o intuito de, pelos 

meios, se alcançar os fins em que cada um sente prazer e que lhe é agradável.  

Na obra Sobre a Pedagogia (1786), podemos observar que ao demonstrar a 

habilidade como aquela que acostuma, estaríamos indiretamente abordando um 

imperativo, que poderíamos interpretar como sendo o hipotético conforme explicado 

por Kant na obra Fundamentação. Observa-se que o conceito de habilitar é atribuído 

naquela obra como pressuposto da prudência, pois prepara o homem para formular 

máximas. 

Para encaminhar o infante à liberdade, é necessário possuir a habilidade, já 

que esta é vista como imperativo hipotético, como preceito da razão, que apesar de ser 

condicionada, de não obrigar a vontade como fim em si mesma, ela, no primeiro 

momento, pode ser compreendida como formação para o homem enquanto ser social. 

 Visto que o homem tem necessidade de tornar aquilo que lhe é prazeroso 

que lhe é subjetivo em social e universal, a habilidade na obra Sobre a Pedagogia é 

apresentada como pressuposto da prudência, porque na formação da criança, é ela que 

acostuma, habitua a criança na busca da liberdade e de se inserir socialmente enquanto 

cidadão, por isso para Kant uma das contribuições da educação para formação social do 

homem é a cultura, pois esta 

é a criação da habilidade e esta é a posse de uma capacidade condizente 

com todos os fins que almejamos. Ela, portanto, não determina por si 

mesma nenhum fim, mas deixa esse cuidado às circunstâncias. Algumas 

formas de habilidade são úteis em todos os casos, por exemplo, o ler e o 

escrever; outras são boas só em relação a certos fins, por exemplo, a 

música, para nos tornar queridos. A habilidade é de certo modo infinita, 

graças aos muitos fins.
110

 

 

A habilidade é o mandamento que ensina como se comportar da maneira 

que determinada sociedade exige, entretanto, analisamos a habilidade como um suporte 

para a prudência, dado que é uma intenção, é algo que essa exige fazendo o homem agir 

obrigatoriamente, mas não como fim em si mesmo, diante da natureza. A habilidade 

pressupõe a prudência, pois esta somente pode ser compreendida como preceito para a 

máxima se antecipadamente tiver algo que prepare o homem para a ação no mundo. 
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Ao agir com uma inclinação natural às normas, a prudência, quer dizer, o 

imperativo hipotético assertórico
111

 já estará determinando o meio necessário para busca 

da felicidade, porém concomitantemente que o homem busca a felicidade e visa o seu 

próprio bem-estar, ele naturalmente precisa que essa felicidade seja aceita por todos, 

isto é, o homem necessita ter honras e glórias. Para elaborar tal objetivo é inevitável o 

homem tornasse um ser civilizado e, por conseguinte, se utilizar da prudência, esta não 

é somente o imperativo dos meios, mas é a utilização dos outros para se chegar ao um 

mesmo fim, pois utilizar-se dos outros é prudente, quando os homens podem se tornar 

civilizados e moralizados com a aceitação e a formulação de uma regra que 

anteriormente foi um gosto e era agradável a um alguém. Com isso a educação nada 

mais pode fazer para tornar tal fim possível senão: 

(...) Cuidar para que o homem se torne prudente, que ele permaneça em seu 

lugar na sociedade e que seja querido e tenha influência. A esta espécie de 

cultura pertence aquela chamada propriamente de civilidade. Esta requer 

certos modos corteses, gentileza e a prudência de nos servirmos dos outros 

homens para nossos fins. Ela se regula pelo gosto mutável de cada época. 
Assim, prezavam-se, faz já alguns decênios, as cerimônias sociais.112 

 

Observa-se a relevância da prudência na educação, uma vez que transforma 

o gosto em uma regra social. Ora, se ser prudente é utilizar-se dos outros para se chegar 

a sua intenção, então pode-se compreender que é a partir dessa intenção que sairá uma 

regra prática e com ela uma moralização, uma vez que convence que aquele gosto que 

até então era particular, pode torna-se uma formula universal do imperativo categórico, 

dado que a prudência, isto é, o imperativo hipotético nada mais é do que a máxima em 

conformidade com o sentimento particular de prazer e desprazer e que o sujeito, com a 

carência diversa de mudanças desse sentimento pode portanto transitar de um  princípio 

subjetivamente necessário para um objetivamente prático.  

Assim, a prudência como um dos constituintes da educação guia a mesma 

na jornada de um ser cosmopolita, pois ela não somente serve para o alcance da 

felicidade, quando une todas as intenções para um mesmo fim, mas também para 

                                                             
111 Immanuel Kant em sua Critica da Razão Pura (1781) elucida que o juízo assertórico se liga às leis, 
mas não se determina a tais. Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant, ao abordar sobre 

a busca da felicidade, expõe que tal imperativo responsável por essa busca é o assertórico, este não é 

descrito como um imperativo categórico, mas como hipotético, visto que ele não se determina pela lei, 

que é o caso do imperativo apodíctico, como também é chamado o imperativo categórico, mas ele, o 

assertórico, somente se liga às leis, isto é, somente pode chegar a ser imperativo hipotético, imperativos 

que buscam um meio, já que ele é exposto como preceito da máxima, como preceito do princípio 

subjetivo do querer, ainda está no campo do prazer ou desprazer do que lhe é agradável para  assim 

tornar-se moral. 
112KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.26. 
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utilizar os outros para se chegar a esse fim. Ora, se buscar a felicidade é o que faz o 

homem tornar-se civilizado, uma vez que quer demonstrar honras e glorias então 

utilizar-se dos outros também encaminha o homem a essa moralidade, uma vez que é 

preciso um mestre, ou seja, é preciso alguém capaz de ensinar a criança a lidar com a 

liberdade, dessa forma a prudência na educação é usada para reconhecer aquilo que 

pode fazer o homem feliz, ou seja, reconhecer primeiro o que lhe é agradável, o que lhe 

é importante, para assim tornar para o outro algo também agradável, importante e daí 

universal.  

É na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), que Kant 

explica como a prudência pode ser inserida em uma educação prática, pois ao atribuir o 

exemplo dos pais que usam a habilidade como meio para educar seus filhos, pelo fato 

de não saberem o que acontecerá no mundo, os educam de maneira que seus filhos ajam 

com os meios mais adequados para o fim almejado e ao agir dessa forma é preciso algo 

que mande, obrigue. Daí, como observado compreende-se que o imperativo hipotético, 

já que tem a função de habilitar e de utilizar os outros, de ensinar a ser ponderoso para 

conseguir o almejado são enumerados como uma das formas de educação, porém, 

também pode fazer o processo contrário, pois: 

 

Se um jovem deve entregar-se à prudência, é preciso que se torne 
dissimulado e impenetrável e que saiba escrutar os demais. Com relação ao 

caráter, sobretudo, deve dissimular. A arte da aparência é o decoro e é preciso 

ter essa arte. É difícil escrutar os outros, mas devemos necessariamente 

entender dessa arte; ao contrario, deve tornar-se impenetrável. Pertence a essa 

arte a dissimulação, isto é, esconder os próprios defeitos e manter a aparência 

externa. A dissimulação é um meio desesperado. Pertence a prudência 

mundana o não se irritar, mas também, ao contrário, que  não se apareça 

como indolente. Não se deve, portanto, ser violento. Homem enérgico é 

diferente de ser violento. Homem enérgico (strenuus) é aquele que se 

compraz no querer. Essa qualidade modera as paixões. A prudência  

mundana concerne ao temperamento.113 

 

Assim é necessária a inserção da moralidade como um dos meios da 

educação, visto que: 

A moralidade diz respeito ao caráter. Sustine, Abstine: essa é a maneira de se 

preparar para uma sábia moderação. Se se quer formar um bom caráter, é 

preciso antes domar as paixões. No que toca às suas tendências, o homem 

não deve deixá-las tornarem-se paixões, antes deve aprender a privar-se um 

pouco quando algo lhe é negado. Sustine quer dizer: suporta e acostuma a 

suportar!
114 
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Entende-se que não se pode permanecer na prudência como forma de 

ensinar a criança a ser cosmopolita e a ter humanidade, pois na mesma medida que essa 

união das intenções e consequentemente a utilização de um outrem para sua própria 

intenção pode levar o homem a civilização, ela pode inverter os princípios morais de 

forma que as máximas considerem como leis, as inclinações, e que o homem não 

aprenda a exercitar a liberdade, não transite de um ser passivo para um ser ativo e 

crítico.  

É por meio de tal ação que se reconhece a menoridade
115

 do homem, pois 

ele, no que diz respeito a autolegislar-se, abdica por sua própria culpa de ter uma 

participação política e social.  

Ao abdicar dessa participação política, o homem não pode se reconhecer 

como cosmopolita, uma vez que não tem participação nem mesmo na sua comunidade, 

por conseguinte, o homem possui tanto uma disposição a viver em sociedade, por causa 

de sua natureza, quanto uma aversão que os afasta mais ainda de uma inserção política, 

pelo fato de os homens se manterem cada vez mais distante de uma ação moral, uma 

vez que somente pensam em si, ou naquilo que é de seu gosto para exercer qualquer 

ação, a educação é inserida como essa que suporta e domina tais paixões para que o 

homem exerça aquilo que é da sua natureza. 

O processo de instrução advém não como um processo que geraria na 

criança – e consequentemente no homem adulto – uma perpetua heteronomia, fazendo 

assim dos homens seres completamente suscetíveis às suas próprias vontades e desejos; 

mas sim como um processo fundamentador da liberdade humana que principiado em 

indivíduos livres pode vir a formar uma sociedade livre. Somente a partir do momento 

que o homem passa a agir moralmente, ele passa a vincular sua vontade, que é 

imperfeita, ao dever e a liberdade. Entretanto o homem não possuindo uma formação 

educacional que o moldasse desde a infância a agir de acordo com uma vontade 

autônoma e boa em si, ele (homem) poderia pender para uma vontade má; heterônoma, 

esta consideraria em sua máxima, tais paixões e afecções como princípios supremos e 

ponderaria como lei moral, invertendo a verdadeira lei moral, visto que o homem é um 

                                                             
115 Em 1783 Immanuel Kant publica um opúsculo, chamado: Resposta a pergunta: que é 

―esclarecimento‖? (Aufklärung) em que elucida o que seria essa saída da menoridade ou a permanência 

na mesma. O filósofo ao longo do opúsculo descreve como o homem se deixa permanecer nessa condição 

e quais são as instituições responsáveis por tal situação, visto que coíbem o lado crítico e natural do 

homem ser livre. Segundo Kant ―O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 

próprio é culpado‖  KANT, Immanuel. Resposta a pergunta: que é “esclarecimento”? (Aufklärung). In: 

TEXTOS SELETOS /Introdução de Emmanuel Carneiro Leão. 6. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.p.63. 
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autolegislador, porque possui o livre-arbítrio para tornar aquela ação que ele considera 

mais prazerosa.  

Dessa forma o homem não pode fugir da sua inclinação natural à liberdade e 

consequentemente a lei moral, no entanto, ele pode legislar leis morais consideradas 

más, mas que para ele pelo amor que ele tem por si, são compreendidas como ações 

boas válidas para todos os seres, ou seja, pode ser uma ação universal. É por esse 

motivo que tal liberdade deve ser compreendida como a ação livre das paixões, afecções 

e principalmente das inclinações, uma vez que ser livre é agir de acordo com a sua 

razão, sem as influências externas, sem egoísmos ou gosto individual, pelo qual se 

elucida o amor de si mesmo, ou o amor para consigo acima do amor pelo outro.  

O princípio pedagógico em Kant é posto como esse ensino, no qual o 

homem considera tanto a ação consigo mesmo, como ser inserido em uma sociedade, 

quanto uma ação para com o outro, pois, na medida em que o ser humano se reconhece 

enquanto outro, ele reconhece esse outro como igual a ele, como ser que também possui 

não somente uma vontade autônoma, mas um livre-arbítrio, no qual ele pode legislar 

suas próprias leis.  

Ao considerar a educação como aquela capaz de habilitar o homem a uma 

ação moral, uma ação pelo dever, não somente para estes fins, mas em especial, para 

que ele suporte e domine essa propensão à resistência de se tornar um ser social, o 

homem não se determina somente pelo seu gosto e nem pelas inclinações e assim não 

buscará querer fazer somente aquilo que lhe dar prazer, mas compreenderá a 

necessidade de uma educação que o faça se deter e que a ter deveres para com os outros 

e não somente para consigo. 

 A finalidade de tal princípio educacional na infância serve como 

desenvolvimento não só de um homem moral, mas, principalmente, de um homem 

cosmopolita que seja político. Ao expor que a criança deve ser livre Kant quer 

esclarecer que a criança deve ser desenvolvida para se tornar um homem capaz de saber 

escolher o melhor governante, aquele que governará não somente sua família, as futuras 

gerações, mas também a sociedade, pela qual o homem está institucionalizado.  

Com o princípio pedagógico exposto por Kant pressupomos uma desembocada 

na política, no esclarecimento, na saída do homem da menoridade em que o homem 

sabe respeitar a instituição pública, ou seja, sabe respeitar o seu governante. É por isso 

que a criança tanto tem de ser livre para saber escolher, legislar suas leis, mas também 

tem de se disciplinar para saber respeitar o seu governante, pois apesar do homem ter 
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que crescer o mais natural possível, o mais de acordo com a sua natureza, as suas 

paixões, para Kant o homem deve desenvolver a razão, isto é, ele não deve somente 

aprimorar a sua capacidade de ser livre, mas em especial, pensar a respeito da sua 

condição social e política no Estado de sociedade. 
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3.  O HOMEM ESCLARECIDO E HUMANIZADO 

Como apresentado no capítulo anterior, o princípio pedagógico elucidado por 

Kant encaminha o homem a princípios morais, entretanto, a educação, apesar de 

habilitar o homem desde a infância a respeitar as leis, precisa que a vontade esteja de 

acordo com elas e que o homem saia de uma condição de menoridade pela qual ele 

próprio é culpado para uma condição de esclarecimento. 

Para alcançar o esclarecimento e a possibilidade de se associar, o homem precisa 

não somente da educação, mas que sua vontade queira sair da condição de sujeição e 

subordinação, pois, por mais que a educação auxilie na habilitação das disposições do 

homem às regras e aprimore seus talentos tornando-o consciente da sua cultura, para 

sair do estado da menoridade para maioridade, o homem precisa muito mais do que uma 

disciplina, ele precisa se auto definir como ser autônomo e respeitar a liberdade de 

outrem na sociedade, enquanto pessoa e sujeito. 

O que faz o homem permanecer na menoridade é sua preguiça e covardia visto 

que apesar de o princípio pedagógico formar uma consciência autônoma no homem, ele 

não é condição suficiente para a sua saída da menoridade. 

Contudo, uma vez que o homem não é bom nem mau por natureza, para tomar 

consciência da moralidade, é necessário que ele habilite suas disposições naturais à ação 

pelo dever associando-se voluntariamente por meio da razão às leis incondicionais. Ter 

um bom mestre, um tutor que seja capaz de ensinar seu educando que ao chegar à fase 

adulta deve guiar-se por si, é essencial na busca da liberdade, pois quando bons 

princípios são estabelecidos, por meio de um tutor capaz, o educando se serve do seu 

próprio entendimento e se desvencilha dos grilhões da menoridade. 

Todavia, é preciso muito mais do que um tutor para que a razão amplie todas as 

suas forças, é preciso que o homem seja educado e passe seu conhecimento de geração 

para geração, visto que a  

natureza estabeleceu apenas um breve prazo à sua vida (como realmente 
acontece), ela necessita de uma série talvez incontável de gerações, das quais 

uma transmite à outra os seus conhecimentos, para que finalmente o seu 

germe, ínsito na nossa espécie, alcance o estádio de desenvolvimento que é 

de todo adequado à sua intenção.116 

 

Assim, a natureza guia para que o homem saia do seu estado de selvageria e 

busque o princípio em si. As regras da prudência que se encontram na educação são 

                                                             
116 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. In: A PAZ 

PERPETUA E OUTROS OPÚSCULOS. Trad. Edições 70, Lda. e Artur Morão . Lisboa—Portugal. p.22. 
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essenciais para a autonomia do homem perante a sujeição dos instintos. A educação 

como observado no capitulo anterior tem sua importância, entretanto é preciso que o 

homem deseje sair de uma condição na qual ele se submete a outrem e se torne 

autônomo para se estabelecer enquanto cidadão não somente esclarecido, como também 

cosmopolita. 

Dessa forma, a natureza atribuiu ao homem razão, autonomia da vontade, 

entretanto é preciso que o princípio pedagógico sirva como arte para o desenvolvimento 

de técnicas que contribuirão para que a existência se torne menos rude, e o homem 

possua mais destreza para seguir o curso natural. É preciso que as gerações se utilizem 

de todas as formas de educação, a saber, tanto a física, quanto a prática, para que assim 

as futuras gerações possam usufruir da dignidade da felicidade.  

O homem necessita aprender a ser digno da vida e para isso é relevante que a 

educação o ensine a ultrapassar as dificuldades da convivência social e daquilo que esta 

impõe. A educação contribui para o desenvolvimento das suas disposições, a saber, a 

habilidade e a cultura. A partir do momento em que o homem tem a capacidade de fazer 

uso do seu entendimento, porém não o faz, ele permanece na menoridade por sua 

própria culpa. Segundo Kant, sair da menoridade é um trabalho difícil, porém para que 

o mundo possa evoluir e a sociedade chegue a ser moralizada, é preciso que o homem 

tenha esperanças de uma geração educada e, por conseguinte, civilizada, pois, isto 

acarreta a possibilidade de se pensar os homens mais humanizados, uma vez que a 

educação disciplina o homem a se utilizar da prudência e dos conselhos para tornar suas 

máximas universais. 

 O homem se encaminha mediante a natureza a uma coletividade, à busca de 

uma união social, pois é nos fins públicos que ele concretiza sua liberdade. É nos fins 

públicos que o homem compreende sua liberdade, mas também a liberdade do outro, 

isto é, reconhece o outro como ser capaz de se responsabilizar pelas suas escolhas, pois 

a natureza é insociável, mas a sociedade é sociável. 

Quando o homem demonstra na sociedade o seu ―gosto‖ 
117

, a natureza reflete 

um antagonismo
118

, pois, ao agir de modo que seu gosto seja reconhecido por outrem, o 

homem pressupõe a resistência, ou seja, por meio da coação ele tenta impor as suas 

                                                             
117 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita p.24. 
118 Segundo Kant, na obra Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, ―o meio 

de que a natureza se serve para obter o desenvolvimento de todas as suas disposições é o antagonismo 

destas na sociedade, na medida em que ele se torna, finalmente, causa de uma ordem legal das mesmas 

disposições.‖ p.24. 
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disposições, no entanto, como o homem não pode permanecer na educação negativa, na 

educação que coíbe, porque a natureza visa à liberdade, então é preciso que a cultura, a 

educação positiva se faça presente e retire o homem da menoridade pela insociabilidade. 

O homem se associa querendo permanecer na comodidade, querendo não ter que 

escolher ou legislar, ele concede a outrem o direito natural que ele tem à liberdade, 

contudo, a natureza conduz o homem a se retirar da comodidade para dessa forma 

desenvolver em si os preceitos da razão, isto é, os conselhos que servirão para a boa 

convivência. O homem torna-se civilizado, todavia ainda não moralizado. A natureza 

soluciona o problema do gêreno humano, a saber, a construção de uma sociedade civil, 

quando nesta o homem compreende não somente a sua liberdade enquanto indivíduo, 

mas a liberdade do outro, enquanto sujeito, pessoa ―uma e mesma pessoa em virtude da 

unidade da consciência em todas as modificações que lhe possam suceder, ou seja, ele é, 

por sua posição e dignidade, um ser distinto das coisas se pode mandar à vontade, 

porque sempre tem o eu no pensamento, mesmo quando ainda não possa expressá-lo 

(...)‖
119

, assim o homem compreende os limites da liberdade de cada indivíduo, pois 

primeiro pensa por si e depois pensa colocando-se no lugar do outro. 

É dessa forma que a insociabilidade disciplina e desenvolve os germes da 

natureza no homem, pois ele, ao querer demonstrar seus talentos e suas disposições, 

desenvolve e os transforma de forma que a natureza se organize como fim teleológico. 

A natureza desenvolve as disposições do homem de forma que as torne forças 

em si mesmas, capazes de gerir o progresso. A aceitação das disposições por outrem é 

necessária para que o homem caminhe ao progresso e passe a agir de acordo com a 

finalidade da natureza. A solução para a saída da menoridade é a busca de uma ação 

livre e em si, mas que esteja em conformidade com a liberdade de outrem
120

, pois essa 

                                                             
119 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. p.27. 
120 Segundo Edmilson Menezes em sua obra Historia e Esperança em Kant a espera do homem por um 

progresso, isto é, algo melhor para as gerações futuras acarreta a responsabilidade em si no homem de 

possibilitar esse progresso, por meio da educação o homem é a única criatura capaz de possibilitar a sua 

felicidade e a de outrem, ele tem em si a responsabilidade pela liberdade do outro, pois na medida em que 

pensa esta como fim, prova o seu amor pela humanidade e dessa forma desenvolve por meio da natureza 
as disposições do homem até um fim moral. assim segundo o comentador: ― A natureza colocou no 

homem as disposições necessárias para seu avanço e desenvolvimento, porém o trabalho de transformá-

las de simples disposições em fatores morais é particular ao homem. Trata-se de um labor difícil, 

exigindo tempo, espera e constância, pois é algo pedagógico. Somente através da educação o homem 

consegue desenvolver todas as suas disposições. Estas são dadas em potencia como se  natureza quisesse 

que ele fosse o único agente de sua formação. Se existe um ato propriamente humano, este é a educação. 

Só os homens podem educar os homens. Uma só vida é curta para o desenvolvimento de todas as  

disposições.por isto, este é um trabalho que se deve esperar da sequência de gerações, uma geração educa 

outra.‖p.217 
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atitude contribui para a esperança do homem de que as futuras gerações possam 

aproveitar o que virá de melhor. 

 Surge daí a humanidade do homem e com ela o outro sendo pensado como fim, 

pois o homem ao pensar em si mesmo como fim separa moral da teologia e dessa 

maneira ele por si formula os princípios necessários para que as gerações futuras 

possam ser dignas da felicidade, esta depende somente da vontade humana, porque uma 

vez que Kant torna o homem um ser autônomo, capaz de praticar suas escolhas e 

legislar suas decisões, o filósofo retira a responsabilidade das ações do homem como 

determinação de outro ser, isto é, retira o homem da condição de ser heterônomo e o 

transforma em um ser autônomo que age pelo seu querer. 

Dessa maneira, o homem caminha para o progresso, habilitando inicialmente as 

disposições naturais por meio de uma educação negativa para posteriormente adquirir 

humanidade por meio da cultura. A disciplina, como observado no capítulo anterior, 

tem como função a retirada do homem de sua natureza insociável para a liberdade. O 

homem é o construtor de sua própria história, pois somente o homem pode educar outro 

homem e somente o homem pode, através da sua cultura, das lembranças, instituir a sua 

história e a do outro. 

Com a intervenção da disciplina, não são mais os móbiles e as influências 

exteriores que definem as ações dos homens, mas sim a liberdade e o desenvolvimento 

das suas habilidades pelos quais se compreendem enquanto seres autônomos e se 

tornam responsáveis por suas escolhas, entretanto, apesar dessa autonomia da vontade, 

pelo fato de quererem impor seus ―gostos‖, os homens entram em conflito uns com os 

outros. Tais gostos desenvolvem neles a idéia de um estado, de uma civilidade, de uma 

ação em conformidade com o dever, porém não pelo dever, pois para que a sociedade 

seja tanto civilizada quanto moralizada é preciso que os homens tenham cordialidade, 

receptividade e o respeito perante a liberdade dos outros. 

Ao associar-se, ao compreender que são necessários as regras e os preceitos da 

prudência, o homem, para a boa convivência em sociedade, proporciona mediante a 

educação o seu progresso. Enquanto busca na esperança o progresso para a sociedade, 

cessa guerras e violência, esse mal
121

, o qual é considerado pelo filósofo como 

                                                             
121  Segundo Edmilson Menezes ―o ser humano é mau, mas isto não significa que o progresso seja uma 

impossibilidade. A existência do mal radical é um obstáculo para história rumo ao melhor, mas não a 

transforma numa teodicéia: não existe uma realização do bem, graças ao mal, tampouco o progresso 

extirpará o mal, entendido como radical. Não é possível calcar a história humana em algo que a razão não 

pode alcançar o mal não pode ser o fio condutor da história, ele é ininteligível. O mal radical, antes de 
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necessário. A educação, a formação e os preceitos da razão elaboram o seu dever na 

busca da boa convivência, da civilidade quando tornam possível uma sociedade 

moralizada e assim homens e Estados cosmopolitas. Para Kant, o homem é a única 

criatura que precisa ser educada e sendo essa criatura é ele por si que possibilita a 

formação de sua própria história e de uma sociedade mais esclarecida e humanizada.  

Todavia, para se chegar a esse progresso o homem, segundo Kant ―é um animal 

que quando vive entre os seus congêneres precisa de um senhor‖
122

. A confirmação da 

presença de um mestre é visível na educação negativa, pois ao apresentar a disciplina 

como uma coação, o filósofo evidencia a necessidade de um mestre para que os homens 

possam aprender a respeitar a liberdade do outro. Esse mestre
123

, a quem ele se refere 

não permanecerá como legislador das vontades do homem, mas no primeiro momento, 

na infância, o mestre é percebido como um guia, aquele que conduz ao esclarecimento e 

posteriormente ele é analisado como soberano
124

 aquele que, em união com seus 

súditos, é capaz de promulgar leis válidas para o bem viver de todos. 

O próprio gênero humano fornece esse mestre, pois a partir do momento que o 

infante é educado e esclarecido, este torna-se capaz de ser mestre de si, ―o chefe 

supremo, porém, deve ser justo por si mesmo e, não obstante, ser homem‖
125

. 

Ao exigir que o chefe supremo seja justo por si mesmo, compreendemos que 

Kant, mediante a natureza, evidencia que o homem necessita legislar a si para poder 

manter o estado em harmonia, pois, na medida em que ele é educado para se 

compreender enquanto governante de si, ele se encaminha à humanidade, buscando 

dessa forma a paz.  

                                                                                                                                                                                   
qualquer coisa, impede-nos de pensar um determinismo, seja ele natural ou teológico, para a história da 

liberdade‖ p.352 
122 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. p.27. 
123 Segundo Edmilson Menezes ―o mundo não é caridoso, as pessoas não são caridosas. é necessário um 

constrangimento legal para levá-las a um estado de dignidade geral, no qual o outro só pode ser visto 

como fim. Eis um plano para a história, no qual a teologia cede lugar à educação no encaminhamento da 

esperança humana‖ p.318. 
124 Segundo Kant na obra Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático o poder de ter influencia sobre 

os outros pode ser uma inclinação, esta ―é a que mais se aproxima da razão técnico-prática, isto é, da 
máxima da prudência. – pois ter em seu poder as inclinações dos outros homens para poder dirigi-las e 

determiná-las segundo as próprias intenções é quase tanto quanto estar de posse dos outros, como se 

fossem simples instrumentos da própria vontade. Não é de admirar que a aspiração a um tal poder de 

influência sobre os outros se torne paixão.Esse poder contém como que uma tripla potência: reputação, 

autoridade e dinheiro; quando se está de posse deles, com eles se consegue, se não por meio de uma 

dessas influências, ao menos por meio de outra, abordar um homem qualquer e utilizá-lo para os próprios 

propósitos.—as inclinações para isso, quando se tornam paixões, são ambição, desejo de dominação e 

cobiça‖p.169 
125 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. p.28. 
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A insociabilidade desempenha o papel de incitar o homem ao progresso com a 

esperança de que as gerações futuras possam ser dignas da felicidade. A educação 

possibilita a civilização, pois habilita as disposições dos homens a uma cultura, uma 

educação positiva que, por conseguinte, encaminha a moralização do homem. O 

soberano quando é constituinte de um Estado republicano elabora o papel do mestre 

esclarecido e da mesma forma que, na infância o mestre não deve se compreender 

enquanto proprietário do homem, mas o guia, o soberano para não constituir um Estado 

despótico, de violência e guerra deve se compreender no Estado como executor das 

vontades. 

Kant considera que para se ter um Estado de paz é preciso que não se tenha 

Estados pelos quais se estabeleça a possibilidade de guerra, ou seja, é preciso que os 

Estados para serem considerados Estados de paz não sejam ameaçados, nem se sintam 

constrangidos nem proporcionem tal constrangimento a outros com ameaças de 

violência e guerra, pois é necessário que os Estados tenham confiança entre eles para 

serem considerados Estados Legais. Segundo Kant, para que o Estado seja considerado 

legal é necessário  

A constituição fundada, primeiro, segundo os princípios da liberdade dos 

membros de uma sociedade (enquanto homens); em segundo lugar, em 

conformidade com os princípios da dependência de todos em relação a uma 

única legislação comum (enquanto súbditos); e, em terceiro lugar, segundo a 

lei da igualdade dos mesmos (enquanto cidadãos) (...) 126 

 

A única constituição que consegue representar a lei da liberdade, dependência e 

igualdade é a constituição republicana, pois somente esta seria capaz de promulgar leis 

pelas quais os homens praticariam sua liberdade sem cometer injustiças. O filósofo 

considera que a constituição republicana é também capaz de promover a paz perpetua, 

pois propõe uma constituição em que os súditos são considerados cidadãos e conseguem 

promulgar leis em que as suas vontades estejam de acordo consigo mesma e com a 

liberdade.  

Qualquer outra forma de governo é considerada pelo filósofo como uma não 

forma de governo, ora, se o governante formula leis que têm como princípios a sua 

vontade e esta é a executora da vontade de outros, então este governo não pode ser 

considerado uma forma de governo, visto que ele somente entende como vontade 

legisladora a vontade do próprio legislador, isto é, não considera a liberdade e o 

                                                             
126 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. In: A PAZ PERPETUA E OUTROS OPÚSCULOS. Trad. Edições 

70, Lda. e Artur Morão . Lisboa—Portugal. p. 137e 138. 



75 
 

75 
 

princípio de igualdade como fundamentos da constituição, o legislador se entende como 

proprietário do Estado. De acordo com Kant, para que a forma de governo seja menos 

defeituosa é necessário aderir ―um modo de governo conforme com o espírito de um 

sistema representativo‖ 
127

 

Chegar a uma constituição representativa é mais difícil na aristocracia e 

democracia do que na monarquia, pois para o estabelecimento de uma constituição 

cosmopolita é preciso que as vontades estejam em conformidade, e em uma forma de 

Estado tanto democrática quanto aristocrática, segundo Kant, sempre existirá uma 

vontade contrária às outras vontades, então conclui-se que para ―chegar a esta única 

constituição plenamente jurídica é mais difícil na aristocracia do que na monarquia e é 

impossível na democracia, a não ser mediante uma revolução violenta.‖
128

 

A república representativa, por meio de um soberano e em conjunto com os 

súditos, unifica as vontades na promulgação de leis válidas para todos, pois a função do 

soberano é deixar que os homens se encaminhem naturalmente à liberdade. O soberano 

tem que agir de acordo com os conselhos da prudência, segundo Kant, ele não poderá 

ser um moralista político, mas um político moral e visto que moral é contrária a toda  

prudência política, o soberano, enquanto ser político, fará o possível para que o Estado 

tenha a melhor constituição jurídica, entretanto pelo fato da política e da moral se 

contraporem, o máximo que o soberano poderá fazer é agir de acordo com os conselhos 

da prudência para que a constituição se aproxime do fim moral.  

Pelo egoísmo do homem, subjetivamente há um conflito entre moral e política, 

pois até o homem tornar-se um ser esclarecido e humanizado e cujas máximas sejam 

fundadas na razão, ele precisa que o soberano não infrinja as leis, isto é, respeite o 

conceito de direito e de liberdade de seus súditos, levando dessa forma o Estado à paz. 

 Para assegurar o direito e a liberdade dos súditos é preciso que a máxima que 

representa tanto o soberano quanto os súditos torne-se pública, pois esta é uma forma de 

assegurar que o Estado cumprirá com o acordo elaborado pelas vontades gerais. Se o 

soberano vê a si próprio enquanto aquele que não representa nenhuma vontade, então 

pode não cumprir com o acordo, ou seja, se o ele se observa como dono, proprietário do 

Estado e não como um representante das vontades elaboradas mediante um acordo entre 

ele e seus súditos, então sem a publicidade pode não cumprir os acordos estabelecidos, 

gerando dessa forma uma antinomia entre política e moral. 

                                                             
127 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p 141. 
128 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p 142. 
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A publicidade tanto pode ser utilizada para elaborar conquistas quanto para 

realizar acordos. A política somente é contraditória com o princípio moral se ela não 

puder ser dita publicamente. Ora, se o homem não pode expor sua máxima com medo 

de que esta não seja aceita por outrem é porque existe algo que torna essa máxima 

desarmônica perante os outros, pois se  

uma máxima que eu não posso manifestar em voz alta sem que, ao mesmo 

tempo, se frustre a minha própria intenção, que deve permanecer inteiramente 

secreta se quiser ser bem sucedida, e que eu não posso confessar 

publicamente sem provocar de modo inevitável a oposição de todos contra o 

meu propósito, uma máxima assim só pode obter a necessária e universal 

reacção de todos contra mim, cognoscível a priori, pela injustiça com que a 

todos ameaça.129 

 

Segundo Kant, caso o povo fosse vencido em uma revolta contra o soberano, não 

poderia reivindicar seus direitos e nem manifestar as injustiças sofridas por um tirano, 

pois não teria fundamentos morais suficientes, já que o poder, a legitimidade do direito 

fora conquistada mediante uma revolta, isto é, através do desrespeito às liberdades. No 

entanto, a publicidade pode cessar a vontade de revolta pelo povo, pois se a máxima da 

revolta é posta em público e esta no ato de publicidade é aceita pelas vontades dos 

súditos, como uma máxima universal e que é capaz de ser legislada por todos, então 

tanto o povo quanto o soberano, nos casos em que a força se colocaria contra as 

máximas gerais, não poderiam recorrer à constituição, pois saberiam que esta é 

ilegítima, uma vez que tornaria inviável a liberdade, não podendo manter o Estado de 

paz, já que os acordos e a possibilidade de proteção estariam ameaçados, nem exigir dos 

súditos ou do soberano medidas sobre as ações tomadas durante este tipo de governo. 

Assim, para Kant se a máxima não pode tornar-se pública, ela não pode ser 

cumprida, pois fere o direito à liberdade que cada pessoa e cada estado possui perante os 

outros. O direito à publicidade é o que proporciona aos homens o direito ao que é justo, 

pois se as máximas estão em harmonia, elas estão em acordo e se elas estão em acordo, 

quer dizer que a moral e a política também estão em conformidade, entretanto, para 

existir esse acordo entre a moral e a política é preciso não somente que o estado jurídico 

esteja em consonância com as liberdades dos seus súditos, mas que exista uma 

conformidade entre os Estados, entre as federações de Estados, e para tal consenso 

ocorrer é necessário que os súditos harmonizem suas máximas, ou melhor, que os 

súditos estejam satisfeitos com as máximas e que estas não derivem da felicidade e das 

influencias exteriores, mas ―do puro conceito do dever jurídico (da obrigação moral, 

                                                             
129 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.178. 
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cujo princípio a priori é dado pela razão pura)‖ 
130

 e que somente é possível ―pela 

publicidade, isto é, através da eliminação de toda a desconfiança quanto às máximas 

(...).‖ 
131

 

Abordar acerca da felicidade é falar de um conteúdo empírico, visto que a 

felicidade nada mais é do que a união de todas as satisfações, todavia, como observamos 

no capitulo anterior, para se ter uma paz entre os Estados, é indispensável que a política 

esteja em conformidade com o ―fim universal do público (a felicidade)‖ 
132

, que para ser 

alcançado necessita da conformidade entre direito e política, pois a publicidade tanto 

necessita do direito para unir os fins de todos, quanto da política para satisfazer o 

público em relação a sua condição. No entanto, apesar de a política necessitar estar em 

conformidade com a felicidade, a paz perpétua e a busca de um soberano bem político 

não podem se basear na felicidade, isto é, no princípio empírico, pois o homem 

enquanto individuo, está em perigo, uma vez que ele é independente de leis, preza 

somente pela sua defesa.  

Daí, quando as leis se fundamentam na teoria da felicidade, elas atribuem 

continuidade ao Estado de natureza, pois o homem preza pelo indivíduo e pelo bel-

prazer, por isso segundo Kant os homens devem exigir uns dos outros que todos entrem 

em uma ―constituição semelhante à constituição civil‖
133

, esta seria uma constituição 

federativa, pois implica na relação de igualdade, respeito e liberdade de todos, enquanto 

em um Estado de povos, implicaria em uma relação, na qual existiria um legislador, ou 

seja, aquele que atribuiria leis e governaria todas as máximas, assim já estipulando a 

desigualdade pela qual os governados, a saber, aqueles que seriam inferiores se 

submeteriam às leis de outrem e dessa forma estariam em uma menoridade, em uma 

coação, em que o homem atribuiria a constituição a um legislador e o povo o seu direito 

de escolha de se auto legislar ao poder de um só, em uma constituição federativa, os 

povos segundo a ideia do direito da gente se reúnem e consideram o estado de liberdade. 

Uma constituição formada por súditos que permanecem na menoridade não pode 

ser considerada uma constituição que tem como objetivo a busca da paz e o direito 

cosmopolita, visto que a condição de um Estado governado por um legislador somente 

demanda o aumento de máximas subservientes visando à guerra.  

                                                             
130 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p 175. 
131 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.185. 
132 Ibidem. 
133 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.143. 
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Os Estados perseguem a guerra porque supõem que com ela alcançarão os seus 

direitos, legitimam a guerra pelo direito e através deste adormecem a moral para que 

assim possam ter como explicar o fato de os Estados guerrearem entre si. Segundo 

Kant, mesmo que um Estado vitorioso estabeleça a paz, este pacto não será suficiente 

para manter a paz nos Estados de guerra, pois sempre encontrarão uma justificativa para 

realizar uma nova, e visto que estabelecem seus princípios e seus conceitos jurídicos por 

meio da guerra, para obter um tratado de paz é preciso que a constituição interna 

jurídica não seja coagida por outrem e que a razão condene a guerra e faça  

do estado de paz um dever imediato, o qual não pode, todavia, estabelecer-se 

ou garantir-se sem um pacto entre os povos: - tem, pois, de existir uma 

federação de tipo especial, a que se pode dar o nome de federação da paz 

(foedus pacificum), que se distinguiria do pacto de paz (pactum pacis) uma 

vez que este tentaria acabar com uma guerra, ao passo que aquele procuraria 

pôr fim a todas as guerras e para sempre.134 

 

A federação da paz ao contrário de um estado de guerra não visaria o poder do 

Estado, mas visa mantê-lo livre de quaisquer coações externas e de publicidade, estas 

em um estado de guerra seriam necessárias para manter o pacto de paz, no entanto, em 

uma federação de paz, a publicidade já não é mais necessária, visto que é possível 

executar as leis e estendê-las a outros Estados, pois teriam como fundamento a liberdade 

e, por conseguinte, garantiriam a paz a todos os outros Estados.  

Na federação de paz uma constituição é estabelecida sem que exija um poder 

supremo, mas o que se exige é o ―federalismo livre‖
135

, isto é, o que se exige é o 

Aufklãrung
136

 por parte dos cidadãos. O homem deve se entender enquanto livre e 

compreender também a outrem como ser livre. 

 Retomando o que foi dito no capitulo anterior, esta noção de liberdade, 

apresenta-se primeiramente com a educação, quando o infante é inclinado, mediante a 

disciplina à liberdade, pois logo que o homem se entende como ser livre, ele 

compreende que não tem somente deveres para consigo mesmo, mas também para com 

os outros. Daí, deve-se buscar validar não somente a máxima individual, mas tornar sua 

                                                             
134 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.145. 
135 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.146. 
136 Edmilson Menezes, em sua obra História e Esperança em Kant, pergunta ―Was ist Aufklãrung?”. Para 

o comentador essa questão é tão importante quanto à questão ―o que é a verdade?‖. Para Edmilson 

Menezes é preciso responder tal questão ara se saber o que é verdade e para responde-la o comentador 

evidencia o conceito de Kant acerca do que é o Aufklãrung. Segundo Menezes ―Was ist Aufklãrung? 

―Aufklãrung é a saída do homem de seu estado de menoridade, do qual ele próprio é responsável‖(...) Ela 

é propriamente um momento especial da historia presente, embora se contraponha a um passado de 

menoridade, e coloque como meta um futuro autônomo. Aufklãrung é a saída, é a passagem. Se de modo 

incontestável, o homem está ligado ao seu passado, assim como direcionamento a um futuro, é no 

presente que ele precisa se situar para poder posicionar-se frente a ambas‖p.143 e144. 
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máxima universal, assim constitui-se o ser civilizado, contudo para que não necessite 

mais de um soberano, de um legislador que o comande, o homem deve tornar-se seu 

próprio soberano, capaz de guiar sua razão e vinculá-la à constituição jurídica. Para que 

o homem possa praticar esta ação é preciso que ele se torne um ser moralizado e para 

que isso aconteça é necessário retirar-se de um estado de guerra e reconhecer como 

possibilidade da paz a constituição de uma federação, isto é, reconhecer que o outro é 

um ser livre, que há a possibilidade do respeito pelo direito de outrem e assim, da 

igualdade que este possui no Estado. 

Ora, se o homem, como explica Kant, não consegue manter in hipothesi o que 

em in thesi é correto, isto é, a federação de paz, é porque os direitos das gentes
137

 

quando são dirigidos à guerra e são pensados enquanto máximas unilaterais que visam o 

indivíduo, fazem os homens pensarem em aniquilamento, formando dessa maneira um 

pacto de paz em cima dos ritos de guerra, de comando de uma máxima sobre a outra. 

Para não instaurar um estado de guerra de todos contra todos e para que o pacto da paz 

não seja formado sob o aspecto de leis públicas, porém coercitivas, é preciso que o 

pendor que o homem tem para o mal seja impedido ―não pela ideia positiva de uma 

república mundial (se é que tudo não se deve perder), mas pelo sucedâneo negativo de 

uma federação antagónica à guerra, permanente e em contínua expansão, embora com o 

perigo constante da sua irrupção (...)‖ 138 

Para a realização do Soberano Bem político é preciso que todas as liberdades 

estejam em harmonia e que as máximas formuladas sejam válidas para todos, daí que 

para se ter uma federação livre é preciso que todas as liberdades estejam em 

conformidade e, por conseguinte que os homens se superem enquanto indivíduos, assim 

o estabelecimento de uma constituição cosmopolita contribui para a união das máximas 

em um Estado e posteriormente a união dos Estados. 

Contudo, para se estabelecer uma constituição cosmopolita é preciso que tanto a 

liberdade esteja em harmonia quanto à natureza encaminhe ao fim moral, pois sabe-se 

                                                             
137 Kant em uma nota de rodapé na obra Paz Perpetua explica que o direito das gentes somente pode ser 

falado ―sob o pressuposto de alguma situação jurídica (isto é, uma condição externa sob a qual se possa 

atribuir realmente ao homem um direito), ou seja, o direito das gentes é o direito que cada indivíduo 

possui sem respeitar a máxima dos outros, mas pensando na sua felicidade. Abordar acerca do direito das 

gentes é o mesmo que falar sobre direito jurídico, daquilo que é legal que está de acordo com as leis, mas 

não é moral. É por isso que o direito das gentes contribui para a guerra, porque o homem ao possuir como 

formação de um Estado o conceito de direito das gentes, age de forma licita, de acordo com o direito, mas 

não com o principio universal da máxima, com a lei moral.  
138 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.147. 
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que o homem por ser insociável e querer tudo a seu ―gosto‖ pode afastar-se dos 

princípios morais, invertendo-os em inclinações.  

Porém, para se ter o Soberano Bem político não é preciso que a felicidade e a 

natureza estejam em conformidade, mas que possa haver uma constituição em que os 

homens utilizem sua liberdade como universal, ou seja, ajam de tal forma que suas 

máximas sejam válidas para todos.
139

 

Para que possa existir um direito cosmopolita, é preciso a cordialidade naquilo 

que se remete à receptividade de estrangeiros, isto é, de outros homens que constituem 

outros Estados. Quando Kant aborda acerca da hospitalidade, esta é compreendida 

como conselhos da prudência, visto que almejam a cordialidade, o bem-estar do outro e 

a boa receptividade. 

 Para o filósofo não existe o direito de hóspede, mas existe o direito de visita, 

pois uma vez que cada homem possui liberdade e, por conseguinte igualdade, o homem 

deve buscar uma boa convivência com outrem. Cada homem possui o seu direito 

comum sobre a superfície da Terra e este é o inicio do direito cosmopolita, pois uma 

vez que o homem negocia com outros, ele deve manter esse sentimento de acolhimento 

e não de violência e guerra, já que este é contrário ao direito natural. Ao praticar uma 

negociação com outros povos estrangeiros, o ser constituinte de um Estado civil não 

deve cometer hostilidades, mas tentar ao máximo buscar a pacificação entre os povos e 

os Estados. As injustiças cometidas contra povos estrangeiros geram tanto um governo 

despótico quanto a continuação do Estado de guerra, todavia, quando o homem respeita 

o direito de visita ele se encaminha para a condição da paz, pois ao acolher o outro, ele 

entende que mesmo que aquele homem ainda esteja no estado de selvageria, isto é, 

independente de leis, ele é um ser possuidor de liberdade e que por esse fato tem o 

direito de estar em determinado lugar da Terra tanto quanto qualquer outro.  

Dessa forma a relação que se estabelece não é de submissão, de violência, mas 

de troca, com a intenção de harmonizar as relações estabelecendo a paz e a 

tranquilidade entre os povos, assim as ―partes afastadas do mundo podem estabelecer 

relações pacíficas entre si, as quais acabarão por se tornar legais e públicas, podendo 

                                                             
139  De acordo com Francisco Javier Herrero em sua obra Religião e História em Kant para garantia da 

consecução do Soberano Bem político ―o problema que se apresenta aqui não é propriamente a unificação 

de liberdade e natureza humana, pois o Soberano Bem político não pretende a felicidade dos indivíduos, 

do Estado ou dos Estados, mas a unificação das liberdades segundo uma lei universal de direito, e 

portanto de coação realizada na Constituição cosmopolita, pois o direito tem em vista apenas a forma de 

relação entre os livres-arbítrios.‖p.121 e 122. 
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assim aproximar cada vez mais o gênero humano de uma constituição cosmopolita‖
140

. 

Tais relações ao se tornarem legais e públicas, retirarão essa desconfiança entre os 

povos e trarão em sua conduta a justiça, logo a formação de uma constituição 

cosmopolita será possível visto que as federações e os povos poderão se observar 

enquanto seres livres e justos
141

.  Não serão necessárias leis práticas para que o homem 

possa agir em sociedade, as federações serão livres e isto demonstrará a possibilidade de 

conviver em paz. 

Portanto, o homem ao ser agressivo com outros povos
142

 para conseguir o 

almejado, como explica Kant na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

(1785), é imprudente e não prudente, pois influencia as outras pessoas para conseguir 

suas intenções sem tomar cuidado com o outro enquanto pessoa, isto é, enquanto ser 

livre. A prudência contribui na formação do homem quando ele une todas as suas 

intenções a favor tanto da relação individual quanto da relação com o mundo, pois uma 

vez que o mestre ensina ao infante a arte de aplicar suas habilidades, ele ensina ao 

homem como ter uma boa relação, como proceder com os povos que não constituem o 

Estado civil, ou seja, com os estrangeiros. 

O homem deve considerar que somente na relação com outro homem é que se 

pode alcançar a paz, no entanto esta relação deve ser amistosa e para tanto é necessário 

utilizar-se da arte da prudência, esta contribui na busca da paz perpétua, uma vez que 

investiga o caráter dos outros povos. 

 A prudência é ensinada desde a infância, porque o homem deve possuir virtudes 

capazes de determinar máximas universais, não de maneira violenta e sim, como explica 

                                                             
140

 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.149. 
141 Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant exemplifica ações que são contrárias ao 

dever, conforme ao dever e pelo dever. Em uma dessas ações o filósofo explica que o mercador ao agir 

pelo dever estabelece o preço dos seus produtos de uma forma justa, sem tentar enganar o sujeito pela sua 

falta de uso do entendimento, isto é, pela sua menoridade. Kant utiliza o exemplo de uma criança que ao 

comprar alguma mercadoria ao um mercador que estivesse agindo contrário ao dever seria enganada, pois 

ele se utilizaria da falta de entendimento da criança para estabelece seu preço, enquanto que o mercador 

que age pelo dever estabelece seu preço independente do sujeito, o que age tanto conforme quanto 

contrário ao dever estabelece seu preço dependendo das inclinações que o levam a essa relação. Ao 

lembrar tal exemplo podemos associá-lo as invasões realizadas pelos povos civilizados que se valendo da 
falta do uso de entendimento dos povos estrangeiros cometem injustiças, saqueando, roubando e se 

utilizando da violência para legitimar seu poder, isto é, sua máxima sobre outrem. Como na obra 

Fundamentação podemos observar que qualquer princípio subjetivo que se fundamente em inclinações 

não pode servir de lei moral, pois visa sempre o bel-prazer seja de um determinado indivíduo ou povo. 
142 Na obra Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, Kant explica que o povo é ―a porção de seres 

humanos unidos em um território, desde que constitua um todo. Aquela porção ou também parte deles 

que se reconhece unida, pela procedência comum, num todo civil, chama-se nação (gens); a parte que se 

exclui dessas leis (a porção selvagem nesse povo) se chama plebe (vulgus), cujo vínculo ilegal é motim 

(agere per turbas), procedimento que a exclui da qualidade de cidadão de um Estado‖, p.206. 
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Kant, de maneira enérgica. Como observado no capítulo anterior, ela é importante em 

uma pedagogia, pois contribui para a adequação das habilidades naturais, para a 

formação de um direito cosmopolita e, por conseguinte, para uma paz perpétua, pois 

quando se utiliza a arte da prudência, desenvolve-se nos homens a possibilidade de uma 

relação amigável, de não se utilizar dos outros povos de uma forma imprudente, isto é, 

violenta, mas de uma forma universal, considerando o outro como livre e igual. Assim, 

a prudência contribui para a ideia de um direito cosmopolita, este segundo Kant  

não é nenhuma representação fantástica e extravagante do direito, mas um 

complemento necessário de código não escrito, tanto do direito político como 

do direito das gentes, num direito público da humanidade em geral e, assim, 

um complemento da paz perpétua, em cuja contínua aproximação é possível 

encontrar-se só sob esta condição.143  
 

Dessa forma, para existir a paz perpétua é preciso que a natureza harmonize o 

direito cosmopolita, o direito político e o direito da gente. Para que tal equilíbrio seja 

possível, é preciso que os homens tenham a possibilidade de decidir, de legislar suas 

vontades em união com os outros. Para a realização da paz perpétua, é necessário 

primeiramente que as máximas estejam em conformidade com uma ação pelo dever, e 

depois encaminhem tal ação à concretude, à efetivação.
144

 

Como foi percebido no capitulo anterior somente o homem pode educar outro 

homem, ou seja, somente por meio do homem é que pode haver progresso, pois é na 

própria natureza do homem que se encontra a possibilidade de realização do Soberano 

Bem político, é ela que guia o homem na concordância das vontades com o sistema 

moral.  

É a natureza que encaminha o homem ao seu fim, entretanto, para que ela possa 

consolidar o fim último, é preciso que o homem determine o fim incondicional, este 

seria ―o homem sob a lei moral‖ 
145

. Após determinar o seu fim incondicional, o homem 

mediante a natureza pode então assentar o fim último da natureza, que deve partir do 

próprio homem, para dessa forma instruí-lo, habilitá-lo ao fim incondicionado. 

Este fim último, pelo qual a natureza encaminha o homem a permanecer em 

conformidade com a lei moral, é a cultura, pois na medida em que esta é explicada 

                                                             
143 KANT, Immanuel. Paz Perpétua. p.151. 
144 Segundo Francisco Javier Herrero para se realizar o Soberano Bem político ―a história, portanto terá 

de ser concebida precisamente como a história da realização do fim político. Ora, o que é um dever 

incondicional tem de ser possível. Essa possibilidade decorrente a priori do dever tem de apresentar de 

modo concreto, primeiro a possibilidade de conceber a união coletiva das vontades unificadas para 

consecução do fim, e segundo a possibilidade de conceber a história das ações concretas como dirigindo-

se para o fim prescrito pela razão, ou seja, se os homens realizam o dever, têm de poder ver o sentido de 

suas ações reais‖ p.123. 
145 HERRERO, Francisco Javier. Religião e História em Kant. p.126. 
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como uma educação positiva, como o que diferencia o homem do animal, ela possibilita 

ao homem determinar o seu fim, que é alcançado quando ele tenta, mediante suas 

habilidades, ultrapassar culturas anteriores. 

O homem é detentor de razão e somente ele entre todos os outros animais pode 

determinar seu fim, por isso ao ser dotado de razão pela natureza, que determina a 

cultura como seu fim último, ele, por conseguinte, desenvolve suas habilidades naturais 

para o progresso. Como diz Kant na obra Sobre a Pedagogia (1786), o homem é o 

único animal que precisa ser educado, e tem o entendimento, a capacidade de se 

encaminhar para um fim incondicional, moral. 

A natureza, segundo Kant, não é suficiente para causar o fim incondicional, 

porque não existe na natureza do homem, enquanto ser sensível, nada que não seja 

determinado e dessa maneira possibilite o incondicionado. Por isso para determinar o 

fim incondicionado é preciso de uma criatura que, na ―ordem dos fins‖
146

, não se 

submeta à outra constituição que não a de sua ideia, dessa forma o filósofo observa que 

existe somente uma única criatura capaz de dirigir sua causalidade para os fins 

e, todavia, de tal modo constituída que a lei, segundo a qual ela determina a si 

própria fins, é representada por eles próprios como incondicionada e 

independente de condições naturais, mas como necessárias em si mesma. 

Esse ser é o homem, mas considerado como número; o único ser da natureza, 
no qual podemos reconhecer, a partir da sua própria constituição, uma 

faculdade suprassensível (a liberdade) e até mesmo a lei da causalidade com 

o objeto da mesma, que ele pode propor a si mesmo como o fim mais elevado 

(o bem mais elevado do mundo).147  

 

Assim, se todas as coisas no mundo para existirem, necessitam de uma causa 

suprema, então pode-se dizer que a causa suprema do homem é o próprio homem, como 

aquele que determina o fim incondicional, no entanto, esse somente determina o fim 

incondicional, quando é sujeito moral, pois a natureza ao promover causas não pode ser 

improgressiva, mas deve se desenvolver de forma que organize o todo a caminho do 

fim. 

 Para realizar tal fim, a natureza se utiliza de sua tendência aos contrários, isto é, 

de seu antagonismo na sociedade. Esta resistência que o homem possui para se associar 

a outro homem e a propensão que ele tem para se isolar propiciam dessa forma a 

natureza a encaminhar o homem à cultura e, por conseguinte à humanidade.  

O homem, querendo se sobressair perante os outros homens, eleva suas 

habilidades ao nível mais alto na busca de um fim, entretanto, tais habilidades quando  

                                                             
146 KANT, Immanuel. Critica da Faculdade do Juízo. p.311. 
147 KANT, Immanuel. Critica da Faculdade do Juízo. p.311 e 312. 
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utilizadas como forma de vício, ou seja, quando as suas máximas se baseiam nas 

inclinações se tornando dessa forma egoístas, a natureza germina com o seu 

antagonismo para o progresso crescente e assim mostra ao homem a forma de sair dessa 

brutalidade, da rudeza, “estas, no entanto, devido aos perigos que consigo trazem e à 

mútua destruição que, sem qualquer travão, garantiriam, forçam-nos a caminhar para a 

cultura e a desabrochar em universalidade sob o reino do direito‖.
148

 

Assim, ocorre a civilidade, mas não a moralização, pois da mesma forma que a 

natureza germina seu antagonismo no caminhar do homem para habilitar suas 

disposições naturais, na constituição dos Estados, a natureza, para estabelecer uma 

constituição cosmopolita e em conseqüência a paz perpétua, também utiliza o 

antagonismo, que para Kant é determinado por meio da guerra
149

 para dissipar os 

homens, mas também para agrupá-los, pois da mesma forma que a guerra separa os 

homens, ela os reúne. Os homens, com medo dos povos vizinhos, ao terem o intuito de 

conquistar e obter a dominação sobre os outros Estados, acabam por forçar uma reunião 

entre os povos e, com o fim de se defender, reúnem-se para formar a constituição civil, 

esta se ainda não for suficiente para formar bons cidadãos, faz-se necessário que o 

governo conforme as disposições de cada súdito para que assim eles se submetam à 

disciplina e comecem a buscar a paz. 

É a natureza agindo. É a sociabilidade insociável encaminhando o homem para 

seu fim, pois, através do agrupamento dos povos em Estados e depois em federações, a 

natureza encaminha os homens à paz, mesmo que eles estejam em tempo de paz, mas 

pelo fato de conterem possibilidade para guerra, visto que ―a omissão de hostilidades 

não é ainda a garantia de paz e, se um vizinho não proporcionar segurança a outro (o 

que só pode acontecer num estado legal), cada um pode considerar como inimigo a 

quem lhe exigiu tal segurança‖ 
150

, a natureza desenvolve nos homens tendências que 

encaminham a uma federação livre e dessa maneira à paz.
151

 

                                                             
148

 KANT, Immanuel, and Título: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 

Jornal: Berlinische Monatsschrift 04 (Novembro) Trad. Artur Morão. pp. 385-411. Edição da Academia 
Vol. VIII: 015-031 Apresentação. p.3. 
149 Segundo Francisco Javier Herrero, em sua obra Religião e História em Kant, o antagonismo entre os 

Estados ―é a guerra, que se mostra também como um meio necessário ao desenvolvimento para a 

consecução do fim da natureza‖p.130 
150 KANT, Immanuel. Paz Perpetua. p.137. 
151 Segundo Francisco Javier Herrero ―a consideração da natureza como teleológica é um ponto de vista 

particular de considerar o mundo levado pela faculdade de julgar reflexionante. Esse modo de ver era 

necessário do ponto de vista prático, pois se o Soberano Bem político prescrevia a unificação de 

moralidade e natureza, esta tinha de possibilitar a realização dos fins morais no mundo. Essa possibilidade 
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Dessa forma, a história em Kant se realiza, pela razão prática que atribui o fim 

incondicional, isto é, como deve ser e pela natureza que encaminha o homem, este 

querendo ou não, para o fim da razão. Quando o fim da história é reconhecido pelo fim 

do dever, nenhum homem pensará em constituir uma sociedade cosmopolita dominando 

outro homem, mas sempre pensará em utilizar a pessoa do outro como fim e não como 

meio. 

A natureza possibilita essa passagem da cultura de geração para geração, que 

quando desinteressada tem uma relevância na formação da humanidade do homem, pois 

na medida em que ―um fenômeno que realize, ainda que parcialmente, a ideia do fim da 

história‖ 
152

desenvolve as disposições naturais, o homem progride para o fim da razão.    

Por conseguinte, a natureza possibilita que o homem tome seu curso para o fim 

da razão, fim somente possível quando a razão se torna prática e finalmente os homens 

podem se compreender como seres livres, ou seja, determinados pela lei moral. ―Assim, 

a história tem de ser vista como a progressiva realização efetiva dado antecipadamente 

na ideia pela razão ou como a progressiva conquista da liberdade‖
153

, esta tem sua 

progressão quando realiza a constituição de uma sociedade civil capaz de formular 

máximas válidas universalmente, pois a história tendo sua determinação atribuída pela 

natureza não atinge a paz perpetua, mas é a ação pela lei que germina esse encaminhar 

do homem à humanidade e em consequência à paz perpétua.
154

  

Para obter essa conformidade, é preciso que o homem desenvolva em si a 

liberdade, e por esse fato Kant explica que ―o homem é tão naturalmente inclinado à 

liberdade que, depois que se acostuma a ela por longo tempo, a ela tudo sacrifica‖ 
155

. É 

a natureza agindo teleologicamente, encaminhando o homem à liberdade e para realizar 

tal ação, é na educação que Kant encontra a forma de civilizar o homem, ou seja, passar 

de geração para geração a cultura, para que assim o homem não esqueça e retorne ao 

mal, isto é, caia no estado de selvageria e de guerra.  

                                                                                                                                                                                   
mostrava-se primeiro necessária a priori. O dever tem de ser possível, pois do contrário deixa de existir‖ 
p132. 
152 HERRERO, Francisco Javier. Religião e História em Kant. p.140. 
153 HERRERO, Francisco Javier. Religião e História em Kant. p.147. 
154 De acordo com Francisco Javier Herrero ―a liberdade externa do homem alcança sua determinação na 

terra com a consecução de uma sociedade civil, que administra universalmente o direito e que goza de 

uma paz perpétua. A história assim concebida e vivida não é o lugar da novidade absoluta, pois o novo é 

apenas a aparição do que o homem já possui na ideia e cujo dever é realizá-la. O fruto dessa consecução é 

o reino da legalidade‖ p.147. 
155 KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. p.13. 
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A natureza elabora o percurso que o homem deve seguir e a educação faz cumpri 

tal percurso, pois é nela que o homem encontra tanto a coação quanto a autonomia das 

vontades. É por meio da educação que a civilidade se faz presente, pois a natureza pode 

até libertar os homens das inclinações que os aprisionam, mas é no aperfeiçoamento das 

disposições naturais que os homens podem ao longo do tempo progredir e se 

encaminhar para seu fim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando algumas questões elaboradas neste trabalho acerca da educação, por 

meio da filosofia moral e pedagógica de Kant, podemos concluir que a educação no 

século XVIII surge como aquela que contribui para o progresso da humanidade. Para 

que a natureza elabore seu fim último, analisa-se que Kant considera conceitos 

elaborados na pedagogia de grande relevância para formação de uma sociedade de paz. 

Conceitos como disciplina, habilidade e prudência contribuem para a formação de um 

homem civilizado, quando tomam como função a adequação das habilidades naturais 

dos homens para Constituição social. 

Como a educação é muito presente nas discussões do século XVIII, então não 

poderia deixar de ter sua relevância na filosofia moral e política de Kant. Ao ministrar 

as lições de pedagogia em ―1776/77, 1783/84 e 1786/87‖ 
156

, Kant insere no seu sistema 

filosófico a educação como esta que contribui para que a razão se torne prática. É a 

natureza encaminhando o homem ao seu fim, porém é a educação mantendo a 

estabilidade entre natureza e moral. 

Dessa maneira, somente o homem pode educar outro homem e, tendo em vista 

que o mal não é permanente e que o homem pode progredir, Kant inicia sua obra 

elaborando a educação física, isto é, a educação a partir da infância. O filósofo, ao 

compreender que a educação elaborada a partir da infância é mais fácil de corrigir os 

defeitos dos homens do que na fase adulta, explica a necessidade da disciplina, da 

dominação da natureza desde a infância, pois contribui para a formação do homem na 

busca de seu fim. Ora, se os homens fundamentam suas máximas nas inclinações, nas 

influências exteriores, se os homens inviabilizam sua evolução e sua formação cidadã, 

mas principalmente, se desrespeitam uns aos outros, eles tornam impossível a 

humanização e provavelmente a capacidade do fim incondicional. 

A humanidade para ser digna ou não da felicidade somente depende de si. É na 

educação que o homem se insere e se percebe enquanto ser social. A educação depende 

das condições históricas de uma sociedade, por isso para que o homem chegue ao fim 

incondicional, é preciso que a educação se baseie em princípios, cujos fundamentos 

sejam fincados não somente na vontade, mas na boa vontade para assim ensinar suas 

futuras gerações a aprimorar sua cultura. 

                                                             
156 FONTANELLA, Sobre a Pedagogia. Prefácio. 



88 
 

88 
 

O homem, quando não é disciplinado, instruído e quando não habilita suas 

disposições, tende a ser insociável. O estado de insociabilidade contribui para a busca 

da moralização, na medida em que o homem quer mostrar seu ―gosto‖ acima dos outros 

homens, mas também dificulta quando propicia ao homem o isolamento, por isso a 

educação civiliza os homens para que eles se observem enquanto iguais e possam tornar 

possível a coletividade e, em consequência, a sociedade. 

A educação sustenta o desenvolvimento das virtudes nos homens e para que eles 

possam torna-se homens esclarecidos, Kant elabora uma pedagogia em que o homem 

não seja passivo diante de ―tutores externos‖ 
157

, mas que ele se autolegisle, se defina 

enquanto ser consciente de si e de suas ações no mundo. É o reconhecimento de uma 

educação moral feita quando os homens concebem que a historia não é elaborada 

somente pelo indivíduo, mas pela constituição social. O homem deve ser educado para a 

liberdade, pois para que a história seja elaborada em uma perspectiva cosmológica é 

preciso o reconhecimento da liberdade em si, pela qual todos os homens são 

constituídos. 

Assim, podemos dizer que Kant elabora sua pedagogia pensando na autonomia, 

na saída do homem da menoridade. As coerções exteriores são dispensáveis para a 

formação de uma constituição livre, o homem deve deixar as práticas heterônomas e 

assim superar as influências das inclinações na busca do progresso. Quando os homens 

se tornam esclarecidos é que a natureza cumpre o seu fim. Para tanto, apesar de a 

educação encaminhar o homem à moralização, ela somente é capaz de elaborar tal plano 

quando o homem sai do estado de menoridade e busca o esclarecimento. O homem 

esclarecido se educa e um homem educado quer tornar-se esclarecido, é dessa forma 

que Kant torna a história e o progresso possíveis, pois a história é o acumulo de 

conhecimentos, cultura e tradição de uma geração para outra e se o progresso é lento, 

este demanda que várias gerações sejam educadas até que se chegue ao esclarecimento.  

Dessa forma Kant, ao vincular esclarecimento e educação, possibilita a história 

e, por conseguinte, o progresso. O filósofo pensa em uma educação que possibilita a 

saída da menoridade, isto é, o homem capacitado pela sua razão, pois, ora, se o homem 

é um ser capaz do uso da razão, então ele é um ser que busca um fim incondicional, 

logo, se ele busca esse fim incondicional moral, a educação pode ser entendida como a 

possibilidade de esclarecimento e este por sua vez à saída do homem da menoridade, ou 

                                                             
157 MENEZES, Edmilson. História e esperança em Kant. p.168. 



89 
 

89 
 

seja, à capacidade do uso da razão. É o sistema kantiano se estruturando, concebendo a 

natureza teleologicamente e encaminhando o homem para o fim da razão, pois quando o 

homem busca o esclarecimento, ele cessa o mal e quando o homem se educa ele previne 

as gerações futuras. Assim, Kant torna dependente uma ação da outra, porque o homem 

precisa não somente ser educado, mas também saber pensar por si e se colocar no lugar 

do outro, deste ser possuidor de razão tanto quanto ele. 

 Compreende-se, então, que somente por meio da educação esclarecida é que o 

homem pode entrar em acordo com os outros homens, pois ao respeitar o outro 

enquanto ser dotado de razão, igual e livre, o homem se retira do estado de ausência de 

lei em que vive, em constante ameaça de violência, e busca a paz. 

Podemos observar na sociedade contemporânea que a pedagogia de Kant tem 

sua relevância a partir de momento em que os povos sem tradição, cultura e educação 

esclarecida oprimem os outros por se julgarem aptos para comandar todas as máximas. 

Observa-se que cada vez mais os Estados civis caem em um estado de selvageria contra 

si e contra a humanidade, pois, a partir dos exemplos vistos na sociedade 

contemporânea, não é necessário retornar à época de Kant para demonstrar os motivos 

da preocupação do filósofo com  a educação, basta observar a época e a geração atuais. 

Kant, ao evidenciar em suas palavras que ―estamos cultivados em alto grau pela 

arte e pela ciência. Somos civilizados até ao excesso, em toda a classe de maneiras e na 

respeitabilidade sociais. Mas falta ainda muito para nos considerarmos já moralizados‖ 

158
, corrobora um mal do nosso século: somos extremamente civilizados, politicamente 

corretos até demais, porém quando falamos de respeito, de uma política incorruptível e 

de moralidade que se baseia na liberdade, ainda nos falta muito, pois aos olhos de Kant 

talvez nem vivêssemos em uma época civilizada, menos ainda moralizada, pois o que 

nos falta para que nossa geração alcance uma federação de paz é a educação das luzes.   

 

 

 

 

 

                                                             
158 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. In: A PAZ 

PERPETUA E OUTROS OPÚSCULOS. Trad. Edições 70, Lda. e Artur Morão . Lisboa—Portugal. p.31 

e 32. 
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