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RESUMO 

 

A educação é algo essencial na vida do ser humano, e sob esta perspectiva compreendemos o 

seu valor, uma vez que identificamos que é através dela que podemos alcançar um estado de 

natureza superior, isto é, um estado moral. Esse pensamento ganha destaque na ética do filósofo 

Immanuel Kant (1724-1804), que privilegiou seus estudos acerca da razão e de como através 

dela o homem pode vir a conhecer, por conseguinte, ele desenvolve uma teoria do 

conhecimento, a partir da qual a razão se efetiva no sujeito como forma de conhecimento através 

da sensibilidade e do entendimento, onde esse conhecimento racional, por sua vez, é trabalhado 

no homem pela educação, na qual irá promover o uso da razão como fundamento da ação moral. 

Dessa maneira, esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a relação entre educação e 

formação moral à luz do pensamento de Immanuel Kant, elucidando o caminho que o filósofo 

propõe através da sua pedagogia para a formação moral do homem. Caminho esse que aborda 

desde os pressupostos da moralidade à efetividade da mesma. Como principal fonte 

metodológica será feita a inquirição da obra Sobre a Pedagogia, considerando também, a 

inclusão de outros textos relevantes do autor a presente pesquisa. Kant incomodado com alguns 

fundamentos de sua época criticou a sociedade e a educação inserida na mesma, advertindo que 

esta deveria conduzir o homem a sua autonomia, a sua liberdade, em outras palavras, deveria 

conduzir o homem a agir segundo suas máximas para o bem, desenvolvendo-o como ser 

racional, e não apenas, considerando-o como ser passivo de uma sociedade imposta. 

Certamente, através dessa pesquisa, identificamos a relevância do processo educacional, pois 

cabe ao mesmo não só ampliar as formas de conhecimento, como também a responsabilidade 

de formar cidadãos autônomos, esclarecidos e morais. Assim a teoria da educação proposta por 

Kant vê a educação como meio favorável a efetivação da moralidade no sujeito. 

 

Palavras-Chave: Educação. Formação. Moralidade. Homem. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The education is something essential at life of human being, and from this perspective we 

understand its value, since we identify that it is through it that we can achieve a state of higher 

nature, in other words, a moral state. This thought gains prominence in the ethics of the 

philosopher Immanuel Kant (1724-1804), who privileged his studies about reason and how 

through it man can come to know, therefore he develops a theory of knowledge, from which 

the reason becomes effective in the subject as a form of knowledge through sensibility and 

understanding, where this rational knowledge, in turn, is worked on in man by education, in 

which he will promote the use of reason as the foundation of moral action. Thus, this research 

aims to demonstrate the relationship between education and moral formation in the light of 

Immanuel Kant's thinking, elucidating the path that the philosopher proposes through his 

pedagogy for the man’s moral formation. Which addresses from the presuppositions of morality 

to the effectiveness of it. As main methodological source will be done the inquiry of the work 

About the Pedagogy, also considering, the inclusion of other relevant texts of the author in the 

present research. Kant, bothered with some fundamentals of his time, criticized the society and 

education inserted in it, warning that it should lead the man to his autonomy, his freedom, in 

other words, should lead man to act according to his maxims for good, developing him as a 

rational being, not just considering him as being passive of an imposed society. Certainly, 

through this research, we identify the relevance of the educational process, therefore, it is 

incumbent not only to broaden the forms of knowledge, as well as the responsibility of forming 

autonomous, enlightened and moral citizens. Thus, the theory of education proposed by Kant 

sees education as a favorable means for effecting morality in the individual. 

 

Keywords: Education. Formation. Morality. Men. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a relevância da educação na vida do ser humano é que nos 

propomos a investigar a mesma sob os aspectos sugeridos pela filosofia kantiana. Ao 

analisarmos essa proposta, observamos Immanuel Kant1 (1724-1804) interessado em 

ultrapassar a educação escolar, almejando através de sua filosofia, auxiliar o homem em 

seu processo formativo como um todo, abordando áreas como: educação física, educação 

intelectual e psíquica, todas direcionadas à área comportamental. Assim podemos proferir 

que Immanuel Kant defende uma educação que tenha como finalidade a realização da 

liberdade através da universalização do pensar e do conhecer, de um lado, e do agir do 

outro2.    

Dessa maneira, entendemos que o filósofo se interessa pela educação moral, 

isto é, se interessa em educar o homem sob a base reflexiva e autônoma presente no 

próprio caráter do indivíduo, mas que precisa ainda ser melhor desenvolvida pelo 

processo educacional. Pois, só podemos pensar a figura do homem como ideal da 

humanidade se considerarmos sua formação moral. Nesse sentido o filósofo admite a 

educação (moral) em sua dimensão antropológica, ou seja, como um processo, que para 

ele, sempre se renova, mas não necessariamente do zero, pois a cada geração a 

humanidade vai sendo esclarecida sob novas maneiras de pensar e agir.  

Assim por entendermos que é pela educação moral que o homem adquire um 

valor relativo à espécie humana e ao que lhe é próprio, é que essa pesquisa se faz 

necessária a partir da leitura da obra Sobre a Pedagogia. A mesma foi escrita entre 1776 

e 1787 a partir de aulas ministradas pelo filósofo Immanuel Kant, em um curso de 

pedagogia na Universidade de Konigsberg. A obra é uma compilação de notas feitas por 

seu aluno e discípulo Friedrich Theodor Rink, sendo sua primeira publicação em 1803. 

Essa produção literária é dividida em três partes, são elas: introdução, educação física e 

educação prática.  

                                                           
1 DE QUINCEY, Tomas.  Os últimos dias de Immanuel Kant. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2011, p. 10-13. 
2 PEREIRA, Regina Coeli Barbosa. Educação na Liberdade: Kant e a fundamentação da Pedagogia. Rio 

de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2002, p. 02. 
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Apesar de ser um texto da segunda metade do século XVIII, bastante conciso 

e de redação ligeira, a obra (SP) merece grande estima de nossa parte, pois a mesma nos 

apresenta um bom e longo processo de formação a ser seguido, tendo em vista a 

moralidade como sua proposta central. Por esse motivo, é que a mesma continua sendo 

tão valiosa, assim como fora anteriormente. Uma vez que em pleno século XXI ainda 

encontramos uma educação voltada apenas para uma formação tecnicista, não abordando 

a educação em sua integralidade formativa, se apresentando, portanto, como insuficiente 

na formação do educando, seja enquanto homem, seja enquanto cidadão3, dificultando 

assim sua formação moral.  

Assim percebemos que a crítica kantiana referente à formação dada em sua 

época, continua sendo de grande valia na nossa atualidade, pois notamos a necessidade 

de recorrer ao “modelo formativo kantiano”, que distinto de qualquer outro, ultrapassa os 

limites do conhecimento intelectual, almejando a formação do homem por “completo”, 

tornando-o crítico, esclarecido, autônomo, e, posteriormente moral. 

Dessa maneira, o homem será instruído (educado) a usar sua liberdade na 

escolha de bons fins; bons para ele, ao mesmo tempo, que devem ser também para aos 

demais. Assim ao avançar nesse processo formativo, isto é, em sua caminhada moral, o 

homem vai aprendendo regras de conduta que irá conduzi-lo ao estado de um ser 

disciplinado, culto e civilizado, fazendo com que este seja sempre melhor aperfeiçoado. 

Isto posto, compreendemos que a educação em Kant ultrapassa os muros da escola, 

tornando-se uma espécie de formação para a vida, onde o indivíduo deverá estar 

absolutamente comprometido com o bem-estar do grupo no qual ele faz parte.  

Portanto, a fim de corroborar com essa “pedagogia kantiana” é que optamos 

por analisar a obra Sobre a Pedagogia em sua ampla dimensão. Pois ao explorarmos a 

mesma, observamos que o processo educativo é o responsável pela construção do caráter 

do indivíduo, sendo este, o principal responsável pela transformação social e política de 

sua geração. Nesse sentido a educação se apresenta como o maior e mais árduo problema 

proposto aos homens, pois ao analisarmos a mesma acabamos por encontrar respostas 

para a problemática kantiana referente a questão “o que é o homem? ”. Questão essa que 

segundo o filósofo, sintetiza as três questões anteriores que serviram de base ao seu 

                                                           
3 ZATTI, Vicente. Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2007, p. 09. 
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percurso filosófico, sendo elas: “Que posso saber? Que devo fazer? E o que é lícito 

esperar? 

Nessa perspectiva, compreendemos que o processo de educação em Kant não 

se limita ao âmbito da instituição pedagógica, mas se desenvolve em várias diretrizes, 

pois essa é uma atividade que envolve todos aqueles que estão ao redor do educando, 

pretendendo tanto oferecer conhecimentos técnicos e intelectuais como também formar 

um ser humano capaz de refletir racionalmente sobre suas ações, agindo assim 

autonomamente. Destarte, para uma melhor compreensão das temáticas aqui abordadas, 

consideraremos diversos escritos do filósofo Immanuel Kant. 

Por conseguinte, esta pesquisa tem como finalidade explicitar a relação 

existente entre educação e moralidade sob a perspectiva da filosofia kantiana, e assim 

faremos ao explorarmos os capítulos da presente dissertação, nos quais perpassam dos 

pressupostos da moralidade a sua possível efetividade. Para uma exposição sistemática e 

objetiva, essa dissertação foi dividida em três capítulos com seus respectivos subtópicos.  

Logo, no primeiro capítulo, destacaremos os pressupostos da moralidade 

kantiana, identificados na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O referido 

capítulo aborda temas como a boa vontade e o dever, os imperativos e a consciência moral 

no âmbito da liberdade.  

É válido lembrarmos que a boa vontade enquanto apenas intenção ou desejo 

subjetivo, não ganha atenção da filosofia kantiana, no entanto, enquanto seguida do 

fidedigno esforço humano de cumprir a lei moral, passa a obter sua devida consideração. 

Lembrando que a boa vontade só é considerada boa quando age por dever. Nesse sentido 

a moral kantiana determina o cumprimento do dever e este deve ser executado em 

conformidade com as máximas estabelecidas pelo imperativo categórico, onde o 

indivíduo através de sua liberdade possa fazer uso da sua razão como principal motivo de 

sua ação, rejeitando dessa maneira, qualquer motivação no campo sensível que o queira 

dominar. 

Por sua vez, no segundo capítulo abordaremos a respeito da construção do 

homem moral, explicitando etapas essenciais que o mesmo terá de percorrer para alcançar 

seu objetivo. Essas etapas foram nomeadas como: história, cultura e religião.  As mesmas 

são imprescindíveis no que diz respeito a formação do indivíduo, pois ao observarmos a 
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história, percebemos que a mesma age como campo de atuação das duas outras etapas, 

auxiliando assim, sua integralidade. 

Por fim, no terceiro e último capítulo destacaremos o processo educacional 

como abertura da efetividade moral, destacando as etapas necessárias desse processo, nas 

quais foram divididas em subtópicos nomeados como: educação física, educação prática, 

e, da educação à moralidade: construção do sujeito autônomo. É válido ressaltarmos que 

a educação por si mesma não garante a efetividade moral, entretanto, somente a mesma é 

capaz de conduzir o indivíduo a encontrá-la dentro de si, pois como destaca Kant, todos 

os indivíduos já nascem com uma pré-disposição moral, porém, pelo fato da mesma ainda 

não ser bem desenvolvida é que se necessita da educação, que nesse caso, precisa ser 

abrangente e de ótima qualidade, pois somente uma boa educação, tornará o homem 

senhor de si mesmo. 

Nesse mesmo capítulo, a primeira etapa desse processo educacional recebe o 

nome de educação física, esta funciona como base para a educação prática. A educação 

física como o próprio nome já sugere, irá abordar todos os cuidados físicos necessários 

para uma boa formação, preparando assim a chegada da educação prática, pois somente 

após o indivíduo compreender que sobre ele existem regras e limites, é que estará 

preparado a fazer uso correto de sua liberdade.  

Assim o homem precisa antes de tudo entender que sua liberdade requer 

responsabilidade, pois diferentemente da liberdade do senso comum, a liberdade kantiana 

se define como uma liberdade de cunho racional (de consciência), e esta, deve ser 

“ensinada” pelo processo educacional, uma vez que somente o homem poderá por si 

mesmo, tomar essa decisão, isto é, agir em conformidade com a moral que lhe é inerente.  

A última etapa é considerada como etapa de excelência, no entanto, a mesma 

não diminui o valor das etapas anteriores, considerando que são elas as responsáveis por 

preparam o campo para sua possível efetividade. Essa etapa é considerada superior por 

abordar nesse momento o sujeito autônomo e esclarecido, considerações fortes da 

filosofia kantiana, pois somente assim, o homem conseguirá atingir todos os fins 

propostos a ele.  

É de suma importância para esta pesquisa, demonstrarmos aqui a 

possibilidade de um indivíduo moral, pois enquanto ele alcança essa etapa, estará não 

somente se desenvolvendo como pessoa, mas como ser humano, contribuindo assim com 

o progresso da humanidade. Considerando que a filosofia kantiana prima pelo universal, 
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isto é, por todos, devemos ter em mente que o homem, enquanto sujeito singular, antes 

de tudo deve ser “bem formado” (melhor aperfeiçoado), pois a transformação de uma 

sociedade depende necessariamente de sujeitos bem-educados, ou seja, esclarecidos nos 

quais entendam seus direitos e deveres, podendo dessa maneira, agir em conformidade 

com a razão.  

Assim entendemos o porquê da necessidade de um bom processo educacional 

tão defendido por Kant, pois será por ele, numa primeira via, que o homem irá descobrir 

o caminho a perseguir em busca de sua finalidade, caminho esse que será percorrido de 

maneira vagarosa, partindo desde os pressupostos da moralidade, passando a etapa de sua 

construção como homem moral, até sua possível efetividade, isto é, sua moralidade, sua 

autonomia, sua primazia racional. Pois somente assim, o homem abandonará sua 

condição de ser passivo, dando lugar a condição de ser ativo no mundo. 
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2 PRESSUPOSTOS DA MORALIDADE KANTIANA   

        

O ser humano é caracterizado pelo seguinte dualismo: por um lado, é sensível, isto 

é, um ser da natureza, condicionado pelas suas disposições naturais, que o conduzem à 

procura do contentamento e a fuga da dor. Por outro lado, é racional, isto é, alguém capaz 

de se regular por leis que impõe a si mesmo. Essas leis manifestam a sua autonomia, tendo 

por base a razão. São leis morais que o levam a praticar o bem, em detrimento dos seus 

interesses egoístas. Dessa maneira, o ser humano divide-se em: atender suas inclinações 

em busca do atendimento de suas demandas individuais e de cumprir o dever por ele 

mesmo, sem que haja nessa ação qualquer interesse.  

Ao contrário do animal, que está determinado a “agir de tal maneira”, por nele 

serem encontrados desde cedo instintos que o conduzem apenas à sua preservação, o 

homem, por sua vez, possui liberdade, podendo agir de acordo com princípios que impõe 

a si mesmo. Porque diferentemente do animal que é irracional, o homem é um ser dotado 

de razão, porém, a mesma precisa ser aperfeiçoada, e isso se dá pelo processo 

educacional, tal como defende Kant. O filósofo trata a razão de forma relevante, porque 

o mesmo acredita que essa seja a sustentadora de nossas ações.  

Kant trabalha a moralidade especialmente em três obras: Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes – FMC (1785)4 e Crítica da Razão Prática – CRPr (1788)5 e 

Metafísica dos Costumes – MC (1797)6. Todavia, é útil lembramos aqui que o filósofo 

traz à tona o conceito de moralidade em outras obras7, contudo, não é tão detalhista como 

                                                           
4 A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em abril de 1785, é a primeira obra de Kant 

dedicada inteiramente à filosofia prática. Com a mesma, o filósofo deseja expor os princípios fundamentais 

que estruturam sua filosofia moral. Doravante, sempre que referida, a mesma será representada pela sigla 

FMC. 
5 “A presente crítica é a segunda dentre três críticas que Immanuel Kant escreveu”. O comentador 

demonstra a pretensão de Kant em reunir suas três críticas em uma só obra, embora não tenha executado 

seu desejo conforme almejada, o mesmo conquistou a conclusão das três críticas, cada uma de forma 

autônoma, distinta por seus respectivos assuntos. Acredita-se que já em sua primeira crítica Crítica da 

Razão Pura (CRP) Kant iniciou um esboço de uma moral. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. 

Tradução de Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 11. Cf. também. ALISSON, H. Kant’s 

Theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Nos utilizamos dessa tradução 

(Valério Rohden) da Crítica da Razão Prática (CRPr) apenas para pontuar certas citações presentes na 

introdução, uma vez que, as passagens referenciadas na dissertação serão retiradas especialmente da 

tradução de Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Editora Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária 

São Francisco, 2016a.  
6 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Clélia Aparecida, Bruno Nadai, Diego 

Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013a. (Coleção Pensamento Humano). A obra 

sempre que referenciada será abreviada pela sigla (MC).  
7 A respeito do assunto, disserta Schönecker: “Apesar de Kant ter publicado primeiramente escritos como 

filósofo teórico, as questões morais lhe interessavam desde cedo. No texto Investigação Sobre a Clareza 

dos Princípios da Teologia Natural e da Moral, concluído em 1762 e publicado em 1764, Kant ocupava-

se pela primeira vez, publicamente, com questões éticas”. SCHÖNECKER, Dieter e WOOD, Allen W. 
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é nas duas obras citadas acima. Como sua segunda Crítica CRPr não salienta oportunas 

divergências ao alcance da fórmula do princípio moral em relação à FMC, destacaremos 

aqui a subsequente por se tratar da primeira obra em que o filósofo expõe de maneira 

clara e específica aqueles conceitos considerados como “pressupostos da moralidade”. 

Ainda no presente capítulo, faremos uso de outras obras de Immanuel Kant como também 

de alguns comentadores que se debruçaram sobre a filosofia do alusivo filósofo.  

 

2.1 Boa Vontade e o Dever 

A fundamentação da ação moral está em consonância com os processos 

formativos da ação humana, uma vez que a ação moral está baseada em escolhas livres, 

quando decide-se agir de uma maneira, ao invés de outra. Mas, para que essas escolhas 

possam ser boas verdadeiramente, ou seja, de caráter puro e de valores morais, o homem 

precisa passar por um processo de formação que anteceda a escolha dessas ações8. 

Pensando nesse processo de formação é que se percebe a existência de 

pressupostos dessa ação moral, expostos logo na primeira parte da obra Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes, em que Kant apresenta a passagem do conhecimento comum 

acerca da moralidade para um conhecimento filosófico. Durante essa passagem, são 

investigados alguns conceitos essenciais para a descoberta do princípio moral. 

Trataremos aqui dos mais relevantes, ou seja, dos conceitos de boa vontade e dever.  

Antes de trabalharmos os conceitos de boa vontade e dever, faremos aqui 

algumas considerações acerca da obra FMC. Logo no prefácio da obra, o filósofo 

esclarece o título e a composição, expondo em seguida o método a ser utilizado na mesma. 

Por “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, Kant entende: I) Fundamentação - 

Como sendo a “busca e fixação do princípio supremo da moralidade, o que constitui só 

                                                           
Tradução de Robinson dos Santos, Gerson Neumann. A fundamentação da metafísica dos costumes de 

Kant: um comentário introdutório. São Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 16. Assuntos sobre a moralidade 

são tratados também em outras obras kantianas, como: Ideia de uma História Universal com um Propósito 

Cosmopolita (1784); Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento? (1784); Início Conjectural da História 

da Humanidade (1786); A Paz Perpétua (1795); e a Metafísica dos Costumes (1797). 
8 Dalbosco elucida o assunto da seguinte maneira: “[...] problemas de fundamentação da ação moral estão 

estreitamente vinculados com processos formativos da ação humana, uma vez que aquele sujeito capaz de 

agir moralmente, pressuposto pela Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é um sujeito que não nasce 

já conhecendo o caráter de obrigação exigido pelo conteúdo da lei moral e, justamente por isso, antes 

mesmo que possa decidir-se ou não pela ação moral, precisa passar, desde o momento em que nasce, por 

um longo processo formativo”. DALBOSCO, Cláudio Almir; EIDAM, Heinz. Moralidade e educação em 

Immanuel Kant. Injuí: Editora Unijuí, 2009, p. 19.  (Coleção fronteiras da educação). 
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por si no seu propósito uma tarefa completa e bem distinta de qualquer outra investigação 

moral”. (KANT, 2008a, p. 19). II) Por Metafísica – Kant entende como a exposição de 

uma esfera de princípios a priori, que são tomados da ideia do dever e das leis morais. 

(KANT, 2008a, p. 15). III) Já a palavra Costumes – É utilizada como sinônimo da palavra 

Moral.   

No que se refere à composição e ao método da FMC cabe-nos esclarecer que 

a mesma é dividida em três seções; nas duas primeiras, por meio do método analítico, 

Kant descobre o princípio supremo da moralidade, já na terceira e última seção, pelo 

método sintético, o filósofo busca verificar como tal princípio é possível. Por conseguinte, 

Kant deixa claro que sua intenção é de desenvolver uma filosofia moral pura, apartada de 

tudo que é de natureza empírica, uma teoria que tenha validade para seres racionais em 

geral. “ [...] não é verdade que é da mais extrema necessidade elaborar um dia uma pura 

Filosofia Moral que seja completamente depurada de tudo o que possa ser empírico e 

pertença à Antropologia? ” (KANT, 2008a, p. 15).  

Nesse sentido, a boa vontade e o dever possuem a função de assessorar na 

separação entre os princípios puros e empíricos da ação moral9. Observemos a seguinte 

asserção: 

[...] o princípio da obrigação não se há de buscar aqui na natureza do homem 

ou nas circunstâncias do mundo em que o homem está posto, mas sim a priori 

exclusivamente nos conceitos da razão pura, e que qualquer outro preceito 

baseado em princípio da simples experiência, e mesmo um preceito em certa 

medida universal, se ele se apoiar em princípios empíricos, num mínimo que 

seja, talvez apenas por um só móbil, poderá chamar-se na verdade uma regra 

prática, mas nunca uma lei moral (KANT, 2008a, p. 15). 

 

Constata-se aqui a posição clara de Kant, na qual defende a ideia de uma 

vontade livre de inclinações e de valor absoluto10. Para o filósofo alemão, não é possível 

pensar em algo bom sem que haja limitação, seja neste mundo ou fora dele, com exceção 

de uma coisa: a boa vontade. A boa vontade traz em si a intenção de explicitar o que deve 

ser compreendido como moralmente bom, isto é, tornar-se o padrão de medida para o 

                                                           
9 A investigação de tais conceitos conduz Kant à definição do imperativo categórico presente na segunda 

seção da FMC, à qual será analisada no decorrer da presente dissertação.  
10 Kant em sua segunda crítica CRPr (Crítica da Razão Prática), explica sua ideação de vontade quando 

considera que a referida seja pensada como independente de condições empíricas e, enquanto vontade pura, 

como determinada pela mera forma da lei, e esse fundamento de determinação é considerado como a 

condição suprema de todas as máximas. A razão pura é prática unicamente por si mesma e fornece (ao 

homem) uma lei universal, que nós denominamos lei moral. KANT, 2016a, p. 50-51. 
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julgamento moral. Falar que o bom é sem limitação, é falar que o mesmo é bom em todas 

as circunstâncias.  

Assim, por ser a boa vontade a única que pode ser considerada boa em todas 

as circunstâncias, nada além dela poderia atuar tão bem como padrão de medida moral. 

Observa-se a fundamentação do argumento kantiano:  

 

Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar e como quer que 

possam chamar-se os demais talentos do espírito [...], são sem dúvida a muitos 

respeitos coisas boas e desejáveis; mas também podem tornar-se extremamente 

más e prejudiciais se a vontade, que haja de fazer uso destes dons naturais e 

cuja constituição particular por isso se chama caráter, não for boa. O mesmo 

acontece com os dons da fortuna. [...] dão ânimo que muitas vezes por isso 

mesmo desanda em soberba, se não existir também a boa vontade que corrija 

a sua influência sobre a alma e juntamente todo o princípio de agir e lhe dê 

utilidade geral (KANT, 2008a, p. 22). 

 

Kant não está aqui negando a existência de outras coisas boas e desejáveis11, 

no entanto, defende que essas necessitam da presença da boa vontade para que se tornem 

verdadeiramente boas, pois caso contrário, essas não possuirão valor moral12. Vale-nos 

ressaltar que a razão nos foi oferecida como faculdade prática e a mesma deve exercer 

influência sobre a vontade13 e deste modo, a razão prática possui duas tarefas: a primeira, 

de produzir uma boa vontade estimável em si mesma; e a segunda, de tornar o homem 

digno da felicidade. Neste aspecto, cabe-nos afirmar, que a boa vontade é a condição para 

que os indivíduos se tornem dignos do fim terminal14. 

                                                           
11 Talentos do espírito e qualidades do temperamento (dons naturais). 
12 Tudo o que compete à felicidade, são coisas boas e desejáveis, no entanto, podem se tornar más e 

prejudiciais se não lhes acompanhar uma boa vontade que corrija a sua influência sobre o agir. KANT, 

2008a, p. 22. É por buscar incessantemente a felicidade que o ser racional caí nas “armadilhas” do mal de 

sua natureza. “A razão fundamental para Kant elidir a felicidade da classe das coisas boas sem limitação, é 

porque a mesma possui uma atuação corruptível sobre os seres racionais, vista que as inclinações são 

inerentes da natureza humana. Kant não está negando ao homem o direito de ser feliz, no entanto, está 

mostrando que a felicidade é para nós, assim como todos os outros bens da fortuna um “perigo” se não for 

governada pela boa vontade, a única que merece estima”. WOOD, Allen W. Kant’s Ethical Thought. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 21. 
13 Kant explana que a razão em uma lei prática determina imediatamente à vontade, não mediante um 

sentimento de prazer e desprazer envolvido nela, ou mesmo nessa lei; o fato dela ser razão pura e poder ser 

prática possibilita-lhe ser legislativa: “[...] a razão pura tem de ser prática unicamente por si, isto é, tem de 

poder determinar a vontade pela mera forma da regra prática, sem a pressuposição de nenhum sentimento 

e, portanto, sem representações do agradável ou desagradável enquanto matéria da faculdade de desejar, 

matéria que é sempre uma condição empírica dos princípios”. KANT, 2016a, p. 41.  
 14 Argumenta Kant: “[...] porque a razão, que reconhece o seu supremo destino prático na fundação duma 

vontade, ao alcançar esta intenção é capaz duma só satisfação conforme à sua própria índole, isto é, a que 

pode achar ao atingir um fim que só ela (a razão) determina, ainda que isto possa estar ligado à muito dano 

causado aos fins da inclinação”. Id., 2008a, p. 26.  
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Partindo da assertiva de que uma das tarefas da razão é produzir uma boa 

vontade, em que essa se apresenta como uma das premissas fundamentais da doutrina 

moral kantiana, cabe-nos agora a seguinte indagação, o que seria essa boa vontade? Kant 

a explica como sendo algo que “[...] não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela 

aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão-somente pelo querer, isto é, 

em si mesma [...], e por isso, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo [...] 

possa ser alcançado”. (KANT, 2008a, p. 23). 

A boa vontade não deve ser constatada por disposições empíricas, pois a 

mesma é de caráter a priori, isto é, está acertada na razão prática pura, de modo que sua 

bondade não depende de seus resultados; ela é boa em si mesma, independentemente das 

inclinações externas e de qualquer finalidade da ação. Neste aspecto, Kant ressalva que, 

mesmo não produzindo resultâncias, a boa vontade continuaria brilhando por si mesma 

como uma joia, como alguma coisa que em si mesma tem seu pleno valor (KANT, 2008a, 

p. 23). 

Concernente ao que foi exposto, verificamos claramente a possibilidade da 

razão prática pura poder efetivamente determinar a vontade de seres racionais finitos, 

independentemente das inclinações e desejos pessoais15; assim, a mesma à conduz a 

alcançar seu objeto a priori, ou seja, o bem supremo. Portanto, 

[...] a razão nos foi dada como faculdade prática, isto é, como faculdade que 

deve exercer influência sobre a vontade, não só boa quiçá como meio para 

outra intenção, mas uma vontade boa em si mesma, para o que a razão era 

absolutamente necessária, uma vez que, a natureza de resto agiu em tudo com 

acerto na repartição das suas faculdades e talentos. Esta vontade não será na 

verdade o único bem, nem o bem total, mas terá de ser, contudo o bem supremo 

e a condição de tudo o mais, mesmo de toda a aspiração de felicidade. (KANT, 

2008a, p. 26). 

À vista disso, a tarefa que agora nos cabe é a de perguntar como a faculdade 

prática pode realizar uma vontade boa em si mesma. Nesse sentido, abre-se uma nova 

perspectiva na investigação da moralidade kantiana, pois em vista de desenvolver o 

conceito de boa vontade (enquanto boa em si mesma), acaba introduzindo em sua análise 

a noção de dever16. Pois, a vontade é boa quando age por dever, e o conceito de dever 

                                                           
15 Conforme Schönecker: “A boa vontade não é algo que emana das disposições e dos sentimentos de uma 

pessoa saudável. Pelo contrário, ela tem de ser compreendida como vontade de um sujeito refletido, que 

tem de lutar contra apetites para fazer o que é moralmente correto”. SCHÖNECKER, 2014, p. 56. 
16 [...] conceito central na filosofia prática de Kant, a origem remota do dever encontra-se na crítica estoica 

da ética clássica. Os estoicos substituíram o clássico "sumo bem" como o principal critério para a ação ética 

pelo de "retidão de ação" ou ação de acordo com a "razão reta". A "retidão" de um ato dependia da 

disposição do agente, não das consequências do ato. A disposição apropriada consistia em agir de acordo 



22 
 

contém em si o de boa vontade. O dever será uma necessidade de agir por respeito à lei 

que a razão dá a si mesma17.  

Todavia, antes de adentrarmos no conceito dessa lei, é necessário fazermos a 

distinção entre as ações conforme ao dever das ações por dever. Kant explica que uma 

ação pode ser conforme ao dever e, no entanto, não ser considerada moralmente boa, ou 

seja, a pessoa pode agir de acordo com o dever, mas movida por interesses egoístas.  

Isto posto, vejamos o exemplo que Kant nos oferece a partir do que acabamos 

de elucidar: há um comerciante que é honesto para com os seus clientes apenas com 

interesse de obter maiores lucros. Ele não “rouba” aumentando os preços de acordo com 

a clientela, como alguns fazem, mas mantém um preço fixo geral para toda a gente, de 

forma que uma criança pode comprar em sua casa tão bem como qualquer outra pessoa”. 

(KANT, 2008a, p. 27). Essa ação não pode ser considerada como moral, mesmo que 

aparentemente esteja de acordo com o que deveria ser feito18, pois, nesse caso, o 

comerciante só agiu dessa maneira porque almejou um ganho futuro, ou seja, almejou a 

ascensão do seu próprio negócio. Sua ação foi motivada por intenções egoístas, validando 

sua ação como amoral, pois o mesmo não agiu por dever. 

As ações conforme ao dever, são aquelas nas quais os indivíduos são 

motivados pelas exigências de certas tendências ou inclinações subjetivas. Em 

contrapartida, as ações praticadas por dever, são aquelas nas quais a vontade age 

                                                           
com os deveres impostos pela razão universal e as circunstâncias particulares. Embora Kant estivesse 

familiarizado com os estoicos [...] a fonte mais próxima de sua noção de dever foi o ressurgimento estoico 

seiscentista na Holanda, o qual se revestiu de particular importância na Prússia. A recepção dispensada aos 

textos estoicos foi influenciada por três fatores: primeiro, a ênfase protestante mais sobre a intenção do que 

sobre as obras; segundo, a teoria dos direitos naturais, com sua ênfase sobre a "razão reta"; e, terceiro, as 

práticas disciplinares adotadas nos primeiros estados totalitários modernos. [...] a sua ênfase sobre o dever 

é, em alguns aspectos, parte da tradição da filosofia prática prussiana. Contudo, em sua filosofia crítica, ele 

transformou essa tradição, mantendo a forma de sua visão do dever ao mesmo tempo que reformulava 

radicalmente o seu conteúdo. [...] a "moralidade essencial" é apresentada como sinônimo de "os nossos 

deveres apropriados em relação a tudo no mundo". Esse ponto de vista é mantido na filosofia prática crítica, 

onde se desenvolve em função de três grupos temáticos: (a) a definição de dever, suas fontes e função numa 

explicação da ação moral; (b) as modalidades do dever (perfeito/ imperfeito, etc.); os objetos do dever (eu, 

outros, Deus, animais, natureza). CAYGILL, Howard. Dicionário de Kant. Tradução de Álvaro Cabral; 

revisão técnica, Valério Rohden. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 134.  
17 Com a ideia de dever Kant assevera que o ser humano pode vir a ser um ser moral. Em conformidade 

com essa concepção é que Höffe vai declarar: “o dever é a moralidade na forma do mandamento, do desafio, 

do imperativo”. HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Tradução de Cristian Viktor e Valério Rohden. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 193.  
18 Kant explica que uma ação conforme ao dever, por mais amável que ela seja, não tem em si nenhum 

verdadeiro valor moral. [...] é consequentemente honroso e merece louvor e estímulo, mas não estima; pois 

à sua máxima falta o conteúdo moral que manda que tais ações se pratiquem, não por inclinação, mas por 

dever. KANT, 2008a, p. 28.  
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livremente, independentemente de qualquer inclinação, visando somente o cumprimento 

da lei moral em conformidade com as máximas19, mesmo que isto possa vir a inibir suas 

inclinações. Pois, o valor moral de uma ação deriva da sua máxima, e não das suas 

consequências. [...] não depende, portanto da realidade do objeto da ação, mas somente 

do princípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo de todo os objetos da faculdade 

de desejar, foi praticada. (KANT, 2008a, p. 30).  

Assim, o valor moral de uma ação reside no princípio da vontade 

desvinculada de qualquer influência empírica, pois o dever é obediência ao princípio, não 

à determinação pelos fins20. Kant reforça essa asserção em sua obra Sobre a Pedagogia, 

quando diz: “Devo considerar uma ação como valiosa, não porque se adapta à minha 

inclinação, mas porque através dela eu cumpro o meu dever” (KANT, 2004, p. 106).  

Desse modo, constatamos que a teoria da educação kantiana se interessa 

veementemente pela formação do indivíduo, tornando-se conhecida por difundir suas 

principais ideias no campo da ética e da moralidade. Kant compreende a educação com 

base na relação entre o ser humano e a humanidade, ou seja, compreende a educação 

como passagem permanente entre o que o homem é e aquilo que ele pode vir a ser, 

contendo esse ideal de o dever ser a própria ideia de humanidade21.  Assim, será função 

do processo educacional incorporar no ser humano desde cedo, a ideia de respeito à lei, 

para que o mesmo consiga enfrentar as dificuldades propostas por suas inclinações, 

buscando alcançar a Virtude22, pois para o filósofo, essa é de total relevância ao que diz 

                                                           
19 “Máxima é o princípio subjetivo do querer; o princípio objetivo (isto é, o que serviria também 

subjetivamente de princípio prático a todos os seres racionais, se a razão fosse inteiramente senhora da 

faculdade de desejar) é a lei prática”. KANT, 2008a, p. 32. Já na CRPr o filósofo explica que “são subjetivas 

as máximas, se a condição é considerada pelo sujeito como válida apenas para a sua vontade; mas são 

objetivas, ou leis práticas, se a condição é reconhecida como objetiva, isto é, como válida para a vontade 

de todo o ser racional”. Id., 2016a, p. 34.                                   
20 Kant argumenta na FMC que “só pode ser objeto de respeito e, portanto, mandamento aquilo que está 

ligado à minha vontade somente como princípio e nunca como efeito, não aquilo que serve à minha 

inclinação, mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do cálculo na escolha, quer dizer a simples lei 

por si mesma”. [...] nada senão a representação da lei em si mesma, que em verdade só no ser racional se 

realiza, enquanto ela é, e não o esperado efeito, que determina à vontade, pode constituir o bem excelente 

a que chamamos moral, o qual se encontra já presente na própria pessoa que age segundo esta lei, mas se 

não deve esperar somente o efeito da ação. Id., 2008a, p. 31-32.  
21 DALBOSCO, Cláudio A. Kant e a educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 118. (Coleção 

pensadores & educação).       
22 Kant a define como: “ [...] firmeza da máxima do ser humano no cumprimento do seu dever. Toda firmeza 

é conhecida apenas por meio de obstáculos que ela pode superar; na virtude, porém, estes são as inclinações 

naturais, que podem entrar em conflito com o propósito moral, e, visto que é o ser humano mesmo que 

coloca esses obstáculos no caminho de suas máximas, a virtude então não é meramente uma auto coerção 

(pois uma inclinação poderia empenhar-se para dominar as outras), mas antes também uma coerção 

segundo um princípio da liberdade interna, por conseguinte, por meio da mera representação de seu dever, 

segundo a lei formal do mesmo”. KANT, 2013a, p. 206. Kant chama de Virtude a fortaleza moral do homem 
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respeito à moralidade do ser humano, uma vez que: “ [...] a doutrina da virtude que ordena 

considerar sagrado o direito dos seres humanos” (KANT, 2013a, p. 206).  

 

A ideia pedagógica kantiana entende que a educação só pode colaborar com 

o progresso da espécie humana, na medida em que proporciona o desenvolvimento e a 

utilização mais adequada das disposições naturais da criança23. Considerando a 

importância dessa educação no plano moral, é que o filósofo afirma: 

 

O homem deve, antes de tudo, desenvolver as suas disposições, para o bem; a 

Providência não as colocou nele prontas; são simples disposições, sem a marca 

distintiva da moral. Torna-se melhor, educar-se e, se se é mau, produz em si a 

moralidade: eis o dever do homem. (KANT, 2004, p. 19). 

     

De acordo com a proposição acima, ficamos cientes de que a educação é 

responsável pelo processo de moralidade do homem, pois é através da mesma que a 

humanidade irá desenvolver e aprimorar todas às disposições preexistentes nela. Dessa 

maneira, a educação deve prestar assistência ao indivíduo no momento em que ele seja 

condicionado a fazer suas escolhas24. Portanto, é pelo processo educacional que o 

indivíduo tomará entendimento de que, no comportamento moral25, cada estímulo 

subjetivo deve ser eliminado, e isso só é possível se no mesmo for inserido um 

sentimento26 de respeito à lei, lei essa que deve estar acima de qualquer inclinação 

subjetiva. Portanto, “[...] a necessidade das minhas ações por puro respeito à lei prática é 

o que constitui o dever, perante o qual tem de ceder qualquer outro motivo, porque ele é 

a condição de uma vontade boa em si, cujo valor é superior a tudo”. (KANT, 2008a, p. 

36). 

                                                           
que tem em vista a “superação de todos os impulsos sensíveis opostos à liberdade”. HERRERO, Francisco 

Javier. Religião e história em Kant. Tradução de José A. Ceschia. São Paulo: Editora Loyola, 1991, p. 32. 
23 DALBOSCO, 2011, p. 101. 
24 Assim: “A educação deve cuidar para que o indivíduo escolha apenas os bons caminhos, esses são aqueles 

aprovados por todos e que podem ser ao mesmo tempo, o fim de todos e o fim de cada um”. CARVALHO, 

ALANNY N. A. A educação como processo de formação do homem moral em Kant. 2015. 59 f. 

Monografia (Graduação em Filosofia) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, 

Fortaleza, 2015, p. 48. 
25 Conforme Jullien: “Fundar a moral não é fixar os seus princípios, mas estabelecer sua legitimidade 

possível”. JULLIEN, François. Fundar a moral: diálogo de Mêncio com um filósofo das luzes. Tradução 

de Maria das Graça de Souza. São Paulo: Discurso Editorial, 2001, p. 7.  
26 Em nota, Kant afirma: “ [...] embora o respeito seja um sentimento, não é um sentimento recebido por 

influência; é, pelo contrário, um sentimento que se produz por si mesmo através dum conceito da razão, e 

assim é especificamente distinto de todos os sentimentos do primeiro gênero que se podem reportar à 

inclinação ou ao medo. Aquilo que eu reconheço imediatamente como lei para mim, reconheço como um 

sentimento de respeito que não significa senão a consciência da subordinação da minha vontade a uma lei, 

sem intervenção de outras influências sobre a minha sensibilidade”. KANT, 2008a, p. 32. 
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Ao se deparar com questões que estão em conformidade com os princípios da 

lei moral27, a vontade humana encontra-se no estágio de descomedida dificuldade; uma 

vez que, o ser humano é um ser dotado de contingências do mundo sensível e também do 

inteligível. O mesmo necessita fazer uso de outras máximas nas quais são retiradas 

diretamente da experiência pelo mundo material, e é justamente nesse momento que o 

homem se vê no impasse da vontade, pois, o mesmo possui uma certa resistência ao 

cumprimento das exigências da lei posta pelo dever. Daí a necessidade de uma “ação por 

obrigação”, a necessidade de um constrangimento em forma de lei, para fazê-lo cumprir 

através da sua vontade o que lhe é devido por meio do mandamento da razão, onde sua 

fórmula intitula-se como imperativo. Os imperativos se manifestam como um dever, e 

evidenciam, conforme afirma Kant: “a relação de uma lei objetiva da razão pura para uma 

vontade que segundo a sua constituição subjetiva não é por ela necessariamente 

determinada” (KANT, 2008a, p. 51).   

 

 

2.2 Os Imperativos 

 

Para Kant a moralidade deve ter caráter universal, dessa forma, não poderá 

estar submetida ao campo da experiência, pois essa é enganosa e incompatível com o 

objetivo real da ética. É notória a existência de uma tendência humana da razão comum 

em querer se orientar em exemplos. No entanto, deve-se entender que seguir exemplo é 

seguir o singular, enquanto que seguir a máxima universal é seguir uma lei. Desse modo, 

Kant reforça que a moralidade: “[...] têm a sua sede e origem completamente a priori na 

razão [...]. Cada vez que lhes acrescentamos qualquer coisa de empírico diminuímos em 

igual medida a sua pura influência e o valor ilimitado das ações”. (KANT, 2008a, p. 48).  

Considerada por Kant como a ciência dos costumes, a moral deverá legalizar 

os seus princípios sem mediação sensível28. Pois, para o filósofo, seus princípios básicos 

devem ser extraídos da própria razão pura29 mantendo-se longe do campo da experiência: 

                                                           
27 “A lei moral é o fundamento único e suficiente da determinação. A liberdade deve representar essa lei e 

fazer dela a única máxima de sua ação”. HERRERO, 1991, p. 38.  
28 “Uma doutrina dos costumes mesclada, composta de móbiles de sentimentos e inclinações ao mesmo 

tempo que de conceitos racionais, tem de fazer vacilar o ânimo em face de motivos impossíveis de reportar 

a princípio algum [...]”. KANT, 2008a, p. 48. 
29 Ao defender que os conceitos e a leis práticas devem ser retiradas impreterivelmente da razão pura, Kant 

argumenta: “[...] é também da maior importância prática tirar da razão pura os seus conceitos e leis, expô-

los com pureza e sem mistura, e mesmo determinar o âmbito de todo este conhecimento racional prático, 

mas puro, isto é, toda a capacidade da razão pura prática”. Ibid. 



26 
 

“Não se poderia também prestar pior serviço à moralidade do que querer extraí-la de 

exemplos”. (KANT, 2008a, p. 44). Ao passo de ser a totalidade de objetos sensíveis, o 

mundo exterior não apresenta viabilidade em fundamentos para a moral e, dessa maneira, 

deve-se atinar para princípios em outro lugar. Assim Kant busca na própria razão humana 

princípios sólidos que sejam seguros para servir de base a moralidade30. 

Pelo fato de Kant identificar as limitações da boa vontade (aquelas 

fundamentadas na empiria) é que o mesmo afirma: “[...] nunca podemos penetrar até os 

móbiles secretos dos nossos atos, porque, quando se fala de valor moral, não é das ações 

visíveis que se trata, mas dos seus princípios íntimos que não se veem”. (KANT, 2008a, 

p. 42). Partindo da afirmação que não se pode julgar com precisão a ação extraída de 

exemplos é que o filósofo passa a se preocupar veementemente em como outorgar 

fundamentos sólidos para a moral. Na busca desses fundamentos é que o filósofo 

identifica que apesar de o conceito de dever (representante da moralidade), ser extraído 

da razão comum, o mesmo jamais poderá ser validado como oriundo da experiência, 

assim, a razão humana vulgar se apresenta em alto grau de “insuficiência”31.  

Ao afirmar que a razão humana já é previamente dotada de um conhecimento 

moral, admite Kant ser necessário: “distinguir o que é bom do que é mau, o que é 

conforme ao dever ou o que é contrário a ele”. (KANT, 2008a, p. 36). O filósofo está 

assumindo que através da consciência a razão impõe32 aquilo que ele deve fazer, 

                                                           
30 Afirma Kant: “[...] a questão não é agora de saber se isto ou aquilo acontece, mas sim que a razão por si 

mesma e independentemente de todos os fenômenos ordena o que deve acontecer; de forma que ações, de 

que o mundo até agora talvez não deu nenhum exemplo, de cuja possibilidade poderá duvidar até aquele 

que tudo funda na experiência, podem ser irremitentemente ordenadas pela razão [...]”. KANT, 2008a, p. 

43. Pode-se dizer que, explicar o homem em sua essência, é o mesmo que explicá-lo por sua razão, ao passo 

que ela é a fonte dos nossos atos. Consonante a essa indagação: “[...] é preciso buscar na própria razão as 

regras e os limites de sua atividade a fim de saber até que ponto podemos confiar na razão. Este mesmo 

exame, empreendido primeiro no tocante a razão especulativa, Kant irá estendê-lo depois à razão 

considerada como princípio de nossas ações – na Crítica da razão prática -, e, enfim, à razão considerada 

como fonte dos nossos juízos estéticos e teleológicos, na Crítica do Juízo”.  PASCAL, Georges. O 

Pensamento de Kant. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda, 1999, p. 33.  
31 “Assim, no conhecimento moral da razão humana vulgar chegámos nós a alcançar o seu princípio, 

princípio esse que a razão vulgar em verdade não concebe abstratamente numa forma geral, mas que 

mantém sempre realmente diante dos olhos e de que se serve como padrão dos seus juízos [...]. E aqui não 

nos podemos furtar a uma certa admiração ao ver como a capacidade prática de julgar se avantaja tanto à 

capacidade teórica no entendimento humano vulgar. Nesta última, quando a razão vulgar se atreve a afastar-

se das leis da experiência e dos dados dos sentidos, vai cair em puras incompreensibilidades e contradições 

consigo mesma [...]. No campo prático, porém, a capacidade de julgar só então começa a mostrar todas as 

suas vantagens quando o entendimento vulgar exclui das leis práticas todos os móbiles sensíveis”. KANT, 

op. cit., p. 36.  
32 Reconhece-se que o homem nem sempre age por dever, pois o mesmo possui outras máximas que o 

impedem: “O homem também tem outras máximas, próprias de seu ser sensível, que se opõem às máximas, 
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entretanto, suas inclinações sensíveis também ditam o que deve ser feito, sendo essas, no 

entanto, contrárias à razão. Diante dessa situação o homem se vê numa dialética natural: 

“O homem sente em si mesmo um forte contrapeso contra todos os mandamentos do 

dever que a razão lhe apresenta como tão dignos de respeito: são as suas necessidades e 

inclinações [...]”. (KANT, 2008a, p. 38).   

Dessa forma, nós, seres humanos, estamos regularmente sujeitos às 

exigências dos nossos desejos, ou seja, estamos a todo momento sendo estimulados a 

atender as seduções oferecidas a nossa sensibilidade. Talvez por ainda pertencermos ao 

estado natural, aquele denominado por Kant como estado de animalidade ou selvageria, 

que é insubmisso a qualquer lei33. Assim, verificamos a necessidade de um princípio 

incondicional e absoluto34, que ponha respeito à lei (princípio prático objetivo). Pois, 

somente assim a ação possuirá valor moral, porque a mesma será executada por dever e 

não por atender desejos e inclinações35. Mesmo que essas ações (por dever) ocasionem 

perdas inerentes e empíricas, devemos ressaltar que as vantagens sobrepujarão as perdas, 

pois quando se age por dever, age-se por respeito à lei, age-se moralmente, considerando 

que somente essas são dignas de valor36. 

Por conseguinte, verificando que tudo na natureza age segundo leis (leis essas 

que ordenam o mundo físico e esse, por sua vez é regulado por uma legislação de 

princípios superiores) é que Kant vai entender a necessidade de uma “legislação” que 

possa regulamentar o comportamento humano37. Então, que leis seriam essas? Leis não 

visíveis aos nossos olhos, portanto, transcendentes; leis que funcionariam como guia para 

a ação, orientariam o sujeito na direção a que se deve seguir. Essa legislação (espécie de 

guia) já é peculiar da natureza humana38, pois quando agimos, nossa ação possui uma 

                                                           
que decorrem do dever. O homem não age sempre moralmente, pois de fato nele existem também outros 

motivos de determinação da vontade. HERRERO, 1991, p. 26. 
33 KANT, 2004, p. 13. 
34 Conforme Rohden na Introdução à edição brasileira da CRPr: “Só as leis que emergem de uma legislação 

própria possuem capacidade de obrigar. É certamente verdade que o homem não apenas possui uma razão, 

mas também à é. Só que ele não se identifica imediatamente com ela, por ter também corpo e inclinações, 

as quais possuem como característica dominante sua insaciabilidade e constituem como tais um constante 

desafio ao domínio da razão”. “[...] a ética kantiana é uma ética do dever, que como tal implica uma 

autocoerção da razão, mas que torna também dever e liberdade internamente compatíveis”. Id., 2002, p. 16. 
35 Configura-se aqui o dever como necessidade de uma vontade movida pela razão e não pela sensibilidade. 

“[...] na ética o conceito de dever conduzirá a fins e as máximas com vistas a fins que devemos nos pôr, 

tem de ser fundadas segundo princípios morais”. Id., 2013a, p. 192. 
36 Ibid., p. 214. 
37 HOFFE, 2005, p. 197. 
38 Semeraro atesta: “Não é a natureza que possui as leis, mas é o homem o legislador da natureza por meio 

de sua razão. No lugar de encontrar a justificativa no mundo exterior, Kant a busca dentro da própria mente 
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motivação oculta que se encontra dentro de nós. A dificuldade está em reconhecer essa 

lei como mandamento da razão, pois a mesma não ordena por necessidade, por instinto 

ou qualquer outra inclinação, mas por obrigação:  

Se a vontade não é em si plenamente conforme à razão (como acontece 

realmente entre os homens), então as ações que objetivamente são 

reconhecidas como necessárias, são subjetivamente contingentes, e a 

determinação de uma tal vontade, conforme as leis objetivas é obrigação. 

(KANT, 2008a, p. 50). 

 

Como nossa natureza “humana” não obedece por si mesmo aquilo que a razão 

ordena, têm-se um princípio objetivo enquanto obrigante para uma vontade: “Chama-se 

um mandamento (da razão), e a fórmula de mandamento chama-se imperativo”. (KANT, 

2008a, p. 50). Segundo Kant, só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a 

representação das leis, pois, só ele tem vontade, para o filósofo: “A vontade é a faculdade 

de escolher só aquilo que a razão independente da inclinação, reconhece como 

praticamente necessário, quer dizer como bom”. (KANT, 2008a, p. 50). Portanto, bom é 

aquilo que serve de determinação para a vontade por representação da razão não por 

causas subjetivas, mas sim objetivas e válidas para todos os seres racionais. 

Ainda se referindo à vontade (boa), Kant alega que a vontade divina não 

estaria submetida aos imperativos, pois a mesma já estaria subjugada pelas leis objetivas 

(do bem) e não poderia ser representada como obrigada a ações conforme à lei, e é nesse 

sentido que afirma Kant: “Os imperativos não valem para a vontade divina nem, em geral, 

para uma vontade santa; o dever [sollen] não está aqui no seu lugar, porque o querer 

coincide já por si necessariamente com a lei”. (KANT, 2008a, p. 52).  

Os imperativos são para exprimir a imperfeição do ser racional, no caso do 

ser humano (vontade limitada), uma vez que os imperativos não são necessários para uma 

vontade divina, já que essa possui seu querer em consonância com a lei, já possui, 

portanto, a boa vontade em si mesma. A função do imperativo é ordenar que uma vontade 

limitada avance no caminho da racionalidade e não no da sensibilidade. Os imperativos 

                                                           
humana. Mais do que a estrutura do mundo, é a estrutura da mente humana o eixo fundamental”. 

SEMERARO, Giovanni. Saber fazer filosofia: o pensamento moderno. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 

2011, p. 60. (Coleção Saber fazer filosofia, 2). É no próprio sujeito de maneira a priori, que Kant encontrará 

o princípio moral, pois se a pergunta acerca do que deve ser feito é originária do homem, a resposta também 

deve vir do mesmo, porque o conhecimento do que cada homem deve saber e fazer, é pertencente do próprio 

homem, até mesmo o mais vulgar deles, assim defende Kant no vigésimo parágrafo da primeira seção da 

FMC.   
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dividem-se em dois tipos a partir da maneira pela qual ordenam, são eles hipotéticos ou 

categóricos: 

Todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é necessária 

segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso de a 

ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é 

hipotético; se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como 

necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa 

vontade, então o imperativo é categórico. (KANT, 2008a, p. 52). 

 

Os imperativos hipotéticos expressam a ligação entre uma lei e uma vontade 

direcionada à execução de um fim. Esses imperativos são aqueles que indicam uma ação 

boa como meio para alcançar algo. A obrigação da vontade39 pensada em um imperativo 

hipotético é analítica, assim: “Quem quer o fim quer também o meio indispensavelmente 

necessário para o alcançar, que esteja no seu poder”. (KANT, 2008a, p. 56). Contudo, 

esses imperativos não podem ser considerados na formulação kantiana de instaurar o 

princípio supremo da moralidade. Eles são desejados somente quando submissos aos fins, 

que são desejados por si.  

Por conseguinte, Kant argumenta que a intenção da ação pode ser possível ou 

real e isso leva o filósofo a separar duas categorias de imperativos hipotéticos, são eles os 

problemáticos e assertórios. Os primeiros quando a intenção for apenas possível e o 

segundo quando a intenção for real40. Logo, os imperativos hipotéticos problemáticos 

podem ser classificados como regras de destreza, uma vez que, os mesmos ordenam ações 

boas como meio a alcançar fins almejados pelos próprios agentes. Não podemos aqui 

referir a intenção ou o fim que o indivíduo deve esperar, até mesmo porque, não podemos 

pressupor que fins seriam esses, por essa questão é que a mesma se apresenta como 

problemática41. Já se tratando dos imperativos assertórios podemos dizer que os mesmos 

podem ser designados como conselhos de prudência: 

                                                           
39 Na CRPr, a vontade é descrita por Kant como a “faculdade dos fins”. KANT, 2016a, p. 86. Já em sua 

FMC o filósofo explana que “[...] aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da sua autodeterminação 

é o fim, e este é dado só pela razão [...]. O que pelo contrário, contém apenas o princípio de possibilidade 

da ação, cujo efeito é um fim, chama-se meio”. Id., 2008a, p. 70. Assim, é o caso do imperativo hipotético 

que revela a ação em vista a alcançar o fim almejado.   
40 Ibid., p. 53.   
41 Segundo Immanuel Kant: “O imperativo diz-me, pois, que ação das que me são possíveis seria boa, e 

representa a regra prática em relação com uma vontade [...]. O sujeito nem sempre sabe que ela é boa, em 

parte porque, mesmo que o soubesse, as suas máximas poderiam, contudo, ser contrárias aos princípios 

objetivos duma razão prática”. O filósofo de Konigsberg ainda afirma: “Se a finalidade é razoável e boa 

não importa aqui saber, mas tão somente o que se tem de fazer para alcançá-la”. KANT, 2008a, p. 52-53. 
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Os imperativos da prudência, para falar com precisão, não podem ordenar, quer 

dizer representar, as ações de maneira objetiva como praticamente necessárias, 

que eles se devem considerar mais conselhos do que como mandamentos da 

razão. (KANT, 2008a, p. 58).  

 

Os conselhos de prudência ordenam ações que são boas apenas como meio a 

promoção de fins aguardados pelos próprios indivíduos. Dessa maneira, o filósofo de 

Konigsberg ressalta que há uma finalidade da qual todos os seres racionais a buscam 

enquanto lhes convém imperativos, “esta finalidade é a felicidade”. (KANT, 2008a, p. 

54). 

Portanto, a felicidade42 é um fim que todos os seres racionais almejam, no 

entanto, a mesma é indeterminada, pois cada indivíduo possui suas inclinações 

particulares, enquanto um indivíduo é impulsionado por uma inclinação, outro indivíduo 

é impulsionado por outra, ocorrendo assim a diferenciação de uns para com os outros. 

Dessa maneira, entendemos que o conceito de felicidade não tem validade universal43, 

pois cada sujeito busca sua “própria felicidade”. Assim sendo, não podemos fixar normas 

para atingi-la, resta-nos apenas os conselhos de prudência, posto “[...] que a felicidade 

não é nenhum ideal da razão, mas da imaginação, que assenta somente em princípios 

empíricos dos quais é vão esperar que determinem uma conduta necessária”. (KANT, 

2008a, p. 58).  

Dessa maneira, se a finalidade da existência humana fosse meramente a 

felicidade (contentamento próprio), a inteligência humana não teria utilidade, uma vez 

que a razão seria descartada, pois para atender os prazeres (inclinações) bastariam possuir 

instintos e se utilizar dos mesmos. Não faria sentido que ao avançar as capacidades 

humanas a natureza estivesse apenas preocupada em atender nossa sensibilidade.  

                                                           
42 Kant em sua primeira crítica CRP faz a distinção da lei pragmática (que tem por motivo a felicidade), da 

lei moral (que se constitui como aquela que não tem outro móbil que não seja indicar como se pode tornar-

se digno da felicidade). A pragmática, conforme o filósofo, funda-se em princípios empíricos enquanto a 

moral considera apenas a liberdade dos seres racionais em geral. O filósofo não reprova a busca pela 

felicidade, mas entende que seu conceito é originário da empiria, e então, como o mesmo deseja estabelecer 

a ética como ciência, ele se recusa a aceitar qualquer interferência empírica. KANT, Immanuel. Crítica da 

Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 8ª.ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2013b, p. 640. 
43 O conceito de felicidade é devoluto, no entanto, o antecessor ao desejo da procura pela felicidade é 

assertório, porque baseia-se num fim almejado por todos os indivíduos racionais. Como o antecessor é 

assertório, o vínculo entre o que antecede e o ulterior (em consequência deste), também será assertório.  
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Portanto, Kant assegura que tem de existir uma razão transcendente para a 

existência humana, o mesmo explica que somente a razão é capaz de nos levar a pensar 

que somos regidos por uma lei, e que essa deve nos coordenar (conduzir), essa lei se 

expressa em imperativo, e o mesmo é conhecido como imperativo categórico. O ser 

humano que alcançar essa visão, torna-se um ser “dono de si”, pois o mesmo estaria sob 

a posse da autonomia da vontade, seria um regente de si mesmo, seria uma pessoa livre44. 

Antes de nos adentrarmos ao conceito de imperativo categórico, é válido 

lembrar que o imperativo hipotético regulamenta nossas vidas pelas necessidades 

causadas pelo momento, por todos os impulsos que existem dentro de nós. Todavia, existe 

também dentro de nós uma vontade que opera, e quando essa se impõe, não há 

possibilidade de retroceder, não há como dizer “deveria ter feito isso ao invés daquilo”, 

pois a vontade quando regulada por uma lei, é suficiente em si mesma, não se muda 

facilmente.  

Assim, quando o indivíduo é regulado por essa norma interna, que ele através 

da razão foi capaz de perceber, ele passa a “saber o que fazer”. Não que ele não soubesse 

antes, mas que agora ele faça somente o que “lhe é devido”, ou seja, aquilo que lhe 

compete a agir por dever em respeito à lei45. As inclinações (impulsos) continuariam a 

exercer força sobre o indivíduo, no entanto, não prevaleceriam, pois esse ser agora seria 

regido pela razão e não por sua sensibilidade. Impor essa vontade (agir por dever) dentro 

de nós é o grande dilema, pois, para que isso ocorra, o sujeito racional deve-se deixar ser 

regido pela razão, a mesma responsável por regular à vontade46. Essa última, conforme 

Kant, é concebida “Como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em 

conformidade com a representação de certas leis. E uma tal faculdade só se pode encontrar 

em seres racionais”. (KANT, 2008a, p. 70). 

                                                           
44 Iremos discorrer melhor sobre esse assunto, logo mais à frente na presente dissertação; especificamente 

no subcapítulo 2.3 
45 Respeito nesse contexto é mais que um simples sentimento sensível, o mesmo reflete um valor objetivo: 

“Como sentimento, o respeito pode, assim também como as inclinações, motivar a uma ação. Como 

sentimento autoproduzido, o respeito não é dependente da natureza contingente do agente, mas sim da 

liberdade da sua razão. O respeito refere-se em última instância [...] à atividade da vontade autônoma de 

estabelecer leis morais; ele se refere a algo objetivamente valoroso”. SCHONECKER e WOOD, 2014, p. 

89. 
46 O valor moral da ação pode ser visto como dependente da lei moral sobre a vontade: “O essencial de todo 

o valor moral das ações depende de que a lei moral determine imediatamente à vontade”. KANT, 2002, p. 

23. (Introdução à edição brasileira CRPr). 
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O homem como um ser racional, se difere dos demais, por possuir uma 

vontade que tem a competência de ser causa da própria da ação47. Considerando que essa 

vontade nem sempre é conforme a razão, é que se faz necessário a implementação de um 

imperativo, esse denominado de imperativo categórico. A fórmula desse imperativo é 

“Age segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal”. (KANT, 2008a, p. 62). Reconhecida também como primeira fórmula do 

imperativo categórico ou simplesmente como fórmula da lei universal.  

Assim, no momento em que o homem é impulsionado a praticar uma ação, o 

mesmo deve-se perguntar: essa ação é válida para todo os seres humanos?48 Se a resposta 

for positiva então a ação é considerada coerente com a lei moral, caso contrário, se a 

resposta for negativa essa ação não é válida como moral, pois escapa o caráter que a 

mesma possui de universalidade, porquê dessa maneira, o indivíduo acaba por pensar que 

tem “privilégio” ao perceber que ele pode agir de determinada maneira, mas que o outro 

(semelhante a ele) não pode, assim, torna-se uma exceção, fugindo totalmente da regra 

moral49. 

Por conseguinte, após expor a primeira fórmula do imperativo categórico 

como sendo a fórmula da lei universal, Kant resolve aduzir outras fórmulas do imperativo 

categórico, essas são, nada mais do que outras formas de apresentar as maneiras nas quais 

ele enquanto (imperativo categórico) se põe aos sujeitos agentes, facilitando assim a 

identificação e incorporação do mesmo. Uma vez identificada a primeira fórmula, iremos 

agora identificar as demais50. A segunda fórmula se expressa como a fórmula da lei da 

natureza: “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei 

                                                           
47 Segundo a moral kantiana, somente o ser humano é capaz de ofertar a si uma lei moral, lei essa 

proporcionada pela razão. Essa lei resulta de uma legislação própria (autonomia), tendo em vista que o 

sujeito racional (homem), não depende de outros para que o diga o que se deve fazer. Em assentimento ao 

que foi exposto, Leite afirma: “É a liberdade que abre este cosmos, onde a razão, agora autodeterminante, 

é vontade produtora de seus próprios objetos sem necessidade de vinculá-los aos sentidos e de suas próprias 

leis, posto que autônoma”. LEITE, Flamarion Tavares. 10 Lições sobre Kant. 9ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2015, p. 51. 
48 PASCAL, 1999, p. 116. 
49 KANT, 2008a, p. 66. 
50 Referente ao número de fórmulas, Guido de Almeida em (Sobre as “Fórmulas” do Imperativo Categórico) 

afirma que as três fórmulas na qual se reporta são as fórmulas semelhantes, que contêm as conceituais, por 

esse motivo, é que se tem a redução das fórmulas a três. Não iremos nos aprofundar a respeito desse assunto, 

mas apenas apresentarmos as “cinco fórmulas” do imperativo, sem precisar reduzi-las. ALMEIDA, Guido 

Antônio de. Sobre as Fórmulas do Imperativo Categórico. In DOMINGUES, Ivan, PINTO, Paulo 

Roberto Margutti, DUARTE, Rodrigo. Ética, Política e Cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002, p. 

89-103. 
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universal da natureza51”. (KANT, 2008a, p. 62). A terceira fórmula se apresenta como a 

fórmula do fim em si mesmo: “O homem, e, duma maneira geral, todo ser racional, existe 

como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade”. (KANT, 2008a, p. 71). Já a quarta fórmula se apresenta como a fórmula da 

autonomia: “[...] só pode ordenar que tudo que se faça em obediência à máxima de uma 

vontade que simultaneamente se possa ter a si mesma por objeto como legisladora 

universal”. (KANT, 2008a, p. 78). Como desfecho dessas demonstrações do imperativo 

categórico é que Kant apresenta sua quinta fórmula, referente ao reino dos fins: “[...] 

nunca praticar uma ação senão em acordo com uma máxima que se saiba poder ser uma 

lei universal, quer dizer que, a vontade pela sua máxima se possa considerar a si mesma 

ao mesmo tempo como legisladora universal. (KANT, 2008a, p. 80).   

As diferentes fórmulas são simplesmente modos distinguíveis de expor a 

mesma lei, pois conforme Kant, o imperativo categórico é um só, entretanto, essa variação 

de fórmulas ocorre por conta da forma com que o mesmo se apresenta em determinados 

momentos. Como essas fórmulas possuem conteúdo semelhante, elas acabam possuindo 

relação entre si, sendo que uma agrega em si todas as outras.  Então, cabe-nos perguntar: 

por que Kant fez questão de demonstrar de diversas maneiras a mesma lei? Para que a 

mesma seja melhor assimilada pelos sujeitos no cumprimento da ação moral através de 

suas máximas. Ademais, as distintas fórmulas procedem dos diversos aspectos das 

máximas, que são: forma, matéria e determinação completa52. 

De acordo com o aspecto que é considerada a máxima, é que se retira uma 

fórmula do imperativo moral, ou seja, do imperativo categórico. Ao considerar o aspecto 

da forma consistente na universalidade “[...] as máximas têm de ser escolhidas como se 

devessem valer como leis universais da natureza”. (KANT, 2008a, p. 83). Considerando 

o aspecto da matéria consistente no fim é que se afirma “[...] o ser racional, como fim 

segundo a sua natureza, portanto, como fim em si mesmo”. (KANT, 2008a, p. 83). 

Considerando o aspecto da determinação completa consistente na totalidade demonstrada 

na união entre a forma e a matéria, é que se retira a fórmula da autonomia como legislação 

que proporciona a presença do reino dos fins “[...] que todas as máximas por legislação 

                                                           
51 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda a metafísica futura. Tradução de Artur Morão. Lisboa, 

Portugal: Edições 70, 2008b, p. 65. Cf. Também. KANT, 2008a, p. 67. 
52 Id., 2008a, p. 83.  
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própria devem concordar com a ideia de um reino possível dos fins como um reino da 

natureza53”. (KANT, 2008a, p. 83).  

Desse modo, constatamos que a natureza racional se distingue das demais 

pelo fato da mesma se pôr um fim, esse (fim) seria a matéria de toda a boa vontade. 

Conforme Kant, esse fim não deve ser concebido como um fim a alcançar, mas sim como 

fim independente; o mesmo não deve ser avaliado como meio, mas sim como fim em 

todo o querer. Assim, este fim não pode ser outra coisa senão o sujeito de todos os fins 

possíveis. (KANT, 2008a, p. 85). Dessa maneira, Kant afirma que “A moralidade é, pois, 

a relação das ações com a autonomia da vontade, isto é, com a legislação universal 

possível por meio das suas máximas”. (KANT, 2008a, p. 88). Ainda nesse contexto, o 

filósofo defende que a ação que concorda com a autonomia da vontade é permitida, em 

contrapartida, a que não concorda é proibida.  

A autonomia se apresenta como exigência da lei universal. Assim, é possível 

reconhecer que é por meio da mesma que somos habilitados a identificar nossas máximas 

como leis universais, e a agir em conformidade com o que elas ordenam. Em consonância, 

a fórmula da lei universal traz em si a ideia de autonomia da vontade54, que ligada a 

fórmula do fim em si mesmo, nos direciona ao imperativo categórico na fórmula da 

autonomia. Desse modo, seria contraditório falar da humanidade como fim em si mesma, 

se essa fosse apenas objeto de uma legislação universal exigida por uma vontade externa, 

pois dessa maneira, o sujeito (homem) estaria sendo usado como meio e não como fim, 

como determina Kant. 

A fórmula da autonomia ganha destaque na fundamentação kantiana pelo fato 

da mesma abdicar “todo e qualquer interesse da ação”, valendo-se apenas do querer por 

dever. Pois, as ações não precisam de qualquer disposição ou gosto subjetivo, não 

precisam de nenhum sentimento a seu favor, elas devem brotar no querer, e esse, deve ser 

por dever, conforme Kant: “[...] elas representam a vontade que as exerce como objeto de 

                                                           
53 Em nota Kant afirma: “A teleologia considera a natureza como um reino dos fins; a moral considera um 

possível reino dos fins como um reino da natureza. Acolá o reino dos fins é uma ideia teórica para explicar 

o que existe. Aqui é uma ideia prática para realizar o que não existe, mas que pode tornar-se real pelas 

nossas ações ou omissões [...]”. KANT, 2008a, p. 84. 
54 Kant a explica como sendo aquela propriedade graças à qual ela é para si a sua lei, a mesma independe 

da natureza dos objetos do querer. Seu princípio é: “não escolher senão de modo a que as máximas da 

escolha estejam incluídas simultaneamente no querer mesmo, como lei universal. Que esta regra prática 

seja um imperativo [...]”. Ibid., p. 90. 
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um respeito imediato, pois nada mais se exige senão a razão para as impor à vontade e 

não para obter dela lisonja”. (KANT, 2008a, p. 82).  

  

2.3 Consciência Moral: Liberdade na FMC 

Referente a consciência moral Kant assegura que a mesma é a responsável 

por conduzir o homem a uma ação orientada pela razão. Contudo, a razão no campo da 

moralidade é a razão prática, uma razão que deve sugerir os parâmetros das ações 

humanas, tendo em vista a necessidade de normas para a construção de um mundo moral, 

pois a moralidade não pode existir em um ambiente desregrado. Dessa maneira a razão 

age como indicadora das ações, demonstrando para a consciência os deveres a serem 

cumpridos numa perspectiva ética, e assim a consciência moral é concebida pela razão. 

Examinando a possibilidade prática dessa consciência moral, observamos que o homem 

não a encontra nos fatores externos como na experiência e na metafísica dogmática, mas 

somente em si mesmo. 

Logo, existem ideias que ás vezes iremos perceber (moral prática), no 

comportamento humano55, e que poderíamos dizer “essa é uma questão de bom senso, 

agir assim e não de outra forma”. Mas, e por trás disso, existe algo? Kant vai demonstrar 

que existe sim, existe uma lei, existe um princípio supremo que rege a moralidade. Esse 

se encontra na autonomia da vontade humana, ou seja, quando a vontade humana regula 

a si mesmo a partir da percepção da lei que deve reger o nosso comportamento. 

Por conseguinte, verificamos Kant assegurando logo no início da terceira 

seção da FMC que o conceito de liberdade é o segredo para o esclarecimento da 

autonomia da vontade56. Assim, verificamos a relevância dessa parte do texto, na qual o 

filósofo também irá tratar do interesse pela moralidade, e ainda, tentar justificar a 

possibilidade do imperativo categórico. Tomaremos por análise essas questões levantadas 

pelo filósofo. 

Logo no início da seção III (especificamente na primeira subseção), Kant 

advoga que, provar a possibilidade da liberdade para os seres humanos não é suficiente, 

antes, é necessário que a mesma seja pressuposta como propriedade de todos os seres 

racionais: “A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, 

                                                           
55 KANT, 2013b, p. 473. 
56 Id., 2008a, p. 97. 
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e liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, 

independentemente de causas estranhas que a determinem”. (KANT, 2008a, p. 97).  

Por isto, ao fazer a distinção dos seres racionais dos irracionais, o filósofo 

evidencia: “[...] necessidade natural é a propriedade da causalidade de todos os seres 

irracionais de serem determinados à atividade pela influência de causas estranhas”. 

(KANT, 2008a, p. 97).  Notemos, que enquanto os seres racionais, nesse caso (os 

homens)57 são dotados de vontade, os seres irracionais apenas possuem necessidades 

naturais, pois diferentemente dos homens, os animais (nos quais tomo aqui por exemplo 

de seres irracionais) são influenciados por causas estranhas. 

Apesar de ser “negativa e infecunda” no que se refere ao conhecimento da 

sua essência a definição de liberdade proposta no primeiro parágrafo da seção III traz em 

si um conceito positivo da mesma liberdade, esse conceito é “mais rico e fecundo” 

conforme afirma Kant58. A liberdade é descrita como negativa no sentido de atestar que 

não possuímos determinação empírica, ou seja, a liberdade não é determinada; pois, ser 

livre no sentido negativo é ser independente das leis que estabelecem todo acontecimento 

que se encontra sob o domínio da natureza, caso contrário, não seríamos livres, seríamos 

apenas governados, uma vez que, os objetos das nossas experiências são dirigidos 

diretamente pela causalidade da natureza, isto é, são determinados por uma causa 

antecedente59.  

Dessa forma, Kant deixa claro que essa liberdade a qual se refere só é possível 

para seres racionais, visto que, só esses seres possuem vontade, e essa em sentido positivo 

é a própria autonomia, assim, o filósofo declara: “[...] que outra coisa pode ser, pois, a 

liberdade da vontade senão autonomia”. (KANT, 2008a, p. 98). Ainda que a liberdade 

                                                           
57 Cientes da possibilidade da existência de outros seres racionais, e também, para não cometermos o erro 

de afirmar que somente existe essa classe de seres racionais, é que nos valemos de usar o homem aqui 

apenas como exemplo de um ser racional. Sousa também se apega a essa possibilidade ao declarar: “[...] 

talvez exista outros seres racionais além dos homens”. Sousa, Noé Martins de. A filosofia de Kant: a moral 

como fio condutor da articulação do sistema kantiano. Fortaleza: EdUECE, 2012, p. 107.  
58 Ao tratar do tema na CRP, Kant expõe os conceitos de “liberdade negativa e positiva”, como conceitos 

postos sobre a razão e sua liberdade. Kant afirma que o conceito positivo de liberdade procede do conceito 

negativo da mesma. Assim, a concepção positiva de liberdade surge do desenvolvimento consequencial do 

conceito negativo. KANT, 2013b, p. 475. A respeito, Sedgwick declara: “[...] entendida de forma negativa, 

a liberdade é uma causalidade independente da “determinação por causas alheias”. Por “causas alheias” ele 

entende as leis da natureza. A liberdade em sentido negativo é, pois, uma forma de causalidade diferente e 

independente da causalidade da natureza, ou seja, daquilo que Kant denomina como necessidade natural”. 

SEDGWICK, Sally. Fundamentação da metafísica dos costumes: uma chave de leitura. Tradução de 

Diego Kosbiau Trevisan. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2017, p. 250. (Coleção Chaves de Leitura). 
59 Ibid., p. 251.   
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não seja uma propriedade da vontade segundo leis naturais, não é por esse motivo, isenta 

de lei60. Contrariamente, tem antes de ser uma causalidade segundo leis imutáveis, leis 

essas que dá a si mesmo.  

Essa liberdade trabalhada por Kant61, enquanto causa independente de toda 

influência estranha, deve agir em conformidade com as máximas da lei que dá a si mesma, 

desse modo: “[...] vontade livre e vontade submetida a leis morais são uma e a mesma 

coisa”. (KANT, 2008a, p. 98). Ao fazer essa afirmação, Kant não está aqui reconhecendo 

que uma vontade livre sempre age por dever, a liberdade não é nesse sentido, mas sim, 

no sentido de estar sujeita ao que o imperativo categórico impõe. Essa liberdade 

reconhece a lei, mas enquanto livre escolhe obedecer ou não o que a lei ordena, isto é, 

escolhe agir ou não por dever. A partir dessas considerações é que Kant vai fielmente se 

empenhar na defesa do argumento de que a lei que a vontade livre dá a si mesma é a lei 

moral62. 

Por isso, as ligações que Kant estabeleceu entre liberdade e autonomia, entre 

vontade livre e vontade sob leis morais foram resultados da análise desses conceitos, no 

entanto, Kant acredita ter chegado ao ponto máximo da relação que a análise é apta a 

designar. Por conseguinte, o filósofo retorna sua disposição ao examinar o abstruso 

problema do regimento sintético da lei moral suprema63.     

Kant defende o ponto de vista de que um a vontade absolutamente boa64 

deverá agir sempre segundo as máximas que são qualificadas a serem leis universais. No 

                                                           
60 “[...] Liberdade não é ausência de leis ou regras, como se poderia pensar, não é um desregramento, ser 

livre é agir segundo uma lei (causalidade) da razão. Ora, daqui decorre que vontade livre, vontade autônoma 

e vontade submetida a leis morais são a mesma coisa”. ZINGANO, Marco Antônio. Razão e história em 

Kant. Porto alegre: Ed. Brasiliense, 1989, p. 77. 
61 “A questão da liberdade surge na terceira antinomia. Assim, este “é um conceito puro da razão que, 

precisamente por isso, é transcendente para a filosofia teórica”, visto que como não é demonstrável por 

qualquer experiência possível, não podendo ser conhecida como tal [...]”. Essa ideia “[...] deixa o caminho 

aberto à lei do dever, fundamenta-se o conceito prático de liberdade, que pressupõe a independência de sua 

determinação por impulsos sensíveis [...]”. LEITE, 2015, p. 124. Cf. também. KANT, 2013b, p. 463. 
62 Essa asserção se confirma na seguinte passagem: “A lei que a vontade autônoma ou livre dá a si mesma 

tem sua fonte na faculdade que Kant denomina vontade pura, a faculdade que “nada mais é senão” razão 

prática [...]”. “A lei que a vontade livre dá a si mesma é, em outras palavras, o imperativo categórico”. Ibid., 

p. 253. 
63 Kant retoma a posição que havia tomado em sua segunda seção da FMC, onde o mesmo assegurou que 

o imperativo categórico (lei da moralidade) é uma proposição sintética a priori. KANT, 2008a, p. 60. Já na 

terceira seção, ele reforça dizendo: “[...] este princípio continua a ser uma proposição sintética”. Ibid.,  p. 

98.  
64 Conforme Sedgwick: “A preocupação de Kant evidencia, pois, que ele não pretende que a expressão 

“vontade absolutamente boa” simplesmente exprima, nesse contexto, outro nome para a vontade infalível 

ou perfeita”. Visto que não é possível considerar essa vontade absolutamente boa como algo infalível ou 

perfeito, é que verificamos que se assim fosse o problema não mais existiria, pois a lei moral só é válida 
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entanto, ao falar de uma vontade absolutamente boa, não encontramos um fundamento 

que a conduza ao encontro das máximas universalizáveis da lei moral (imperativo 

categórico).  

Assim, a complexidade do assunto se deve ao fato de querermos entender 

porque Kant considera o princípio moral como sendo de natureza sintética. O filósofo 

esclarece que uma proposição é sintética quando a mesma possui dois conhecimentos, 

esses são ligados entre si mediante a conexão com um terceiro65. Na tentativa de uma 

melhor explicação, o filósofo esclarece que o princípio da moralidade é sintético e não 

analítico pelo fato de não ser possível através da análise do conceito de uma vontade 

absolutamente boa derivar o conhecimento, ou seja, não somos capazes de validar apenas 

pela análise do conceito se uma vontade absolutamente boa é coagida sempre a agir por 

dever. 

Ao considerar o princípio moral como uma proposição sintética é que nos 

atentamos a dificuldade kantiana de identificar algo que faça a ligação entre o sujeito e a 

lei moral, isto é, entre a “vontade absolutamente boa” e a obediência de agir segundo as 

máximas universais. Como os dois conceitos não são inteiramente conectados, torna-se 

necessário pensar uma outra maneira de realizar essa conexão. Assim, Kant pensa numa 

possível solução, o mesmo acredita que o conceito positivo de liberdade produzirá de 

alguma maneira o terceiro conhecimento, e esse será responsável por conectar os outros 

dois. Assim, é na ideia de liberdade da vontade que Kant identifica uma possível saída ao 

problema trabalhado até agora:  

O conceito positivo da liberdade cria esse terceiro que não pode ser, como nas 

causas físicas, a natureza do mundo sensível (em cujo conceito se vêm juntar 

os conceitos de alguma coisa, como causa, em relação com outra coisa, como 

efeito). (KANT, 2008a, p. 98). 

 

A concepção positiva de liberdade evidencia a realidade do que significa ser 

livre.  Pois, para Kant, ser livre não é simplesmente ser ausente de determinações, ou leis, 

pois uma vontade totalmente incerta seria confusa, ou mesmo, desordenada. Dessa 

maneira, observando que seus argumentos ainda não são suficientes para a defesa de seu 

                                                           
para seres racionais finitos que não possuem vontade perfeita. Somente sobre esses seres é que se coloca a 

lei moral, pois enquanto membros dos dois mundos: inteligível e sensível, os homens são afetados e correm 

o risco de atender suas inclinações, deixando de lado o comando da razão. SEDGWICK, 2017, p. 257. Cf. 

também. ZINGANO, 1989, p. 79.    
65 SEDGWICK, op. cit., p. 255. 
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ponto de vista, é que o filósofo vai relatar: “[...] como também se não pode deduzir da 

razão prática pura o conceito de liberdade, e com ela também a possibilidade de um 

imperativo categórico. Para isso precisamos ainda de mais alguma preparação”. (KANT, 

2008a, p. 99). 

Na segunda parte da seção III da FMC, ao tratar da liberdade como 

pressuposição da propriedade da vontade de todos os seres racionais, Kant está 

antecipando66 uma verosímil resposta da possibilidade do imperativo moral (categórico). 

Confirmamos essa questão ao verificarmos a posição que o filósofo escolhe ao explicar 

que a lei moral é válida para todo os seres racionais de um ponto de vista prático, não 

apenas à seres racionais humanos, mas a todos os seres racionais que possuem uma 

vontade pura67. Pois, somente enquanto seres racionais (do ponto de vista prático) é que 

podemos estar sob leis morais, questão essa que se difere da situação dos seres não 

racionais, uma vez que esses não estão sob leis morais, pelo simples fato de se 

encontrarem governados por uma necessidade natural. 

Posteriormente, se valendo de outro argumento na tentativa de demonstrar a 

possibilidade do imperativo moral (categórico), Kant toma como pressuposto a afirmativa 

de que todos os seres racionais possuem liberdade68, uma vez que a moralidade tem de 

ser válida para todos os seres racionais, a mesma só se fundamenta em seres racionais 

livres69; já que não são livres aqueles seres governados pela necessidade natural, logo, 

eles não possuem necessidade da lei moral. Em conformidade a essa questão o filósofo 

explana: 

Não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, se 

não tivermos também razão suficiente para a atribuirmos a todos os seres 

racionais. Pois como a moralidade nos serve de lei somente enquanto somos 

seres racionais, tem ela que valer também para todos os seres racionais; e como 

não pode derivar-se senão da propriedade da liberdade, tem que ser 

demonstrada a liberdade como propriedade da vontade de todos os seres 

racionais, e não basta verificá-la por certas supostas experiências da natureza 

                                                           
66 Antecipação no sentido de tentar explicar o assunto mesmo antes de tratar a subseção “Do interesse que 

anda ligado às ideias da moralidade”, visto que a subseção que tratará da possibilidade do imperativo 

categórico, só virá após esta. 
67 “[...] define a vontade pura não como uma vontade que age necessariamente segundo a lei moral, mas 

como uma vontade que tem a “capacidade” de fazê-lo. A vontade pura pode ser boa; ela pode livrar-se “da 

influência de todos os fundamentos contingentes”. SEDGWICK, 2017, p. 258. Essa vontade pura não é 

uma vontade perfeita ou santa, mas sim uma vontade que contém em si a possível capacidade de agir 

segundo leis morais. 
68 “Como Kant nos apontou nesses primeiros parágrafos da seção III, a liberdade a que ele faz referência é 

a independência da necessidade natural de modo geral [...]”. Ibid. 
69 “[...] a afirmação de que a moralidade tem de ser válida para todos os seres racionais não tem legitimidade 

a não ser sob a pressuposição de que seres racionais têm liberdade”. Ibid., p. 261.  
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humana [...], mas sim temos que demonstrá-la como pertencente à atividade de 

seres racionais em geral e dotados de uma vontade. (KANT, 2008a, p. 99). 

 

Ao sintetizarmos o pensamento de Kant, constatamos a preocupação do 

mesmo em expor uma ligação essencial entre a concepção de vontade de um ser racional 

e a ideia que a mesma é ligada a lei moral. Dessa forma, o filósofo alemão reafirma que 

não podemos desvelar a verdade sobre nossa liberdade se nos apoiarmos em “supostas” 

experiências da natureza humana, uma vez que, análises do comportamento humano não 

conseguem oferecer uma capacidade de discernimento sobre quais princípios internos 

somos motivados, pois em algumas situações, ações que aparentemente são motivadas 

pelo dever podem ter sido executadas somente por interesse próprio.  

Observamos então, que tanto a experiência como a análise conceitual são 

ineficazes na tarefa de revelar a liberdade como algo efetivo em nossa natureza humana. 

Dessa maneira, torna-se evidente a necessidade de outro argumento. Assim, Kant fará ao 

alegar que: “Todo o ser que não pode agir senão sob a ideia da liberdade, é por isso 

mesmo, em sentido prático, verdadeiramente livre [...]”. (KANT, 2008a, p. 99). Desse 

modo, Kant tenta instituir a realidade de nossa liberdade, pois o filósofo acredita que, 

enquanto ser racional, o ser humano deverá agir somente sob a ideia de liberdade, de 

maneira que essa seja requisito para as nossas ações.  

Então, ser livre de um ponto de vista prático na filosofia kantiana é ser um ser 

racional que não apenas pensa, mas que também age, não é apenas resultado de 

determinações das leis da natureza, mas um ser dotado de uma vontade pura (razão 

prática), capaz de agir sob a ideia de liberdade. Assim, Kant almeja persuadir-nos de que 

a razão prática é uma faculdade da liberdade70. Pois, para o filósofo é impossível pensar 

uma razão que com sua inerente consciência receba de qualquer outro lugar a direção dos 

seus juízos, porque assim: “[...] o sujeito atribuiria a determinação da faculdade de julgar, 

não à sua razão, mas a um impulso” (KANT, 2008a, p. 100).  

Kant acredita ser de total relevância a instituição de um princípio supremo da 

moralidade, pois se assim não fora, os seres racionais seriam apenas guiados por regras 

contingentes e puramente subjetivas. Desse modo, a moralidade se estabelece no homem 

                                                           
70 “A razão prática é uma faculdade da liberdade na medida em que é fonte e autora de suas próprias leis 

ou princípios. Como Kant escreve, ela tem “causalidade com respeito a seus objetos” por poder determinar 

nossa vontade. Com efeito, na determinação de nossa vontade, a razão prática governa nossas ações; ela 

faz surgir uma nova forma de conduta”. SEDGWICK, 2017, p. 265.  
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pelo fato do mesmo ser racional, e enquanto ser racional que possuí uma vontade “[...] 

temos que atribuir-lhe necessariamente também a ideia da liberdade, sob a qual ele 

unicamente pode agir”. (KANT, 2008a, p. 100). Neste seguimento, ao fazer o desfecho 

da primeira subseção que estabelece que todos os seres racionais devem ter como 

propriedade da vontade a liberdade, Kant argumenta que a razão:  

“[...] tem de considerar-se a si mesma como autora dos seus princípios, 

independentemente de influências estranhas; por conseguinte, como razão 

prática ou como vontade de um ser racional, tem de considerar-se a si mesma 

como livre; isto é, a vontade desse ser só pode ser uma vontade própria sob a 

ideia da liberdade, e, portanto, é preciso atribuir, em sentido prático, uma tal 

vontade a todos os seres racionais”. (KANT, 2008a, p. 100). 

 

Nesse sentido, a moralidade kantiana propõe-se a partir da liberdade e do uso 

da razão, a demonstrar a liberdade em seu uso prático. Pois, o fato de dizer que “um ser 

racional não pode agir senão sob a ideia da liberdade”, não é um argumento totalmente 

razoável, uma vez que, posso me considerar como “alguma coisa” sem ser 

necessariamente a mesma. Por não poder provar a realidade de nossa liberdade apenas 

pelo fato de pensarmo-nos como seres livres, é que precisamos continuar a investigar os 

argumentos kantianos. Assim, faremos a seguir, ao analisarmos a subseção seguinte na 

qual tratará do interesse que anda ligado às ideias da moralidade. 

Kant começa essa segunda subseção declarando que apesar do conceito 

determinado da moralidade se referir a ideia de liberdade a mesma ainda não pode ser 

provada como algo real (efetivo). Apenas, podemos pressupor a liberdade “[...] se 

quisermos pensar um ser racional e com consciência da sua causalidade a respeito das 

ações, isto é, dotado de uma vontade [...]”. (KANT, 2008a, p. 101). Pois, para estabelecer 

a liberdade como algo real em nós e na natureza humana, é necessário que antes sejamos 

considerados como seres “agentes” sob a ideia da liberdade. Ao confirmar essa declaração 

Kant assegura: “todo ser dotado de razão e vontade deve possuir a propriedade de se 

determinar a agir sob a ideia da sua liberdade”. (KANT, 2008a, p. 101).  

Mas, como é possível pensarmo-nos como seres submetidos à lei? Lei essa 

que sou autor ao mesmo tempo em que estou submetido a mesma? Kant responde com 

firmeza ao destacar que jamais poderemos declarar que somos impelidos a agir por algum 

interesse. Pois, ao afirmarmos que somos impelidos a respeitar a lei, estaríamos 

afirmando que somos determinados a agir segundo a nossa constituição natural. 

Lembrando que essa enquanto determinação heterônoma poderá explicar por que agimos 
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conforme os imperativos hipotéticos, no entanto, não poderá fazer o mesmo em relação 

ao imperativo categórico, pois não é possível explicar como agimos conforme o 

imperativo categórico. 

À vista disso, Kant traz à tona a seguinte questão: porque a razão possui 

interesse pela moralidade? Segundo Kant, para compreender o que se passa, porque se 

não fosse assim, não existiria nenhuma maneira de explicar porque às vezes somos 

motivados a agir segundo a lei moral. Lembrando-nos de que somos seres afetados por 

sensibilidade e de que nem sempre agimos conforme o que a razão ordena, é que 

verificamos a necessidade de agir por dever, pois como seres racionais finitos precisamos 

possuir interesse por essa questão (moralidade), para “não sermos” afetados por móbiles 

de outra espécie.  

Desse modo, Kant admite ter havido um progresso em relação a designar o 

princípio da autonomia da vontade estimado a partir da ideia da liberdade, no entanto, 

não conseguiu comprovar sua validade e necessidade “[...] não poderíamos dar resposta 

satisfatória a quem nos perguntasse por que é que a validade universal da nossa máxima, 

considerada como lei, tem de ser condição limitativa das nossas ações”. (KANT, 2008a, 

p. 102). Dessa forma, o filósofo admite ainda não ter chegado a compreensão decorrente 

da lei moral como “obrigante”. Em seguida, observamos Kant confessar que os 

argumentos usados até o momento, poderiam ser considerados como uma espécie de 

círculo vicioso71 “consideramo-nos como livres na ordem das causas eficientes, para nos 

pensarmos submetidos a leis morais na ordem dos fins, e depois pensamo-nos como 

submetidos a estas leis, porque nos atribuímos a liberdade da vontade”. (KANT, 2008a, 

p. 103).   

Assim, quando pressupomos que somos livres para justificar o pensamento 

de nós mesmos como submetidos a leis morais, podemos entender que, se não fôssemos 

livres, teríamos que aceitar a possibilidade de sermos apenas “máquinas” determinadas 

                                                           
71 Em outras palavras, podemos entender que o círculo gira em torna da seguinte problemática: “ao afirmar 

que somos livres porque estamos sujeitos à lei moral, estamos também afirmando que somos sujeitos à lei 

moral porque somos livres”. A vista dessa dificuldade Kant argumenta: “[...] liberdade e própria legislação 

da vontade são ambas, autonomia, portanto, conceitos transmutáveis, um dos quais, porém, não pode, por 

isso mesmo, ser usado para explicar o outro e fornecer o seu fundamento, mas quando muito apenas para 

reduzir a um único conceito em sentido lógico [...]”. KANT, 2008a, p.103. Os conceitos (liberdade e própria 

legislação da vontade), são recíprocos por serem os dois a própria autonomia; em seu Manual dos Cursos 

de Lógica Geral, Kant define “recíprocos” como: “conceitos que têm a mesma esfera”. KANT, Immanuel. 

Manual dos cursos de lógica geral. Tradução de Fausto Castilho. 3ª ed. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2014, p. 195. (Coleção Multilíngues de Filosofia Unicamp –Série A – Kantiana I).  
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pelas leis da natureza, desta maneira, torna-se evidente que ao supormos a liberdade, 

estamos também, colocando-a como condição de possibilidade da moralidade. No 

entanto, não podemos justificar a suposição de que estamos submetidos a lei, por apenas 

indicar o pensamento de nós mesmos como submetidos à moralidade, pois que Kant ainda 

não ofereceu um fundamento concreto a respeito de pensarmo-nos como seres livres72.    

Ao afirmar que somos seres que não podemos agir senão sob ideia de 

liberdade, Kant está elucidando a questão de pensarmos sobre nós mesmos. O mesmo 

acredita, que se conseguir nos convencer sobre a relevância dessa ideia, sua tarefa será 

concluída. Assim, o filósofo deixará de lado o modo analítico, e empregará o modo 

sintético; afirmando haver uma saída, Kant irá tentar persuadir-nos da necessidade dessa 

ideia: “[...] quando nós nos pensamos, pela liberdade, como causas eficientes a priori, não 

adotamos outro ponto de vista do que quando nos representamos a nós mesmos, segundo 

as nossas ações, como efeitos que vemos diante dos nossos olhos”. (KANT, 2008a, p. 

103). 

O filósofo esclarece a ideia expressa na citação anterior a partir de dois pontos 

de vista: o primeiro, é o qual nós nos pensamos como causas eficientes a priori, ou seja, 

é o ponto de vista da liberdade, no qual nos consideramos autônomos, munidos da 

causalidade da razão, pela qual damos a lei a nós mesmos. O segundo ponto de vista é o 

da natureza, no qual nos consideramos como objetos da natureza, observáveis pelos 

sentidos e determinados por leis naturais. Dessa forma, percebemos que a chave da 

explicação dessa subseção se encontra na distinção do mundo sensível do inteligível. 

Ao analisarmos as diferenças dos dois mundos (sensível e inteligível), 

observamos o porquê do filósofo alemão Immanuel Kant considerar como “inapropriado” 

o ponto de vista da natureza; conhecido também como “mundo dos sentidos”, é 

totalmente determinista, e no mesmo não há liberdade, pois tudo o que acontece são 

resultados de forças causais antecessoras. Quando consideramos os seres humanos como 

“efeitos que vemos diante de nossos olhos”, estamos os considerando como objetos da 

experiência, como fenômenos73, ou seja, estamos pensando neles como causas da 

natureza. Esse ponto de vista é limitado. 

                                                           
72 SEDGWICK, 2017, p. 270-272. 
73 Em referência ao conceito de fenômeno, identificamos que é um objeto dado no espaço e tempo. [...] 

Enquanto um fenômeno ou enquanto pertencente ao “mundo dos sentidos”, um sujeito humano é 
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Em contrapartida, o ponto de vista da liberdade parece ser o mais adequado 

na visão kantiana, uma vez que, a vontade livre não pode ser encontrada em nenhum 

ambiente do ponto de vista da natureza; essa não é uma propriedade natural ou empírica 

dos seres humanos, apenas pertence aos sujeitos gerados como membros do mundo 

intelectual ou mundo inteligível. Embora pensáveis, as coisas em si estão fora do espaço 

e tempo e, por isso, não são objetos de experiência. Como livres (enquanto membros do 

mundo inteligível), possuem uma forma especial e não empírica de causalidade74. 

Posteriormente, Kant observa, que mesmo a seu modo, o senso comum, 

identifica que as representações que nos chegam por meio dos sentidos fazem-nos 

conhecer os objetos apenas como eles nos afetam, e não como são em si verdadeiramente, 

em outras palavras, podemos conhecer as aparências das coisas, mas nunca sua essência. 

Notemos agora a diferença entre as representações dadas de fora (nas quais somos 

passivos), e aquelas representações nas quais foram produzidas por nós mesmos, 

expressando nossa atividade.  Posteriormente, é necessário facultar a união daquilo que 

aparenta ser, há algo que não pareça. Kant afirma que é a partir desse argumento que 

surgirá a distinção (mesmo grosseira) do mundo sensível do mundo inteligível. Vejamos: 

“[...] um mundo sensível e um mundo inteligível, o primeiro dos quais pode 

variar muito segundo a diferença de sensibilidade dos diversos espectadores, 

enquanto o segundo, que serve de base, permanece sempre idêntico. Nem a si 

mesmo e conforme o conhecimento que de si próprio tem por sentido íntimo 

pode o homem pretender conhecer-se tal como ele é em si”. (KANT, 2008a, p. 

104). 

 

A citação mostra como somos afetados enquanto seres sensíveis e também 

inteligíveis. Segundo o argumento kantiano o homem não pode conhecer a sua essência, 

pelo fato do mesmo não ter de si um conceito a priori, no entanto, o mesmo pode ter o 

conhecimento pelo fenômeno da sua natureza e pelo modo como a sua consciência é 

afetada, mas nunca como é em si completamente. Como a causalidade da natureza pode 

não ser a única forma de causalidade existente, resta-nos dessa maneira especular sobre a 

causalidade da liberdade. Não podemos determinar teoricamente que temos liberdade, no 

entanto, podemo-nos pensar como seres livres segundo fundamentos teóricos. 

                                                           
programado pela natureza para procurar sua própria felicidade ou bem-estar; ele é determinado de forma 

heterônoma em tudo o que faz. Ele não tem uma vontade livre”. SEDGWICK, 2017, p. 278. 
74 Ibid., p. 279-280.  
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Conforme Immanuel Kant o homem possui uma faculdade que o distingue de 

todas as outras coisas, até de si mesmo conforme é afetado por objetos. Essa é a razão: 

“[...] espontaneidade tão pura que por ela ultrapassa de longe tudo o que a sensibilidade 

pode fornecer ao entendimento e mostra a sua mais elevada função na distinção que 

estabelece entre mundo sensível e mundo inteligível”. (KANT, 2008a, p. 105). Por isso, 

enquanto ser racional o homem tem de se admitir a partir de dois pontos de vista75, e, é 

por meio da explicação desses que Kant vai agora remover a hipótese da existência de um 

“círculo vicioso” no qual havia mencionado na segunda parte da seção III.  

Embora seja membro do mundo inteligível, e por esse motivo possa se 

considerar como um ser livre, o homem não desabita do mundo sensível. Em vista disso, 

entendemos que, enquanto inteligência (membro do mundo inteligível) o homem tem a 

oportunidade de agir segundo as leis da liberdade (leis morais), no entanto, como também 

faz parte do mundo sensível o mesmo poderá agir conforme as suas inclinações. Dessa 

maneira, entendemos que as ações sob a ideia de liberdade se manifestam como um dever; 

como nem sempre o homem põe a razão como fundamento único de determinação da sua 

vontade76 torna-se necessário a incorporação de um elemento que funcione como uma 

espécie de mandamento da razão, que por sua função “obrigante” faça com que cada 

homem aja em conformidade com aquilo que lhe é exigido. Esse mandamento da razão 

recebe o nome de imperativo categórico. Resta-nos saber, como é possível a existência 

desse imperativo? 

Kant pretende validar a possibilidade da moralidade sob a incumbência 

humana. O filósofo almeja que sua proposta moral seja vista como algo exequível, 

contudo, devemos lembrar que a mesma não poderá ser demonstrada pelo método 

analítico77, uma vez que, a análise não pode comprovar que a vontade de todo ser racional 

esteja indispensavelmente ligada a moral como uma exigência. Nesse caso, Kant declara 

que a análise só seria útil se nossa vontade fosse perfeita, pois essa agiria necessariamente 

segundo a lei moral: “Se eu fosse um mero membro do mundo inteligível, todas as minhas 

                                                           
75 “Pois agora vemos que, quando nos pensamos livres, nos transpomos para o mundo inteligível como seus 

membros e reconhecemos a autonomia da vontade juntamente com a sua consequência — a moralidade; 

mas quando nos pensamos como obrigados, consideramo-nos como pertencentes ao mundo sensível e, 

contudo, ao mesmo tempo também ao mundo inteligível”. KANT, 2008a, p. 107. 
76 Id., 2016a, p. 35. 
77 “O imperativo é sintético e não analítico, pois não podemos, meramente pela análise do conhecimento 

de uma vontade absolutamente boa, derivar o “conhecimento” de que a máxima de uma tal vontade deve 

sempre ser apta a tornar-se uma lei universal”. SEDGWICK, 2017, p. 287. 
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ações seriam perfeitamente conformes ao princípio da autonomia da vontade pura [...]”. 

(KANT, 2008a, p. 108). Mas, como nossa vontade é imperfeita (enquanto afetada pela 

natureza), não agimos conforme a lei moral, por isso, necessitamos de um imperativo que 

nos conduza a moralidade, seria este o imperativo categórico. 

Resgatando suas justificativas em relação a considerar o homem como 

membro de dois mundos (inteligível e sensível), é que Kant vai indicar a possibilidade do 

imperativo categórico. O filósofo se apega a afirmativa de que no mundo inteligível as 

ações são harmonizadas com o princípio da autonomia da vontade pura; enquanto, no 

mundo sensível, as ações são estabelecidas por outras causas, como por exemplo, as 

inclinações. Em sua totalidade a vontade humana sob ideia de liberdade pertence ao 

mundo inteligível. Mas, como nem sempre o homem age conforme deve agir, ou seja, 

conforme essa autonomia da vontade, o mesmo recebe uma espécie de “ajuda” no 

cumprimento desse dever categórico, a saber, 

“[...] esse dever categórico representa uma proposição sintética a priori, porque 

acima da minha vontade afetada por apetites sensíveis sobrevém ainda a ideia 

dessa mesma vontade, mas como pertencente ao mundo inteligível, pura, 

prática por si mesma, que contém a condição suprema da primeira, segundo a 

razão; mais ou menos como às intuições do mundo sensível se juntam aos 

conceitos do entendimento, os quais por si mesmos nada mais significam senão 

a forma de lei em geral [...]”.  (KANT, 2008a, p. 109). 

 

Da mesma forma que resolveu o problema da terceira antinomia, Kant o fez 

na FMC ao discernir os fenômenos das coisas em si78, o mesmo revelou que não há 

contradição por se tratar de competências distintas. Por conseguinte, ao perceber que há 

uma conexão entre dois conhecimentos o filósofo identifica a necessidade de um terceiro 

conhecimento, Kant o reconhece como conceito positivo de liberdade ou ideia de 

liberdade como autonomia. Dessa maneira, acredita ter ele estabelecido o “terceiro 

conhecimento” ao asseverar nosso direito de nos concebermos como livres79, assim como 

a necessidade de fazê-lo. Em outras palavras, Kant afirma ter justificado seu axioma de 

que não podemos agir “senão sob a ideia da liberdade”, assim podemos ultimar dizendo 

que somos livres de um ponto de vista prático80. 

                                                           
78 As resoluções dos axiomas da terceira antinomia da CRP e da FMC, se diferem no objetivo, pois enquanto 

que na CRP o objetivo da resolução é o de corroborar a possibilidade lógica da liberdade como predicado 

de uma causalidade eficiente, na FMC o objetivo kantiano se resume ao fato de demonstrar a possibilidade 

real de uma causalidade livre.  
79 SCHONECKER; WOOD, 2014, p. 189.  
80 SEDGWICK, 2017, p. 288. 
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Ao chegar em sua última parte intitulada como “Do limite extremo de toda a 

filosofia prática” o filósofo Immanuel Kant deixa-nos claro sua preocupação em 

admitirmos possíveis interpretações falsas a respeito do assunto. Essa subseção faz uma 

espécie de “resumo” sobre toda a problemática que foi trabalhada na terceira seção. Kant 

acredita ter estabelecido na FMC nosso direito de pensar-nos como seres livres, como 

também a necessidade desse pensamento enquanto somos livres. A liberdade do ponto de 

vista “kantiano” não é algo retirado da experiência, pois para o filósofo ela (liberdade) se 

refere a uma forma de causalidade que não pode ser explorada no domínio da natureza. 

Por isso, não podemos conhecer a liberdade do ponto de vista científico. 

Em várias partes do texto, Kant argumenta que a ideia de liberdade não pode 

ser explicada81 e nem entendida, isso no sentido de dizer que somente são possíveis as 

explicações para objetos que podem ser ofertados em uma possível experiência. Ao 

mencionar o termo “explicação” o filósofo está se referindo a “explicação científica”; 

enquanto a mesma possui objetos empíricos, ou seja, que aparecem no tempo e no espaço, 

a liberdade, ao contrário, não pode ser explicada do ponto de vista da natureza. Da mesma 

forma que não podemos explicá-la do ponto de vista natural, também não podemos 

explicar a possibilidade do interesse82 pela moralidade.  

Para que um ser de razão e de sensibilidade, enquanto afetado pelos sentidos 

“[..] queira aquilo que só a razão lhe prescreve como dever, é preciso sem dúvida [de] 

uma faculdade da razão que inspire um sentimento de prazer ou satisfação no 

cumprimento do dever [..]”. (KANT, 2008a, p. 117). O filósofo confirma que é 

“totalmente impossível” compreender a priori essa ideia a que ele denomina como 

sentimento moral (interesse prático). Em concordância a essa afirmativa, o mesmo nos 

revela: “[...] é-nos totalmente impossível a nós homens explicar como e por que nos 

interessa a universalidade da máxima como lei, e, portanto, a moralidade”. (KANT, 

2008a, p. 118). Apesar da sua impossibilidade de explicação, o que nos resta saber, é que 

                                                           
81 KANT, 2008a, p. 116. 
82 Em nota afirma Kant: “ Interesse é aquilo por que a razão se torna prática, isto é, se torna em causa 

determinante da vontade. Por isso, se diz só de um ser racional que ele toma interesse por qualquer coisa; 

as criaturas irracionais sentem apenas impulsos sensíveis. A razão só toma um interesse imediato na ação 

quando a validade universal da máxima desta ação é princípio suficiente de determinação da vontade. Só 

um tal interesse é puro”. Ibid., p. 117. 
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a mesma deve-nos interessar pelo fato de ser válida para nós como seres humanos, uma 

vez que, surgiu da nossa vontade como inteligência, isto é, do nosso eu83. 

Nesse sentido, se há possibilidade de existência da moralidade no ponto de 

vista fenomênico, também há no campo numênico; a dificuldade se encontra em perceber 

como esses dois mundos se relacionam. Ao perceber a relevância da questão, Kant 

argumenta: “[...] Por isso ela [razão] busca sem descanso o incondicionado-necessário e 

vê-se forçada a admiti-lo, sem meio algum de o tornar concebível a si mesma; feliz 

bastante quando pode achar já só o conceito que se compadece com este pressuposto”. 

(KANT, 2008a, p. 121). Dessa maneira, ordena que solicitemos uma condição que 

ultrapasse os limites do conhecimento humano84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Pelo fato do homem não vir dotado logo de um instinto (espécie de razão) que se responsabilize por todos 

os cuidados necessários a ele, assim como é no caso dos animais, é que o homem irá ter de construir por si 

mesmo o projeto de sua conduta, pois desde cedo “[...] tem necessidade de sua própria razão. Entretanto, 

por ele não ter a capacidade de o realizar, mas vir ao mundo em estado bruto, outros devem fazê-lo por 

ele”. Nesse momento entra a educação com o papel fundamental de conduzir o mesmo a moralidade. 

Lembrando que esse caminho moral possui algumas “exigências”, como é o caso dos pressupostos morais. 

KANT, 2004, p. 12.  
84 SEDGWICK, 2017, p. 291. 
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3 CONSTRUÇÃO DO HOMEM MORAL 

   

A filosofia kantiana foi e continua sendo um componente de grande valia ao 

que compete a concepção de homem, considerando que foi por meio dessa filosofia que 

se incorporou a mudança de um pensamento antigo na era moderna.  

Após o surgimento desse novo pensamento, o homem ganha lugar de 

destaque, e o que antes era só um elemento do todo, agora é visto na ordem da 

subjetividade, onde esse, contribui diretamente na construção das coisas ao seu redor. 

Antes o homem só contemplava o curso do mundo, a partir da modernidade passa a ser 

elemento chave, passa a ser figura colaboradora ao que diz respeito a construção do 

progresso.  

Dessa maneira, percebemos que é a partir de Kant que uma nova mentalidade 

passa a ser instaurada, observemos: no campo da moralidade o filósofo funda uma moral 

autônoma, no da liberdade a concebe como um postulado, no da história como teleologia, 

ligada diretamente ao progresso da humanidade como culturalmente civilizada, na 

concepção de Deus como uma exigência, e no campo da religião como uma forma de 

racionalidade85. 

Compreendendo a ligação desses três principais conceitos história, cultura e 

religião é que iremos dissertar um pouco sobre cada um tentando explicar de forma 

sucinta a relação que os mesmos possuem entre si, procurando demonstrar como isso 

ocorre em relação a construção do homem moral. 

 

3.1 Moral e História 

Resolvemos começar com a história86 por acreditar que a mesma irá 

integralizar os outros dois conceitos, pois acreditamos que unidos (esses conceitos) fazem 

parte de um todo, e, esse todo acontece em um campo de atuação, que nesse caso é a 

                                                           
85 SCIACCA, Michele Federico. O problema da educação: na história do pensamento filosófico e 

pedagógico. Volume II. São Paulo: Editora HERDER, 1966, p. 14. 
86 “[...] história pode ser dividida em duas grandes subespécies, a primeira indicando uma forma de saber, 

a segunda um padrão de informação sobre os eventos da história natural e humana. No que se refere à 

primeira, Kant adota a distinção wolffiana entre conhecimento "racional" e conhecimento "histórico" [...]. 

Nas palavras da CRP, "o conhecimento histórico é cognitio ex datis e o racional cognitio ex principiis" (A 

836/B 864). A segunda divisão principal do conceito de história em Kant envolve a filosofia da história ou 

a reelaboração da teodiceia tradicional [...]. A finalidade de tal relato é mostrar "que o que nos impressiona 

como fortuito e confuso nas ações de indivíduos pode ser reconhecido na história da espécie inteira como 

um desenvolvimento lento, mas em constante avanço das capacidades originais da humanidade". 

CAYGILL, 2000, p. 204.  
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história. Considerando que é através de um processo histórico que o homem é formado 

sob a perspectiva moral, devemos analisar esse processo observando a história em todas 

as suas perspectivas, como é o caso político, social etc. 

Pela história não ser “obra do acaso” é que a mesma deverá ser estimada87. A 

relevância da história está diretamente ligada ao fato da mesma funcionar como campo 

de atuação da realização de cada indivíduo, isto é, a mesma possibilita a realização do 

fim último do homem em algum momento de sua existência: “Todas as disposições 

naturais de uma criatura estão destinadas a um dia se desenvolver completamente e 

conforme um fim”. (KANT, 2016b, p. 05). Dessa maneira, observamos o interesse 

kantiano em trabalhar a história em sua ampla dimensão88.  

Ao analisarmos a história como comumente fazemos, entendemos que o 

tempo presente com seus valores e complexidades é resultado do empenho e dedicação 

dos seus antecessores. Assim, vale-nos lembrar que é necessário conhecer o passado para 

se pensar num futuro promissor, pois somente reconhecendo os “erros” do passado com 

suas soluções deficientes é que poderemos pensar num futuro próspero almejando a 

correção dos mesmos. Em contrapartida, a filosofia kantiana compreende a história como 

algo superior, algo a mais que uma “simples” ciência descritiva89.   

Kant não se preocupa em expor uma história que se apresente como uma 

sequência cronológica dos fatos90, mas se interessa em demonstrar uma história a priori 

da filosofia, pois ao escrever a história da humanidade baseando-se em fundamentos 

filosóficos o mesmo está concebendo-a como história do mundo91: “Escrever a história 

                                                           
87 TERRA, Ricardo. A política tensa: ideia e realidade na filosofia da história de Kant. São Paulo: Editora 

Iluminuras Ltda, 1995, p. 156-171. 
88 “A filosofia da história de Kant tem sido objeto de muitos mal-entendidos, talvez motivados pelo fato de 

os textos de Kant sobre ela serem apenas alguns opúsculos publicados nos jornais, caracterizados por alguns 

como textos de ocasião [...]. Mas um estudo mais exato nos mostra, primeiro, que esses opúsculos estão em 

conexão sistemática com sua filosofia crítica [...]”. HERRERO, 1991, p. 09.  
89 Explica Galeffi: “[...] Kant não hesita em julgar com desprezo a historiografia do seu tempo que se 

limitava geralmente a uma erudição biográfica tendo como finalidade a narração dos gestos dos príncipes 

e das vicissitudes exteriores dos povos”. GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 259. 
90 O filósofo afirma: “Uma história do primeiro desenvolvimento da liberdade com base nas disposições 

originárias próprias à natureza humana é, portanto, diferente da história do progresso da liberdade, fundada 

apenas em documentos”. KANT, Immanuel. Começo conjectural da história humana. Tradução de 

Edmilson Menezes. São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 14. 
91 Segundo Terra: “Kant distingue claramente a “história (Historie) propriamente dita, composta apenas 

empiricamente” da “história do mundo (Weltgeschichte), que de certo modo tem um fio condutor a priori”. 

A filosofia da história, a Weltgeschichte (história do mundo), não é composta pelo acúmulo de fatos [...] 

não consiste na comparação dos costumes dos povos [...]. A filosofia da história busca e afirma um sentido 

para o devir. Ela é o projeto de “redigir uma história” (Geschichte) segundo uma ideia de como deveria ser 

o curso do mundo, se ele fosse adequado a certo fins racionais”. TERRA, Ricardo Ribeiro. Algumas 

questões sobre a filosofia da história em Kant. In KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de 
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do gênero humano [...] salienta a universalidade do conceito de homem e legitima a 

universalidade dos direitos naturais relativos a ele”. (KANT, 2010, p. 08). 

Entre os anos de 1784 e 1786, Kant publica um conjunto de escritos sobre a 

história, dentre eles estão: Ideia de uma história universal de um ponto de vista 

cosmopolita (1784); Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? (1784); Apreciação 

da obra de Herder92: Ideias em vista de uma filosofia da história da humanidade (1785) 

e o Começo conjectural da história humana (1786)93. Assim, como em outros opúsculos, 

esses também foram escritos em forma de artigo; os mesmos demostram características 

semelhantes entre si, pois todos eles expressam o interesse de Kant pela história da 

humanidade baseando-se em fundamentos filosóficos94. 

Dessa forma, a compreensão kantiana de história é baseada na teleologia. 

Essa concepção revela um Kant interessado em conferir o fio condutor que guia a história 

humana à realização de seu fim último95. Essa realização advém de um sinuoso processo 

de gerações em busca do progresso. Essa progressão (teleológica) acontece naturalmente 

e independente das impressões dos indivíduos, pois na incessante busca de atender suas 

inclinações, os homens acabam utilizando suas capacidades cognitivas em atendimento a 

uma necessidade transcendental, cumprindo com o que Kant chama de plano da 

natureza96, nesse caso, a história é o lugar da realização desse plano:   

“Pode-se considerar a história da espécie humana, em seu conjunto, como a 

realização de um plano oculto da natureza para estabelecer uma constituição 

política perfeita interiormente e, quanto a este fim, exteriormente perfeito, 

                                                           
um ponto de vista cosmopolita. 4ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016b, p. 44. Cf. Também. 

Ibid., p. 19-22 (9ª proposição). 
92 Conforme Cassirer: “Dentre os fundadores modernos de uma filosofia da história, Herder teve a mais 

clara compreensão desse lado histórico. Suas obras apresentam-nos não apenas uma lembrança, mas uma 

ressureição do passado [...] apesar disso, foi o pioneiro de um novo ideal de verdade histórica. Sem ele, a 

obra de Ranke ou de Hegel não teria sido possível. Isso porque ele tinha o grande poder pessoal de reviver 

o passado, de conferir eloquência a todos os fragmentos e remanescentes da vida moral, religiosa e cultural 

do homem”. CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. 

Trad. Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005, p. 290.  Cf. Também. GALEFFI, 1986, 

p. 256-257. 
93 KANT, 2010, p. 07. Em referência a doutrina kantiana da história, Galeffi ressalta a importância de serem 

acrescentados outros trabalhos, como: Crítica da faculdade do juízo (1790), A paz perpétua (1795), 

Metafísica dos costumes (1797), O conflito das faculdades (1798). Cf. Também. GALEFFI, 1986, p. 258. 
94 “Uma história filosófica da humanidade pretende ser uma contribuição à história da civilização, ou seja, 

um elemento do progresso das ideias [...]”. Ibid., p. 08.   
95 MEIRELLES, Agostinho de Freitas. Crítica e história em Kant. Campinas, SP: Editora Phi, 2016, p. 

50. 
96 “Não depende tanto do que fazemos e do método segundo o qual devemos proceder para realizá-lo, mas 

sim do que a natureza humana fará em nós e conosco, para nos obrigar a seguir uma via à qual nós, por 

nossa conta, não nos sujeitaríamos facilmente. O progresso dependerá, em um primeiro momento, mais 

daquilo que a natureza humana forçará os homens a fazer do que de sua ação consciente”. TERRA, 2016, 

p. 48.  Cf. Também. KANT, 2010, p. 14.  
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como o único estado no qual a natureza pode desenvolver plenamente na 

humanidade, todas as suas disposições”. (KANT, 2016b, p. 17). 

 

Assim, observamos que a espécie humana enquanto realidade fenomênica faz 

parte da natureza viva97. Dessa maneira, a mesma não deve ser pensada de forma abstrata 

e sim real. Pois, ao ligar a ideia de homem natural a ideia de homem moral, constatamos 

que o filósofo as trabalha sob mediação histórica na perspectiva transcendental98. Deste 

modo, a representação da humanidade vista como uma coletividade histórica é coberta de 

um interesse prático, ou seja, é regida por exigência moral99.  

Nesse escopo, a filosofia da história de Kant apresenta uma possível 

dualidade entre natureza e liberdade100. Dessa dualidade surge a “possibilidade” de uma 

antinomia, isto é, antinomia da natureza livre (na qual orienta o homem por um plano que 

lhe é próprio), em relação ao homem como agente histórico livre. Essa “possível” 

antinomia seria solucionada ao reconhecer o lugar de uma natureza livre, concernida de 

modo que não lhe causasse embaraço ao reconhecer os deveres e as responsabilidades 

dos indivíduos. Assim seria alcançável à medida que a natureza se comportasse como 

uma espécie de “orientação representativa” do indivíduo, sobre o caminho e o propósito 

do seu agir101.  

Dessa maneira, entendemos que o indivíduo livre sente necessidade de 

refletir-se simbolicamente como algo que (necessariamente) precisa ser deliberado 

                                                           
97 MENEZES, Edmilson. Moral e vida civilizada: notas sobre a avaliação moderna de seus nexos. 

(Apêndice). In KANT, Immanuel. Começo conjectural da história humana. Trad. Edmilson Menezes. São 

Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 104.  
98 Quanto a este aspecto acentua Sciacca: “A transcendentalidade de Kant é, no fundo, potente sentido da 

subjetividade: domínio autônomo do homem sobre o mundo (ciência), autonomia da vontade (moral) e do 

desenvolvimento da humanidade (história) ”. SCIACCA, 1966, p. 15. 
99 “[...] essa natureza representada sob a legislação do imperativo categórico funcionaria como um ideal 

prático que possibilita ao sujeito adquirir uma perspectiva de mundo que seja correspondente com o ponto 

de vista moral”. KLEIN, Joel Thiago. Kant e a ideia de uma história universal. São Paulo: Edições 

Loyola, 2016, p. 54. Cf. Também. MENEZES, Edmilson, 2010, p. 104-105.     
100 Questão essa que já havia sido solucionada logo na primeira crítica (CRP), pautada na conclusão dos 

objetos conforme duas apresentações: o fenômeno e o noumenon. A respeito, Manfredo afirma: “No mundo 

dos fenômenos, reina a mais radial determinação, e, enquanto o homem é um ser fenomenal, ele submete-

se a essa causalidade. O homem, enquanto ser fenomenal, é determinado em sua ação, mas enquanto ser 

noumenal, isto é, do mundo inteligível, está para além de qualquer determinação causal-temporal”. 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e sociabilidade. São Paulo: Edições Loyola, 1993, p. 137. Cf. 

Também. CASSIRER, Ernst. Kant, vida y doctrina. Trad. Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1993, p. 95-96.  
101 Semelhante a função desempenhada pelo conceito de natureza na filosofia da história, seria o conceito 

de natureza inteligível na filosofia moral: “Ali o conceito de natureza inteligível serviria para pensar um 

mundo em que minhas máximas possam ser universalizadas”. KLEIN, 2016, p. 53.  



53 
 

conforme coordenadas espaciais, mas que no campo da filosofia da história102, seriam 

coordenadas espaço-temporais103. Essa assertiva é reforçada na nona proposição kantiana 

presente na Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita104.  

Assim, à medida que a história esclarece as disposições naturais do homem, 

isto é, à medida em que demonstra sua destinação, verificamos a possibilidade de ser 

concebida a priori. Compreendendo o homem como um ser egoísta e tendente ao mal, é 

que Kant afirma que o mesmo estaria sob condição vulnerável se a natureza não ousasse 

interferir nesse processo de conduta humana, tendo em vista que nem sempre o mesmo 

age sob o comando da razão, é necessário aqui uma espécie de “intervenção” na qual se 

utilizará até mesmo das especificidades mais improváveis do homem, tudo isso com o 

auxílio da educação e da disciplina, tendo em vista o alcance da sua finalidade105. 

Por sua condição efêmera e finita, é que o homem (sozinho) jamais se 

desenvolverá completamente106. No entanto, o desenvolvimento dessas disposições 

naturais poderá ocorrer na espécie, conforme afirma Kant: “No homem aquelas 

disposições naturais que estão voltadas para o uso de sua razão devem desenvolver-se 

completamente apenas na espécie e não no indivíduo”. (KANT, 2016b, p. 05). Desse 

modo, o filósofo afirma que o progresso da humanidade em direção ao seu fim último irá 

                                                           
102 “[...] a filosofia da história pode ser considerada a parte empírica da filosofia prática, pois ela procura 

mostrar como a experiência pode ser conformar com os princípios da filosofia prática, ou seja, procura 

responder ao problema da realização da moralidade na empiria. Concretizar essa unidade sistemática seria 

a função sistemática da filosofia da história. [...] a filosofia da história tem outra função prática, a de se 

servir como crítica da historiografia. A relação entre Geschichte e Historie não se dá agora como uma 

relação teórica de fundamentação de uma ciência [...], mas como um instrumento para uma crítica prático-

política”. RIEDEL, 1974, p. 10 apud KLEIN, 2016, p. 54. 
103 KLEIN, 2016, p. 54. 
104 KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Trad. Rodrigo 

Novaes e Ricardo R. Terra. 4ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016b, p. 19. A obra Ideia de 

uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, sempre que referenciada será abreviada pela sigla 

(IHU).  
105 Em consonância professa Kant: “[...] não atua sozinha de maneira instintiva, mas ao contrário, necessita 

de tentativas, exercícios e ensinamentos para progredir, aos poucos, de um grau de inteligência a outro”. 

Ibid., p. 05.  
106 Manfredo confirma essa assertiva ao elucidar: “Enquanto no reino animal cada indivíduo atinge, por si 

mesmo, a realização plena, no homem isto só ocorre na espécie. Embora o homem seja em princípio 

racional, só a humanidade, através de um progresso infinito de gerações, se elevaria de fato ao plano da 

racionalidade”. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A filosofia na crise da modernidade. 2ª ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 1995, p. 25. O desenvolvimento das disposições racionais do homem só pode ser realizado 

completamente na espécie porque a razão não atua de maneira instintiva assim como ocorre nos animais, 

ela (razão) precisa ser cultivada e apenas sob a perspectiva de uma série de gerações esta tarefa pode ser 

realizável. Dessa maneira, a ideia de história se põe como um “fio condutor” permitindo organização das 

ações humanas ao longo de uma série de gerações. Cf. Também. NADAI, Bruno. Teleologia e história em 

Kant: a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. 2006. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, 2006, p. 71.  

https://www.dicio.com.br/especificidade/
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acontecer de maneira gradativa, onde cada geração é responsável por uma etapa desse 

processo, sendo necessárias várias gerações para que a mesma se torne culturalmente 

civilizada. A respeito, professa Kant: “[...] necessita de uma série de gerações que 

transmitam umas às outras as suas luzes para finalmente conduzir, em nossa espécie, o 

germe da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado a seu 

propósito”. (KANT, 2016b, p. 06).  

Enquanto que as coisas funcionam mecanicamente, o homem “funciona” a 

base de normas. Pois, ele é o único ser dotado das capacidades: razão e entendimento107, 

por esse motivo é posto na condição de fim último da natureza. Consecutivamente, Kant 

institui “modos” por quais o homem poderá se valer para alcançar seu objetivo, são eles: 

o uso das aptidões ou habilidades, ou, ordenar-se conforme o dever que abrange o 

imperativo categórico108.  

Dessa maneira, notemos que enquanto o uso das habilidades direciona o 

homem a um fim relativo, ou seja, a felicidade sob o domínio sensível, o uso do dever, 

em contrapartida, guia a humanidade à cultura109.  

 

 

3.2 Moral e Cultura 

Ao identificar a cultura como fim último110, Kant almeja que a mesma, seja 

aceita de maneira que nela, esteja compreendida toda a felicidade possível. Pois, enquanto 

a felicidade for desejada como fim absoluto aqui na terra111 (apenas no campo da 

sensibilidade), o homem não será capaz de tornar-se fim terminal a sua própria existência, 

                                                           
107 A respeito do homem, Kant professa: “[...] única criatura racional sobre a terra”. KANT, 2016b, p. 05. 

Em outro momento, considera como: “único ser na terra que possui entendimento”. KANT, Immanuel. 

Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Rohden e Antônio Marques. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2016c, p. 306. Essa obra Crítica da Faculdade do Juízo sempre que mencionada receberá a 

seguinte abreviação (CFJ). 
108 Conforme Nodari: “[...] uma vez que o sujeito agente não é um ser puramente racional e não quer sempre 

o bem, o imperativo categórico deve ser possível e deve ser uma sentença sintética a priori, a fim de que o 

sujeito agente queira sempre o bem”. NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o conceito de 

liberdade em Kant. Caxias do Sul: Educs, 2009, p. 361. 
109 VAZ, Henrique C. de Lima. Ética e cultura. 4ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 13. 
110 Kant destaca: “A produção da aptidão de um ser racional para fins desejados em geral (por conseguinte 

na sua liberdade) é a cultura. Por isso, só a cultura pode ser último fim, o qual se tem razão de atribuir à 

natureza a respeito do gênero humano”. KANT, 2016c, p. 307. 
111 O argumento kantiano se vale da assertiva de que a felicidade não pode ser fim último da natureza, pois 

a mesma enquanto ideia do próprio homem, é relativa e diferente. Cada homem tem seu “próprio conceito 

de felicidade” e nunca está satisfeito com aquilo que já alcançou, assim busca incessantemente atender esse 

desejo. Ao passo de querer se “satisfazer” com sua própria felicidade, o homem acaba projetando e 

modificando essa ideia à maneira que melhor lhe convém. HERRERO, 1991, p. 62. Observemos a defesa 

desse argumento em sua segunda crítica CRPr. Cf. Também. KANT, 2016a, p. 58. 
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em concordância o filósofo afirma: “[...] se ele a fizer seu fim absoluto, o torna incapaz 

de colocar um fim terminal à sua própria existência [...]”. (KANT, 2016c, p. 307).  

 

Kant é enfático ao declarar que nem toda cultura se apresenta de forma 

satisfatória na condição de fim último da natureza. Por essa razão, o filósofo faz a 

distinção de cultura da habilidade e cultura da disciplina. Embora a cultura da 

habilidade seja a preferida como condição subjetiva da aptidão na promoção dos fins em 

geral, a mesma não é suficiente para promover à vontade112. Ao que se refere a cultura 

da disciplina o filósofo a define como uma cultura “libertadora”, pois é por meio da 

mesma que o homem é liberto da vontade em relação ao despotismo dos desejos.  

 

Desejos esses, que o prende cada vez mais a certas coisas da natureza; pois, 

enquanto o homem se encontra nessa condição, ou seja, sob o domínio dos impulsos e 

das inclinações, mais ele se torna submisso a elas. Esse desejo desmesurado do homem 

inviabiliza sua ação de instituir metas, por essa razão, é que se impõe uma disciplina 

especial como quesito fundamental dessa atividade, essa é a cultura da disciplina. A 

mesma é negativa sob o aspecto de tentar “inibir”, ou, pelo menos de “reduzir” os 

estímulos rudes e a impetuosidade das inclinações113. Confirma Kant: 

 

“[...] não é de ignorar o fim da natureza, que consiste em cada vez mais se 

sobrepor à grosseria e brutalidade daquelas tendências que em nós pertencem 

mais à animalidade e mais se opõem à formação da nossa destinação mais 

elevada (as inclinações para o gozo), para dar lugar ao desenvolvimento da 

humanidade”. (KANT, 2016c, p. 309). 

 

Portanto, observamos que a natureza trabalha objetivando alcançar seu fim, 

pois o homem enquanto ser de racionalidade deve sempre optar por “boas escolhas”, no 

entanto, isso não acontece frequentemente, pois sendo ele também um ser de 

características animalescas, sofre com os impulsos carnais, carecendo assim, de uma 

disciplina que o ajude a alcançar seu fim.  

 

Dessa maneira, precisamos cultivar no mesmo as artes e as ciências, 

considerando-as positivamente, pois se as mesmas não conseguirem torná-lo moral, pelo 

                                                           
112 Essa para ser livre tem de entender o aspecto na qual a mesma é trabalhada na CRPr, para que assim, 

possa ser deliberado o fim da cultura com o fim último da natureza. KANT, 2016a, p. 51-56. 
113 HERRERO, 1991, p. 63.  



56 
 

menos irão conduzi-lo a civilidade. Nessa perspectiva o homem será preparado para “um 

domínio, no qual só a razão deve mandar”. (KANT, 2016c, p. 310). Assim, entendemos 

que a cultura é fim último da natureza conforme ela fomenta no homem a aptidão de se 

propor fins114.   

Essa (cultura)115 possui um fim condicionado, o homem, por sua vez, tem em 

si o fim de sua existência, pois é incondicionado, dessa forma, constatamos que a cultura 

por si mesma, não poderá ser esse fim, no entanto, a mesma auxiliará o homem nesse 

processo. 

Percebemos um suposto “paradoxo” no modo que a natureza efetua seu plano 

(referente ao homem), pois a mesma se utiliza das inclinações mais contraditórias do 

indivíduo, no entanto, essa defende sua postura, demonstrando que essas inclinações são 

necessárias no plano natural. Kant declara: “O meio de que a natureza se serve para 

realizar o desenvolvimento de todas as suas disposições é o antagonismo delas [...]”. 

(KANT, 2016b, p. 08).  

 

Esse suposto “paradoxo” desaparece à medida em que o filósofo trabalha as 

disposições naturais do indivíduo como algo dado de um criador sábio116. O filósofo 

acredita que são esses impulsos naturais nos quais conduzem a insociabilidade do homem 

que servem, ao mesmo tempo, como mola propulsora do desenvolvimento do mesmo117. 

Analisemos a seguinte passagem: 

                                                           
114 De acordo com Ternay: o lugar real do homem neste mundo depende de sua decisão, essa deve ser livre, 

uma vez que, marca a configuração do sistema dos fins. Se o homem quer e se faz livre como fim absoluto 

e último, ele é também fim último do mundo que é seu. Assim: “o mundo é ordenado em vista do homem, 

tal como em vista do seu fim último, quando ele se torna o mundo da cultura, visando a disciplina que torna 

o homem apto a todos os tipos de fins. Mas, a organização política e o direito são necessários para que isso 

possa realizar-se. Dito de outra maneira, o mundo que recebe o seu estatuto da decisão livre do homem, é 

o mundo da cultura. Por esta razão, não se trata primeiro do mundo do bem-estar ou da felicidade, mas de 

um mundo que resiste ao homem, que o conduz a reerguer-se, a ser criativo, a ser capaz de todos os fins”. 

TERNAY, Henri de. Uma leitura da Filosofia do direito de Kant a partir da crítica da faculdade de 

julgar. In MARQUES et al. O que nos faz pensar: cadernos do departamento de filosofia da PUC. Rio de 

Janeiro: PUC, 1995, p. 31.  
115 NADAI, Bruno. Progresso e moral na filosofia da história de Kant. 2011. 306 f. Tese (Doutorado em 

Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011, p. 65-68.  
116 Observamos a defesa do argumento em sua quarta proposição presente na IHU. KANT, 2016b, p. 8-10. 

Cf. Também. Id., 2008b, p. 152-156; Id., 2013b, p. 566-569. A partir de sua terceira crítica (CFJ), o filósofo 

recua em relação a sua afirmação de um único criador do mundo, sábio e todo poderoso, e passa a usar uma 

linguagem mais rigorista: “[...] enquanto estiverem seguindo a máxima teleológica, vocês cometeriam uma 

impostura ao visar uma divindade o objeto em ideia que lhes é “cosmologicamente” útil. De fato, mesmo 

se se trata somente de admitir (e não de pôr) uma causa suprema [...]”. LEBRUN, Gérad. Sobre Kant. 

Trad. José Oscar A. Marques; Maria Regina A. C da Rocha; Rubens Rodrigues T. Filho. São Paulo: 

Iluminuras, 2010, p. 85. 
117 TERRA, 1995, p. 173-174. 
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O homem tem uma inclinação para associar-se porque se sente mais como 

homem num tal estado, pelo desenvolvimento de suas disposições naturais. 

Mas, ele também tem uma forte tendência a separar-se (isolar-se), porque 

encontra em si ao mesmo tempo uma qualidade insociável que o leva a querer 

conduzir tudo simplesmente em seu proveito [...]. (KANT, 2016b, p. 08). 
 

O homem enquanto individualista e egoísta acredita se bastar. Essas 

características enquanto pertencentes a natureza animal do mesmo, estorvam a relação 

dele com os demais. Em contraposição, a natureza humana possui uma forte tendência a 

viver em coletividade. É a partir dessa divergência que surge um momento mais especial 

e evoluído, que conforme Kant, transportá-lo-á da “rudeza à cultura”. Afirma o filósofo: 

“[...] pode transformar, com o tempo, as toscas disposições naturais para o discernimento 

moral em princípios práticos determinados e assim [...] transformar um acordo extorquido 

patologicamente para uma sociedade em um todo moral”. (KANT, 2016b, p. 09).  

O filósofo sustenta que o propósito da natureza ao utilizar-se do antagonismo 

presente no homem é o de preparar um momento superior, ou seja, aquilo que Kant 

reconhece como sociedade civil. O filósofo a interpreta como uma instância que 

possibilita a manutenção da liberdade do indivíduo, igualmente com a liberdade dos 

demais118. 

 “[...] a condição formal, sob a qual somente a natureza pode alcançar esta sua 

intenção última, é aquela constituição na relação dos homens entre si, onde ao 

prejuízo recíproco da liberdade em conflito se opõe um poder conforme leis 

num todo que se chama sociedade civil, pois somente nela pode ter lugar o 

maior desenvolvimento das disposições naturais”. (KANT, 2016c, p. 308). 

 

Dessa maneira, observamos que somente na sociedade civil as disposições 

naturais poderão ser desenvolvidas completamente119. Através de um fio condutor, nesse 

caso, o direito120, é que Kant vai identificar o conjunto das ações humanas em sua história 

ligados a um propósito da natureza. Sob a perspectiva racional do direito é que a união 

das ações humanas se revela como a história do aperfeiçoamento da constituição política 

a caminho da execução efetiva das disposições humanas121.  Desse modo, notamos que:  

                                                           
118 Na CRP percebemos uma boa prescrição de como compreender a ideia de constituição política perfeita 

presente na IHU; o filósofo a define como a constituição que “[...] tenha por finalidade a máxima liberdade 

humana, segundo leis que permitam que a liberdade de cada um possa coexistir com a de todos os outros 

[...]”. KANT, 2013b, p. 310. 
119 Segundo Herrero, a natureza garante a realização do Soberano Bem político, isto é, fim que a razão 

prescreve como dever incondicional. Essa garantia, segundo o autor é “[...] a natureza concebida 

teleologicamente, isto é, que tende irresistivelmente na direção do fim. Esse é o fim das disposições naturais 

do homem que [...] só alcançará seu pleno desenvolvimento no estado jurídico. E é precisamente esse fim 

que serve de fio condutor para compreendermos a história das ações humanas [...]”. HERRERO, 1991, p. 

134.  
120 KANT, 2013a, p. 20.  
121 NADAI, 2006, p. 98. 
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“[...] é preciso sair do estado de natureza, em que cada um age como que lhe 

vem à cabeça, e unir-se com todos os demais (com os quais não pode evitar 

entrar em relação recíproca) para submeter-se a uma coerção externa 

legalmente pública; ingressar em um estado, portanto, onde aquilo que deve 

ser reconhecido como o seu seja legalmente determinado a cada um e atribuído 

por um poder suficiente que não seja o seu, mas sim um poder exterior. [...] ele 

deve ingressar antes de qualquer coisa, em um estado civil”. (KANT, 2013a, 

p. 118). 

 

Dessa maneira, notamos que há uma necessidade de o homem sair do seu 

estado de natureza, buscando superar aquilo que o embaraça em direção ao progresso do 

seu aperfeiçoamento. Pois, a perfeição pertencente ao ser humano não pode ser outra 

coisa, senão o “cultivo de suas faculdades ou disposições naturais”122. Logo, notamos que 

as inclinações humanas não admitem a convivência dos homens por muito tempo em um 

estado de “liberdade selvagem”123, nesse momento, os mesmos se sentem forçados 

(através de uma necessidade que lhes é própria) a instituir uma constituição conforme 

leis124.  

Apesar de identificar essa necessidade de uma constituição civil como algo 

valoroso, Kant vê também dificuldades que a mesma apresenta. O filósofo afirma em sua 

quinta proposição presente na IHU, que a constituição de uma sociedade civil não é uma 

tarefa fácil, longe disso, nas palavras do mesmo, esse é o maior problema da espécie 

humana, cuja solução a natureza a obriga alcançar125. Assim, alcançar uma sociedade civil 

que conduza o direito de maneira universal126 demanda muito esforço e dedicação do 

homem, onde o mesmo precisa superar suas tendências animalescas127. Kant é enfático 

ao afirmar que os homens obterão êxito somente mediante o cultivo da razão. 

 

                                                           
122 Dentre as disposições naturais ou faculdades, Kant destaca o entendimento como sendo o supremo 

desses. Ainda a respeito da perfeição do ser humano, o filósofo afirma que é dever do mesmo esforçar-se 

para sair da rudeza de sua natureza (animalidade), para o estado de humanidade, ou seja, aquele que ele 

mesmo é capaz de propor fins. Também é dever do ser humano elevar o cultivo de sua vontade até a mais 

pura intenção virtuosa onde a lei se torna móbil de suas ações. KANT, 2013a, p. 198. 
123 FARIA, Maria do Carmo Bettencourt de. Direito e ética: Aristóteles, Hobbes, Kant. São Paulo: Paulus, 

2007, p. 141-142.  
124 LEBRUN, 2010, p. 90-91. 
125 Em consonância, destacamos a seguinte definição: “[...] a formação do Estado é possível mesmo para 

um povo de demônios, isto é, no que nos interessa, mesmo que a malignidade seja a determinação de um 

certo grupo de homens. Isto implica admitir um mecanismo especial cuja força é suficiente para atravessar 

a malignidade e obrigá-la a um resultado contrário à sua vontade. [...] o fim que visa o agir moral é a 

constituição do reino dos fins; o reino dos fins na perspectiva do homem, ou seja, enquanto humanidade, 

não é senão uma constituição civil perfeita, isto é, uma comunidade em que as leis exteriores da liberdade 

são seguidas por acatamento interior de seus membros”. ZINGANO, 1989, p. 244. 
126 Nas palavras de Zingano, administrar universalmente o direito é o mesmo que “acatar subjetivamente 

o que é objetivamente reconhecido na lei”. Ibid. Cf. Também. KANT, 2016b, p. 10.  
127 Kant reitera o que havia dito anteriormente em sua terceira proposição presente na obra IHU.  
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Observamos que pela condição de ambicionar tudo em proveito próprio é que 

o homem será impelido a permanecer opostamente aos seus semelhantes, no entanto, essa 

oposição irá guiá-lo na direção do desenvolvimento dos seus talentos, é uma espécie de 

insociabilidade, que quando regulada pela disciplina, será responsável por produzir a 

cultura e a sociabilidade. Em outras palavras, podemos dizer que é uma insociabilidade 

produzindo uma sociabilidade128. Conforme Kant:  

 

Toda cultura e toda arte que ornamentam a humanidade, a mais bela ordem 

social são frutos da insociabilidade, que por si mesma é obrigada a se 

disciplinar e, assim, por meio de um artifício imposto, a desenvolver 

completamente os germes da natureza. (KANT, 2016b, p. 11).  

 

 

A insociabilidade presente no homem sentirá uma forte necessidade de sair 

desse estágio; o homem é então “forçado” por sua natureza a constituir uma sociedade 

conforme leis. Assim notamos que mediante a constituição de uma sociedade civil, as 

inclinações que anteriormente eram vistas como egoístas (pertencentes a humanidade), 

agora são submetidas a um “controle” conforme leis. Essas passam então a produzir 

melhores resultados, pois o que antes conduzia a humanidade a miséria, agora caminha a 

passos largos em direção ao progresso.  

 

Apesar de ser bastante cobiçada, a criação de uma constituição civil traz 

consigo algumas dificuldades, como é o caso do homem, que enquanto convive com os 

demais, tende a abusar da sua própria liberdade. Dessa maneira, o homem tem que 

reconhecer a validade de uma constituição que limite não só a liberdade dos demais da 

sua espécie, mas também a sua própria liberdade129.  

 

Como solução, Kant oferece a ideia de um senhor que ponha limites à vontade 

desmesurada do homem pela liberdade, obrigando-o, dessa maneira, a obedecer à lei 

expressa na constituição. Afirma o filósofo: “O homem é um animal que, quando vive 

entre outros de sua espécie [...] tem necessidade de um senhor que quebre sua vontade 

particular e o obrigue a obedecer à vontade universalmente válida, de modo que todos 

possam ser livres”. (KANT, 2016b, p. 11). 

 

                                                           
128 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Trad. André Duarte. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 1994. p. 54. 
129 KANT, 2016b, p. 11.  
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A dificuldade agora se concentra em achar esse senhor (justo) entre os 

homens, visto que os mesmos são seres extremamente egoístas e inclinados a sua própria 

liberdade, dessa maneira, constatamos que o máximo que iremos alcançar em relação a 

esse propósito é o de uma aproximação a essa ideia130. Pois, como alcançar a justiça em 

alguém que não é justo por si mesmo? Kant defende seu ponto de vista ao afirmar que 

essa tarefa é impossível, pois: “de uma madeira tão retorcida, da qual o homem é feito, 

não se pode fazer nada reto”. (KANT, 2016b, p. 12).   

 

Esse problema presente na sexta proposição da IHU é o mais difícil de ser 

resolvido (achar um homem justo), porque sua solução depende da conversão do coração 

humano, e esse é marcado pelo mal radical131. O homem carece de um senhor que seja 

semelhante a ele, pois não há mais deuses intervindo por ele, uma vez que a religião é 

agora a sagração da razão prática, ou, manifestação histórica da relação social livre de sua 

racionalidade, desconsiderada desse ponto de vista como manifestação132.  

 

Assim, ainda que considerássemos a possibilidade da existência de um 

homem dotado de uma boa vontade, essa não seria ainda a solução, pois a moralidade não 

pode ser identificada por uma manifestação de um santo na terra, mas sim, como 

constituição de uma sociedade racional. Assim a esperança de um homem justo dentre os 

demais é falível tendo em vista que todos os homens são afetados sensivelmente133.  

 

É preciso entendermos aqui como o mal radical134 se apresenta. O referido 

não é apenas limitado ao campo da religião135, ao contrário, resulta da vontade geral do 

agir humano, correspondendo ao princípio do querer do homem, tal como ele se enxerga 

no mundo, ou seja, o mal radical é a instância usada por Kant para a explicação do uso de 

                                                           
130 A complexidade dessa tarefa, dá-se por não conseguir atender a pelo menos três condições básicas 

exigidas no cumprimento da mesma, são elas: a exigência de conceitos exatos da natureza de uma 

constituição possível; possuir uma grande experiência adquirida através de conhecimentos do mundo e, 

acima de tudo, possuir uma vontade predisposta a aceitar essa constituição. Assim, entendemos a 

dificuldade da realização da proposta kantiana. KANT, 2016b, p. 12.  
131 Assunto que será melhor abordado logo mais à frente dessa presente dissertação. 
132 Em conformidade Kant assegura: “se o homem pode e deve, como membro do todo, isto é, da espécie, 

admirar e estimar a sabedoria presente num plano da natureza, ele não pode, como indivíduo, imputar à 

providência a responsabilidade do mal. Com a liberdade, o homem adquire a responsabilidade sobre seus 

atos e o poder de combater o mal [...]”. Id., 2010, p. 35.  
133 ZINGANO, 1989, p. 245. 
134 KANT, Immanuel. A religião nos limites da simples razão. Trad. Artur Morão. 1ª ed. Lisboa: Edições 

70, 2008c, p. 38-44. A obra sempre que referida será abreviada da seguinte maneira (RLSR).  
135 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 11-12. 
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um mecanismo natural responsável por garantir à humanidade um progresso na esfera do 

agir136.  

O mecanismo natural em Kant não tem por ofício ceder sentido prático a 

ordenação teleológica, sua estrutura é outra137. O filósofo encontra a faculdade prática 

confusa em sua inabilidade. Nota-se então, que essa situação é estimulada por um preceito 

radical da vontade humana, isto é, a de atribuir todo fim exclusivamente à vontade própria 

(particular)138. Assim percebemos que quando o homem não escolhe agir em 

conformidade com a moral, o mesmo não está apenas sendo insensato, mas sim se 

utilizando de uma máxima má; essa decisão da vontade, de optar pelo mal, dá sentido ao 

constante querer do homem, estimulando-o a satisfação de alcançar certo objeto. 

Então, como alcançar uma constituição civil perfeita, ou pelo menos, 

aproximar-se dessa ideia, com os homens agindo somente em interesse próprio? 

Observamos aqui a astúcia da natureza ao utilizar-se dos seus artifícios para solucionar o 

respectivo problema, uma vez que, a mesma se serve da incompatibilidade entre os 

homens como meio de alcançar um estado de tranquilidade e segurança139.  

Assim será a guerra140 entre os Estados que irá promover um possível “estado 

de paz”. Observemos o argumento kantiano: 

“[...] por meio de guerras, por meio de seus excessivos e incessantes 

preparativos, por meio da miséria, advinda deles, que todo Estado finalmente 

deve padecer no seu interior, mesmo em tempo de paz, a natureza impele a 

tentativas inicialmente imperfeitas, mas finalmente, após tanta devastação e 

transtornos, e mesmo depois do esgotamento total de suas forças internas, 

conduz os Estados àquilo que a razão poderia ter-lhes dito sem tão tristes 

experiências, a saber: sair do Estado sem leis dos selvagens para entrar numa 

federação de nações em que todo Estado, mesmo o menor deles, pudesse 

                                                           
136 ZINGANO, 1989, p. 246.   
137 “O mecanismo de cultivo é natural, no sentido de não ser objeto de decisão, mas consequência de um 

determinado modo de ação: o antagonismo, a insociável sociabilidade. É resultado inevitável do encontro 

dos homens e os dirige para um lugar que não queriam, mas que não poderiam dispensar”. Ibid., p. 254.  
138 KANT, Immanuel. A paz perpétua: um projeto filosófico. Trad. Artur Morão. Covilhã: Universidade 

da Beira Interior, 2008d, p. 15. Cf. Também. OLIVEIRA, 1993, p. 131-134. 
139 Enquanto que a guerra é a marca da situação moral inexistente entre os homens, a razão, por outro lado, 

direciona-se a paz perpétua. Assim o tema de um mecanismo natural ganha maior atenção em Kant quando 

o mesmo passa a perceber a desordem e temer o caos: “Na teoria do céu, o caos, por maior que fosse, era 

mesmo assim ordenado; agora, a desordem indica um caos cujas repercussões na natureza humana estão 

longe de ser desprezíveis. Quanto maior for esta sensibilidade ao abissal, maior será a procura de um 

mecanismo que seja capaz de inverter esse afundamento no abismo da vontade humana”. Pela vontade 

humana sempre acolher o mal, isto é, por escolher o motivo da ação baseando-se em desejo próprio é que 

os homens irão se digladiar em guerras e males de todos os gêneros, gerando assim, um distanciamento da 

espécie, por outro lado, o globo terrestre é limitado e os homens estão fadados ao encontro, que pode ser 

adiável, mas nunca inexistente, e isto vem do empírico. ZINGANO, 1989, p. 253.  
140 “[...] a guerra é apenas o meio necessário e lamentável no estado de natureza (em que não existe nenhum 

tribunal que possa julgar, com a força do direito), para afirmar pela força o seu direito; na guerra, nenhuma 

das partes se pode declarar inimigo injusto (porque isso pressupõe já uma sentença judicial) ”. KANT, 

2008d, p. 08.  
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esperar sua segurança e direito não da própria força ou do próprio juízo legal, 

mas somente desta  grande confederação de nações”. (KANT, 2016b, p. 13).  

 

 

A partir do argumento kantiano presente na aludida citação, podemos 

perceber a guerra sob dois pontos de vista: o primeiro é que a guerra se apresenta de 

maneira negativa, uma vez que a mesma instiga os estados a atacarem uns aos outros, 

provocando a pobreza, destruição e a morte de muitos; o segundo é que essa mesma 

guerra, responsável por muitas destruições, agora é vista de maneira positiva, uma vez 

que, proporciona a “união” de culturas distintas, onde cada uma com sua particularidade 

contribui efetivamente no processo de conhecimento da outra, assim ambas ganham, pois 

a medida que colabora com o conhecimento da outra a mesma também absorve algo141. 

De certo modo, as guerras também produzem uma “união” entre os povos e uma 

conciliação entre os Estados, propiciando os tratados de paz, as assembleias e as 

confederações142. 

 

Considerando a maldade da natureza humana é que notamos a urgência de 

uma constituição civil que ponha ordem na humanidade, assim como falamos 

anteriormente. A constituição ideal para Kant é aquela fundada em princípios da liberdade 

em conformidade com os princípios da dependência de todos em relação a uma única 

legislação comum, segundo a lei da igualdade, essa é a constituição republicana143. O 

filósofo a descreve como uma constituição originariamente pura por ser procedente da 

fonte pura do direito. Essa constituição ganha admiração do filósofo por almejar a 

realização da paz perpétua144. 

Desse modo, ao afirmar que a história da espécie humana deve ser 

considerada como a realização de um plano oculto da natureza145 para o estabelecimento 

                                                           
141 ARENDT, 1994, p. 75.  
142 KANT, 200d, p. 16-19.  
143 O filósofo destaca que a constituição republicana é a única perfeitamente adequada ao direito dos 

homens, no entanto, essa é a mais complicada de instaurar, e mais ainda de preservar. A tarefa é tão difícil 

que é comparada a um Estado de anjos, pois só mesmo os anjos estariam capacitados a participar de uma 

constituição tão sublime. Em contrapartida, a natureza surge e age sobre o homem, pois a mesma entende 

que esse precisa de ajuda para vencer suas tendências egoístas. O homem a partir desse momento, entende 

que para sobreviver precisa se organizar, independente de ser um bom cidadão ou não, ele entende a 

necessidade de se organizar para sua própria manutenção. Ibid., p. 28.  
144 “[...] se pode utilizar a fim de coordenar o antagonismo das suas disposições pacíficas no seio de um 

povo e de modo tal que se obriguem mutuamente a submeter-se a leis coativas, suscitando assim o estado 

de paz em que as leis têm força”. Ibid., p. 29.  
145 Destaca Herrero: “A história filosófica é um ponto de vista que se orienta segundo a realização de um 

plano oculto da natureza. A inexorabilidade desse plano permite ver a história como a história do progresso 

na direção da constituição política perfeita”. HERRERO, 1991, p. 138. 
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de uma constituição política, Kant está defendendo que esse plano é utilizado pela 

natureza no intuito de ampliar as disposições da humanidade146, entretanto, considerando 

a pouca duração da vida humana, o filósofo observa a dificuldade de verificarmos esse 

fato empiricamente, o mesmo relata: “[...] este parece exigir tanto tempo para cumprir-se 

que [...] a pequena parte que a humanidade percorreu permite determinar somente de 

maneira muito incerta a forma de sua trajetória e a relação das partes com o todo [...]. 

(KANT, 2016b, p. 17).  

No entanto, esse fato não impede que essa seja uma realidade possível: “[...] 

traz a esperança de que, depois de várias revoluções e transformações, finalmente poderá 

ser realizado um Estado cosmopolita universal, no qual podem se desenvolver todas as 

disposições originais da espécie humana”. (KANT, 2016b, p. 19). Por acreditar nesse 

processo de revoluções e transformações vividos cada um à sua geração, é que Kant 

chama atenção para o progresso do mundo antigo no campo da história política e social147. 

O filósofo evidencia a superioridade da civilização romana em relação a civilização grega 

e sua influência sobre os bárbaros.   

Dessa forma, percebemos que a história poderá ser sempre melhor 

desenvolvida enquanto segue o curso de sua trajetória, à vista disso, percebemos que o 

mundo antigo fomentou expressivas contribuições ao mundo moderno, tornando-se agora 

esse superior àquele. 

Diante do que foi exposto, entendemos que a história é o lugar da realização 

de todas as capacidades presentes no homem, sejam elas no aspecto político, social ou 

moral. Kant entende a história da humanidade como uma história política, porque essa é 

resultado das ações das liberdades humanas unificadas pelo direito. Por ser resultado das 

ações humanas é que a mesma não poderá ser considerada sob o ponto de vista teórico, e 

sim prático. Pois, se a história fosse objeto de um conhecimento teórico, estaríamos sob 

a tutela das necessidades da natureza, e não sob a liberdade148.  

 

                                                           
146 “A vontade queria aniquilar todo outro, seu resultado foi um reconhecimento exterior na alteridade. 

Assim o homem, se bem que não um homem moralmente bom, é coagido a ser por isso um bom cidadão”. 

Dessa forma, notamos que: “no interior do encontro a que estão fadados, e que provém do estritamente 

empírico, os homens desenvolvem suas habilidades, sua disciplina, em fim cultivam-se. Esse cultivo tem 

sua fonte na busca de projeção, ânsia de dominação e cobiça, no entanto, sem o querer aproximam-se da 

Ilustração, vivem uma época mesmo de ilustração”. ZINGANO, 1989, p. 254. 
147 ARENDT, 1994, p. 60. 
148 HERRERO, 1991, p. 146.  
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Ao afirmar que a história é a ação livre do homem149, Kant não está negando 

aqui um sentido no curso dos acontecimentos. A história não fica à mercê do arbítrio do 

homem, mas sim, recebe uma justificação facultada pela natureza. Dessa maneira o 

filósofo é enfático ao reconhecer uma força oculta que atua sobre os homens, expressando 

o intento de uma providência150 sublime na qual assegura a execução do que foi 

estabelecido como dever.  

 

3.3 Moral e Religião 

Kant conseguiu engendrar uma filosofia da história política porque descobriu 

na natureza humana uma base que garantia o sentido das ações da humanidade, porém, 

esse sentido político era referente apenas a liberdade externa. Considerando a necessidade 

de realização também da liberdade interna é que o filósofo esclarece que a mesma deve 

ser executada na história, construindo assim um reino moral, o Soberano Bem, ou como 

considera Kant, um reino de Deus151.  

Dessa forma, identificamos que o Soberano Bem é objeto prescrito pela lei 

moral, mas para que se encontre nele possibilidade de existência, exige-se alguns 

postulados152, são eles: os postulados da existência de Deus e o da imortalidade da alma. 

Onde ambos são pertencentes a razão prática. O postulado da existência de Deus é 

necessário não por se apoiar em evidência, conhecimento ou outro móbil qualquer, mas 

porque sua fundamentação se baseia na razão prática e dessa forma Deus se torna objeto 

de crença153. 

                                                           
149 “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 liberdade interna do 

homem deve realizar-se também na história e tornar efetivo nela o reino da moralidade, ou reino de Deus”. 

HERRERO, 1991, p. 147.  
150 No mecanismo da natureza, a que o homem (como ser sensível) faz parte, manifesta-se uma forma na 

qual somos subordinados. Podemos compreendê-la como providência divina, e, a aceitamos como espécie 

de autoria do mundo. Enquanto situada no começo do mundo, essa (providência) recebe o nome de 

providência fundadora, já enquanto conservadora do curso da natureza sob leis universais de finalidade, é 

chamada de providência governante, em relação aos fins particulares, mas não previsíveis pelo homem e 

só cognoscíveis a partir do resultado, chamamos-lhe de providência diretora, e, por último e não menos 

importante, aquela que trata de alguns acontecimentos singulares, enquanto fins divinos não recebe o nome 

de providência e sim de disposição. KANT, 2008d, p. 23.  
151 Em consonância, Vaz declara: “[...] a motivação moral religiosa permanece, talvez, a mais universal das 

motivações que alimentam o agir ético”. VAZ, Henrique C. de Lima. Ética e Cultura. 4ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2004, p. 41. 
152 KANT, Immanuel. Progressos da metafísica. Trad. Artur Morão. Rio de Janeiro: Elfos, 1995, p. 66-

68. 
153 HERRERO, 1991, p. 70. 
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A existência da crença possibilita a relação do homem com o Soberano Bem. 

Vejamos, a crença é um modo de pensar moral, que não é devidamente estabelecida pela 

lei moral, mas que surge da atitude moral do homem. Assim, a crença é uma confiança 

na execução de um fim, cuja promoção é um dever154. Em outras palavras, a crença que 

aparece na filosofia kantiana é uma crença diferente da popularmente aceita, uma vez 

que, a crença na qual o filósofo se refere é uma “crença pura”, isto é, consiste em admitir 

o que é essencial para a execução do dever, pois o homem ciente de sua condição 

(imperfeita) se mostra “inapto” a tornar efetivo o Soberano Bem (comunitário).  

Assim, observamos nesse momento uma dificuldade, na qual identificaremos 

aqui como “desconformidade moral”, essa é caracteriza pelo fato do homem não se 

conformar com as leis impostas a ele. Essa desconformidade se apresenta como problema, 

pois para que o Soberano Bem seja alcançável faz-se necessário a conformidade da atitude 

do homem com as leis, tarefa que exige uma completa adequação da vontade a lei moral, 

ou seja, exige uma santidade, uma perfeição não ainda encontrada no homem. Dessa 

maneira, a consumação moral do homem, imposta pela lei moral, só é possível na forma 

de esperança155.  

Assim, cabe-nos a seguinte indagação: como transformar essa ideia em 

realidade possível? Nesse momento, atestamos a inserção do divino em complemento a 

essa realização. Vejamos, se por um lado, nos parece impossível a perfeição do homem, 

por outro, poderá ser encontrada no progresso que segue ao infinito. Esse (progresso) só 

é possível sob o pressuposto de uma existência que dure até o infinito, e, de uma 

personalidade do mesmo ser razoável identificada como imortalidade da alma156.  

Desse modo, entendemos que o progresso de realização da conformidade 

plena com a lei moral é característica da perfeição humana. O postulado da imortalidade 

da alma157 é inteiramente existencial, pois é nessa condição que a liberdade deve 

descobrir sua plenitude ao realizar o Soberano Bem no mundo, onde esse dever 

                                                           
154 KANT, 2016c, p. 355. 
155 HERRERO, 1991, p. 71. 
156 KANT, op. cit., p. 160.  
157 Mediante o postulado da imortalidade da alma é que a razão consegue compreender a possível existência 

de um mundo numênico muito adiante desta vida, mundo esse, que a justiça e a felicidade possam ser 

usufruíeis. PEREIRA, Davi Gadelha. O Conceito de Religião em Kant e o Problema Teleológico do 

Argumento Moral. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões) – Centro de Educação da 

Universidade Federal da Paraíba - concentração em Perspectivas histórico-filosóficas e literárias das 

religiões, Universidade Federal da Paraíba, 2016, p. 50. 
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incondicionado, tem de vencer todos os prováveis contratempos em busca de preservar 

sua dignidade absoluta. 

Após apresentarmos a possiblidade de resolução da “desconformidade moral” 

do homem em relação a lei moral, através do postulado da imortalidade da alma, nos 

deparamos com outra dificuldade, a saber, a da causalidade da moralidade, pois se o 

homem não tem como conhecer e julgar verdadeiramente sua ação, o mesmo não terá 

como saber se está realizando o Soberano Bem no mundo. No entanto, o postulado da 

existência de Deus apresenta-nos uma possível solução frente a esse problema, vejamos 

a resolução a seguir. 

O homem não conhece o íntimo de sua ação moral e dessa forma não pode 

produzir a felicidade como sua causa, em contrapartida, Deus conhece e isso é o bastante. 

Pois, nesse caso, a causalidade é concebida mediante o autor da natureza158. Dessa forma, 

constatamos que a relação entre moralidade e felicidade não é imediata, porém a ação 

moral possui “um nexo, embora não imediato, certamente mediato (por intermédio de um 

autor inteligível da natureza), e sem dúvida necessário, com a felicidade, enquanto efeito 

no mundo sensível [...]”. (KANT, 2016a, p. 153).  

À vista disso é que podemos perceber que a moral não é uma doutrina que 

nos ensina a maneira de obtermos a felicidade, mas sim nos revela como devemos nos 

tornar dignos da mesma159. Essa dignidade deve ser alcançada mediante um coração puro, 

sincero e executor de suas responsabilidades morais, e, não por ações empíricas, 

realizadas com a intenção de obter algum “louvor” (ganho) por meio da mesma.  

Partindo das considerações realizadas de toda esta argumentação kantiana, é 

que indubitavelmente notamos a passagem da moral à religião. Assim a lei moral é 

conduzida à religião mediante o conceito de Soberano Bem. A religião é compreendida 

por Kant como: 

“[...] conhecimento de todos os deveres como mandamentos divinos, não como 

sanções, isto é, decretos arbitrários, por si mesmos contingentes, de uma 

vontade alheia, mas como leis essenciais de cada vontade livre por si mesma, 

mas que têm, todavia, de ser considerados como mandamentos do ser supremo, 

porque só de uma vontade moralmente perfeita (santa e bondosa), e ao mesmo 

tempo também onipotente, podemos esperar alcançar o sumo bem que a lei 

moral torna para nós dever [...]”.(KANT, 2016a, p. 168).  

                                                           
158 HERRERO, 1991, p. 73. 
159 KANT, 2016a, p. 168.  
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Isto posto, compreendemos que é a lei moral que ordena fazer do Soberano 

Bem (ou Sumo Bem)160 o objeto último de toda sua conduta. Porém, só é possível 

executá-lo por meio de uma harmonia presente na “minha vontade”161 com a de um autor 

santo e bondoso162. Desse modo, constatamos que a religião163 em Kant desponta do 

conceito de Deus, no qual é oferecido pela razão à medida que é móvel ao nosso 

cumprimento do dever, isto é, à medida que cumprimos nossos deveres morais como 

motivados pelo entendimento desses deveres como mandamentos divinos. 

Quando o conceito de Deus é posto na moralidade kantiana, entendemos 

melhor a religião proposta pelo filósofo, na qual a ideia, ou mesmo, o conceito de uma 

divindade surge como um legislador moral, no qual age como força impulsora à espécie 

humana, em seu puro cumprimento do dever164. É como se todos os nossos deveres agora 

passassem a ser mandamentos divinos. 

Dessa maneira, a religião em Kant possui em sua esfera duas características 

relevantes, a primeira é a de um conceito puro, como é o caso do conceito de Deus, e a 

segunda possui uma característica universal. Enquanto que a primeira “impulsiona” o 

cumprimento dos deveres morais, a segunda é responsável por “instigar” a comunidade 

ao alcance de uma comunidade ética, isto é, como uma igreja invisível165. 

Nesse sentido, o conhecimento de Deus não pode ser dado empiricamente, no 

entanto, pode ser considerado como ideia, essa dada pela razão. Em consonância, 

vejamos: “A moral conduz [...] à religião, pela qual se estende, fora do homem, à ideia de 

um legislador moral poderoso, em cuja vontade é fim último (da criação do mundo) o que 

ao mesmo tempo pode e deve ser o fim último do homem”. (KANT, 2008c, p. 14).  

Assim, a moral estabelece uma ideia, ou seja, uma possibilidade de existência 

de um Ser, na qual a razão a reconhece como conceito. Dessa forma, o conceito de Deus 

pode ser considerado tanto como realidade ontológica como realidade numênica. 

Ontológica por estimular a moralidade, e numênica por ser considerado não somente 

                                                           
160 De acordo com algumas traduções dos textos kantianos, esse termo ora se apresenta como Sumo Bem 

(CRPr), ora como Soberano Bem (RLSR). A presente dissertação opta pelo segundo termo aqui empregado, 

pois acredita que faz melhor referência ao almejado estado moral. 
161 Vontade essa expressada pela liberdade, ou melhor, pelo livre arbítrio. 
162 KANT, 2016a, p. 168-169.  
163 Id., 2008c, p. 155.  
164 FARIA, 2007, p. 144-145. 
165 HERRERO, 1991, p. 101. 
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existente fora do homem, mas também necessário166. Em conformidade a essa proposição 

o filósofo declara: “As ideias de Deus e de futuro, graças aos fundamentos morais, 

recebem uma realidade não objetivamente teórica, mas simplesmente prática, [induzindo] 

a agir como se houvesse um outro mundo”. (KANT, 1995, p. 131). Assim sendo, 

entendemos que a “religião kantiana” em toda sua modalidade é direcionada a uma moral 

puramente prática. 

Em consonância ao que foi abordado, verificamos que o filósofo não tem 

como preocupação expor a ideia de um Deus criador, de um Deus pessoal que conduza 

seus súditos unicamente no plano espiritual, longe disso, seu interesse é demonstrar a 

ideia (ou conceito) de Deus como um postulado que faculte um fim plausível para toda 

ação praticada pela vontade; há aquelas (ações) que se apresentam em conformidade com 

a lei, ou seja, como vontade boa, e também há aquelas que se apresentam como más, uma 

vez que, essas são adotadas pelas máximas más, nesse caso, se opõem a lei moral.  

Assim, a ideia de Deus deve assegurar aos homens a admissão das máximas 

boas ao que cabe o cumprimento de seus deveres. Portanto, o homem deve sair do estado 

de natureza ético para se tornar membro de uma comunidade ética; enquanto que o 

primeiro é um estado de incessante assédio pelo mal, o segundo é considerado um ideal, 

ou seja, é o alcance do Bem Supremo Comunitário. Dessa forma “Toda espécie de seres 

racionais está objetivamente determinada, na ideia, a saber, ao fomento do Bem Supremo 

como Bem Comunitário”. (KANT, 2008c, p. 103). 

Dessa maneira, entendemos que é a partir da ideia de Deus (como um Ser 

Moral Superior) que podemos conceber uma comunidade ética na qual todos os homens 

devam estar unidos em busca de um mesmo fim: 

Portanto, só pode conceber-se como legislador supremo de uma comunidade 

ética um ser relativamente ao qual todos os verdadeiros deveres, portanto, 

também os éticos, se hão de representar ao mesmo tempo como mandamentos 

seus; o qual, por isso, deve igualmente ser um conhecedor dos corações, para 

penetrar no mais íntimo das disposições de ânimo de cada qual. [...] este é o 

conceito de Deus como soberano moral do mundo. (KANT, 2008c, p. 105). 

 

                                                           
166 Necessário não no sentido de ser imprescindível a moral, pois para Kant o homem sabe muito bem o 

que deve fazer ou como deve agir, e isso se dá independentemente de um ser superior, uma vez que, o 

homem deve prosseguir por sua vontade, acompanhado do seu livre-arbítrio em um plano moral. Essa 

necessidade se apresenta como uma força impulsora sobre os homens ao cumprimento de suas obrigações 

morais. 
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Assim, para que essa comunidade ética seja realidade possível, configura-se 

não somente a necessidade da união dos homens por um bem comum, como também da 

necessidade de uma figura legisladora, essa precisa ter em si as leis postas a todos da 

comunidade como suas, como pertencentes a si em seus princípios, e, de modo 

incondicionado, pois do contrário, as leis impostas por ela seria somente legalidade.  

É importante ressaltarmos aqui que embora essa figura legisladora seja de 

fundamental importância a consecução de uma comunidade ética, o homem, por sua vez, 

não deve ficar à mercê da mesma, não cabe ao mesmo ficar esperando pela “bondade ou 

misericórdia divina”. Pelo contrário167, “há de proceder como se tudo dele dependesse, e 

só sob esta condição pode esperar que uma sabedoria superior garantirá ao seu esforço 

bem-intencionado a consumação”. (KANT, 2008c, p. 107).  

Isto posto, é de suma importância entendermos que o filósofo não admite uma 

religião alienada, pois para o mesmo deve-se pensar antes de tudo em uma consequência 

prática. Assim, o ser humano não deve ser educado com o propósito de fantasiar um 

mundo abstrato, dirigido apenas pela fé, pois se assim fosse permitido, não haveria 

necessidade de um livro arbítrio. A religião, nesse caso, a religião racional (admitida por 

Kant) deve estar comprometida somente com a moral e com a ética, uma vez que, será 

por meio da mesma que a humanidade alcançará sua finalidade última, alcançará o 

Supremo Bem moral do mundo, isto é, realizará uma comunidade ética, ou mesmo, um 

reino de Deus na terra168. 

Visto que toda a religião consiste em observamos Deus em relação a todos os 

nossos deveres, cabe-nos agora identificarmos como essa figura legisladora deseja ser 

“obedecida”. Kant é conciso ao se valer de um verso bíblico para expressar a vontade 

divina, pois nem todo aquele que diz “Senhor Senhor! Mas os que fazem a vontade de 

Deus”169, pois para o filósofo muitos acreditam estarem fazendo a vontade divina, 

                                                           
167 “Não basta acreditar na existência de um bem supremo nem na vocação do homem para a paz e a 

felicidade. É preciso tomar como dever agir para que esse fim se realize. É dessa forma, projetando-se 

adiante de si mesma, que a razão vai progressivamente impregnando a história humana”. FARIA, 2007, p. 

146.  
168 O Supremo Bem moral do mundo “[...] significa a concordância plena da perfeição moral com a 

existência sensível, com a natureza e o mundo. Por isso, o homem espera a plena concordância com a lei, 

espera a plena conformidade por inserção na vida da comunidade. Espera a felicidade [...] pois o homem 

que se mantém na boa atitude moral tem a firme confiança de que “todo o resto lhe será dado por acréscimo. 

Espera finalmente que o mundo sensível chegue a ser um mundo moral”. HERRERO, 1991, p. 104-105.  
169 KANT, 2008c, p. 110. 
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quando, no entanto, estão apenas buscando honrarias através de suas ações. Desse modo 

o filósofo assegura que: 

O conceito da divindade promana, em rigor, apenas na consciência destas leis 

e da necessidade racional de aceitar um poder que lhes pode proporcionar todo 

o efeito possível num mundo, efeito consonante com o fim último moral. O 

conceito de uma vontade divina determina segundo meras leis morais puras, 

permite-nos pensar, assim como um só Deus, também apenas uma religião que 

é puramente moral. (KANT, 2008c, p. 110). 

 

O que Kant coloca em evidência é o fato de que precisamos antes de tudo ser 

conscientes de nossas ações, pois o homem como agente de liberdade modifica seu 

contexto histórico não por sua fé, mas por sua conduta moral, e, se assim não fora, o 

filósofo assegura que deve ser. Salienta Kant: 

Pode com fundamento supor-se que a vontade divina é que nós próprios 

realizemos a ideia racional de semelhante comunidade e, embora os homens 

tenham decerto intentado com sequelas infelizes várias formas de Igreja, 

contudo, não devem cessar de perseguir este fim, se necessário for, por meio 

de novas tentativas que evitem o melhor possível os erros das anteriores. 

(KANT, 2008c, p. 111).  

Apesar do progresso moral da humanidade não ser contínuo, sofrendo 

interrupções e degradações no seu percurso, sempre se conservou um germe do 

Iluminismo (Aufklärung) que ao passo de cada revolução, se devolveu e se preparou para 

um grau mais elevado de aperfeiçoamento170. Portanto, entendemos que, mesmo diante 

das várias tentativas fracassadas de se fundar uma religião puramente racional, o homem 

não deve desistir de perseguir esse fim, uma vez que, somente por meio dessa realização 

é que ele alcançará aquilo que lhe é devidamente proposto, sua finalidade, isto é, tornar-

se membro de uma comunidade ética, em outras palavras, tornar-se um ser moral171. 

 

 

                                                           
170 FARIA, 2007, p. 149. 
171 Podemos assegurar que elementos como a história, a cultura e a religião são determinantes na construção 

do homem sob a perspectiva moral. Dessa maneira, percebemos que essa construção se dá no campo 

educacional, pois conforme afirma Kant: “o homem não pode se tornar um verdadeiro homem se não pela 

educação”. KANT, 2004, p. 15. A história aparece como campo de atuação tanto da cultura como da 

religião, dessa forma, compreendemos que a história é relevante por possibilitar a realização de cada 

indivíduo, isto é, a realização do fim último do homem em algum momento de sua existência. Assim 

entendemos que a construção do homem moral exige um caminho, exige “ cuidados e formação”, essa 

última, por sua vez, exige disciplina e instrução (Ibid., p. 14), ou seja, disciplina e cultura (Ibid., p. 16), 

sendo que a cultura consiste no exercício das forças da índole. Ibid., p. 53. Se tratando da religião, declara 

Kant: “Esta é a lei que reside em nós mesmos, na medida em que recebe de um legislador e de um juiz a 

autoridade que tem sobre nós; é uma moral aplicada ao conhecimento de deus”. Ibid., p. 98. O filósofo 

ressalva que “a religião sem a consciência moral é um culto supersticioso”. Ibid., p. 100.  
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4 MORALIDADE: EDUCAÇÃO EFETIVADA 

 

O processo educacional visa o desenvolvimento das capacidades físicas, 

intelectuais e morais do indivíduo, uma vez que, é por meio desse processo que o homem 

irá aperfeiçoar suas disposições no direcionamento de sua evolução como ser humano. 

Dessa maneira, percebemos que a educação é um potente mecanismo ao que 

concerne à construção do homem como figura moral. Vale ressaltarmos aqui, que a 

educação por si mesma não torna o homem moral, no entanto, abre caminho para que o 

mesmo a encontre dentro de si, e essa é sua relevante função na vida do indivíduo.  

Pois, somente um indivíduo “bem-educado” poderá tornar-se aquilo que um 

dia ele se propôs a ser. Porque é a educação que o auxiliará na tarefa de desenvolver suas 

faculdades, tendo em vista a formação de um ser disciplinado, culto, civilizado e 

autônomo, onde deixará de lado a condição passiva de receptor para assumir a condição 

ativa de um ser esclarecido. Dessa maneira, nos propomos a demonstrar através desse 

capítulo, como Immanuel Kant compreendeu o processo educativo, elucidando 

momentos primordiais à construção do sujeito moral. 

Kant considera como primeira parte do processo educacional a educação 

física, a mesma serve de alicerce para a educação posterior, ou seja, abre caminho para a 

execução da educação prática, chegando a última etapa do processo, que é a moralidade, 

isto é, a construção do sujeito autônomo e esclarecido. Nessa mesma ordem, iremos aqui 

de maneira concisa esclarecer como cada etapa desse processo de formação acontece sob 

a visão pedagógica kantiana. 

 

4.1 Educação Física 

Em sua “teoria educativa”, se é que podemos nomear assim, Kant começa 

dividindo a educação em dois momentos, são eles: educação física e educação prática. O 

primeiro momento refere-se àquilo que o homem possui em comum com os animais, 

trata-se dos cuidados com a vida corpórea, já o segundo momento diz respeito a uma 

formação mais completa e prática, como o próprio nome já sugere.  

Essa educação prática também conhecida como moral “[...] é aquela que diz 

respeito à construção (cultura) do homem, para que possa viver como um ser livre. Esta 

última é a educação que tem em vista a personalidade, educação de um ser livre, o qual 
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pode bastar-se a si mesmo, constituir-se membro da sociedade e ter por si mesmo um 

valor intrínseco” (KANT, 2004, p. 35).  

Dessa maneira, percebemos que essa educação tem por objetivo tornar o 

homem um ser livre, onde esse possa através da sua própria razão guiar suas ações, 

tornando-se assim, um ser autônomo. A respeito dessa educação, iremos dissertar melhor 

no subcapítulo seguinte, pois aqui, nos interessa investigar um pouco mais sobre a 

educação física, educação essa, que antecede a educação prática preparando o “terreno” 

para que essa última possa desenvolver todos os seus elementos. Daí a relevância de 

compreendermos melhor essa educação física. Em concordância, Kant chama a atenção 

do governante (aquele responsável pela educação das crianças) para a necessidade de se 

entender melhor as fases da educação “[...] é útil que ele saiba tudo o que se requer na 

educação, do princípio ao fim”. (KANT, 2004, p. 37).  

Assim, constatamos que o entendimento acerca da educação física é 

extremamente importante para uma educação posterior. Pois, essa é a responsável pela 

formação das crianças em suas fases iniciais, essas (crianças) precisam desde cedo 

entender a importância do cumprimento de suas responsabilidades, porque somente 

assim, estarão aptas para receber aquilo que uma formação futura irá lhes proporcionar. 

Portanto, entendemos que a educação física é a base, é o alicerce, é a preparação de um 

caminhar na condução de uma possível formação moral.  

Kant separou um capítulo da sua obra Sobre a Pedagogia para descrever a 

respeito da educação física. Em quarenta e oito páginas, se valendo de argumentos 

bastantes convincentes, o filósofo demonstra a relevância dessa educação ao que confere 

a formação do homem. A todo momento, Kant demonstra os cuidados e as 

responsabilidades que devem possuir os pais das crianças, ou mesmo, àqueles 

responsáveis pelas mesmas.  

Diferentemente dos animais que no máximo precisam ser alimentados e 

protegidos por um curto período de tempo, os homens necessitam ser educados, e por 

educação o filósofo compreende “[...] o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), 

a disciplina e a instrução com a formação”. (KANT, 2004, p. 11).   

Ao observar os homens e os animais, Kant se vale de inúmeras analogias para 

explicar suas distintas características. Desse modo, o filósofo argumenta: “Os animais 

logo que começam a sentir alguma força, usam-na com regularidade, isto é, de tal maneira 
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que não se prejudiquem a si mesmos”. (KANT, 2004, p. 11). Contrário é o caso das 

crianças, pois essas necessitam de cuidados, pois se assim não fora, elas poderiam causar 

danos a si mesmas. Por cuidado, Kant entende aquelas precauções que os pais tomam 

para impedir que as crianças façam uso nocivo de suas forças172, assim sendo, notamos 

que a diferença existente entre os homens e os animais vai além do que é perceptível. 

Pois, enquanto os animais são dotados de instintos nos quais comandam suas ações, os 

homens são dotados de uma razão, mas que para ser bem utilizada necessita passar por 

um processo de aperfeiçoamento, onde a partir daí possa somente fazer boas escolhas. 

Nesse sentido, é válido lembrarmos que a educação física carrega em si dois 

momentos distintos, um negativo e outro positivo. O primeiro comporta o cuidado e a 

disciplina, é referente a educação do corpo, e o segundo refere-se à educação da 

inteligência173. Em conformidade Kant elucida “O primeiro período para o educando é 

aquele em que deve mostrar sujeição e obediência passivamente; no segundo, lhe é 

permitido usar a sua reflexão e a sua liberdade. (KANT, 2004, p. 30). 

Ao tratar da disciplina o filósofo a concebe como uma extração da 

animalidade presente no homem, ou seja, a disciplina transforma a animalidade em 

humanidade. Esse é o motivo pelo qual a disciplina é tão necessária. Demonstrando a 

relevância que a mesma ocupa em sua filosofia, observamos que antes mesmo do 

surgimento da obra Sobre a Pedagogia, Kant já havia tratado acerca da disciplina em sua 

célebre obra Crítica da Razão Pura, quando mencionou a mesma sob a forma de coação: 

“A coação, graças à qual a tendência permanente que nos leva a desviar-nos de certas 

regras é limitada e finalmente extirpada, chama-se disciplina”. (KANT, 2013b, p. 577). 

Assim, entendemos que a disciplina deve ser entendida como uma forma de 

correção, pois apesar da natureza do homem ser racional, a mesma também é sensível, e 

enquanto isso, é afetada por impulsos, necessitando de algo que o ajude a superar, ou 

mesmo, se abster desses impulsos. E é exatamente aqui que surge a disciplina, pois não 

possuindo uma vontade santa de adequar inteiramente sua vontade a lei moral, o homem 

(no caso aqui a criança) é obrigado a passar por uma espécie de constrangimento. Em 

outras palavras, a disciplina ajuda a controlar no homem desde cedo sua vontade bruta, 

                                                           
172 KANT, 2004, p. 11. 
173 BRESOLIN, Keberson. A filosofia da educação de Immanuel Kant: da disciplina à moralidade. Caxias 

do Sul, Rs: Educs, 2016, p. 85. 
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impedindo-o de desviar do seu destino174. Portanto, o educando no momento que se 

encontra sob as bases da educação física é passivo, enquanto que na educação prática é 

ativo175. 

Assim sendo, constatamos que durante o período da educação física a criança 

é passiva por ainda não ter sua razão bem desenvolvida, isto é, nesse momento cabe a 

mesma acatar o que lhe é imposto, pois é necessário que ela desde cedo entenda a força 

da lei a qual está submetida. Assim salienta Kant: “É preciso habituar o educando a 

suportar que a sua liberdade seja submetida ao constrangimento de outrem e que, ao 

mesmo tempo, dirija corretamente a sua liberdade”. (KANT, 2004, p. 33). No entanto, 

não podemos aqui confundir o uso da disciplina no processo educacional com uma 

espécie de adestramento176. Longe disso, pois o que o filósofo requer com sua “teoria 

educativa” é que sejam dadas as crianças condições de desenvolverem suas faculdades, 

suas potencialidades, conduzindo-as desta maneira, a formação ideal. 

Desse modo, ao lermos suas considerações acerca da educação física, 

percebemos que Kant sofreu forte influência da filosofia de Rousseau, apesar de, em 

alguns momentos, ser notória a divergência presente no pensamento de ambos. No 

entanto, podemos admitir que a filosofia kantiana no campo da sua “teoria educativa” 

bebeu muito mais da fonte da filosofia rousseauniana do que a criticou177.  

Essa influência é percebida quando Rousseau em sua obra Emílio ou da 

Educação, argumenta sobre a forma que a educação deve seguir e respeitar a natureza, 

assim salienta o filósofo: “Observai a natureza e segui a rota que ela vos traça. Ela exercita 

continuamente as crianças, enrijece seu temperamento com provas de toda espécie e cedo 

lhes ensina o que é sofrimento e dor”. (ROUSSEAU, 2014, p. 24)178. Em consonância, 

Kant argumenta que a primeira educação é negativa por não caber a ela nada mais do que 

restringir-se a não perturbar a ação da criança, uma vez que, as precauções necessárias já 

                                                           
174 KANT, op. cit., p. 12. 
175 BRESOLIN, 2016, p. 86. 
176 A respeito Kant declara: “[...] é preciso sobretudo cuidar para que a disciplina não trate as crianças 

como escravos, mas sim que faça que eles sintam sempre a sua liberdade, mas de modo a não ofender a 

dos demais: daí que devam encontrar resistência”. KANT, 2004, p. 50.   
177 BRESOLIN, op. cit., p. 87. 
178 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
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foram tomadas pela natureza179. Em conformidade, argumenta o filósofo “[...] a natureza 

nada fez em vão”. (KANT, 2004, p. 38). 

Essa educação é negativa no sentido de ela ser mais um não fazer do que um 

fazer, ou seja, deixar o curso natural percorrer sua jornada, pois conforme constatou Kant, 

os meios artificiais utilizados pelo processo educacional, mais prejudicam do que 

auxiliam as potencialidades das crianças.  

Como forma de demonstrar que a natureza por si só consegue desenvolver 

essas potencialidades é que Kant nos oferece um exemplo, o da queda. O filósofo explica: 

“Diz-se geralmente que as crianças caem com muita força [...] não é ruim que isso 

aconteça de vez em quando. Visto que isso não faz senão ensinar-lhes a manter-se em 

equilíbrio e a encontrar um modo de impedir que as quedas as prejudiquem”. (KANT, 

2004, p. 47). Nesse exemplo o filósofo deixa claro que a criança ao cair terá que fazer uso 

de um meio natural, nesse caso, as mãos, pois ao perceber que irá cair e provavelmente 

se machucar, e sentir dor, ela irá naturalmente pôr as mãos à frente do seu corpo 

impedindo assim danos maiores180.  

Dessa maneira, Kant entende que quanto mais se utiliza de meios artificiais 

nessa educação (física), mais a criança fica dependente deles, não deixando espaço para 

o curso natural da vida. Seguir a natureza181 é não antecipar, nem retardar as coisas, 

cabendo ao orientador/professor somente a função de espectador sem direito a 

intromissão182, salvo os casos em que as crianças corram perigo. 

A respeito da parte positiva da educação física, Kant a identifica como 

cultura, pois é por ela que o homem se distingue dos animais, visto que ela (cultura) 

consiste no exercício das forças da índole. Conforme o filósofo: 

“[...] os pais devem criar para os filhos ocasiões favoráveis. A primeira e 

essencial regra é dispensar, enquanto possível, todo instrumento. É preciso, 

pois, abolir o uso das faixas e do carrinho, deixando que a criança se arraste 

pelo chão até que aprenda a caminhar por si mesma, uma vez que, dessa forma, 

                                                           
179 Dalbosco sustenta: “se o educar souber observar atentamente quais são tais preocupações e, ao mesmo 

tempo, saber como deixá-las fluir livremente no fortalecimento do corpo e no refinamento dos sentidos da 

criança, ele já estará fazendo o mais importante de sua difícil obra educativa com as crianças. DALBOSCO, 

Cláudio A. Kant e a educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 109. 
180 KANT, 2004, p. 46. 
181 “Em resumo, seguir a natureza é preparar a criança para os perigos da vida, fazendo com que ela possa 

perceber que existem limites, mas que são determinados pela própria atitude frente aos obstáculos impostos 

pela natureza”. PINHEIRO, C. M. Kant e a educação: reflexões filosóficas. Caxias do Sul: Educs, 2007, 

p. 81. 
182 BRESOLIN, 2016, p. 87. 
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andará com mais segurança. Os instrumentos resultam danos à habilidade 

natural. (KANT, 2004, p. 53).  

 

Assim, percebemos Kant mais uma vez reforçando a ideia de que a educação 

da natureza se mostra mais vantajosa para o desenvolvimento da criança do que o uso de 

instrumentos183, seja ele de qual for a espécie. Esses, por sua vez, devem ser abolidos, 

considerando que mais prejudicam do que ajudam a ordem natural do desenvolvimento 

das crianças. Lembramos aqui que a educação que a natureza oferece é mais eficaz não 

somente por sua durabilidade, mas também por sua qualidade, pois a mesma prepara a 

criança não somente para o estado atual, mas prepara para a vida, para viver em sociedade, 

ajudando-a a superar possíveis obstáculos, seja esses apresentados na primeira infância 

ou mesmo na fase adulta. 

Kant também aborda outras questões relevantes ao que ainda compete à 

educação física. Como por exemplo, quando discute o melhor alimento para o recém-

nascido, sendo esse o leite materno. Também sugere uma alimentação especial a base de 

carnes a quem está amamentando, aconselha que a cama do bebê seja dura e fresca, que 

ao mesmo sejam dados banhos frios. O filósofo acentua que não se deve estimular o 

aumento do apetite das crianças, considerando que isso deve ocorrer naturalmente184. 

Ainda sobre as recomendações kantianas, é válido lembramos aqui da ideia 

de que não se deve ninar os bebês, porque esse costume causa mal-estar e ânsia de vômito 

nos mesmos. O filósofo também destaca que não é necessário se valer de meios para 

cessar o choro da criança, é importante deixar que ela chore185, salvo o caso que a mesma 

sentir alguma dor186. Pois, uma vez percebendo que tudo consegue com seu choro, a 

criança se valerá dele sempre para obter seus caprichos atendidos, tornando-se assim um 

indivíduo mal-acostumado e cheio de caprichos187. Igualmente assegura Kant: 

A primeira perdição das crianças está em curvarmo-nos ante sua vontade 

despótica, de modo que possam conseguir tudo com o seu choro. E, além disso, 

mais tarde é sumamente difícil remediar esse mal, e só com muita dificuldade 

                                                           
183 Afirma Kant: “O essencial consiste em cultivar a habilidade natural. No mais das vezes basta uma 

simples indicação; frequentemente a criança é bastante inventiva e cria por si mesma os instrumentos”. 

KANT, 2004, p. 54. 
184 Ibid., p. 37-40. 
185 Kant defende que o chorar faz parte do desenvolvimento natural da criança, assim ele justifica: “Com o 

choro, porém, eles desenvolvem melhor as partes internas e os vasos do corpo”. Ibid., p. 43. 
186 Ao “adulto possui a árdua tarefa de identificar o que é real e o que é fantasioso naquilo que é manifestado 

pela criança e buscar atender as suas necessidades reais de modo sereno e natural, sem viciá-la em seu 

caráter”. DALBOSCO, 2011, p. 110.  
187 KANT, op. cit., p. 42-45.  
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isso será obtido. Podemos, é verdade, conseguir que o bebê se acalme; mas ele 

sufoca dentro de si a bílis e não faz senão alimentar a raiva interna. (KANT, 

2004, p. 45). 

Essa citação nos mostra que a preocupação de Kant com essa primeira 

educação não é sem fundamento, longe disso, o filósofo demonstra que essa educação 

sendo a base fundamental para a formação do indivíduo, deve ser bem executada, pois se 

assim não fora, logo mais à frente, o indivíduo sentirá o peso dessa má formação, tendo 

que se responsabilizar pelo triste resultado da mesma. Em consonância, declara Kant: 

“Certamente o bebê ainda não tem nenhuma ideia dos costumes, mas, se arruinamos assim 

as suas disposições naturais, para remediar ao mal será necessário aplicar-lhes depois 

duríssimas punições”. (KANT, 2004, p. 44).  

Portanto, as crianças não podem ser acostumadas a viverem sujeitas a 

desordem de seus desejos, pois conforme o filósofo, “quanto mais costumes tem um 

homem, tanto menos é livre e independente”. (KANT, 2004, p. 48). Por esse motivo é 

que a educação deve ser rígida: “Entendemos por rígida simplesmente aquela que nos 

afasta das comodidades”. (KANT, 2004, p. 50), ou seja, não ceder aos choros e caprichos 

da criança188. 

Em relação as brincadeiras, essas devem ser estimuladas, pois além de 

desenvolverem o corpo da criança, desenvolvem também suas habilidades189. 

Considerando que não são “apenas” brincadeiras sem sentido, mas sim, brincadeiras com 

objetivos e finalidades. Pois, é por meio das mesmas que o corpo da criança se fortalece 

e se enrijece, se resguardando assim das consequências da lassidão. 

Dessa maneira, notamos que a educação do corpo é a primeira fase de um 

todo que ainda está por vir. Porque é por meio dela que são observados os primeiros 

passos, as primeiras ações (interações), isto é, o comportamento como um todo, tendo 

como único e exclusivo objetivo preparar a criança para a formação de seu caráter. Aqui 

identificamos uma presente distinção entre o pensamento de Rousseau e o de Kant a 

respeito da educação, pois enquanto Rousseau visa uma educação que garanta a felicidade 

da criança, Kant visa a moralidade da mesma190.  

                                                           
188 BRESOLIN, 2016, p. 89. 
189 Acerca do assunto o filósofo nos dá como exemplo: “O jogo de bola é um dos melhores para as crianças, 

pois requer a corrida benfazeja. Em geral, os melhores jogos são aqueles que, além de desenvolver a 

habilidade, provocam exercício dos sentidos. KANT, 2004, p. 55. 
190 BRESOLIN, op. cit., p. 89-90.      
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Isto posto, entendemos que a educação do corpo deve seguir a natureza, uma 

vez que essa nada fez em vão. Deve-se aqui educar de maneira mais racional possível, 

não cedendo a caprichos, mimos ou manhas, pois somente assim, a criança será melhor 

educada, chegando a desenvolver-se, e a fazer uso de sua própria razão com sabedoria191. 

Em harmonia, Kant afirma: “Cabe zelar para que na cultura do corpo também se eduque 

para a sociedade”. (KANT, 2004, p. 58). 

Ao que diz respeito à cultura da alma, Kant a identifica como sendo também 

física, assim como é a cultura do corpo, visto que ela ainda possui relação com a natureza, 

diferenciando-se da formação moral, que no caso, se relaciona com a liberdade192. O 

filósofo acredita que tanto a cultura da alma como a do corpo devem se unir para que 

possam impedir a corrupção de ambas, se utilizando de um aporte específico para tal 

tarefa, que nesse caso, é a arte.  

Considerando que nem sempre um ser educado sob a cultura da alma e do 

corpo será uma “boa pessoa”193, é que o filósofo percebe a necessidade de inserir sobre 

esse à educação prática, para que o mesmo possa agir sob as máximas da lei moral. Pois 

a cultura, seja ela do corpo ou da alma, não garante por si mesma a moralidade, “apenas” 

são etapas do que uma boa e verdadeira educação requer. É claro que essas etapas são 

relevantes, uma vez que, são elas (juntamente com outras) que abrem caminho para o 

possível estado moral do indivíduo. 

Ainda referente a cultura da alma, é preciso entendermos que sua primeira 

parte tem como propósito o desenvolvimento do entendimento194, isto é, o 

desenvolvimento de suas potencialidades: intelectuais e/ou sociais195. Dessa maneira o 

indivíduo será conduzido a construção do seu pensamento autônomo, ao mesmo instante, 

que preparado para o convívio em sociedade. Essa educação do intelecto está fixada sobre 

                                                           
191 Em conformidade, Pinheiro declara: “A educação do corpo ensina, por meio da natureza, o que significa 

que ela opera segundo leis que também agem com a finalidade de possibilitar a inteira destinação do homem 

e o bom uso de sua razão”. PINHEIRO, 2007, p. 85.  
192 BRESOLIN, 2016, p. 90. 
193 Destaca Kant: “Um ser humano pode ter uma sólida formação física, pode ter um espírito muito bem 

formado, mas ser mau do ponto de vista moral, sendo desse modo uma criatura má”. KANT, 2004, p. 59.  
194 KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Trad. Clélia Aparecida Martins. 

São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 94. 
195 Segundo afirma Dalbosco: “[...] o ser humano que fora capaz na infância de fortalecer adequadamente 

seu corpo e refinar seus sentidos está em melhores condições de desenvolver sua inteligência e, 

considerando as provações e a rigidez do caráter físico, impostos pela dureza leal da natureza, também está 

em melhores condições de formar moralmente seu caráter”. DALBOSCO, 2011, p. 113. 
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a cultura física do espírito, que se mostra como cultura livre e cultura escolástica196. O 

filósofo as interpretam da seguinte maneira: 

A cultura livre é semelhante a um divertimento, ao passo que a escolástica é 

coisa séria. A primeira é aquela que deve se encontrar naturalmente no aluno; 

na segunda, ele pode ser considerado como que submetido a uma obrigação. 

[...] a cultura escolástica deve ser, pois, um trabalho para a criança, e a cultura 

livre, um divertimento. (KANT, 2004, p. 60). 

Kant em sua infinita sabedoria, atesta o valor de cultivar tanto a cultura livre 

como a cultura escolástica. O mesmo salienta que “a criança deve brincar, ter suas horas 

de recreio, mas deve também aprender a trabalhar”197. (KANT, 2004, p. 60). Ambas 

atividades são necessárias ao desenvolvimento do indivíduo, uma vez que, exercita suas 

habilidades e cultiva seu espírito. Lembrando que cada uma tem de ter seu tempo 

determinado, pois há momento para brincar, como também há momento para trabalhar. 

O fato das crianças terem de “trabalhar”198, isto é, terem de se ocupar com 

responsabilidades, ajudam-nas não somente no livramento do ócio, como também 

preserva as mesmas de suas “maldosas” inclinações. A criança uma vez ocupada, gastará 

suas energias somente naquilo que é necessário, não sobrando mais tempo e nem energia 

para atender seus impulsos animalescos. Desse modo, entendemos que já na primeira 

infância as crianças precisam ser educadas a agirem conforme as “leis menores”, para que 

quando adultas, já estejam aptas a se conformarem com aquilo que lhes será imposto, ou 

seja, “leis maiores”199.  

Posteriormente, Kant chama atenção para o cultivo das faculdades inferiores 

como também das faculdades superiores. O mesmo atesta para o fato de que as primeiras 

são necessárias como forma de meio a atingir as faculdades superiores. Assim as 

faculdades inferiores (sentidos, imaginação, memória, atenção e espirituosidade) não são 

cultivadas por finalidade em si mesmas, mas tendo em vista o alcance das faculdades 

superiores que são: o entendimento (conhecimento do geral), o juízo (aplicação do geral 

                                                           
196 BRESOLIN, 2016, p. 91.  
197 Tomo-me aqui por uma reflexão a respeito: acredito que o trabalho aqui mencionado por Kant, seja 

referente as atividades consideradas ideias para a idade da criança. Como é o caso, por exemplo, de encher 

as garrafas, ou mesmo, aquelas atividades que são consideradas obrigações, como é o caso da ida à escola. 

Apesar dessas, não possuírem remuneração, como é o caso do trabalho dos adultos, ainda sim, devem ser 

compreendidas como responsabilidades a se cumprir, distinguindo-se daquelas consideradas como 

divertimento.  
198 Pinheiro certifica que o trabalho altera o homem e o mundo, pois, sendo uma atividade humana, 

possibilita um sentido pessoal ao indivíduo, admitindo a transformação da matéria, e consequentemente o 

desenvolvimento da razão. PINHEIRO, 2007, p. 89.  
199 DALBOSCO, 2009, p. 22.     
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ao particular) e a razão (faculdade de discernir a ligação entre o geral e o particular)200. 

Portanto, assim como as faculdades superiores são valorosas, as faculdades inferiores 

também merecem estima, tendo em vista que as capacidades das crianças devem ser 

desenvolvidas em conjunto. Confirma o filósofo ao declarar que não se deve “desenvolver 

separadamente uma potência por si mesma, mas desenvolver cada uma, levando em conta 

as outras, como a imaginação a serviço da inteligência”. (KANT, 2004, p. 63). 

Em concordância, sustenta Kant: “[...] que adianta que um homem tenha 

grande memória, mas pouco discernimento? ”. (KANT, 2004, p. 63). Aqui observamos 

um exemplo claro do que Kant acabou de referenciar. Notemos, pois que a memória por 

si mesma, apartada das outras faculdades, não tem utilidade, e, enquanto afastada do 

raciocínio é frívola. Devemos considerar que o cultivo da memória é necessário, no 

entanto, esse cultivo deve ser apenas relacionado a assuntos pertinentes à vida real e não 

a base de leituras fantasiosas como é o caso dos romances, que nada acrescentam as 

crianças, apenas inflamam suas fantasias e debilitam suas memórias.  

Em conformidade o filósofo argumenta: “A leitura dos romances é muito 

funesta às crianças, porque elas não as utilizam depois [...] a leitura de romances debilita 

a memória [...] inflamam a fantasia, sem reflexão”. (KANT, 2004, p. 65). Assim 

observamos que é importante incutir nas crianças o hábito da leitura, ajudando-as a viver 

em sociedade201, para que as mesmas tenham a oportunidade de sair do mundo da fantasia, 

que nada contribui com a realidade, e passe a buscar um direcionamento reflexivo. 

Igualmente, Kant chama ainda atenção para o cultivo dos sentidos e da 

atenção. Os sentidos devem ser estimulados, e uma boa maneira para se fazer isso é a 

utilização de jogos e brincadeiras. Pois, esses ajudam no desenvolvimento da criança, 

como, por exemplo: “ao julgar com exatidão a distância, a grandeza e a proporção, ao 

descobrir posições dos lugares conforme as regiões do céu com ajuda do sol, e assim por 

diante”. (KANT, 2004, p. 55).  

Em relação ao cultivo da atenção podemos perceber que a distração deve ser 

evitada, uma vez que, a distração é inimiga de qualquer educação. Considerando que a 

memória pressupõe a atenção, constatamos que não tem como estimular o 

                                                           
200 BRESOLIN, 2016, p. 92.  
201 Evidencia Kant: “Todos os progressos na civilização, pelos quais o homem se educa, têm como fim que 

os conhecimentos e habilidades adquiridos sirvam para o uso do mundo [...]”. KANT, 2006, p. 21. 
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desenvolvimento da memória de um indivíduo distraído, daí a relevância de cultivar a 

atenção.  

No que diz respeito à espirituosidade, o filósofo acentua: “não faz senão 

disparates, quando não acompanhada do juízo”. (KANT, 2004, p. 63). Mais uma vez 

percebemos a importância de se cultivar as faculdades em conjunto. Em seguida, o mesmo 

defende a ideia de que a criança deve aprender a discernir entre ciência, simples opinião 

e crença. 

Desse modo, encontramos as superiores potências do entendimento, que são: 

entendimento, a faculdade de julgar, e a razão. A primeira potência é a faculdade do 

conhecimento em geral, por esse motivo, essa formação pode ser iniciada, através de 

exemplos que se apliquem a uma regra ou, ao contrário, a regra que se aplique a exemplos 

particulares.  

Dessa maneira, o cultivo do entendimento deve iniciar-se desde cedo, unindo-

se a memória, onde imagens e objetos servirão como mediação para a possível 

compreensão202. A segunda potência (faculdade de julgar) “mostra o uso que se deve fazer 

do entendimento”. (KANT, 2004, p. 69). Considerando o Juízo, a aplicação do geral ao 

particular, entendemos que a faculdade de julgar é a conexão entre o entendimento e a 

razão, pois essa, é essencial para se compreender bem o que se aprende e o que se diz. 

Destaca Kant:  

É necessária para se compreender bem o que se aprende ou se diz e para não 

repetir dos outros o que não entendeu. Quantas pessoas leem e escutam certas 

coisas, as quais admitem sem entender? Essa educação precisa de imagens e 

objetos. (KANT, 2004, p. 70). 

 

Pelo fato da faculdade de julgar não poder ser ensinada, mas “apenas” 

exercitada, é que se utiliza figuras e objetos, para que assim, o julgamento venha a ser 

treinado e fortalecido. Segundo Kant, esse conhecimento só chega com os anos, pois esse, 

se fortifica somente na maturidade. Afirma o filósofo: “Este é, pois, o entendimento do 

qual se diz que vem com os anos, que está fundado em longa experiência própria [...]”. 

(KANT, 2006, p. 97).  

                                                           
202 BRESOLIN, 2016, p. 95. 
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Em relação a terceira potência, ou seja, tratando-se da razão, podemos 

explica-la como a responsável por fazer conhecer os princípios das coisas, isto é, seus 

fundamentos. Nesse momento, “não se trata da razão especulativa, mas da reflexão a 

respeito do que acontece segundo as suas causas e seus efeitos”. (KANT, 2004, p. 70). 

Assim as crianças não precisam raciocinar além daquilo que lhe é devido, de outro modo, 

as crianças não necessitam conhecer o fundamento de tudo que pode aperfeiçoá-las, no 

entanto, precisam saber o necessário, ou seja, tratando-se do dever, elas precisam 

conhecer os princípios pelos quais são regidas. E o que deve ser feito para alcançar tal 

objetivo é fazê-las com que “busquem por si proceder de forma a perseguir por si mesmas 

esses conhecimentos, ao invés de inculcar-lhos”. (KANT, 2004, p. 71).  

Assim, busca-se na razão aquilo que ali já se encontra presente mais que ainda 

não é conhecido203. Aqui se pressupõe que a concepção de dever já esteja presente na 

razão de maneira natural, restando apenas a tarefa de desenvolvê-la e não de ensiná-la, 

uma vez que já é algo existente204.  

Assim sendo, notamos que a educação kantiana se mostra veementemente 

interessada em desenvolver todas as potencialidades já presentes na natureza da criança. 

Essa educação incentiva a criança a compor interrogações/questões que despertem nela 

sua aptidão de conceituação a respeito das coisas ao seu redor, visto que dessa maneira, 

desenvolverá todas as suas faculdades, deixando de lado a função de “simples” receptora 

de conteúdos memorizados para se tornar uma criança esclarecida e autônoma. Essa não 

apenas receberá o conteúdo, mas irá refletir e participar a respeito dos mesmos205.  

A respeito da cultura moral, Kant preconiza: “[...] deve-se fundar sobre as 

máximas, não sobre a disciplina. Esta impede os defeitos; aquelas formam a maneira de 

pensar”. (KANT, 2004, p. 75). Logo, entendemos que a disciplina é responsável por 

conter as paixões desenfreadas, cabendo a mesma a função de atenuar as inclinações 

animalescas presentes no indivíduo. Em contrapartida, a cultura moral tem por objetivo 

desenvolver o pensamento autônomo do indivíduo, sendo essa a grande questão de toda 

a filosofia da educação kantiana.  

                                                           
203 BRESOLIN, 2016, p. 97. 
204  Supõe-se que a ideia de dever já esteja contida de modo natural em sua razão, precisando apenas ser 

ampliada a partir dela mesma – método que se chama (socrático) ”. KANT, 2013a, p. 224. 
205 Em concordância: “A finalidade da educação é guiar o homem no dinamismo crescente, por meio do 

qual ele se torna uma pessoa humana dotada de conhecimentos, de capacidade julgadora e de virtude 

morais”. MARITAN, Jaques. Rumos de educação. Rio de Janeiro: Agir, 1947, p. 27. 
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Desse modo, constatamos que a disciplina é necessária como forma de 

impedir os defeitos da criança, abrindo espaço para que a cultura moral seja adotada. No 

entanto, o que deve ser levando em conta é o fato de que a criança durante esse processo 

se acostume a agir segundo as máximas, cuja equidade ele mesma distinga, e não segundo 

certos motivos. Entretanto, a cultura moral não tem como “garantir” a autonomia dos 

indivíduos, visto ser essa uma decisão subjetiva, todavia, pode desde cedo inculcar nas 

crianças a ideia do que é bom ou mal, ou seja, lançar os fundamentos da formação do 

caráter. Essa formação prescreve ações que orientam a criança no desenvolvimento do 

seu caráter moral. Desse modo “o caráter consiste no hábito de agir segundo certas 

máximas”. (KANT, 2004, p. 76).  

Nesse sentido, as máximas são leis subjetivas que nascem da própria criança 

e, por esse motivo, são válidas somente para um arbítrio206. Assim as máximas oferecem 

a criança a capacidade de compreender o seu caminho, mesmo sob o risco de punições. 

Logo, percebemos aqui uma preocupação relacionada a responsabilidade da ação, uma 

vez que as crianças através dos seus atos poderão responder as consequências, sejam elas 

positivas ou negativas207.  

Destarte, observamos que a formação do caráter sugere um plano no qual 

deve-se seguir certas leis, como é o caso do estabelecimento da hora de dormir, de 

“trabalhar”, de brincar. É importante ressaltar que todo esse plano é necessário, para que 

quando essa criança chegue a fase adulta, entenda o que é viver sob regras, pois conforme 

Kant: “Os homens que não se propuserem certas regras não podem inspirar confiança”. 

(KANT, 2004, p. 77).  

Portanto, compreendemos que seguir regras é necessário, todavia, deve-se se 

atentar ao fato de que a criança é apenas uma criança. Essa consideração não inibe a 

responsabilidade da mesma sobre sua conduta, entretanto, não se deve incutir na mesma 

o caráter de um adulto, e nem mesmo vesti-la como tal. Pois, assim como Rousseau, Kant 

não almeja transformar as crianças em “pequenos adultos”, mas sim demonstrar que cada 

uma deve ser considerada conforme sua idade, e que lhe seja exigido “somente” aquilo 

que sua fase requer208. 

                                                           
206 BRESOLIN, 2016, p. 98. 
207 PINHEIRO, 2007, p. 101. 
208 ROUSSEAU, 2014, p, 116-118. 
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Posteriormente, averiguamos a existência de três traços essenciais para a 

formação do caráter, são eles: obediência, veracidade e sociabilidade. Ao que concerne a 

obediência percebemos uma divisão, que se apresenta da seguinte maneira: a primeira é 

a obediência à vontade absoluta de um governante, e, a segunda é a obediência da 

confiança. Enquanto que a segunda é voluntária e importante, a primeira é de extrema 

relevância, pois essa prepara a criança para respeitar as leis que futuramente deverá seguir 

como membro de uma sociedade, isto é, como cidadão, ainda que não lhe agradem209.  

Em relação a veracidade podemos caracterizá-la como traço fundamental da 

formação do caráter. Pois, conforme expressa Kant: “Uma pessoa que mente não tem 

caráter”. (KANT, 2004, p. 81). Notemos aqui uma repulsa por parte do filósofo em 

relação a mentira, essa (repulsa) pode ser encontrada de maneira mais clara, em seu 

opúsculo intitulado Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade. Destarte, 

muitas crianças alimentam fantasias e acabam por criar “mundos mentirosos” ou 

“fantasiosos”, assim, precisam ser ensinadas desde cedo a distinguir a verdade da mentira, 

para que logo mais à frente, na fase adulta, não se tornem mentirosos convictos.  

Tratando-se do terceiro traço, o da sociabilidade, nos atentamos ao fato de 

que a criança deve manter relação de amizade com as outras crianças, pois assim, desde 

cedo aprenderá a viver em sociedade210. A escola é o primeiro lugar que a criança 

desenvolverá esse tipo de relação, uma vez que vai diariamente manter “contato/laços 

fraternais com seus semelhantes”. Nesse momento, os educadores devem estar atentos 

para não cometerem o erro de mostrar preferência por alguma criança (aluno), visto que 

assim, só trará competição entre as mesmas e discórdias. 

Dessa maneira, constatamos que a educação física é de extrema relevância, 

uma vez que essa é a responsável por abrir caminho para uma educação prática. Essa 

última, sendo melhor desenvolvida, dará lugar à moralidade propriamente dita, ou pelo 

menos, se aproximará ao máximo dessa ideia. Vejamos como se dá essa trajetória ao 

analisarmos o subcapítulo a seguir. 

 

4.2 Educação Prática 

 

                                                           
209 KANT, 2004, p. 77. 
210 Conforme Pinheiro, viver em sociedade é algo penoso, mas que mais duro será ainda, para aquele 

indivíduo que não se “acostumou” desde a sua tenra idade. PINHEIRO, 2007, p. 105.  
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Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de uma formação “correta” 

logo nos anos iniciais da criança, pois vir ao mundo não significa necessariamente que se 

está pronto para habitar nele. Considerando que as crianças não nascem imediatamente 

prontas para o mundo, devemos aceitar que as mesmas precisam crescer e se desenvolver 

com o auxílio de outros211. Igualmente, precisam de cuidado, proteção, amparo e 

instrução, onde assim possam desenvolver suas capacidades e/ou habilidades. Dessa 

maneira, percebemos que é importante transformar tudo aquilo que as caracteriza como 

pequenos seres inacabados, “convertendo-as” em seres esclarecidos, autônomos e 

dotados de competências exigidas para o convívio em sociedade. Portanto, notamos aqui 

que a educação é incondicionalmente necessária, visto que é por meio da mesma que se 

dará todo esse processo formativo212. 

Kant compreende a pedagogia como uma das maneiras de “efetivação” de sua 

filosofia prática, em outras palavras, a ação moral a ser realizada pelo adulto só pode ser 

desenvolvida como forma de ação de acordo com o imperativo moral, na medida em que 

for precedida por um longo processo de formação, no qual foi iniciado ainda na infância. 

Esse processo educa a criança por meio da disciplina a reconhecer logo em primeira 

instância que está sob regras menores, pois se assim não fora, quando essa criança 

alcançar as fases futuras correrá o risco de não suportar viver mediante as máximas, isto 

é, viver conforme a lei moral213. 

A educação prática é considerada o último estágio da educação, uma vez que 

visa a formação moral, sendo essa, uma das principais matérias da filosofia kantiana. 

Assim sendo, a moralidade surge como forma de conceder sentido a todo o crescimento 

do indivíduo como ser humano. Desse modo, compreendemos que da mesma forma que 

a educação prática superou os outros momentos da educação, a mesma os pressupõe, 

demonstrando o ideal214 a ser concretizado, ou seja, passar da animalidade a moralidade.   

                                                           
211 A respeito, Souza assegura: “[...] qualquer criança precisa ter uma breve noção para se constituir como 

homem de bem, como cidadão consciente. Ao projetá-los no sistema kantiano, encontramos uma 

formulação mais elevada, resultado de séculos de reflexão filosófica, que nos ajudam a pensar a nossa 

realidade”. Souza, Hélio José dos Santos. O problema da motivação moral em Kant. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2009, p. 09.  
212 DALBOSCO, 2009, p. 53. 
213 Ibid., p. 14. 
214 “Trata-se de uma ideia considerada in indivíduo como uma coisa singular determinável e determinada 

apenas pela ideia. A razão não contém apenas ideia, contém também ideais que têm uma força prática, pois 

são princípios reguladores que fundamentam a possibilidade da perfeição de certas ações”. VAYSSE, Jean-

Marie. Vocabulário de Immanuel Kant. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2012, p. 42.  
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Isto posto, verificamos que não é somente o indivíduo físico que demanda 

métodos de ensino e aperfeiçoamento. Educa-se o homem também a vista de o manter 

em equilíbrio sob as vertentes da moral e do pendor natural. Dessa maneira, percebemos 

a educação como prescrição do progresso humano215. Logo, pertence a educação prática, 

a habilidade, a prudência e a moralidade. Ao que concerne à habilidade:  

“[...] requer-se que seja sólida e não passageira. Não se deve mostrar ares de 

quem conhece algo que não se possa depois traduzir em ações. A habilidade 

deve, antes de mais nada, ser bem fundada e tornar-se pouco a pouco um hábito 

do pensar. É o elemento essencial do caráter de um homem”. (KANT, 2004, p. 

85). 

Dada a importância da habilidade, Kant assevera que a mesma deve ser 

consolidada e não apenas uma simples passagem. É preciso engendrar na criança um 

conhecimento sólido para que a mesma não venha a se perder em seus conhecimentos 

superficiais, e nem incomode as pessoas ao seu redor com esses conhecimentos. Em 

seguida, o filósofo chama atenção ao fato de que se deve pôr em prática aquilo que se diz 

conhecer, pois essa é considerada uma etapa suprema.  

Posteriormente, Kant nos oferece um exemplo a respeito, vejamos: “Se, por 

exemplo, prometi algo a alguém, devo manter minha promessa, mesmo que isso acarrete 

algum dano”. (KANT, 2004, p. 87). Portanto, compreendemos que a consolidação do 

caráter é constituída na determinação firme de querer fazer algo e colocá-lo em prática. 

Entretanto, é preciso nos atentarmos ao fato de que a formação de um caráter requer 

condições. Essas são dadas durante um minucioso processo formativo, e não subitamente, 

como se fosse um milagre: “[...] um homem que viveu sempre no vício e queira converter-

se num instante não pode consegui-lo; pois não pode acontecer o milagre [...]”. (KANT, 

2004, p. 88). 

Isto posto, constatamos que a habilidade deve ser bem fixada para que aos 

poucos seja melhor desenvolvida, tornando-se hábito de reflexão. O filósofo testifica que 

a instrução assegura a habilidade para busca de fins próprios216, fins esses, que o indivíduo 

estará apto a buscar a partir dos vinte anos de idade, visto que com essa idade, o mesmo 

                                                           
215 MENEZES, Edmilson. Kant e a ideia de educação das luzes. Educação e Filosofia. Uberlândia-MG, 

v. 14, n. 27/28, p. 113-114, jan./jun e jul./dez. 2000. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/737/670>. Acesso em: 18 jun. 2018.  
216 A respeito certifica Kant: “O homem precisa da formação escolástica, ou da instrução, para estar 

habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo, como 

indivíduo”. KANT, 2004, p. 35. 
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estará capacitado a fazer uso pleno de sua habilidade, tornando-se capaz de atuar em prol 

de qualquer finalidade217.  

 No que diz respeito a prudência, consiste “[...] na arte de aplicar aos homens 

a nossa habilidade, ou seja, de nos servir dos demais para os nossos objetivos”. (KANT, 

2004, p. 85). Kant assegura que o homem estará apto a esse fim por volta dos quarenta 

anos de idade. Já se tratando da sabedoria, o mesmo esclarece que essa é identificada por 

volta dos sessenta anos, pois somente nessa idade o homem compreende as tolices que 

cometeu durante essas duas fases anteriores. Em consonância: “É pena ter de morrer 

quando enfim se aprendeu como se poderia viver bem [...]”. (KANT, 2006, p. 99).  

Dessa forma, entendemos que esse viver bem é o viver sob as leis da razão, 

pena, que como bem coloca Kant, esse momento só chega tardiamente. Assim a morte 

como limitação fisiológica do homem intensifica a ideia kantiana de que a espécie 

humana é objeto da educação e da história218.  

A respeito da moralidade, o filósofo redige: “[...] não basta que o homem seja 

capaz de toda sorte de fins; convém também que ele consiga a disposição de escolher 

apenas os bons fins”. (KANT, 2004, p. 26). Nesse caso, bons são aqueles fins 

reconhecidos necessariamente por todos, e, que ao mesmo tempo torna-se fim de cada 

um. Bem como trabalha a moral sob as regras de conduta individual, as também faz, sob 

a perspectiva de como proceder em relação aos seus semelhantes, “facilitando” assim o 

convívio social. Pois, enquanto se educa para a moral, não se está fazendo outra coisa, 

senão, educando para a vida. 

Os três elementos nomeados por, habilidade, prudência e moralidade 

equivalem as três formas do imperativo que encontramos na FMC219, isto é, técnicos, 

pragmáticos e morais. Enquanto os dois primeiros são de caráter hipotético, o último é de 

caráter categórico. Dessa maneira, apenas o último tem o caráter de uma lei prática 

(moral), visto que aos primeiros restam apenas estima.  

Assim sendo, a habilidade enquanto disposição técnica, afirma o indivíduo; a 

prudência como disposição pragmática, afirma o cidadão, enquanto que a disposição 

moral, considera o homem como espécie. Sumariamente, concluímos que a formação do 

                                                           
217 BRESOLIN, 2016, p. 103. 
218 BRESOLIN, 2016, p. 103.  
219 KANT, 2008a, p. 56. 
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homem não é nada mais do que sua autoafirmação como sujeito220. Em sua 

antropologia221 Kant aborda as três disposições, e em relação a primeira, começa logo 

afirmando que em alto grau somos seres técnicos. Vejamos:  

A caracterização do ser humano como um animal racional já está contida na 

simples forma e organização de sua mão, de seus dedos e pontas de dedos, em 

parte da estrutura, em parte no delicado sentimento deles, porque a natureza 

não o tornou apto para uma única forma de manejo das coisas, mas para todas 

indefinidamente, portanto, para o emprego da razão, e com isso designou a 

capacidade técnica ou habilidade de sua espécie como a de um animal racional. 

(KANT, 2006, p. 218). 

 

Kant é enfático ao afirmar que o homem dispõe de elementos essenciais para 

seu desenvolvimento, uma vez que, a natureza não o dotou de uma simples forma, mas 

sim, de diversas possibilidades como animal racional. Ao afirmar que “a habilidade é 

necessária ao talento” (KANT, 2004, p. 85), o filósofo está sustentando a ideia de que é 

primordial desenvolver características, como: conhecimento, esperteza, competência etc. 

Essas serão de grande relevância, visto que serão utilizadas para o manuseio dos 

elementos que funcionam como meios à realização dos fins propostos.  

Assim, desde cedo deve-se propor uma multiplicidade de fins para a criança 

realizar, pois desse modo a mesma irá exercitar sua habilidade, desenvolvendo sua 

aptidão técnica como forma de realizar esse fim, preparando-se, para realizar no futuro, 

qualquer fim desejado.  

Visto que a habilidade é imprescindível ao que condiz o processo formativo 

do homem, é que notamos a filosofia kantiana cada vez mais interessada em desenvolver 

o tema. Após tratarmos da habilidade sob a perspectiva de seus textos antropológico e 

pedagógico, iremos agora fazer uma breve “análise” sob a perspectiva de sua terceira 

crítica (CFJ), na qual, Kant tem primorosas contribuições a fazer. Observemos:  

Todas as regras técnico-práticas (isto é, as da arte e da habilidade em geral, ou 

também da inteligência, como habilidade para influir sobre homens e a sua 

vontade), na medida em que os seus princípios assentem em conceitos, 

somente podem ser contadas como corolários para a filosofia teórica. É que 

elas só dizem respeito à possibilidade das coisas segundo conceitos da 

natureza, para o que são precisos não somente os meios [...], mas também a 

própria vontade. (KANT, 2016c, p. 02). 

 

                                                           
220 VANDEWALLE, 2004, p. 97 apud BRESOLIN, 2016, p. 103.  
221 KANT, 2006, p. 216.  
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Desse modo, compreendemos que essas regras técnico-práticas não são leis, 

e, sim, prescrições. E como prescrições, estão baseadas em conceitos e não em leis; sua 

vontade se encontra meramente sob o conceito da natureza e não sob o da liberdade. Pois 

somente o último conceito (liberdade), no qual possui por princípios leis, constitui 

juntamente com suas respectivas consequências, a segunda parte da filosofia, que é 

denominada parte prática. Em suma, concluímos que regras técnico-práticas não ocupam 

nenhum lugar na filosofia prática222. 

Por conseguinte, ainda em sua terceira crítica (CFJ), precisamente no 

conhecido § 83, Kant faz outra consideração a respeito da habilidade. O filósofo afirma 

que as habilidades se desenvolvem melhor à medida em que se evidencia a 

desigualdade entre os homens223. Pois no momento em que esses buscam por seus fins 

individuais, desenvolvendo habilidades pessoais, estão contribuindo com o 

“aperfeiçoamento dos demais”, isso acontece até mesmo de forma involuntária, pois 

os homens não se dão conta de que enquanto estão atrás de seus fins, estão também 

colaborando para que os outros (homens) também encontrem os seus.  

Dessa maneira, vimos que ao desenvolver nossas habilidades estamos 

abrindo espaço também para que os demais façam o mesmo. Pode-se dizer que aqui se 

encontra a “famosa” insociável sociabilidade presente na obra IHU.  

Assim, Kant declara: “a cultura da habilidade é a condição subjetiva 

preferencial da aptidão para a promoção dos fins em geral, porém não suficiente para 

promover à vontade na determinação e escolha dos seus fins”. (KANT, 2016c, p. 307). 

Desse modo, percebemos que não é aconselhável que a educação seja apenas tecnicista, 

visto que essa, não desenvolveria todas as disposições humanas. Portanto, além de possuir 

habilidade, carece que o indivíduo pense sobre suas ações, deixando a razão ocupar o 

lugar de excelência.  

Por conseguinte, cabe-nos agora dissertar um pouco mais sobre a segunda 

disposição. Conhecida como prudência, a mesma é respeitada como parte considerável 

do processo formativo do homem, ou seja, a capacidade para provocar nossos fins em 

geral, é entendida como qualidade técnica de alcançar os meios224.  

                                                           
222 KANT, 2016c, p. 03. 
223 Ibid., p. 308. 
224 BRESOLIN, 2016, p. 105. 
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Logo na primeira parte da obra Sobre a Pedagogia (SP), Kant reconhece a 

prudência como formação pragmática, esta, por sua vez, é responsável por “aprontar” o 

indivíduo para que ele venha a se tornar um cidadão, pois essa lhe confere um valor 

público. Assim sendo, o homem compreende “tanto a tirar partido da sociedade civil para 

os seus fins como a conformar-se à sociedade”. (KANT, 2004, p. 35). Para que isso 

ocorra, se faz necessário a existência de um Estado respeitável, que garanta através do 

direito dos indivíduos, que os meios empregados para conseguir os fins, não prejudiquem 

os direitos particulares. 

Na formação pragmática o aluno executa atividade técnica ao sugerir um fim 

definido, no caso, a felicidade pessoal. Assim constatamos seu caráter assertórico e não 

problemático. Pois, enquanto almejamos conquistar a felicidade, nos utilizamos da 

destreza de escolher os meios necessários para atingir o maior bem-estar possível, 

buscando assim, fervorosamente a realização desse fim. Desse modo, o imperativo que 

se relaciona com a escolha desses meios para alcançar a própria felicidade é o hipotético. 

Em conformidade, Kant prescreve: “O imperativo hipotético que nos representa a 

necessidade prática da ação como meio para fomentar a felicidade é assertórico”. (KANT, 

2008a, p. 54).  

Ao escolhermos os meios em prol de um fim, estamos trabalhando sob a base 

de uma relação de “troca”, identificada como imperativo hipotético. Esse é distinto do 

imperativo moral, uma vez que considera a ação como boa, somente como meio de 

alcançar qualquer outra coisa desejada.  Assim, constatamos que as ações prudenciais não 

possuem valor moral, considerando que as mesmas estão sob a base do imperativo 

hipotético.  

Por outro lado, o imperativo moral225 (no qual a moralidade está fielmente 

fixada), não se conecta com a matéria da ação e com o que dela pode derivar, mas sim 

com a forma e o princípio do que ela mesma emana. Assim o essencialmente bom da ação 

habita na disposição, independentemente do resultado. A partir disso, podemos concluir 

que essa concepção deve ser, desde cedo, inserida na formação da criança226. Por isso, na 

educação pragmática a criança deve ser corretamente instruída a escolher aquilo que é 

                                                           
225 KANT, 2008a, p. 55. 
226 VANDEWALLE, 2004, p. 98 apud BRESOLIN, 2016, p. 107. 
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bom para si, ao mesmo tempo, que é bom para os outros, enquanto sociedade, isto é, é 

preciso prepará-la para toda sorte de fins. 

Explorando sua “teoria pedagógica”, não constatamos nenhuma afirmação 

kantiana, assegurando que a educação torna o homem um ser moral. No entanto, 

observamos que a mesma abre caminho para consecução desse propósito, uma vez que, 

é ela, a responsável por consolidar o caráter do indivíduo. Vejamos: 

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! 

(KANT, 2004, p. 86). 

 

Kant chama atenção para uma sábia moderação, na qual tem de conter as 

paixões desenfreadas que desolam o arbítrio, isto é, o indivíduo tem de resistir esses 

desejos se firmando nas máximas adotadas. Por nos atentar a respeito da relevância e do 

impacto da moralidade, é que julgamos a “filosofia kantiana” como a principal defensora 

da moral, uma vez que não somente trata do assunto em seu texto pedagógico, mas em 

todas as suas obras, quer seja de forma direta ou indireta.  

Assim compreendemos que o filósofo estima a formação de um caráter 

ordenado, que seja firmado, não deixando espaço para incertezas, como do tipo, “devo 

seguir ou parar aquilo que foi estabelecido a ser feito? ”. Em resposta, Kant declara: 

“Pouco se pode esperar daquele que adia sempre o cumprimento dos seus propósitos”. 

(KANT, 2004, p. 88). Aqui observamos que para que um caráter seja considerado moral 

é preciso, dentre outras coisas, possuir regularidade. Pois, o caráter que é irregular é 

conduzido pelas circunstâncias, ou seja, pelos desejos. 

Posteriormente, verificamos a maneira de solidificar o caráter. É preciso 

ensinar as crianças por meio de exemplos e de regras, os deveres a cumprir. É estranho 

vermos Kant se referir a exemplos a serem seguidos, por isso, consideramos que aqui 

trata apenas, daqueles exemplos que merecem respeito, mas isso não quer dizer, que a 

conduta humana deva ser plenamente baseada em exemplos, uma vez que a 

instrução/ensino é mais importante que o exemplo. É válido ressaltar que quando o 

filósofo se reporta aos exemplos dados as crianças, está aqui se referindo a uma fase que 
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ainda não “sabe” se comportar de maneira “adequada”, visto que seu caráter ainda está 

em desenvolvimento, não se encontrando ainda consolidado. 

  Em relação aos deveres a cumprir, as crianças precisam entender que 

possuem deveres para consigo mesmas e para com os demais. Ao que diz respeito aos 

primeiros deveres “consistem em conservar uma certa dignidade interior, a qual faz do 

homem a criatura mais nobre de todas; é seu dever não regenerar em sua própria pessoa 

essa dignidade da natureza humana”. (KANT, 2004, p. 89). Portanto, a formação moral 

considera a criança como parte integrante da espécie humana, já ultrapassando a ideia de 

indivíduo e de cidadão, onde a mesma, ao longo do caminhar formativo, tornar-se-á 

responsável por suas escolhas, cabendo a mesma negar ou firmar sua dignidade como 

parte da humanidade. 

 Dessa forma, devemos conservar nossa dignidade interior, não nos 

entregando aos vícios ou a qualquer espécie de intemperança, visto que essas condições 

nos colocam sob condição inferior à dos animais. A solidificação do caráter também 

perpassa por outro momento, aquele em que a criança deve perceber a dignidade humana 

em sua própria pessoa, se opondo, por exemplo, a mentira. Uma vez que essa torna o 

homem um ser digno de desprezo total. Além da mentira, abominada por Kant, deverão 

ser excluídos do processo formativo, sentimentos como inveja, soberba, ingratidão, 

injustiça, falsidade etc. Por outro lado, deverão ser estimulados sentimentos como: 

humildade, beneficência, lealdade, modéstia, temperança etc. 

Ao que diz respeito aos deveres para com os demais “deve-se inculcar desde 

cedo nas crianças o respeito e atenção aos direitos humanos e procurar assiduamente que 

os ponha em prática”. (KANT, 2004, p. 90). Faz-se necessário reconhecer e respeitar o 

outro como próprio semelhante, tão digno de consideração como o mesmo. Em outras 

palavras, o que está em evidência, é o fato de que somos todos iguais diante da moralidade 

e do direito, uma vez que somos de uma mesma espécie, não importando classe social, 

recursos, ou outros atributos quaisquer.  

Após tantas considerações sugeridas por um processo de formação adequada, 

Kant se vê diante de uma interrogação: o homem é bom ou mau por natureza? Em 

resposta, o mesmo afirma: “Não é bom nem mau por natureza, porque não é um ser moral 

por natureza. Torna-se moral apenas quando eleva a sua razão até aos conceitos do dever 

e da lei”. (KANT, 2004, p. 95). 
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Nesse momento é que a educação227 entra em cena, uma vez que é pelo 

processo formativo do indivíduo, que esse aprende a fazer uso adequado de sua razão, 

pois como vimos, o homem já nasce com uma pré-disposição moral, no entanto, essa 

precisa ser melhor desenvolvida, pois ainda é considerada pré-matura. 

Elevar sua razão até os conceitos do dever e da lei não é tarefa fácil para o 

homem. Uma vez que esse carrega consigo inclinações que o direcionam ao sentido 

contrário do que lhe é exigido. Observemos a seguinte asserção: 

Pode-se, entretanto, dizer que o homem traz em si tendências originárias para 

todos os vícios, pois tem inclinações e instintos que o impulsionam para um 

lado, enquanto sua razão o impulsiona para o contrário. Ele, portanto, poderá 

se tornar moralmente bom apenas graças à virtude, ou seja, graças a uma força 

exercida sobre si mesmo [...]”. (KANT, 2004, p. 95). 

Assim observamos que o homem precisará de uma força especial para 

escolher o lado da razão, visto que nem sempre ele escolhe seguir o caminho “adequado”. 

Essa força será dada pela virtude, isto é, apenas ele mesmo poderá fazer aquilo que lhe 

compete fazer, pois essa é uma tarefa do arbítrio, não cabendo a ninguém o fazer em seu 

lugar, utilizando assim, o uso da liberdade em suas escolhas.  

Portanto, para que esse indivíduo consiga se tornar um ser de virtude, um ser 

que consiga elevar sua razão ao mais alto nível, é preciso que ele tenha sido anteriormente 

bem-educado, pois somente assim, ele se tornará um ser esclarecido, um conhecedor dos 

seus direitos e deveres, entendendo que só ele através da sua autonomia228, poderá fazer 

aquilo que lhe cabe fazer, buscando dessa maneira seu aperfeiçoamento enquanto ser 

individual, e, enquanto espécie humana. 

 

4.3. Da Educação à Moralidade: construção do sujeito autônomo 

Toda “pedagogia kantiana” é considerada um processo, e, esse se dá a passos 

lentos, uma vez que precisa percorrer um longo caminho até alcançar seu fim último, que 

é o de tornar o homem um ser moral, isto é, um ser esclarecido que pode por conta própria, 

                                                           
227 Educação aqui no sentido mais amplo. Não se restringindo apenas a educação escolar, mais todo o 

processo de formação, ou seja, da educação oferecida nos primeiros anos de vida até os anos posteriores. 

Uma educação que perpasse pelo campo da história, da cultura e da religião. Onde todas essas, unidas em 

um mesmo processo, e, por um mesmo objetivo, consigam desenvolver no homem aquilo que ele já possui, 

mas que ainda não sabe utilizar da melhor maneira, sua razão. Conduzindo-o desta forma, ao seu estado 

moral. 
228 Em conformidade, Kant certifica: “[...] não importa o que a natureza faz do ser humano, mas o que este 

faz de si mesmo”. KANT, 2006, p. 188. 
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através da sua autonomia e liberdade realizar aquilo que lhe é exigido, seja em suas ações, 

enquanto ser singular, seja em relação aos demais, considerando nesse caso a espécie 

humana. 

Com isso, compreendemos que a educação, ou melhor, o processo 

educacional é o que há de mais sublime na vida do indivíduo, considerando que é por 

meio do mesmo que o homem irá sair do estado de natureza selvagem para um estado 

esclarecido, no qual a razão deverá dirigir todas as suas ações. Desse modo, segundo a 

educação kantiana, os homens se distinguem dos animais, pois, enquanto aqueles foram 

dotados pela natureza com a razão, esses, por sua vez, receberam “apenas” instintos.  

Desse modo, a razão, enquanto “presente da natureza ao homem”, ajuda-o a 

afastar-se das prescrições instintivas geradas por suas inclinações animalescas. Por outro 

lado, os animais enquanto seres instintivos, não carecem de mais nada, além daquilo que 

a sua própria natureza os dotou, salvo na condição de filhotes, que precisam ser 

alimentados, aquecidos e protegidos por um curto prazo, pois logo seus instintos, que 

nesse caso, serão bem apurados, irão conduzi-los, para que assim, eles possam ser tudo 

aquilo que devem ser. 

Ao contrário dos animais, os homens não são logo de imediato o que deveriam 

ser, antes precisam desenvolver sua razão, visto que somente por ela os mesmos 

conseguirão se afastar do estado selvagem, caminhando em busca do progresso. Assim a 

passagem da animalidade a humanidade exige que tenhamos capacidade de desenvolver 

em nós mesmos a humanidade, instituindo bons princípios, disciplinando nossas ações, 

resistindo as paixões, enfim, admitindo a primazia da razão sobre o instinto229. Com isso, 

concluímos que somente por meio da educação (processo formativo), o homem pode 

transpor-se do seu estado primitivo, a um estado esclarecido, autônomo, e, possivelmente 

moral. 

Isto posto, entendemos que a educação tem a função de desenvolver as 

faculdades naturais do homem, aperfeiçoando suas capacidades intelectuais e disposições 

morais, proporcionando desta maneira, um certo tipo de evolução ao que condiz a sua 

                                                           
229 “[...] no homem, o instinto não existe do mesmo como que nos animais; entretanto, ele possui a 

capacidade de representar um objeto dado pela intuição; em outras palavras, ele possui a razão e dela pode 

fazer uso, ao contrário dos animais que se resumem apenas a instintos. O instinto, no homem, ajuda em seu 

desenvolvimento natural; todavia, não atua no âmbito racional. O instinto humano não é determinante de 

toda a sua existência, tal como é nos animais”. PINHEIRO, 2007, p. 41. 
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condição humana. Daí a necessidade de se educar o homem, visto que o mesmo necessita 

ser educado, porque precisa aprender a desenvolver todas as suas faculdades de maneira 

“adequada”, na condução do bem230, conforme a lei e o dever, e, não conforme seus 

apetites particulares231. Assim compreendemos que “o homem não pode se tornar um 

verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz”. (KANT, 

2004, p. 15). 

Por conseguinte, iremos aqui descrever e “tentar” demonstrar a devida 

importância, ao que diz respeito as etapas do processo educacional. Etapas essas que o 

homem tem de passar para se tornar um ser moral, ou pelo menos, para aproximar-se 

dessa ideia. As etapas, serão aqui identificadas como: I) disciplinar, II) cultivar, III) 

civilizar e IV) moralizar232.  

Devemos ressalvar que a autonomia está inclusa nesse processo, surgindo até 

mesmo antes da moralização, pois não há como o homem ser moral, sem que antes seja 

autônomo, no entanto, ele pode ser autônomo e não ser moral, por isso, é que devem ser 

consideradas todas as etapas anteriores como necessárias e de fundamental importância 

ao processo de formação do homem. Assim sendo, iremos agora analisar uma a uma: 

I) O disciplinar, trabalha na perspectiva de impedir que a animalidade 

prejudique o caráter humano, tanto no indivíduo como na sociedade, ou seja, a disciplina 

consiste em domar a selvageria residente no homem. Em outras palavras, a mesma é 

responsável por transformara a animalidade presente no homem em humanidade. Visto 

que o animal já é tudo aquilo que pode ser, enquanto o homem ainda não é, pois nasce 

sob estado bruto, necessitando assim ser educado, instruído, desenvolvido. 

A disciplina é puramente negativa, uma vez que ela é a detentora das 

inclinações animalescas do homem, pois é por meio da mesma que o indivíduo é 

submetido às leis da humanidade, sentindo assim, a força das próprias leis. Ao mencioná-

la como negativa233, Kant não está considerando-a no sentido comum da palavra, como 

                                                           
230 KANT, 2004, p. 19. 
231 KANT, Immanuel. Lições de ética. Trad. Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus. São Paulo: 

Editora UNESP, 2018, p. 32. 
232 KANT, op. cit., p. 25-26. 
233 “[...] se Kant vê nela uma educação negativa, certamente não é no sentido de que ela se constituiria em 

qualquer negação da educação, mas no sentido rousseauniano, à medida que a disciplina torna possível a 

educação posterior reduzindo, ao mesmo tempo, as influências nefastas de um arbítrio abandonado a si 

mesmo”. VICENTI, Luc. Educação e liberdade: Kant e Fichte. Trad. Élcio Fernandes. São Paulo: Editora 

UNESP, 1994, p. 23.  
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algo ruim, mas apenas pelo fato da mesma ser responsável por “retirar” algo pertencente 

ao homem, nesse caso, “sua selvageria”. Visto que a filosofia kantiana trabalha sob a 

perspectiva da liberdade, ao se encontrar com a disciplina retirando algo do homem, a 

mesma se vê na posição de identificá-la como negativa. 

A disciplina deve ser inserida no indivíduo logo nos primeiros anos de vida, 

visto que a mesma é extremamente necessária. Observemos o argumento kantiano a 

respeito: “As crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma 

coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer 

pontualmente àquilo que lhes é mandado”.  (KANT, 2004, p. 13).  

Assim entendemos que as crianças precisam se acostumar a viver sob regras, 

logo na sua infância, para que ao chegar à fase adulta já estejam acostumadas234. Essas 

precisam entender que nem sempre seus caprichos serão atendidos, pois as mesmas estão 

a viver em um mundo, e esse é regido por normas e leis. Ao valorizar a disciplina, Kant 

se distancia daquilo que pensava Rousseau, que a educação deve permitir a criança total 

liberdade, não cabendo a mesma nenhuma espécie de repressão235. 

 Kant mais vez entra em defesa do uso da disciplina, ao afirmar que o homem 

é tão inclinado a liberdade, que se pudesse, faria tudo em prol da mesma, ou seja, sairia 

cometendo as maiores atrocidades. Dessa maneira, percebemos que a inserção da 

disciplina é totalmente necessária, uma vez que os homens precisam de limites, e esses 

precisam ser dados logo na infância236. 

É preciso nos atentarmos ao fato de que a disciplina, não deve ser inserida de 

forma autoritária, no entanto, a mesma precisa ser impositiva. Assim sendo, como 

conciliar a submissão ao constrangimento das leis com o exercício da liberdade? A 

resposta é uma só “o constrangimento é necessário”. (KANT, 2004, p. 33). Portanto, 

                                                           
234 Conforme Kant: “[...] o imperativo moral exige a subordinação de nossa vontade à regra do fim 

universalmente válido”. KANT, 2018, p. 33. 
235 Vejamos o que Rousseau diz a respeito: “se com a idade da razão começa a servidão civil, porque 

antecipá-la com a servidão privada? Deixemos que um momento da vida não carregue esse jugo que a 

natureza não nos impôs, e entreguemos à infância o exercício da liberdade natural”. ROUSSEAU, 2014, p. 

88. Posteriormente (p. 89), o filósofo declara que as crianças não devem fazer nada por obediência, apenas 

por necessidade, assim “as palavras obedecer e mandar serão proscritas de seu dicionário [...]”. 
236 Certifica 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 selvagem e corrigir um defeito de disciplina”. 

KANT, 2004, p. 16.  
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verificamos que a imposição coerciva visa educar a vontade da criança que ainda não está 

bem fixada sob a razão. Em seguida, o filósofo adverte:  

É preciso habituar o educando a suportar que a sua liberdade seja submetida 

ao constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija corretamente a 

sua liberdade. [...] é necessário que ele sinta logo a inevitável resistência da 

sociedade, para que aprenda a conhecer o quanto é difícil bastar-se a si mesmo, 

tolerar as privações e adquirir o que é necessário para tornar-se independente. 

(KANT, 2004, p. 33). 

Isto posto, enunciamos que a disciplina não insulta a liberdade, mas a protege, 

para que assim, a mesma continue a reinar. Ao observamos essa assertiva, podemos 

proferir que o constrangimento provém de uma razão externa, isto é, do educador, para 

que depois possa ser interiorizada pela razão própria do educando237.  

Dessa maneira, chegamos à conclusão de que a disciplina é de fundamental 

importância a formação moral, uma vez que é a mesma que “impede os defeitos da 

criança”, defeitos esses, gerados a partir de apetites carnais, e, de disposições maléficas. 

Por conseguinte, iremos analisar a segunda etapa do processo formativo que a educação 

sugere que o homem percorra, em busca de sua caminhada moral, a saber, o cultivar.    

II) O cultivar, diz respeito à cultura, e a mesma abrange a instrução e vários 

conhecimentos. O filósofo a define como: “[…] a criação da habilidade e esta é a posse 

de uma capacidade condizente com todos os fins que almejamos. [...] não determina por 

si mesma nenhum fim, mas deixa esse cuidado às circunstâncias”. (KANT, 2004, p. 26). 

Podemos dizer que essa habilidade é uma espécie de qualidade ao que 

compete a execução dos fins, isto é, uma aptidão que o indivíduo possui e que necessita 

usar, seja enquanto criança, seja enquanto adulto, conforme as situações do cotidiano vão 

aparecendo. Para que essa aptidão seja melhor desenvolvida de acordo com as 

necessidades que vão surgindo, é necessário adicionarmos a força corpórea, a destreza, a 

capacidade dos sentidos e a capacidade intelectual, pois dessa forma seu desenvolvimento 

será mais completo. 

Por conseguinte, ao falar do aperfeiçoamento do homem em vista de seu fim, 

Kant assegura que é de fundamental importância cultivar (cultura) todas as faculdades 

naturais (do espírito, da alma e do corpo), como meio para qualquer fim possível. Esse 

dever de desenvolver suas faculdades em busca do aperfeiçoamento, deve ser um dever 

                                                           
237 VANDEWALLE, 2004, p. 29 apud BRESOLIN, 2016, p. 72. 
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do homem para consigo mesmo238. Assim: “O homem deve a si mesmo (enquanto ser 

racional) não deixar sem uso e, por assim dizer, enferrujar a disposição natural e as 

faculdades, das quais sua razão pode algum dia fazer uso”. (KANT, 2013a, p. 258). 

Posteriormente, ao definir as faculdades do espírito, o filósofo as caracteriza 

como as faculdades que são exercidas por meio da razão. Essas são criadoras, isto é, 

estimulam a criatividade do indivíduo, considerando que as mesmas são a priori, pois não 

se baseiam na experiência. 

Em relação as faculdades da alma, podemos assegurar que são aquelas 

comandadas pelo entendimento e pelas regras utilizadas para a satisfação de qualquer 

propósito. Dessa maneira, podemos identificá-las como sendo, as capacidades da alma, 

uma vez que possibilita o indivíduo, mediante o aprendizado da experiência, a observação 

e a prática das artes e de outras ciências.  

Tratando-se das faculdades do corpo, deve-se atentar ao fato de que cabe ao 

homem o cuidado do seu próprio corpo. A ginástica é aconselhada, pois ao mesmo tempo, 

que preserva o corpo, cultiva a saúde, protegendo dessa forma, a parte material do 

indivíduo, uma vez que o mesmo só poderá conseguir seus fins, se estiver devidamente 

apto para isso, ou seja, em plena forma de suas disposições corporais. Assim em relação 

a posição que cada uma deve ocupar na vida do indivíduo, cabe somente ao próprio 

indivíduo, através de uma reflexão racional, fazer essa indagação, pois somente ele irá 

eleger de acordo com seus gostos e necessidades, as faculdades que mais lhes convém239. 

Avançando, iremos agora analisar a terceira etapa do processo formativo da caminhada 

moral do homem, a saber, o civilizar.  

III) Em relação ao civilizar, “requer certos modos corteses, gentileza e a 

prudência de nos servimos dos outros homens para os nossos fins”. (KANT, 2004, p. 26). 

Essa ideia de o indivíduo ter de ser civilizado é necessária, uma vez que precisamos viver 

em sociedade, onde teremos de nos valer da cortesia e da gentileza para nos relacionarmos 

com os demais, lembrando sempre de agir prudentemente o maior número de vezes 

possível. Essa ideia de prudência é relevante ao processo formativo do homem, porque 

nesse momento, o mesmo ainda não se encontra moralizado, considerando que essa etapa 

moral é posterior à civilidade.  

                                                           
238 KANT, 2013a, p. 258. 
239 Ibid., p. 259. 
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Desse modo, compreendemos a civilidade como aquela regulada pelo gosto 

variável de cada época, isto é, os indivíduos estão sempre subordinados a mudança 

cultural decorrente de cada período da sociedade. Assim percebemos uma clara distinção 

entre as etapas cultivar e civilizar, pois enquanto na primeira o indivíduo ainda continua 

no âmbito individual, onde suas disposições e talentos se encontram no núcleo da 

educação, na segunda, em contrapartida, o indivíduo é introduzido no coletivo, recebendo 

assim, instrução para concretizar seus interesses na sociedade juntamente com os 

demais240. Dessa maneira, o civilizar funciona como uma espécie de mediação, uma vez 

que relaciona os interesses particulares de cada indivíduo com as regras da sociedade. 

Por conseguinte, trataremos de analisar a quarta etapa do processo formativo 

que a educação sugere que o homem percorra, em outras palavras, a etapa que 

compreende o moralizar, objeto último da “pedagogia kantiana”. Essa etapa compreende 

a autonomia, pois somente um sujeito autônomo poderá vir a ser aquilo que sua razão 

lhes prescreve (ser moral), não cabendo essa tarefa a nenhum outro, senão a si mesmo. 

IV) A respeito do moralizar, Kant certifica: “Deve-se, por fim, cuidar da 

moralização”. (KANT, 2004, p. 26). Compreendendo que não é suficiente que o homem 

seja capaz de toda sorte de fins, é que consideramos a ideia de que esse (homem), deve 

escolher somente os bons fins, nesse caso, são aqueles fins aprovados por todos, e que ao 

mesmo tempo, são válidos como fins de cada um. Verificamos aqui a descrição de uma 

condição da moralidade, visto que somente através da motivação moral sob a lei da 

universalidade é que podemos realizar a moralização. A mesma é exclusivamente dada 

pela razão de forma interior, na qual apenas o indivíduo por si mesmo poderá realizá-la. 

Assim identificamos a presença da autonomia, uma vez que somente o 

homem (por si mesmo), poderá executar a lei moral que a razão ordena dentro de si, não 

cabendo a ninguém fazer isso por ele, pois ele deve ser aquilo que sua razão ordena ser. 

Mas para que isso ocorra, ou seja, para que esse homem se torne um ser moral, obediente 

a lei que a razão ordena, deve antes, percorrer um caminho de preparação, caminho esse 

oferecido pela educação, no qual vai considerar todas as fases anteriores (disciplinar, 

cultivar, civilizar) como necessárias a efetivação da fase final, no caso, a fase: moralizar.  

                                                           
240 BRESOLIN, 2016, p. 74.  
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Nesse sentido, por sermos seres de vontade imperfeita e prontamente 

inclinados aos desejos, é que precisamos de uma lei que nos direcione a moralidade, nos 

direcione a agir em conformidade aos prescritos da razão. Desse modo, observamos que 

a ideia do homem como fim terminal só é possível, se considerarmos o mesmo como ser 

moral, e não simplesmente como ser natural241. Pois, o fim do homem só poderá ser 

alcançado mediante a sua condição de ser inteligível, pois somente sob esta, ele poderá 

seguir os mandamentos da razão, ultrapassando assim, sua condição sensível.  

Assim, o anseio de sair do estado de natureza é promovido pelo experimento 

de se identificar com a ideia de perfeição, pois a saída do estado de menoridade, exigida 

preliminarmente pela natureza, é estimulada por uma ideia, essa ideia propicia ao homem 

a condição de sobrepujar de seu estado inicial242. Por isso, como forma de auxílio, a 

educação entra em cena, ajudando o homem a ultrapassar sua condição animalesca, 

encaminhando-o em direção ao seu fim último. 

Dessa maneira, observamos a relevância da educação na vida do indivíduo, 

visto que é a mesma, a responsável por desenvolver a razão e as disposições naturais 

presentes no homem, os conduzindo assim, a moralidade. Deste modo, verificamos a 

filosofia kantiana preocupada em educar o homem para vida, visando torná-lo um ser 

esclarecido, ciente dos seus direitos e deveres, autônomo para fazer uso de sua própria 

razão, e livre para escolher as normas de sua ação.  

Como o próprio filósofo afirma: “[...] não é suficiente treinar as crianças; urge 

que aprendam a pensar” (KANT, 2004, p. 27). Aqui nos é demonstrado que por mais que 

a ação prática seja relevante, a necessidade de pensar sobre a mesma é ainda maior, isto 

é, por mais importante que seja realizar bem algo, mais importante ainda, é ter consciência 

do porquê se está realizando. Assim, percebemos que a reflexão é essencial na pedagogia 

kantiana, uma vez que o homem é senhor de si mesmo, e para que ele seja tudo aquilo 

que deve ser, precisa antes, ter um conceito a respeito243. Por isso, a moral deve-se fundar 

                                                           
241 KANT, 2016c, p. 273-275. 
242 Em consonância, Pinheiro declara: “Há, por conseguinte, um ideal que orienta o homem em direção ao 

cumprimento de suas disposições, de modo completo. Ora, o cumprimento de sua inteira destinação implica 

a possibilidade de o homem ser considerado como um todo, isto é, o ideal de perfeição dirige o homem à 

união dos âmbitos sensível-inteligível”. PINHEIRO, 2007, p. 15. Assim, entendemos que a dupla condição 

do homem (sensível e inteligível) não tem de determinar a divisão dele, mas sim, considerá-la sob duas 

perspectivas nas quais o mesmo pode ser reconhecido.  
243 KANT, 2004, p. 18. 
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sobre as máximas e não sobre a disciplina, considerando que são as primeiras que formam 

a maneira de pensar, e não a disciplina. Vejamos o argumento kantiano: 

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. (KANT, 2004, p. 76). 

 

Isto posto, verificamos que a moral não pode ser fundamentada sobre ameaças 

ou punições, uma vez que dessa maneira, tornar-se-ia apenas uma mera disciplina e não 

uma moral. É necessário cuidar do indivíduo, desde cedo, para que o mesmo possa agir 

segundo suas próprias máximas, e não por simples hábito. O mesmo não deve fazer o 

bem simplesmente por fazer, mas deve entendê-lo como bem em si mesmo, ou seja, deve 

entendê-lo como o que deve ser feito244.  

Assim sendo o indivíduo precisa ser educado de maneira que possa entender 

o fundamento e a consequência da ação a partir do conceito do dever245. Por isso, Kant 

identifica a educação como uma arte246; tendo em vista que não é fácil de se cumprir, o 

mesmo afirma: “Entre as descobertas humanas há duas dificílimas, e são: a arte de 

governar os homens e a arte de educá-los”. (KANT, 2004, p. 20). Apesar de concordar 

com Rousseau, ao considerar a educação como uma arte, entendendo todos os obstáculos 

possíveis a sua realização, Kant se difere do mesmo, ao acreditar veementemente no êxito 

da mesma, contrariando assim, o pensamento do filósofo genebrino247.  

Assim sendo, percebemos que mesmo que a educação seja considerada uma 

atividade laboriosa, a mesma ainda deve ser estimada. Pois os seus obstáculos não podem 

diminuir seu valor ou fazer dessa, uma simples ideia quimérica. Ao afirmar que o homem 

é a única criatura que precisa ser educada, Kant está se valendo da ideia de que esse 

(homem), precisa de um acompanhamento especial no que diz respeito ao seu 

                                                           
244 KANT, 2018, p. 69.  
245 Id., 2004, p. 68.  
246 PERINE, Marcelo. A educação como arte segundo Kant. In: Síntese. n. 40, v. 15, 1987. p. 9-32. 

Disponível em: <http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/1911/2214>. Acesso em: 25 

jun. 2018.   
247 Em conformidade: “A educação é ela própria uma tarefa impossível. [...] uma arte – não uma ciência! 

Cujo êxito é improvável porque jamais seremos capazes de controlar o concurso de todos os mestres. Mas 

isso não a torna menos relevante”. STRECK, Danilo R. Rousseau & a educação. 2ªed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008, p. 30. 

http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/1911/2214
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desenvolvimento. (Pelo menos até o momento de conseguir “obedecer” ao comando da 

sua própria razão). 

Desse modo, compreendemos que a educação vai auxiliar a criança na tarefa 

de desenvolver sua autonomia que já se encontra preestabelecida, para que mais tarde, 

em suas fases posteriores, a mesma já tenha consciência, e saiba se utilizar dessa 

condição. Percebemos na prática essa asserção, quando observamos o bebê ao nascer. O 

mesmo já sai da barriga de sua mãe chorando, buscando reconhecer o novo ambiente que 

se encontra, no entanto, não se deve ficar apreensivo por tal situação, visto que essa 

prática do choro é salutar para a criança. Essa prática não é ensinada, e sim manifestada 

de maneira natural, onde o próprio bebê através da sua autonomia ainda pré-matura, se 

utiliza da mesma.  

Assim cabe à educação (processo formativo) intervir nesse momento, 

buscando “controlar” essa prática (chorar), para que a criança não abuse dessa autonomia, 

se valendo do choro sempre que desejar algo, pois se assim fora, futuramente a mesma se 

tornará uma criança mimada e egoísta, entendendo que todos os seus caprichos serão 

realizados de acordo com sua vontade sem precisar considerar as dos demais248.   

Por isso, é que entendemos que o processo educacional tem de ser inserido 

logo cedo na criança, uma vez que depois de formado seu caráter, será muito tarde para 

atribuir-lhe valores morais. Dessa forma, compreendemos que a “ideia de uma educação 

que desenvolva no homem todas as suas disposições naturais é verdadeira 

absolutamente”. (KANT, 2004, p. 17). 

Kant acredita no modelo de educação ideal para o homem, estando esse apto 

a transpor suas causas naturais e as circunstâncias temporais, tornando-se suficiente ao 

modo do seu pensamento e da sua composição no que se refere ao seu caráter moral. 

Assim, entendemos que a autonomia é parte essencial da educação, pois é por meio da 

mesma que somos instruídos a nos tornarmos seres esclarecidos249 e emancipados, 

abandonando a condição da menoridade250.  

                                                           
248 KANT, 2004, p. 44-45. 
249 VAYSSE, 2012, p. 28-29. 
250 A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal 

menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de 

decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. KANT, 1974, p. 01.  
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Se a educação proporciona a possibilidade do pensamento autônomo, o que 

falta então, para que esse se cumpra na vida do indivíduo? Kant vai dizer que falta 

coragem251. Pois, a preguiça e a covardia servirão como empecilhos do desenvolvimento 

autônomo, uma vez que o indivíduo terá de renunciar algumas regalias, como é o caso da 

sua comodidade. Profere o filósofo: “A preguiça e a covardia são as causas de os homens 

em tão grande parte, após a natureza os ter há muito libertado do controle alheio 

continuarem, todavia, de bom grado menores durante toda a vida”. (KANT, 1974, p. 01).  

O filósofo vai assegurar que muitos homens preferem viver sob a tutela de 

outros, do que ter de tomar alguma decisão por si mesmo, pois não querem arcar com as 

consequências de suas ações, sendo mais cômodo ser menor. Vejamos: “Se eu tiver um 

livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tem 

consciência moral, um médico que por mim decide da dieta, etc., então não preciso de eu 

próprio me esforçar”. (KANT, 1974, p. 01). Não é forçoso pensar, quando podemos 

simplesmente pagar, fazendo com que outros realizem a tarefa que me é conferida. Assim 

verificamos que muitas fraquezas dos homens não provêm da falta de ensinamento, mas 

das suas próprias escolhas. 

Por isso, a educação deve engendrar no indivíduo a consciência de que sua 

ação é determinante para consecução do fim de toda sua espécie. Sua autonomia deve ser 

desenvolvida e conduzida a escolher somente os bons fins, sejam para ele mesmo como 

sujeito singular, seja para a espécie humana. Assim constatamos que “há muitos germes 

na humanidade e toca a nós desenvolver em proporção adequada as disposições naturais 

e desenvolver a humanidade a partir dos seus germes e fazer com que o homem atinja a 

sua destinação”. (KANT, 2004, p. 18). Assim sendo, tornamo-nos conscientes da 

condição que “pesa” sobre nós, considerando que o êxito de um projeto educativo só pode 

ser apresentado de forma cosmopolita252. 

                                                           
251 Nesse caso, especificamente, considera-se que o indivíduo já tenha consciência e maturidade suficiente 

para a escolha de suas ações, diferentemente das crianças, que ainda se encontram em processo de formação.  
252 Em consonância Kant argumenta que “o estabelecimento de um projeto educativo dever ser executado 

de modo cosmopolita”. KANT, 2004, p. 23. Pois “não se deve educar as crianças segundo o presente estado 

da espécie humana, mas segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a ideia de 

humanidade e da sua inteira destinação”. Ibid., p. 22.  Assim, Kant defende uma educação que alcance toda 

a humanidade e que seja sempre melhor aperfeiçoada, pois “[...] o grande segredo da perfeição da natureza 

humana se esconde no próprio problema da educação”. Ibid., p. 16. 
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Desse modo, conferimos que até vivemos numa época de disciplina, cultura 

e civilização, no entanto, essa ainda não é a verdadeira moralidade253, pois antes, é 

necessário que o indivíduo escolha por sua própria razão (fazendo uso pleno de sua 

autonomia) à liberdade ao invés de se submeter a tutela de outros. Dessa forma, a 

moralidade é em primeira instância, uma responsabilidade exclusiva do próprio 

indivíduo, mas ao passo de ser considerada finalidade, passa a ser então, responsabilidade 

de toda a humanidade. 

Dessa maneira, observamos que o papel da educação é ajudar o homem a 

desenvolver suas disposições naturais, ao mesmo tempo, que o aperfeiçoa. Apesar de ter 

uma vida considerada “curta”, não sendo suficiente para desenvolver todas as suas 

disposições, o homem, enquanto ideia de humanidade, será sempre melhor aperfeiçoado, 

considerando que uma geração é responsável por educar a geração seguinte. Assim, 

constatamos aquilo que Kant já havia predito “que o grande segredo da perfeição da 

natureza humana se esconde no próprio problema da educação”. (KANT, 2004, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 KANT, 2004, p. 28.  
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5. CONCLUSÃO 

Apesar de parecer pretensão de nossa parte afirmamos que a filosofia kantiana 

simboliza o ápice da modernidade, identificamos que não é, uma vez que é a mesma, a 

responsável por colocar o homem como centro da reflexão filosófica, trazendo assim uma 

nova mentalidade a um período marcado por tradições e costumes metódicos. Assim 

percebemos que anteriormente a filosofia kantiana, o que existia era uma postura objetiva 

de um mundo completamente dado, independente do sujeito, mas que ao mesmo tempo 

poderia ser compreendido por ele.  

Nesse sentido a colaboração da filosofia kantiana é extremamente necessária, 

pois a mesma é a responsável por mostrar ao homem o quanto seu papel é significativo, 

fazendo com que este abandone seu papel de figurante no mundo para assumir a posição 

de protagonista. Sob esta perspectiva é que identificamos a relevância de toda a filosofia 

kantiana, pois o filósofo não faz “nada mais” do que tratar do papel do homem no mundo. 

E assim, o mesmo o faz quando trabalha toda sua filosofia sob duas vertentes, sendo elas 

do conhecimento e da moral.  

Nessa perspectiva proferimos que referente ao ato do conhecimento, a 

filosofia kantiana assegura que é uma ação expressamente ativa, e, percebemos isso ao 

identificar que durante seu acontecimento o indivíduo age ativamente produzindo em 

parte o objeto, isto é, atribuindo forma ao mesmo. Bem como o conhecimento, a 

moralidade também é admitida por Kant como uma ação extraordinariamente ativa, pois 

essa só pode ser conquistada pelo próprio indivíduo, uma vez que é uma ação pessoal e 

intransferível.  

Dessa maneira, constatamos que as ações morais só podem ser efetuadas após 

a compreensão do que elas significam em sua plenitude, e essas são demonstradas ao 

longo de um processo de formação no qual o homem tem de passar. Processo esse que é 

proposto ao homem de forma “pedagógica”, pois somente a educação possui a capacidade 

de transformar a animalidade em humanidade. (KANT, 2004, p. 12). Após analisarmos a 

proposta educacional em Kant no decorrer do presente trabalho verificamos que a 

educação sugerida pelo mesmo possui uma conotação bem mais abrangente do que a 

comumente usada, pois a educação kantiana busca ultrapassar as habilidades cognitivas, 

ao mesmo tempo que se preocupa com toda a conduta do homem enquanto ser racional. 
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Sob essa perspectiva nossa dissertação intentou demonstrar como o 

pensamento de Immanuel Kant ainda é relevante para o ambiente educacional 

contemporâneo, uma vez que todo o seu processo educacional, se concentra na 

perspectiva de conceber um homem moralmente educado, onde este possa fazer a 

passagem da menor à maioridade, passando assim a usar sua própria razão como 

norteadora de suas ações.  

Assim, ao observarmos o atual momento histórico percebemos a urgência de 

um “modelo” educacional que conduza o homem a sua finalidade, pois enquanto figura 

humana, Kant nos lembra que o homem jamais poderá ser tratado como meio, uma vez 

que possui fim em si mesmo. No entanto, não é bem assim que acontece na prática, pois 

ao mesmo tempo que presenciamos uma sociedade bem desenvolvida por aparatos 

tecnológicos, identificamos também deficiências no processo formativo do homem. 

Assim devemos ter em mente que mais importante do que tornar o homem um sujeito 

técnico, é torná-lo um ser pensante, isto é, um sujeito ético. 

Desse modo, podemos indagar: qual deve ser a finalidade da educação em um 

mundo cada vez mais técnico e globalizado? Certamente, a resposta para essa questão 

perpassa por várias áreas distintas do conhecimento. Todavia, presenciamos 

constantemente a necessidade de se formar cidadãos pensantes e críticos, e não apenas 

mão-de-obra a baixo custo, como acontece atualmente, quando os “poderosos” se 

utilizam de suas influências para oprimir seus súditos, os utilizando como meio ao alcance 

de suas metas lucrativas, ignorando totalmente aquilo que Kant priorizava, isto é, a 

dignidade humana. Esse cenário, não é distinto do qual presenciou Kant, e, por isso, 

merece nossa atenção e reflexão.  

Como clássico filósofo do iluminismo, Kant vê a educação como um meio 

favorável a efetivação de uma pedagogia que objetiva a formação do sujeito moral, pois 

somente assim, o mesmo conseguirá ser autônomo, livre, e posteriormente um sujeito 

ético. Portanto, para que essa moral seja efetuada no homem, é necessário antes de tudo, 

fazermos uma sucinta investigação dos pressupostos da mesma. Assim considerando o 

dualismo presente no ser humano é que percebemos a necessidade de educá-lo, pois 

enquanto ser sensível, isto é, um ser da natureza, o homem é condicionado por suas 

disposições naturais, onde busca atender seus desejos e inclinações, almejando alcançar 

sua satisfação plena.  



107 
 

Por outro lado, é considerado um ser racional, ou seja, alguém capaz de se 

regular por leis que impõe a si mesmo. Essas leis manifestam a sua autonomia e se 

encontram sob o viés da razão. Dessa maneira é que identificamos a necessidade de uma 

educação que vise a moralidade do homem, pois somente as leis morais o leva a praticar 

o bem, em detrimento dos seus interesses egoístas, deixando de lado o atendimento de 

suas demandas individuais para cumprir o dever por ele mesmo, se resguardando de 

qualquer interesse que possa se apresentar na ação. Pois ao contrário do animal que é 

instintivo e determinado a agir apenas visando sua preservação, o homem possui uma 

margem de liberdade, podendo agir conforme os princípios que impõe a si mesmo.  

Porque diferentemente do animal que é irracional, o homem é um ser dotado de razão, 

contudo, essa precisa ser aperfeiçoada, e isso acontece pelo processo educacional. A razão 

recebe destaque na filosofia kantiana porque a mesma é admitida como sustentadora de 

nossas ações.  

Por esse ângulo, observamos que a filosofia de Kant é marcada por seu 

otimismo no que diz respeito à história do homem, uma vez que a mesma é sempre melhor 

desenvolvida sob a mediação da cultura. Dessa maneira, o homem aperfeiçoará a sua 

natureza, instituindo com os demais a comunidade plenamente humana. Assim sendo a 

educação prepara o homem para um mundo em ascensão, pois mais do que prepará-lo 

intelectualmente, ela o auxilia em sua construção como figura moral, fazendo com que o 

mesmo seja construído pela história, pela cultura, e, pela religião.  

Pelo fato da história funcionar como campo de atuação da realização de cada 

indivíduo, é que a mesma merece consideração, pois ao examinarmos a história em sua 

complexidade compreendemos que nossa atualidade é resultado do esforço, ou, da 

desdenha dos seus antecessores. Assim, devemos ser conscientes de que é necessário 

conhecer o passado para se pensar num futuro auspicioso, pois somente reconhecendo as 

deficiências do passado é que poderemos trabalhá-las sob a perspectiva de um futuro 

próspero.  

Sob essa lógica notamos que a humanidade observada sob o ponto de vista 

histórico-coletivo é obducta de um interesse prático, ou seja, é regida por exigência moral. 

Assim compreendemos que por possuir uma condição passageira, ou mesmo, mortal é 

que o homem sozinho jamais se desenvolverá completamente, pois o desenvolvimento 

das suas disposições racionais só pode ser executado completamente na espécie. Destarte, 
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por vivermos em uma época de profundo individualismo é que compreendemos como a 

filosofia kantiana nos é bem-vinda, pois ao nos lembrar do caráter universal do ser 

humano, verificamos a necessidade de nos relacionarmos. Fazendo com que dessa 

maneira a história se apresente como um direcionamento, possibilitando assim, uma 

organização das ações humanas ao longo de diversas gerações. 

Posteriormente, observamos que a cultura tem um papel extremamente 

relevante na formação moral do homem, uma vez que é a mesma a responsável por 

cultivar a razão presente no mesmo. Seja a cultura da habilidade, seja a da disciplina, 

ambas são importantes para a espécie humana. Apesar da cultura da habilidade ser a 

predileta como condição subjetiva da aptidão dos fins em geral, a mesma não é suficiente 

para promover à vontade, vontade essa que deve ser boa, isto é, deve ser conforme o 

dever. Nesse momento entra em cena a cultura da disciplina, cultura essa responsável por 

libertar o homem do “aprisionamento dos seus desejos”, pois estes inviabilizam suas 

ações no direcionamento moral. Essa cultura possui caráter negativo, uma vez que tenta 

cessar, ou mesmo, diminuir os estímulos rudes e a impetuosidade das inclinações.  

Por não possuir uma vontade santa e nem sempre concordar com o que lhe é 

imposto como dever, é que o homem se encontra diante de uma grande dificuldade, pois 

para que todos os homens se tornem morais, e o Soberano Bem (reino moral) seja 

alcançável, é necessário que haja conformidade das atitudes humanas com  as leis, isto é, 

que haja uma completa adequação da vontade a lei moral, como essa tarefa requer uma 

santidade ainda não encontrada no homem, torna-se necessário um elemento extra, 

identificado como crença.  

No entanto, não estamos falando aqui de uma crença de fé sensível, como 

comumente conhecemos, mas sim de uma “crença pura”, no âmbito da moralidade, visto 

que é essencial para a execução do dever, pois o homem ciente de sua condição imperfeita 

se mostra incapaz de efetivar o Soberano Bem (comunitário). Dessa maneira, 

compreendemos que a humanidade precisa ser cultivada no mais alto nível possível, 

visando sempre a moralidade, e, que se por um acaso, esta não conseguir se tornar 

plenamente moral, que pelo menos seja conduzida a civilidade.  

Em conformidade, após trabalharmos os pressupostos da moralidade kantiana 

no capítulo primeiro e de analisarmos como é estabelecida a construção do homem moral 

a partir da história, cultura e religião no capítulo segundo, chegamos agora ao terceiro e 
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último capítulo, demonstrando aqui de maneira sucinta como a educação se dá 

efetivamente, ou seja, como se constrói o sujeito autonomamente moral sob a perspectiva 

da pedagogia kantiana. Esta pedagogia é considerada um processo, é um todo, no qual 

todas as fases já anteriormente mencionadas nesse trabalho são consideradas partes do 

mesmo, no entanto, Kant evidencia duas partes nas quais nomeou de educação física e 

educação prática. A primeira é referente aos cuidados do corpo e emocionais da primeira 

infância, a segunda educação trata da formação prática do indivíduo, ou seja, trata da 

formação tendo em vista torná-lo um ser livre e autônomo. (KANT, 2004, p. 34). 

Consequentemente observamos que a todo momento a autonomia nos aparece 

como algo extremamente necessário. Essa deve vir o quanto antes, pois para que mais 

tarde não tenhamos prejuízo, ou seja, não tenhamos uma sociedade de pessoas enraizadas 

na menoridade. Entendemos que num primeiro momento o educando ainda é dependente 

do seu educador, ou seja, precisa de um “mestre” que o oriente e o resguarde de perigos, 

mas que nunca pense pelo mesmo, pois o homem é dotado de razão, podendo e devendo 

fazer uso da mesma sem a intervenção de outros.  

Ainda nesse contexto observamos diversos exemplos que o filósofo nos 

apresenta para demonstrar o quanto seu pensamento é valioso, como é o caso de deixar a 

criança cair, salvo o caso em que se colocar em perigo, pois a mesma precisa entender 

que a queda faz parte da vida, e que a mesma possui disposições necessárias para se 

reerguer, não precisando assim do auxílio de terceiros, mas sim fazendo uso de sua 

própria autonomia, mesmo enquanto criança. Igualmente fala ao tratar da alimentação, do 

choro etc. A criança precisa entender desde cedo que é responsável por suas atitudes e 

que estas carregam consequências, pois assim, a mesma não se tornará um adulto 

mimado, cheio de vontades, pois entenderá que assim como ela, todas possuem direitos e 

deveres, e que cabe as mesmas construir um reino moral, onde todos tenham a 

oportunidade de obter seus direitos e deveres atendidos de maneira igualitária.  

Nesse sentido a educação se apresenta como aprimoramento e 

desenvolvimento das capacidades humanas, visto que é a mesma a responsável por 

preparar o homem para a vida em sociedade. Essa preparação como já vimos, acontece a 

partir de um processo, e este compreende todos os momentos elucidados até agora, não 

esquecendo que sua efetivação se realiza na “última” etapa desse processo, na qual iremos 
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dividir em: disciplinar, cultivar e civilizar, alcançando assim a etapa final, isto é, o 

moralizar.  

Por conseguinte, Kant é enfático ao falar que a disciplina é essencial para a 

formação humana, pois enquanto sensível o homem possui inclinações animalescas, isto 

é, tendências egoístas a buscar somente aquilo que melhor lhe agrada, não se importando 

com seus semelhantes. Dessa maneira a disciplina irá “controlar” essas inclinações, pois 

enquanto criança entenderá que está sob regras, para que ao se tornar adulta, entenda que 

também está sob regras, mas que agora são identificadas como leis. 

O cultivo, por sua vez, é o período no qual o educando alcança competência 

para melhor utilizar suas habilidades e técnicas no intuito de obter os fins nos quais ele 

mesmo se propôs. Nessa fase o educando já compreende a força da disciplina que lhe foi 

incutida na fase anterior e então começa a cultivar-se intelectualmente e tecnicamente. 

Em contrapartida, tratando-se do civilizar, compreendemos que se inicia no momento em 

que as crianças se relacionam com as outras, pois nessa fase elas compreendem que assim 

como sua própria liberdade, as das demais crianças também precisam ser estimadas. Essa 

fase também aborda o aprendizado da prudência, sendo esta a responsável pelas ações 

gentis e corteses, facilitando assim o ato de nos servirmos dos demais indivíduos para a 

conquista dos fins propostos, lembrando que nesse momento, ainda não há presença 

moral. 

Dessa maneira constatamos o quanto uma boa educação requer, confirmando 

a afirmação kantiana de que a educação é uma arte, e, que por sinal, é dificílima. (KANT, 

2004, p. 20). Assim compreendemos que a habilitação do homem a toda sorte de fins não 

é o bastante, uma vez que o mesmo deve antes de tudo, escolher somente os bons fins. 

Pois é através dessas boas escolhas que seu caráter vai sendo aperfeiçoado e fortificado 

numa proposta moral, realizando assim a última etapa do processo educacional. É válido 

dizer que todas as outras etapas são relevantes a construção da moralidade, mas que sem 

esta, as anteriores não seriam dignas de préstimo.  

Ao defendermos uma formação moral, não estamos afirmando ensinar uma 

moral pré-estabelecida, mas sim, afirmando que serão ofertadas à criança todas as reais 

condições para que ela a encontre dentro de si mesma, visto que a educação oferece todas 

as condições, funcionando como um alicerce para que o Aufklärung seja executado. 

Desse modo concluímos que a proposta kantiana é a de utilizar a educação como auxílio 
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de conduta humana, ou seja, auxiliar o homem a encontrar em si mesmo tudo o que é 

necessário para sua condição existencial, não esquecendo que essa proposta é sempre 

trabalhada sob a perspectiva moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

REFERÊNCIAS 

ALISSON, H. Kant’s Theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993. 

ALMEIDA, Guido Antônio de. Sobre as Fórmulas do Imperativo Categórico. In 

DOMINGUES, Ivan, PINTO, Paulo Roberto Margutti, DUARTE, Rodrigo. Ética, 

Política e Cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002, p. 89-103. 

 

ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Tradução de André 

Duarte. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 

 

BRESOLIN, Keberson. A filosofia da educação de Immanuel Kant: da disciplina à 

moralidade. Caxias do Sul, Rs: Educs, 2016. 

 

CARVALHO, ALANNY N. A. A educação como processo de formação do homem 

moral em Kant. 2015. 59 f. Monografia (Graduação em Filosofia) – Universidade 

Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Fortaleza, 2015, p. 48. 

 

CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 

humana. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005, p. 

290.   

______ . Kant, vida y doctrina. Tradução de Wenceslao Roces. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1993, p. 95-96.  

 

CAYGILL, Howard. Dicionário de Kant. Tradução de Álvaro Cabral; revisão técnica, 

Valério Rohden. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 134. 

DALBOSCO, Cláudio Almir; EIDAM, Heinz. Moralidade e educação em Immanuel 

Kant. Injuí: Editora Unijuí, 2009, p. 19.  (Coleção fronteiras da educação). 

 

DALBOSCO, Cláudio A. Kant e a educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

(Coleção pensadores & educação).       

 

DE QUINCEY, Tomas.  Os últimos dias de Immanuel Kant. Tradução de Tomaz 

Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 10-13. 

FARIA, Maria do Carmo Bettencourt de. Direito e ética: Aristóteles, Hobbes, Kant. São 

Paulo: Paulus, 2007, p. 141-142. 

 

GALEFFI, Romano. A filosofia de Immanuel Kant. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1986, p. 259. 

 

HERRERO, Francisco Javier. Religião e história em Kant. Tradução de José A. 

Ceschia. São Paulo: Editora Loyola, 1991, p. 32. 

HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Tradução de Cristian Viktor e Valério Rohden. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

JULLIEN, François. Fundar a moral: diálogo de Mêncio com um filósofo das luzes 

Tradução de Maria das Graça de Souza. São Paulo: Discurso Editorial, 2001. 



113 
 

 

KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Tradução de Clélia 

Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 94. 

 

______. A paz perpétua: um projeto filosófico. Tradução de Artur Morão. Covilhã: 

Universidade da Beira Interior, 2008d. 

 

______. A religião nos limites da simples razão. Tradução de Artur Morão. 1ª ed. 

Lisboa: Edições 70, 2008c. 

 

______. Começo conjectural da história humana. Tradução de Edmilson Menezes. São 

Paulo: Editora UNESP, 2010. 

 

______. Crítica da faculdade do juízo. Tradução de Valério Rohden e Antônio 

Marques. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016c. 

 

______. Crítica da razão prática. Tradução de Valério Rohden. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

______. Crítica da razão prática. Tradução de Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: 

Editora Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2016a.  

______. Crítica da razão pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão. 8ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013b. 

______. Escritos pré-críticos. Tradução de Jair Barboza. São Paulo: Editora UNESP, 

2005. 

______. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. 

Lisboa: Edições 70, 2008a. 

______. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução 

de Rodrigo Novaes e Ricardo R. Terra. 4ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2016b. 

 

______. Lições de ética. Tradução de Bruno Leonardo Cunha e Charles Feldhaus. São 

Paulo: Editora Unesp, 2018. 

 

______. Manual dos cursos de lógica geral. Tradução de Fausto Castilho. 3ª ed. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014. (Coleção Multilíngues de Filosofia Unicamp 

–Série A – Kantiana I). 

 

______. Metafísica dos costumes. Tradução de Clélia Aparecida, Bruno Nadai, Diego 

Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013a, p. 206. (Coleção 

Pensamento Humano).  

______. Progressos da metafísica. Tradução de Artur Morão. Rio de Janeiro: Elfos, 

1995, p. 66-68. 

 

______. Prolegômenos a toda a metafísica futura. Tradução de Artur Morão. Lisboa: 

Edições 70, 2008b. 



114 
 

______.  Resposta à pergunta: Que é “esclarecimento”? (Aufklärung). In: Textos Seletos. 

Petrópolis: Vozes, 1974. 

______. Sobre a Pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. 4ª ed. Piracicaba: 

Editora UNIMEP, 2004.    

KLEIN, Joel Thiago. Kant e a ideia de uma história universal. São Paulo: Edições 

Loyola, 2016. 

 

LEBRUN, Gérad. Sobre Kant. Tradução de José Oscar A. Marques; Maria Regina A. C 

da Rocha; Rubens Rodrigues T. Filho. São Paulo: Iluminuras, 2010. 

 

LEITE, Flamarion Tavares. 10 Lições sobre Kant. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

 

MARITAN, Jaques. Rumos de educação. Rio de Janeiro: Agir, 1947, p. 27. 

 

MEIRELLES, Agostinho de Freitas. Crítica e história em Kant. Campinas, SP: Editora 

Phi, 2016, p. 50. 

 

MENEZES, Edmilson. Moral e vida civilizada: notas sobre a avaliação moderna de seus 

nexos. (Apêndice). In KANT, Immanuel. Começo conjectural da história humana. 

Tradução de Edmilson Menezes. São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 104. 

 

______. Kant e a ideia de educação das luzes. Educação e Filosofia. Uberlândia-MG, 

v. 14, n. 27/28, p. 113-126, jan./jun e jul./dez. 2000. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/737/670>. Acesso 

em: 18 jun. 2018. 

NADAI, Bruno. Teleologia e história em Kant: a ideia de uma história universal de um 

ponto de vista cosmopolita. 2006. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Departamento 

de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, 2006, p. 71.  

 

______ . Progresso e moral na filosofia da história de Kant. 2011. 306 f. Tese 

(Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 65-68. 

 

NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o conceito de liberdade em Kant. 

Caxias do Sul: Educs, 2009, p. 361. 

 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e sociabilidade. São Paulo: Edições Loyola, 

1993. 

 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A filosofia na crise da modernidade. 2ª ed. São 

Paulo: Edições Loyola, 1995. 

 

PASCAL, Georges. O Pensamento de Kant. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda, 1999. 

PEREIRA, Davi Gadelha. O Conceito de Religião em Kant e o Problema Teleológico 

do Argumento Moral. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões) – Centro 

de Educação da Universidade Federal da Paraíba - concentração em Perspectivas 



115 
 

histórico-filosóficas e literárias das religiões, Universidade Federal da Paraíba, 2016, p. 

50. 

 

PERINE, Marcelo. A educação como arte segundo Kant. In: Síntese. n. 40, v. 15, 1987. 

p. 9-32. Disponível em: 

<http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/1911/2214>. Acesso em: 25 

jun. 2018.   

 

PINHEIRO, C. M. Kant e a educação: reflexões filosóficas. Caxias do Sul: Educs, 2007. 

 

RIEDEL, Manfred. Einleitung. In: Immanuel Kant: Schriften zur Geschichtsphilosophie. 

Stuttgart: Reclam, 1974, p. 2-20. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2014. 

 

SCHÖNECKER, Dieter e WOOD, Allen W. Tradução de Robinson dos Santos, Gerson 

Neumann. A fundamentação da metafísica dos costumes de Kant: um comentário 

introdutório. São Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 16. 

SCIACCA, Michele Federico. O problema da educação: na história do pensamento 

filosófico e pedagógico. Volume II. São Paulo: Editora HERDER, 1966, p. 13-27. 

(Capítulo I: Do criticismo kantiano ao idealismo romântico). 

 

SEDGWICK, Sally. Fundamentação da metafísica dos costumes: uma chave de leitura. 

Tradução de Diego Kosbiau Trevisan. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2017. (Coleção Chaves 

de Leitura).  

 

SEMERARO, Giovanni. Saber fazer filosofia: o pensamento moderno. Aparecida, SP: 

Ideias & Letras, 2011, p. 60. (Coleção Saber fazer filosofia, 2). 

 

SOUSA, Noé Martins de. A filosofia de Kant: a moral como fio condutor da articulação 

do sistema kantiano. Fortaleza: EdUECE, 2012. 

 

SOUZA, Hélio José dos Santos. O problema da motivação moral em Kant. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2009. 

 

STRECK, Danilo R. Rousseau & a educação. 2ªed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 

30. 

 

TERNAY, Henri de. Uma leitura da Filosofia do direito de Kant a partir da crítica da 

faculdade de julgar. In MARQUES et al. O que nos faz pensar: cadernos do departamento 

de filosofia da PUC. Rio de Janeiro: PUC, 1995. 

 

TERRA, Ricardo. A política tensa: ideia e realidade na filosofia da história de Kant. São 

Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 1995, p. 156-171. 

 

______ . Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant. In KANT, 

Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. 4ª ed. São 

http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/1911/2214


116 
 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016b, p. 44. Cf. Também. Ibid., p. 19-22 (9ª 

proposição). 

  

VANDEWALLE, B. Kant: Educación y crítica. Tradução de Horacio Pons. Buenos 

Aires: Nueva Visión, 2004. 

 

VAYSSE, Jean-Marie. Vocabulário de Immanuel Kant. Tradução de Claudia Berliner. 

São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.  

 

VAZ, Henrique C. de Lima. Ética e cultura. 4ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

 

______ . Antropologia filosófica. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

 

VICENTI, Luc. Educação e liberdade: Kant e Fichte. Tradução de Élcio Fernandes. São 

Paulo: Editora UNESP, 1994. 

  

WOOD, Allen W. Kant’s Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999, p. 21. 

 

ZATTI, Vicente. Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2007, p. 09. 

ZINGANO, Marco Antônio. Razão e história em Kant. Porto alegre: Ed. Brasiliense, 

1989, p. 77. 

 

 

 

 

 


