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“O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação” 

                                                                                                       Immanuel Kant 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Nas lições Sobre a Pedagogia, Kant considera que a educação é a condição de 

possibilidade para o exercício da liberdade. A liberdade é entendida pelo filósofo 

enquanto capacidade de dominar os impulsos e as inclinações naturais a fim de que o 

homem possa agir em conformidade com os princípios estabelecidos pela razão, uma 

vez que, somente a vontade livre pode transformar o homem em um ser autônomo. A 

educação é concebida por Kant como uma arte, a qual exige na sua consecução a 

fundamentação sobre princípios práticos, tais como: disciplina e instrução, formação 

jurídica (entendida por Kant como um catecismo do direito) e, formação moral, 

ancorada nas leis da razão. Com base na relação entre formação moral e política, a 

presente pesquisa busca analisar o nexo entre educação, moralidade e a ideia de 

formação política entendida enquanto via para o exercício da cidadania no sentido  

cosmopolita. Nesse horizonte, o nosso objetivo consiste em demonstrar que na 

construção do seu projeto pedagógico, Kant estabelece as condições para a formação do 

homem moderno em conformidade com o conceito de esclarecimento entendido no 

sentido crítico, com base no qual pode ser considerada a ideia de formação do cidadão 

do mundo. A concepção de formação entendida por Kant pode nos auxiliar a pensar a 

educação contemporânea como um exercício do convívio em sociedade, o que implica 

na efetivação da cidadania como forma ativa conectada ao respeito e a responsabilidade.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In his lectures On Pedagogy, Kant considers education a condition of possibility for the 

exercise of freedom. Freedom is understood by the philosopher as the ability to 

dominate impulses and natural wills, so that man can act in accordance with the 

principles established by reason, since only free will can turn man into an autonomous 

human being. Kant considers education an art which requires in its achievement a 

foundation on practical principles, such as discipline and instruction, legal training 

(understood by Kant as a catechism of right) and moral education anchored in the laws 

of reason. Based on the relationship between moral and political education, this research 

analyzes the link between education, morality and the idea of political education 

understood as a way to citizenship in a cosmopolitan sense. Thus, our goal is to 

demonstrate that in the construction of his pedagogical project, Kant establishes the 

conditions for the modern man's education in accordance with the concept of 

enlightenment understood in a critical sense and based on the idea of a cosmopolitan 

education. Kant's conception of education can help us reflect on the contemporary 

education as an exercise of life in society, which implies an effective citizenship 

actively connected to respect and responsibility. 
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RESUMEN 

 

En las liciones Sobre La Pedagogía, Kant considera que la educación es la 

condición de posibilidad para el ejercicio de la libertad. La libertad es entendida por el 

filósofo en cuanto capacidad de dominar los impulsos y las voluntades naturales a fin de 

que el hombre puede actuar en conformidad con los principios establecidos por la razón, 

una vez que, solo la voluntad libre puede convertir el hombre en un ser autónomo. La 

educación es recibida por Kant cómo una arte, que requiere en la su consecución la 

fundamentación sobre principios prácticos, cómo: disciplina y instrucción, formación 

jurídica (entendida por Kant cómo un catecismo de  el derecho) y, formación moral y 

política, esta investigación busca analizar la relación entre la educación, moralidad y la 

idea de formación política entendida en cuanto camino para el ejercicio de la ciudadanía 

en el sentido cosmopolita. En este horizonte, el nuestro objetivo consiste en demostrar 

que en la construcción del su proyecto pedagógico, Kant establece las condiciones para 

la formación del hombre moderno en conformidad con el concepto de esclarecimiento 

entendido en el sentido crítico, basado en el que puede ser considerada la idea de 

formación del ciudadano del mundo. La concepción de formación entendida por Kant 

puede nos ayudar a pensar la educación contemporánea cómo un ejercicio de la 

convivencia en sociedad, el que implica en la efectuación de la ciudadanía cómo una 

manera conectada con respecto y responsabilidad. 

 

Palabras-clave: Autonomía. Educación. Formación moral. Formación política. 

Libertad.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se propõe a analisar o projeto pedagógico kantiano, tendo 

como objetivo, assinalar a correlação entre o processo educacional, a moralidade e a 

formação política, enquanto condição para a formação do cidadão cosmopolita
1
. Com 

base na relação da educação com a política, a pesquisa visa assinalar que, no sistema de 

Kant, a consideração de uma constituição civil possibilita a ideia de uma sociedade 

universal, tendo a educação
2
 como condição de possibilidade. Ela tem como finalidade a 

formação moral enquanto móbil da cidadania ativa e sua realização política. 

Tomando como ponto de partida as considerações precedentes, pode-se afirmar 

que, no projeto pedagógico kantiano, a educação e sua finalidade moral determinam a 

                                                           
1
   O nosso interesse em estudar o projeto pedagógico kantiano surgiu ainda na graduação em filosofia na 

UFS, na fase em que nós pesquisávamos sobre filosofia e educação no grupo de estudos KANT, 

vinculado ao NEPHEN (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da História e Modernidade), 

coordenado pela professora Dra. Sônia Barreto Freire. A partir de então, surgiu a oportunidade de 

participarmos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) CNPq/UFS na 

condição de aluno/pesquisador e durante o ano de 2006 desenvolvemos junto ao PIBIC um projeto 

intitulado “A Arte de Educar: Disciplina, Ética e Responsabilidade no Projeto Pedagógico de Kant”. Os 

resultados desta pesquisa foram por nós apresentados no I Encontro de Pesquisa do Programa de Pós-

graduação da UFBA, promovido pelo Mestrado em Filosofia da Universidade Federal da Bahia, entre os 

dias 22 e 25 de janeiro de 2007. Deste trabalho, também resultou um resumo publicado no V Seminário 

de Pesquisa do NEPHEM no ano seguinte. Desde então, o estudo do projeto pedagógico kantiano vem me 

estimulando a proceder a uma investigação mais apurada sobre esse tema, o que resultou então no 

desenvolvimento do trabalho presente. 
2
   O interesse que a civilização ocidental manifesta pela questão da educação é um dos traços marcantes 

que caracteriza a evolução contínua de um povo que, através do uso contínuo da razão, busca atingir um 

estágio superior para o espírito humano. Dentro deste contexto não podemos falar de educação sem nos 

remetermos à antiguidade clássica, que de maneira tão genial tanto se ocupou em atingir o cume mais alto 

que se pode chegar através do cultivo de todos os valores intrínsecos à natureza humana e que se 

manifesta por meio da cultura e se efetiva no seio de uma comunidade de maneira consciente por 

intermédio da educação. Neste contexto, os gregos ocupam um lugar de destaque na história da educação, 

a Paidéia* grega é um dos mais ricos e completos projetos educacionais que a civilização ocidental criou. 

Nesse projeto, a formação inicia-se desde o cultivo do padrão ideal estético do belo corpo (estética das 

formas perfeitas) e da bela alma, até a formação política necessária ao cidadão da polis a partir da qual se 

visa alcançar o estágio mais nobre que o espírito humano pode lograr. Nesta perspectiva, não é exagero 

dizer que este projeto não pode ser simplesmente caracterizado como projeto pedagógico, no sentido 

aplicado hoje, pois o ideal formativo deste vai muito além dessa simples nomenclatura e, por isso mesmo, 

requer para si um status muito mais elevado, que pode ser perfeitamente designado como: projeto de 

formação do homem político e cidadão que busca fundamentar o ideal de humanidade a que deve chegar 

uma civilização.   Reconhecendo nos gregos a raiz cultural a partir da qual o ocidente se projeta, podemos 

dizer que o projeto kantiano de educação certamente é inspirado em muitos aspectos ao ideal grego de 

formação do homem, pois, carrega consigo muitas características similares ao projeto pedagógico grego, 

a exemplo da relação indissociável entre ética e política, formação e estado, além da distinção entre as 

esferas públicas e privadas. Todavia, Kant ultrapassa a perspectiva clássica quando vislumbra a 

possibilidade de um projeto pedagógico que contemple não somente a formação do homem em uma 

civilização isolada, mas, considera a possibilidade de uma civilização que forma o cidadão cosmopolita. 
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formação política como passo constitutivo da sua filosofia prática. Este incide, por sua 

vez, no conceito de civilidade, o que implica dizer que as disposições humanas têm 

status de validade em qualquer legislação, desde que ancoradas no princípio do respeito, 

condição que possibilita a liberdade, a qual constitui o bem supremo de todo o ser livre.   

Assim, a ideia de uma educação cosmopolita presente no sistema crítico, implica no 

conceito de humanidade, de tal forma que esta ideia possibilita o desenvolvimento das 

suas disposições naturais, enquanto finalidade que diz respeito à realização da espécie. 

Desse modo, se o projeto kantiano de educação implica no aperfeiçoamento 

humano por meio da moralidade, então a correlação entre educação e política converge 

para possibilidade de uma sociedade cosmopolita regida por uma constituição civil 

justa. Assim, calcado na ideia de aperfeiçoamento por meio da formação, Kant assinala 

que o papel formativo da geração precedente é fundamental enquanto princípio 

pedagógico imprescindível para a formação das gerações futuras.  Esta perspectiva 

aponta, também, para o princípio kantiano da responsabilidade, no que tange a 

preocupação com a formação educacional daqueles que ainda não existem.  

Considerando, pois, que para Kant, cabe às gerações antecedentes transmitir às 

gerações futuras as qualidades e valores indispensáveis para o aperfeiçoamento pleno da 

espécie, então, este procedimento não pode acontecer senão pela via da educação que 

consiste no desenvolvimento de habilidades e num passo para a civilidade, cuja 

finalidade é moral. Assim, a educação nesta perspectiva tem como função a tarefa de 

disciplinar, instruir, desenvolver habilidades e preparar o homem para a civilidade e 

para a execução de ações regidas por princípios morais. Deste modo, no processo de 

formação pedagógica a criança deve aprender pouco a pouco a usar de maneira 

adequada as suas disposições naturais, para então tornar-se apta a exercer o pleno 

domínio de si, por meio da autonomia, enquanto processo de realização da maioridade. 

Nesta pesquisa consideraremos, portanto, a passagem da disciplina para a liberdade 

enquanto submissão às leis da razão. 

 Ao longo da pesquisa, intentamos demonstrar alguns elementos conectados ao 

projeto pedagógico kantiano, porém, dando ênfase ao conceito de moralidade e sua 

exequibilidade, tanto no que concerne às ações particulares, quanto nas relações sociais. 

Aqui destaca-se a esfera política como âmbito para o exercício da cidadania e como 

condição de possibilidade da coexistência civil responsável, pautada no direito. Assim, 
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considerando o caráter sistemático do pensamento kantiano e o alicerce em 

determinados princípios
3
 quando se trata do seu projeto pedagógico, este pode ser 

retomado na contemporaneidade
4
, sobretudo porque se conecta a moralidade e à 

política, fato que pode contribuir de forma positiva para a educação.       

É desta maneira que no início da obra Sobre a Pedagogia
5
, Kant afirma que “o 

homem é a única criatura que precisa ser educada.” (KANT, 1999, p. 11). Essa 

necessidade está atrelada ao fato de que o homem não nasce de posse de todas as suas 

habilidades, mas vem ao mundo em estado bruto e selvagem, tendo, portanto, a 

necessidade de ser tratado e cuidado por seus semelhantes, a fim de não fazer uso de 

maneira nociva de suas potencialidades, bem como, de desenvolver suas disposições. O 

homem não dispõe de um instinto que lhe dirija rumo à sua finalidade e, é justamente 

por isso que a natureza o dotou de uma razão, a qual deve legislar sobre ele; o que no 

animal não acontece devido ao instinto natural, pois, de acordo com Kant, os animais 

“no máximo precisam ser alimentados, aquecidos, guiados e protegidos de algum 

modo” (KANT, 1999, p. 11). 

Nesta perspectiva, a educação em Kant compreende a disciplina e a instrução 

como base para a formação. A disciplina consiste na imposição de limites às ações 

humanas. Nesta direção, ela assume um caráter negativo, uma vez que limita os seus 

impulsos. Contudo a disciplina se faz necessário a fim de que este atinja seu verdadeiro 

                                                           
3
 Com Aristóteles, na Metafísica, aprendemos que princípios são eternos, “não são, pois verdadeiros 

somente em tal momento” (ARISTÓTELES, 1979. p. 40). O princípio é fundamento, é o que promove 

sustentação, é algo que por sua natureza intrínseca, justifica-se por si mesmo e, como tal, constitui-se 

atemporal.   
4
 A retomada da pedagogia de Kant na contemporaneidade relaciona-se, diretamente, à base fundamental 

que a sustenta, qual seja, os princípios que nela estão presentes. No pensamento educacional de Kant 

encontramos como pilares para a formação do homem, a liberdade, a civilidade, a autonomia, a dignidade 

da pessoa humana e a moralidade que, inegavelmente, são princípios que gozam de grande valor e 

constituem-se a base para formação requerida do homem contemporâneo. Importa ainda registrar que a 

retomada do pensamento pedagógico de Kant em nossa época não se trata de uma inapropriada utilização 

de um modelo de educação criado na modernidade, mas da retomada dos princípios que fundamentam o 

próprio ato de educar. Em suma, se princípios tais como: liberdade, civilidade, autonomia, dignidade da 

pessoa humana e moralidade são ainda relevantes nos projetos pedagógicos atuais, então  podemos 

perfeitamente retomar a pedagogia kantiana contemporaneamente.  

Com efeito, dizer também que os princípios pedagógicos contidos no projeto educacional kantiano podem 

ser retomados na contemporaneidade, não significa dizer que tais princípios devam ser transportados 

dentro do mesmo contexto histórico do século XVIII, mas levando em consideração as singularidades 

históricas de cada época.  

 
5
 KANT, Immanuel. Über Pädagogik. Trad. Brás. Sobre a pedagogia. De Francisco Cock Fontanella, São 

Paulo: Editora UNIMEP, 1999.  
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destino, ou seja, a humanização
6
. Por sua vez, a instrução consiste em desenvolver 

habilidades ligadas ao domínio técnico, à arte e à cultura de um modo geral. Nesse 

sentido a instrução é positiva, pois, capacita o homem a fazer uso proveitoso dos mais 

diversos meios que a natureza lhes oferece. 

 Rousseau por exemplo, considerava que o homem em estado de natureza vivia 

livremente e conforme a finalidade da sua espécime, sendo este estágio, admitido como 

o melhor para o desenvolvimento do homem natural. Desse modo, a sociedade seria 

responsável pela corrupção do homem
7
.  

 Para Kant, a liberdade natural
8
 do homem, ou sua inclinação natural para a 

selvageria, precisa ser disciplinada para que ele possa torna-se um ser livre. Desse 

modo, a selvageria e a rudeza do homem o tornam semelhante aos animais que agem 

sobre a vontade desregrada dos impulsos, o que desta forma, inviabiliza a convivência 

em sociedade. É por isso que para Kant, “o homem sem cultura é um bruto e sem 

disciplina ou educação é um selvagem.” (KANT, 1999, p. 16) 

O homem tende à sociabilidade, ora, no tocante a esta, no texto Ideia de uma 

História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita
9
, precisamente na quarta 

proposição, Kant abre esta seção afirmando que os homens carregam certa tendência a 

unir-se em sociedade, isto porque, é através da associação que se torna viável o 

desenvolvimento de suas disposições e habilidades naturais; nas palavras do filósofo: 

“O homem tem uma inclinação para associar-se porque se sente mais como homem 

num tal estado, pelo desenvolvimento de suas disposições naturais” (KANT, 2003. p.8). 

Contudo, a sociabilidade também comporta certa insociabilidade, gerando por sua vez 

uma insociável sociabilidade condição que justifica a necessidade da educação e da 

                                                           
6
 Humanidade é definida por Kant em “Critica da Faculdade do Juízo” §60 como, “por uma parte, o 

sentimento universal de simpatia e, por outra, a faculdade de poder comunicar-se universal e 

interiormente – propriedades ambas que, unidas, constituem a sociabilidade própria da espécie humana, 

em contraste com o isolamento dos animais inferiores”. 
7
 Sobre este tema consultar Rousseau na sua obra Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da 

Desigualdade Entre os Homens. 
8
 Aqui se faz necessário compreender a diferença entre liberdade natural instintiva e, liberdade da 

vontade. A primeira é algo que condiciona o homem a agir instintivamente em semelhança aos animais, a 

segunda consiste na liberdade da razão que é justamente a capacidade de submeter a vontade instintiva ao 

agir conforme os princípios racionais.  
9
 KANT, Immanuel. Idee zu einer Allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht. Trad. bras.: Ideia 

de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. de Rodrigo Naves e Ricardo R. Terra, São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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civilidade para a convivência comum, ou para a organização social. Neste sentido 

educação e a política se conectam. 

Desse modo, a educação tem como objetivo, tornar o homem um ser social 

capaz de convivência com os seus semelhantes. Assim a educação consiste em um 

processo que tem seu ponto de partida com o indivíduo, todavia seu  fim último só 

poderá ser atingido pela espécie. Conforme Kant, “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, 1999, p. 18).                                                              

Com efeito, de um ponto de vista sistemático, a educação pode ser considerada 

em analogia com a teoria do conhecimento tal como Kant estabelece na “Crítica da 

Razão pura”
10

.  Nesta o filósofo afirma que todo o conhecimento começa pela 

experiência, mas não se limita a ela, pois, existem no nosso intelecto categorias a priori 

que organizam o entendimento; a noção de espaço e tempo, formas sensíveis sem as 

quais, o conhecimento do mundo fenomênico seria para nós impossível. 

Consequentemente, à educação deve ser raciocinada, mas, pautada na experiência, 

pensada como um processo contínuo de aprimoramento que deve adequar-se ao 

melhoramento social. Neste sentido Kant afirma:  

 

 

Crê-se geralmente que não é preciso fazer experiência em assuntos 

educacionais e que se pode julgar unicamente com a razão se uma 

coisa será boa ou má. Quanto a isso erra-se muito e a experiência nos 

ensina que as nossas tentativas produziram de fato resultados opostos 

àqueles que esperávamos. Vê-se, pois, que, sendo nesse assunto 

necessária a experiência, nenhuma geração pode criar um modelo 

completo de educação (KANT, 1999, p. 29)
11

. 

 

                                                           
10

 KANT, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Trad. port.: Crítica da Razão Pura. de Manuela Pinto 

dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, Edições A e B, 5ª Ed., Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001. 

 
11

 Kant já concebia a diferença entre princípios pedagógicos e modelos educacionais, nessa direção, a 

retomada do pensamento de Kant se justifica conforme afirmamos com base nos princípios, uma vez que, 

nenhum modelo de educação é completo. 
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Neste horizonte Kant concebe à educação como uma arte raciocinada e como 

tal, precisa ser aperfeiçoada a cada geração. Assim, de posse dos conhecimentos 

deixados por seus antecessores cada geração estaria em melhores condições de levar a 

cabo um determinado projeto pedagógico. Nesta perspectiva Kant afirma que a ideia de 

educação se efetiva como um processo contínuo, ele nos diz que:  

 

 

A educação não poderia dar um passo à frente a não ser pouco a 

pouco, e somente pode surgir um conceito da arte de educar na 

medida em que cada geração transmite suas experiências e seus 

conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes acrescenta algo de seu e 

os transmite à geração que lhe segue. (KANT, 1999, p. 20) 

 

 

Com base no exposto, na consecução deste projeto consideramos diversos 

elementos que corroboram, na contemporaneidade, para a prática educativa. Assim, 

destacamos os seguintes pontos:  a) a educação não pode ser confiada a pessoas que não 

foram educadas de maneira adequada;   b) um  projeto formativo deve procurar elevar-

se sempre com vista ao melhor estado educacional no futuro;  c) a execução de um 

projeto pedagógico pensado como arte deve se pautar numa visão cosmopolita; d) a 

educação deve ter como objetivo tornar o homem disciplinado, culto, prudente e 

moralizado, pois, “a formação moral lhe dá um valor que diz respeito à inteira espécie 

humana.”  Nas palavras do filósofo: 

 

 

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 um indivíduo. A formação da 

prudência, porém, o prepara para tornar-se um cidadão, uma vez que 

lhe confere um valor público. (KANT, 1999, p. 35). 
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Quando Kant trata de valor público ele conecta a finalidade moral da educação 

com a eticidade e a política. Deste modo, o conceito de publicidade vincula-se a 

educação ao direito, uma vez que, o direito trata da liberdade externa do público e do 

privado e, portanto, das relações em sociedade de modo geral. Considerando, pois, que 

o projeto educacional kantiano está conectado a formação moral e a política sob o 

prisma do exercício cosmopolita, consequentemente a autonomia é o fio condutor de 

todas as ações no âmbito da vida em sociedade.  

Em face do exposto, a hipótese que guia a presente pesquisa é a de que, 

conforme Kant, se a espécie humana é obrigada a extrair de si mesma pouco a pouco, 

com seus próprios esforços, todas as qualidades naturais que pertencem à humanidade, 

visto que, tais disposições não se encontram no homem em estado de natureza, mas, 

existem em germe (em potência) na espécie, então, pode-se afirmar que as 

considerações kantianas sobre pedagogia integram sua filosofia prática, uma vez que se  

articulam sistematicamente como um cânone pedagógico, regido pela ideia de 

humanização do homem, condição que possibilita sua consideração cosmopolita. Por 

sua vez, a conexão dos princípios práticos, com o seu projeto pedagógico e sua doutrina 

do direito, convergem para a o ideal de formação do cidadão cosmopolita.  Assim, uma 

análise dos escritos Sobre Pedagogia nos permite conceber a educação como condição 

de possibilidade do aperfeiçoamento contínuo da humanidade, enquanto permite 

relacionar moral e política, uma vez que Kant concebe a educação como possibilidade 

de um estado melhor possível no futuro.  

Em face do exposto, nossa dissertação está dividida em duas seções, cada uma 

delas contendo de igual modo três tópicos. Na primeira seção intitulada A educação 

como móbil da civilização, tomamos como fundamento o projeto pedagógico de Kant, e 

buscamos a partir dele empreender uma análise específica acerca da condição humana 

no que diz respeito à sua necessidade permanente de aprimoramento rumo a um estado 

melhor, uma vez que o homem é um ser passível de perfeição e, cujo aperfeiçoamento 

da espécie consiste no ideal a ser alcançado somente pela humanidade.  Tal 

empreendimento conecta-se também ao princípio kantiano segundo o qual o homem é 

uma criatura que precisa ser disciplinada e instruída através da educação, pois, em seu 

estágio inicial o homem se encontra ainda em estado bruto, com tendências à selvageria 

e, portanto, incapacitado para atingir sozinho sua destinação.   
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Assim, no primeiro tópico desta seção analisamos a afirmação de Kant acerca das 

disposições originárias, estas voltadas todas elas à consecução do bem enquanto 

finalidade. Desse modo elas compõem a parte subjetiva do indivíduo e possibilita a 

regulamentação do uso de sua liberdade. Todavia, convém ressaltar, que as disposições 

naturais quando consideradas de forma isolada não são suficientes para a efetivação do 

bem, uma vez que o seu desenvolvimento deve submeter-se a disciplina e ao domínio da 

razão. Esta tarefa é o objetivo primeiro da educação.  

No segundo tópico, analisamos o papel da educação e da disciplina e instrução na 

educação apontando que esta possibilita a saída do homem do estado de natureza para o 

estado de civilização e para a instauração da finalidade moral.  

Por fim, no terceiro e último tópico desta seção, analisamos a consideração 

kantiana da educação como arte raciocinada. Neste procuramos demonstrar que o 

conceito de aprimoramento e desenvolvimento estão atrelado à concepção da educação 

como plano; consideramos ainda a advertência de Kant de que um projeto pedagógico 

não deve ser conduzido por pessoas que não foram educadas de maneira adequada.  Por  

essas razões é que Kant afirma de maneira enfática que “A educação, portanto, é o 

maior e o mais árduo problema que pode ser proposto aos homens” (KANT, 1999, p. 

20).  

 Ora, sendo assim, a educação é a condição de possibilidade do próprio 

conceito de homem em Kant. Isso porque, somente mediante a educação é que o 

indivíduo transforma suas disposições naturais para o bem que se encontra nele em 

germe em atos efetivos práticos. Do mesmo modo, partindo do princípio de que o 

homem necessita de cuidados e de formação, é através da educação que a disciplina e a 

instrução, que precedem a formação moral, possibilitam a autonomia. 

Na segunda seção, tomamos a educação como propedêutica para a instauração 

do princípio moral, uma vez que, no sistema pedagógico kantiano a educação tem como 

finalidade a moralidade. Assim, nesta seção concluímos demonstrado que o conceito de 

educação e de moralidade se conecta a autonomia e, portanto, a liberdade. 

No primeiro tópico desta seção, buscamos demonstrar que uma das tarefas 

centrais do projeto pedagógico kantiano consiste em conduzir o educando para uma 

formação moral sólida, visto que, o filósofo entende que na pedagogia um dos papeis 



20 
 

atribuídos  à educação consiste em tornar o homem moralizado, e propiciar o que 

podemos chamar de cultura moral, uma vez que “a formação moral lhe dá um valor que 

diz respeito à inteira espécie humana” (KANT, 1999, p. 35). 

Nesta direção, no segundo tópico trataremos do conceito de humanidade, 

conceito este entendido não só enquanto disposição natural para a obtenção do valor 

próprio do cidadão e do estabelecimento das relações com os seus semelhantes. Por sua 

vez, demonstrar que se trata de um conceito prático que se insere no âmbito coletivo e, 

portanto, se conecta com a ideia do direito, uma vez que o aperfeiçoamento das 

disposições naturais implica numa associação entre homens dentro de um estado e, 

sendo assim, esse estado necessitaria de leis exteriores que regulamentassem as relações 

mútuas entre os seus cidadãos. 

No terceiro tópico, abordaremos o princípio da vontade livre, este entendido 

como fruto exclusivo de uma razão legisladora, que deve governar a vontade do 

homem, uma vez que para Kant o papel da razão como faculdade prática consiste em 

exercer domínio sobre a vontade instintiva que é meramente contingente para então 

produzir uma vontade livre. Essa vontade é um fim em si mesmo e, enquanto fim em si 

mesmo, está acima de todas as coisas e, portanto, todas as coisas devem submeter-se a 

ela, inclusive a felicidade. Este princípio será pano de fundo para a instauração da ideia 

de liberdade. Desta maneira, encerraremos esta seção analisando no terceiro tópico o 

conceito de liberdade, mostrando sua conexão com a vontade livre.  

Assim, em face do exposto e por se tratar de uma pesquisa teórica, cuja matéria 

prima é composta de textos filosóficos, utilizamos de acordo com Kant o método 

analítico. Este consiste num processo de decompor, dividir e separar um dado sistema 

filosófico, partindo das ideias mais simples para as mais complexas, buscando assinalar 

suas correlações.  Nesta perspectiva, analisamos as principais obras de Kant que fazem 

referência ao seu projeto pedagógico: tomamos como textos bases: “Sobre a Pedagogia, 

seguindo da Ideia de Uma História Universal de Um Ponto de Vista Cosmopolita, 

Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, A Metafísicas dos Costumes, As Lições 

de Ética e a Crítica da Razão Prática”, uma vez que estas obras contribuem 

consideravelmente na construção do sistema pedagógico de kantiano. Utilizamos 

também outras obras do autor, bem como, textos secundários, conforme referência 

bibliográfica. 
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Concluímos analisando a retomada de Kant na educação contemporânea e, 

defendemos que há em Kant princípios passíveis de serem retomados para nos auxiliar 

na resolução de problemas, sobretudo quando se trata da relação entre ética e educação, 

em face da crise dos valores na educação. A retomada do pensamento de Kant indica, 

portanto, que se os princípios são atemporais, então a estrutura metodológica da nossa 

investigação comporta especificamente um procedimento de análise destes princípios, 

os quais fundamentam a prática pedagógica, ou seja, contribuem para formulação do 

conceito de educação como formação humana (bildung).  
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Breve Contexto Histórico da Educação no Século XVIII 

 

 

Kant foi um filósofo e professor que ministrou lições de diversas disciplinas, 

inclusive de pedagogia e colaborou efetivamente para a reformulação do conceito de 

educação no século XVIII. Este século é considerado por muitos
12

 teóricos como sendo 

um dos períodos da história do homem mais decisivo e talvez uns dos mais promissores 

no que diz respeito à produção de compêndios e reflexões pertinentes à pedagogia. Este 

foi um período de efervescência e de mudanças paradigmáticas em várias áreas do 

conhecimento humano, a exemplo da política, da ética, da teoria do conhecimento e da 

ciência. Consequentemente, o século XVIII marca decisivamente a formação humana, 

período nomeado por Hegel como modernidade. Neste contexto surgem diversas obras 

visando oferecer novas bases em face das mudanças desejadas, sobretudo na educação. 

Podemos assinalar por exemplo a influência de Locke
13

, o Emílio de Rousseau, a 

reforma empreendida por Basedow, bem como, as obras de Condilac, Condorcet, 

Helvetius e Pestalozzi
14

. 

                                                           
12

  Sobre o tema conferir, CAMBI (1973), Franco. Historia da Pedagogia, de DURKHEIM (1995), 

Emile. A evolução Pedagógica, de KILPATRIK (1965), William Heardh. Educação para uma 

civilização em mudança, de MANACORDA (1989), Mário Alighiero. História da Educação e Sébastien 

Charles, Paideia e Filosofia no Século das Luzes; dentre outros estudiosos do pensamento moderno. 
13

 A pesar de Locke não está inserido diretamente no cenário do século VXIII, pois, como sabemos suas 

obras filosóficas sobre educação foram produzidas no século anterior, suas ideias influenciaram de modo 

significativo as considerações sobre educação no século VXII. 
14

 ROUSSEAU (1712- 1778) publicou, em 1762, O Emílio, ou Da Educação, uma das obras pedagógicas 

deste século que influenciou significativamente o modelo da pedagogia moderna. Outro exemplo é 

CONDILLAC (1723-1790), como criador de um Curso de Estudos (Cours d’etudes) em 13 volumes 

baseado no método analítico, o qual buscava aliar a observação dos fatos com o estudo da natureza. Por 

sua vez, DIDEROT (1713-1784), foi um dos criadores da Enciclopédia, obra que exerceu grande 

influência junto à Revolução Francesa. O filósofo escreveu também um trabalho sobre A educação do 

homem, suas faculdades intelectuais e sua educação. Ainda a pedido de Catarina II, (da Rússia) escreveu 

Memória Sobre Educação na Rússia. BASEDOW (1723-1790), destaca-se nas mudanças da educação no 

Sec.  XVIII; foi um educador que buscou por em prática as ideias de Rousseau sobre educação e em 1768 

publicou uma obra intitulada Representação aos amigos do homem, onde estabelece o papel fundamental 

da educação na formação a humanidade e do Estado; em 1774, publicou também Do método para pais e 

mães de família (um guia de educação). Em 1774 fundou uma escola experimental denominada de 

Instituto de Dessau. Por fim, PESTALOZZI (1746-1827), foi um educador comprometido com as práticas 

educacionais de seu tempo e destaca-se como o fundador da primeira escola primária popular; escreveu 

inúmeras obras sobre educação, a exemplo de Minhas investigações sobre a marcha da natureza no 

desenvolvimento do gênero humano, em 1797; suas ideias sobre educação tiveram extraordinária 

repercussão sobre os pensadores da pedagogia do seu tempo. Aqui destacamos as Preleções Sobre 

Pedagogia de Kant. Obra em torno da qual versa a presente pesquisa. 
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No tocante à filosofia, o século XVIII ficou conhecido como “o Século das 

Luzes” (Le Siècle des Lumières), “da Ilustração” e “da Aufklärung”. Como sabemos, 

este movimento notabilizou-se pela tentativa de realocar a razão humana como o 

elemento primordial no processo de reorganização do mundo moderno o que resultou 

em importantes transformações no campo da educação. Uma das palavras de ordem 

deste movimento era “Sapere aude! (ousa saber) Tem a coragem de te servires do teu 

próprio entendimento!” (KANT, 1986, p. 11) e Kant é reconhecidamente  um dos 

filósofos mais importantes na defesa deste ideal. O Iluminismo caracterizou-se como um 

movimento que se opõe ao modelo educacional medieval, calcado na religião e na 

devoção cega aos dogmas e aos preceitos que constituíam o elemento primordial na 

formação educacional. Para os modernos, conforme assinala Charles
15

 era “preciso 

retirar as crianças das mãos dos que pensam que educar só cabe aos ministros do 

sobrenatural”, pois, “Paideia serva da teologia: é o que os filósofos do século das Luzes 

não poderiam aceitar”. (CHARLES, 2011, p.76) 

A preocupação com a formação do homem também esteve presente, sendo 

marcante no cenário político deste século, pois em sua primeira metade, a formação era 

imersa no absolutismo dos assim chamados “déspotas esclarecidos”, simpatizantes da 

Ilustração que, na Alemanha (Prússia), teve como representante Frederico II
16

, o 

Grande; na Rússia, Catarina e na Áustria Maria Teresa. Estes desenvolveram a ideia de 

educação pública estatal (educação subordinada aos propósitos do Estado), na medida 

em que alguns destes monarcas exigiam que a direção dos processos de formação do 

homem saísse do domínio eclesiástico, passando a ser atributo do próprio Estado. Foi 

principalmente na Alemanha, que neste período a educação assumiu feições estatais. 

                                                           
15

  CHARLES,Sébastien, Paideia e Filosofia no Século das Luzes. Extraído de: Modernidade filosófica: 

um projeto, múltiplos caminhos / MENEZES, E. e, OLIVEIRA, E. Org.  –São Cristóvão: Editora UFS, 

2011. 
16

 No texto Resposta á Pergunta:Que é o Esclarecimento?, Kant profere um elogio à dinastia dos 

Frederico’s por considerar que estes contribuíram de modo significativo para efetivação do Iluminismo na 

Alemanha, diz Kant: “Assim considerada, esta época é a época do Iluminismo, ou o século de Frederico” 

e prossegue, “Um príncipe que não acha indigno de si dizer que tem por dever nada prescrever aos 

homens em matéria de religião, mas deixar-lhes aí a plena liberdade, que, por conseguinte, recusa o 

arrogante nome de tolerância, é efetivamente esclarecido e merece ser encomiado pelo mundo grato e 

pela posteridade como aquele que, pela primeira vez, libertou o gênero humano da menoridade, pelo 

menos por parte do governo (...)”. (KANT, 1986, p. 17). Frederico Guilherme I (1688-1740) é o autor do 

Decreto de 1717 que determina o princípio da obrigatoriedade escolar e Princípios reguladores ou Plano 

geral de escolas de 1736 que organizava as escolas segundo princípios estatais. Frederico II, o Grande 

(1712-1786) seculariza a educação (separação da igreja) e cria o “Regulamento geral nacional escolar” de 

1763 que assegura a obrigatoriedade escolar para as crianças a partir dos cinco anos de idade.  
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Importa registrar que o movimento das “Luzes” ocorridos na Alemanha e 

França, influenciaram fortemente as ideias fomentadas na Inglaterra; notadamente no 

século XVII, sobretudo sob a influência das ideias de Locke (1632-1704), e sua crítica 

ao inatismo. Esta perspectiva defendia que não existe no homem ideias inatas
17

, pois, 

segundo ele, todo conhecimento advém da experiência, sendo a mente humana 

comparada a uma “tabula rasa”, ou seja: uma espécie de folha de papel em branco 

sobre a qual nada se encontra gravado no ato do nascimento. Dessa forma todo 

conhecimento seria produzido pela experiência sensível, adquirida e mediada pela 

reflexão, num processo continuo e racionalizável. Para o filósofo inglês, torna-se 

possível delinear a formação do homem, moldar-lhe o caráter para dotá-lo das 

qualidades mais superiores, conveniente à sociedade,  mediante o conhecimento do 

funcionamento de sua mente, aliada a mecanismos e técnicas pedagógicas especificas. 

No Ensaio Acerca do Entendimento Humano, o próprio título do livro I se 

constitui numa refutação, ou numa negação aos princípios do inatismo que fomentavam 

a garantia de certos caracteres originários ao homem desde o seu nascimento, o que 

incorria numa aceitação equivocada, segundo Locke, de que determinados traços e 

conhecimentos não podem ser ensinados, mas são inerentes à própria natureza do ser 

humano. Contudo, o pensador inglês nos diz: “Nem os princípios nem as ideias são 

inatas”.( LOCKE, Os pensadores, 1978, p.143) 

Dessa forma, Locke prossegue afirmando que “não há princípios inatos na 

mente humana”, apontando deste modo uma invalidação ao apelo dos inatistas ao 

assentimento de que há conhecimento cuja verdade é tão indubitável que é possível ter a 

“anuência universal” dele sem ser necessário o uso da experiência para confirmá-lo. 

Para reforçar seu postulado contrário a esse argumento, o filósofo inglês serve-se do  

exemplo da incapacidade das crianças e dos idiotas de apreender de maneira 

                                                           
17

 Ideias inatas são aquelas com as quais supostamente nascemos e, portanto, não são fruto da experiência. 

É assim o inatismo uma doutrina filosófica que tem suas raízes fincadas desde a filosofia clássica com 

Platão e se estendeu até o início da modernidade com Leibniz e Descartes. Esta doutrina defende o 

pressuposto de que todos os homens ao nascerem vem ao mundo dotados de certas ideias que lhes são 

inerentes; tais como: a ideia de Deus, da existência do espírito humano, da liberdade etc. Locke teve 

acesso a essa doutrina através da leitura da obra O Verdadeiro Sistema Intelectual do Universo, do 

filósofo platônico Ralph Cudworth (1617-1688). “Esse pensador sustentava que a demonstração da 

verdade da existência de Deus exige o pressuposto de que o homem possui ideias inatas, isto é, ideias que 

se encontram na alma desde o nascimento, e que, portanto, não derivam de qualquer experiência. Para 

Cudworth, a doutrina empirista, segundo a qual “nada está no intelecto que antes não tenha estado nos 

sentidos”, conduz diretamente ao ateísmo e por isso deve ser combatida. O livro I do Ensaio de Locke é 

dedicado à crítica do inatismo defendido por Cudworth”. (LOCKE, Os pensadores, 1978, p.X). 
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autoconsciente a existência dessas “verdades” (sobre a ideia da existência de Deus por 

exemplo). Diz Locke: 

 

Não se encontram naturalmente impressas na mente porque não são 

conhecidas pelas crianças, idiotas, etc. Em primeiro lugar, é evidente 

que não só todas as crianças, como os idiotas, não possuem delas a 

menor apreensão ou pensamento. Esta falha é suficiente para destruir 

o assentimento universal que deve ser necessariamente concomitante 

com todas as verdades inatas, parecendo-me quase uma contradição 

afirmar que há verdades impressas na alma que não são percebidas ou 

entendidas, já que imprimir, se isto significa algo, implica apenas 

fazer com que certas verdades sejam percebidas. Supor algo impresso 

na mente sem que ela o perceba parece-me pouco inteligível. 

(LOCKE, Os pensadores, 1978, p.146) 

 

 

Com efeito, quando Locke
18

 desarticula o paradigma da epistemologia da 

ciência tradicional e insere um novo fundamento epistemológico para a ciência moderna 

pautado na experiência, ele ao mesmo tempo também acaba por redefinir ou oferecer 

novas bases aos sistemas pedagógicos formulados doravante, pois, se antes a pedagogia 

se encontrava fundada em princípios inatos, agora havia a necessidade de observar a 

experiência de forma distinta nos processos de formação do homem. Desse modo, a 

empiria passa a gozar de privilegio na condição de fio condutor no processo educacional 

reformulando assim o olhar sobre as práticas educacionais de sua época. 

Nesta mesma perspectiva, ao pensamento de Locke encontramos ligadas as 

ideias de Rousseau, pois, o mesmo também defende a ideia segundo a qual o homem ao 

nascer não possui nenhum tipo de conhecimento inato, ele tem a capacidade de 

aprender, “mas sem nada saber e nada conhecendo” (ROUSSEAU, 2004. p. 48) antes 

do nascimento, uma vez que, toda a nossa educação é oriunda da natureza, das coisas e 

dos homens e, portanto, da própria experiência. 

 

 

                                                           
18

 Para um aprofundamento das ideias educacionais em Locke e do seu  modelo de  educação, consultar a 

Dissertação de RODRIGUES, Denilson Melo Conhecimento e Arte de Educar:Lições Lockeanas. São 

Cristóvão, 2014.  
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Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos carentes de tudo, 

precisamos de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. 

Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes 

nos é dado pela educação.  Essa educação vem-nos da natureza ou dos 

homens ou das coisas. O desenvolvimento interno de nossas 

faculdades e de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que nos 

ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens; e a 

aquisição de nossa própria experiência sobre os objetos que nos 

afetam é a educação das coisas. (ROUSSEAU, 2004. p. 9) 

 

 

Por sua vez, Rousseau se refere à experiência em conexão à liberdade. Na 

educação humana o que deve ser exigido em primeiro lugar é a própria liberdade, a 

“liberdade bem regrada”; em segundo que a natureza deva ser considerada como algo 

essencial no processo de aprendizagem e por fim que a experiência aliada à liberdade 

deve ser a linha mestra no processo educativo. Assim, o bom discípulo é aquele que 

concilia na aprendizagem, estes três aspectos de modo que seja ele capaz de direcionar, 

por si mesmo, os fins ora almejados.  

Neste contexto, tais pressupostos nos indicam que o modelo ideal de projeto 

pedagógico idealizado por Rousseau deve buscar seus fundamentos no homem em 

“estado de natureza” e, é por essa razão que a pedagogia rousseauniana é considerada 

por muitos uma pedagogia naturalista, posto que, estabelece uma educação pautada na 

natureza em detrimento da educação fundada na cultura e na sociedade, uma vez que, 

para  o genebrino: 

 

 

O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o 

inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu 

semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se 

liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que 

é o corpo social. As boas instruções sociais são as que melhor sabem 

desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe 

uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que 

cada particular já não se julgue como tal, e sim como uma parte da 

unidade, e só seja perceptível no todo. (ROUSSEAU, 2004, p. 11) 
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Deste modo, a crítica que o filósofo educador  faz ao homem no estado social 

se fundamenta no fato de que, para ele, os costumes dos homens em sociedade estão 

corrompidos e nesta condição, o homem perde sua identidade natural já que os vícios  o 

conduzem à deformação do caráter. Assim, a boa formação em Rousseau busca seus 

fundamentos no estado de natureza, pois, só nele é  possível  formar o homem.   

Em quanto herdeiro de Rousseau, o projeto educacional pensado por Kant se 

funda no ideal de educação defendido pelo século das Luzes, ou seja, na própria razão, 

pois esta servirá de guia em todo o processo de aprendizagem. A emancipação do 

homem de toda forma dogmática de poder e a condução do mesmo à liberdade e à 

autonomia é o fim almejado pela educação kantiana. Estes fatores são imprescindíveis 

para a formação do cidadão, pois, a cidadania é para o filósofo alemão uma meta a ser 

atingida através da educação. Neste viés é que, de acordo com o filósofo “O 

estabelecimento de um projeto educativo deve ser executado de modo cosmopolita” 

(KANT, 1999, p. 23). Neste sentido, a educação é vista como o único meio pelo qual o 

homem pode se tornar verdadeiramente homem, uma vez que, todo processo de 

formação humana depende dela, tanto no que diz respeito à realização de todos os seus 

fins naturais, como também na formação social exigida para o convívio harmônico em 

sociedade e, não só isso, mas principalmente para a formação do caráter com base nos 

princípios morais.         

Portanto, empreendendo uma análise do projeto pedagógico kantiano é possível 

perceber que, seu projeto sobre muitos aspectos se encontra relacionado com os dois 

primeiros: tanto o estabelecido por Locke
19

 no século XVII, bem como, com aquele 

construído por Rousseau no XVIII. No tocante ao projeto pedagógico lockeano, Kant 

compartilha com o pensamento de Locke, uma vez que considera que a experiência 

desempenha papel preponderante na construção do conhecimento. A educação do 

homem tanto em Locke, quanto em Kant, deve ser pensada como um processo contínuo 

de experimentação, aliando a prática à teoria, para comprovação de um determinado 

plano educativo.  

                                                           
19

 Segundo Hilsdorf, “Locke foi chamado de “pai do Iluminismo”, pois no seu pensamento já aparecem 

muitas das ideias que serão desenvolvidas, no decorrer do século VXIII...” (HILSDORF, 2005. p. 64) 
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Nesta mesma direção, entendemos que o sistema educacional kantiano se 

encontra também corelacionado com o projeto educacional formulado por Rousseau em 

muitos aspectos, um deles diz respeito à questão da direção do processo formativo.  

Ora, Kant assim como Rousseau comungam do princípio de que o processo 

educativo não pode ser confiado a qualquer pessoa, sobretudo àquelas que não 

receberam formação adequada. Essa similaridade pode ser auferida quando 

confrontamos passagens de textos de ambos os autores que demonstram tal adoção de 

pensamento. Assim, o genebrino indaga: é “possível que uma criança seja bem educada 

por quem não tenha sido bem educado?” (ROUSSEAU, 2004, p. 28) Por sua vez, Kant 

dirá sobre o mesmo tema que “A direção das escolas deveria, portanto, depender da 

decisão de pessoas competentes e ilustradas”. (KANT, 1999, p. 25). Por esta via, a 

educação em ambos os pensadores assume a condição de arte, posto que requer o 

emprego de técnicas específicas e a busca contínuo do aperfeiçoamento
20

.  

Nos projetos de Kant e de Rousseau há diferenças, sobretudo no que diz 

respeito ao método. Para Rousseau o modelo educacional a ser copiado é o modelo da 

natureza, pois, para ele “o homem natural é tudo para si mesmo”, em contraposição “As 

boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem” (ROUSSEAU, 

2004, p. 11). Assim, o contato com a sociedade para Rousseau foi à causa da 

deterioração do homem, portanto, a educação para bem formar deve buscar suas bases 

unicamente na natureza. Ora, em Kant o modelo se apresenta de forma diversa, pois, 

para ele o homem ao nascer se encontra em estado bruto, dotado de uma certa selvageria 

e ignora qualquer tipo de lei.  

Por isso, Kant concebe o conceito de disciplina como passo fundamental, pois, 

ela consiste em fazer com que o homem torne-se capaz de fazer uso de sua liberdade de 

modo a não interferir na liberdade do seu semelhante, condição que é imprescindível 

para o convívio social. Somente deste modo é que o homem pode projetar-se ruma à 

ideia de humanidade e, assim atingir sua inteira destinação
21

.  

                                                           
20

 Diz Kant: “A educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações”. 

(KANT, 1999, p. 19) 
21 Segundo HILSDORF, a importância da concepção de educação aliada à sociedade foi uma tendência 

seguida por vários pensadores, não só na Alemanha, mas também na França dos fins do século XVIII, a 

esse respeito ela nos diz: A vanguarda filosófica francesa dos fins do Settecento supera o entendimento da 

natureza humana como primitividade: diz Moravia (La Scienza dell’Uomo nel Settecento, PP.236-37) 

que, desde a década de 1790, a ideia do “homem natural como o bom selvagem” já é tratada como mito 
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Nosso trabalho se limita a analise do projeto pedagógico de Kant, 

considerando-o como parte constitutiva da sua filosofia prática, uma vez que o projeto 

educacional kantiano se ancora sobre princípios práticos. Para Kant, a educação tem 

como meta principal conduzir o homem à autonomia por meio da liberdade, sendo seu 

fim último a moralidade. É neste sentido que Kant nos diz que “à ideia da liberdade está 

inseparavelmente ligada ao conceito de autonomia, e a este o princípio universal da 

moralidade.” (KANT, 1986. p. 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
pelas nascentes ciências da antropologia e da etnografia e relegada pelos philosophes  à condição de tema 

literária. (HILSDORF, 2004, p. 84) 

 

 



30 
 

1 - A EDUCAÇÃO COMO MÓBIL DA CIVILIZAÇÃO 

 

 

Nas lições de Kant sobre a pedagogia lemos que “o homem é a única criatura 

que precisa ser educada”. Tal consideração parte da constatação de que o homem não 

nasce de posse de todas as habilidades e requisitos indispensáveis à sua condição 

humana, o que o torna por esta feita, diferente dos demais animais, pois, estes ao 

nascerem, são já detentores das habilidades inerentes e necessárias à sua espécie, 

conforme a natureza que possuem. Por esta via é que, de acordo com Kant, “um animal 

é por seu próprio instinto tudo aquilo que pode ser; uma razão exterior a ele tomou por 

ele antecipadamente todos os cuidados necessários. Mas o homem tem necessidade de 

sua própria razão” (KANT, 1999, p.12), pois,  

 

 

A natureza quis que o homem tirasse inteiramente de si tudo o que 

ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência animal e que não 

participasse de nenhuma felicidade ou perfeição senão daquela que ele 

proporciona a si mesmo, livre do instinto, por meio da própria razão. 

(KANT, 2000, p. 6). 

 

 

Nesta perspectiva, Kant vislumbra no homem as condições necessárias que o 

tornam capaz de aperfeiçoar sua natureza, cabendo à educação a incumbência de 

aprimorar e aperfeiçoar tais disposições, objetivando atingir a sua destinação. 

Entretanto, por se tratar de ações que têm seu domínio no âmbito prático, tal finalidade 

não é possível de se atingir no indivíduo de maneira isolada, mas tem sua condição de 

possibilidade somente na espécie, através de esforço conjunto de cada geração, rumo a 

um estado melhor no futuro. 

  

Há muitos germes na humanidade e toca a nós desenvolvermos 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, 1999, p. 18). 
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Nesta perspectiva, a educação assume um papel de grande relevância na 

filosofia prática kantiana, porque se põe como o fundamento sobre o qual o ideal de 

homem pode ser construído com vistas ao aperfeiçoamento, tanto do indivíduo como da 

espécie, a fim de perseguir, por meio da educação, a ideia de destinação da humanidade.  

Assim, esta ideia consiste em um princípio que visa alcançar um melhoramento 

progressivo da humanidade através da educação, com vistas à instauração de uma 

sociedade civil cosmopolita justa, capaz de harmonizar os interesses de cada indivíduo 

com o interesse do todo social, possibilitando desta maneira uma convivência política. 

Tal princípio se estabelece e justifica enquanto um dever moral estabelecido pela razão 

prática, uma vez que, se funda no imperativo que concebe a liberdade como condição 

para o estabelecimento de um estado melhor no futuro, pautado numa constituição civil. 

Nas palavras do filósofo: 

 

 

Um princípio de pedagogia, o qual mormente os homens que propõem 

planos para a arte de educar deveriam ter ante os olhos, é: 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. (KANT, 1999, p. 22) 

 

 

Neste contexto, a educação é concebida como arte raciocinada, primeiro 

porque uma geração educa a outra e depois porque os planos para a arte de educar 

devem se fundamentar em princípios, os quais norteiam a maneira como deve se dar a 

realização da espécie humana na busca de um aperfeiçoamento contínuo. Assim, a 

educação não se estabelece de maneira desconexa e sem uma finalidade previamente 

definida, mas antes requer um longo esforço coletivo com vistas à consecução do fim 

almejado que é o aperfeiçoamento da espécie. Eis porque a educação é concebida por 

Kant enquanto arte raciocinada. 

Deste modo, o projeto pedagógico kantiano, se ancora num princípio moral 

prático, uma vez que estabelece como dever do homem desenvolver suas disposições 
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para o bem; sair do estado de animalidade e caminhar em direção à cultura, buscando 

progredir rumo ao mais alto grau possível de instrução. 
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1.1 As Disposições da natureza humana 

 

 

 

A concepção kantiana de natureza humana consiste na ideia de um 

“fundamento subjetivo do uso da liberdade em geral” ( KANT, 1999, p.66) e se ancora 

na  capacidade do homem de agir em conformidade com as leis morais. Assim, atrelado 

ao conceito de natureza humana, o filósofo concebe ainda o conceito de disposições 

naturais originárias (para o bem), que agem no homem como fator determinante de seu 

aperfeiçoamento, direcionando-o rumo à realização das potencialidades que se 

encontram nele ainda em germe. Desse modo, é a própria natureza, segundo Kant, que 

impulsiona o homem para este estado melhor, por isso enquanto impulsiona o homem, é 

como se ela determinasse: “Entra no mundo. Coloquei em ti toda espécie de disposições 

para o bem. Agora compete somente a ti desenvolvê-las e a tua felicidade ou a tua 

infelicidade depende de ti.” (KANT, 1999. p.19). Todavia, conforme assinalamos, tais 

disposições devem ser desenvolvidas em um processo contínuo e progressivo, que tem 

como objetivo a realização do bem como sendo o fim último das ações do homem. Para 

Kant: “Tornar-se melhor, educar-se e, se se é mau, produzir em si a moralidade: eis o 

dever do homem.” (KANT, 1999. p. 20). 

Ora, tal conceito é recorrente não só no projeto pedagógico kantiano, mas 

aparece em toda a sua filosofia prática
22

, notadamente nos textos sobre a religião e a 

história e, implica dizer que, o homem em si não é nem bom nem tampouco mau, mas,  

possui  inclinações que  precisam ser lapidadas  e  estimuladas  para o bem por meio da 

educação. Desta maneira, o mal não reside em nenhum impulso natural nem “em 

nenhum objeto que determine o arbítrio”, mas, no modo de escolher utilizado pelo ser 

livre para instituir para si máximas que lhes sirvam de regras no uso de sua liberdade. 

Nesta direção Kant pergunta: 

 

 

 

                                                           
22

 Conforme Kant estabelece na Crítica da Razão Pura (B 828), “Prático é tudo aquilo que é possível pela 

liberdade”.       
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O homem é moralmente bom ou mau por natureza? 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. Pode-se, entretanto, dizer que o homem traz em si tendências 

originárias para todos os vícios, pois tem inclinações (...) (KANT, 

1999, p. 95). 

 

 

Por tais razões Kant dirá que não se deve buscar o mal nas inclinações, mas na 

máxima pervertida, na própria liberdade, desta forma, o verdadeiro mal consiste em não 

resistir aos impulsos das inclinações quando estes impelem o homem à transgressão da 

lei. Visto que, conforme Kant, “As inclinações naturais, consideradas em si mesmas, 

são boas, i.e., irrepreensíveis, e pretender extirpá-las não só é vão, mas também 

prejudicial e censurável; pelo contrário, há apenas que domá-las.” (KANT, 2004. p. 64). 

Isso porque as inclinações são constitutivas da própria natureza humana e, portanto, 

indissociáveis de seu ser, mas é preciso submetê-las à disciplina por meio da razão. 

Na obra A Religião nos Limites da Simples Razão, ao tratar da disposição 

originária para o bem na natureza humana, Kant subdivide a disposição originária em 

três elementos considerados determinantes na formação do caráter do homem, estas são: 

1) a disposição para a animalidade, 2) a sua disposição para a humanidade e 3) a 

disposição para a sua personalidade
23

.  

A primeira está ligada ao “amor de si mesmo físico” e é importante sobre 

vários aspectos, sobretudo no que diz respeito à autoconservação, a continuação ou 

procriação da espécie aliado a proteção das crias dela derivada e até mesmo o impulso à 

vida em “comunidade com outros homens”. Mesmo considerando-se a possibilidade 

para a implantação de vícios, estes  “não brotam por si mesmos daquela disposição 

como raiz”, mas são vícios oriundos da brutalidade da natureza humana, ao que Kant 

chama de vícios bestiais. Por essa razão o homem necessita ser educado a fim de que 

possa sair do estado bruto. 

Por sua vez, a segunda disposição (para humanidade), conserva certa 

proximidade com a primeira, pois, liga-se também ao amor de si. Contudo, esta vai mais 

além porque busca projetar o indivíduo para adquirir valor próprio, tanto para si, quanto 

                                                           
23

 Ver A Religião nos Limites da Simples Razão, na primeira parte intitulada “Da Morada do Princípio 

Mau ao Lado do Bom ou Sobre O Mal Radical na Natureza Humana”, notadamente na seção I onde o 

filósofo explicita tais questões. 
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em face da opinião dos seus pares. O amor de si diz respeito ao valor do indivíduo 

enquanto ser racional e se fundamenta no  princípio da dignidade humana, em outras 

palavras, ele requer para si o status de igualdade em relação aos demais, não 

permitindo, portanto, que ninguém se coloque em posição de superioridade (em relação 

ao princípio de humanidade que está presente em todo homem).  

Todavia, nesta disposição podem também surgir vícios; inclinações que fazem 

com que o indivíduo no receio de alguém querer elevar-se em relação a si, queira ele 

antecipadamente elevar-se em relação aos outros e assim, acontecer que, justamente 

daquilo que ele queria se proteger, acabar por infringir aos demais. Para Kant, esses 

vícios são denominados de vícios da cultura, mas tais vícios, não são originários da 

natureza humana, antes são motivados pela rivalidade e pela inveja. Sobre tais motivos 

Kant argumenta que,  

 

 

Aqui, a saber, na inveja e na rivalidade podem implantar-se os 

maiores vícios de hostilidades secretas ou abertas contra todos os que 

para nós consideramos estranhos, vícios, que, no entanto, não 

despontam por si mesmos da natureza como de sua raiz, mas, na 

competição apreensiva de outros em vista de uma superioridade que 

nos é odiosa, são inclinações para alguém, por mor da segurança, a si 

mesmo a proporcionar sobre outros, como meio de precaução: já que a 

natureza só queria utilizar a ideia de semelhante emulação (que em si 

não exclui o amor recíproco) como móbil para a cultura. (KANT, 

2004. p. 33). 

 

 

Por fim, a terceira disposição diz respeito à personalidade que “é a 

susceptibilidade da reverência pela lei moral como de um móbil, por si mesmo 

suficiente, do arbítrio” (KANT, 2004. p.33) e está ligada ao sentimento de respeito à lei 

moral. Esta é por natureza livre e consequentemente provém da razão legisladora. Tal 

disposição é a única que se fundamenta inteiramente na razão prática e por isso pode 

servir como móbile para o princípio da dignidade humana. Deste modo, é a consciência 

da lei moral e o respeito incondicional a ela que confere ao homem sua verdadeira 

personalidade.   
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Assim, o que podemos constatar em face do exposto é que as disposições 

naturais do homem possibilitam agregar a ele um valor incondicional a fim de elevá-lo a 

um estado melhor, a um aperfeiçoamento contínuo, ou seja, à realização da ideia de 

humanidade. Por isso o filósofo afirma que: “todas estas disposições no homem são não 

só (negativamente) boas (não são contrárias à lei moral), mas são igualmente 

disposições para o bem (fomentam o seu seguimento)” (KANT, 2004. p.34). Contudo, 

tais disposições precisam ser disciplinadas por intermédio de uma boa educação, sob 

pena de, se assim não forem, estas não cumprirem o papel para o qual a natureza as 

habilitou. Desse modo a educação cumpre junto às disposições naturais uma função 

diretiva, pois, regulamenta o modo pelo qual tais disposições serão dirigidas a fim de 

conduzir a razão humana, rumo ao aperfeiçoamento da espécie.  
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1.2 Disciplina e instrução como elementos da formação humana 

 

 

 

Conforme já assinalamos, No primeiro parágrafo gramatical da obra “Sobre a 

pedagogia” Kant afirma que “o homem é a única criatura que precisa ser educada.” 

(KANT, 1999. p. 11) A educação na perspectiva kantiana constitui-se numa formação 

pedagógica no sentido de uma Bildung e, por isso se caracteriza num conjunto de 

cuidados com relação ao infante e tem como finalidade, dentre outras, sua conservação. 

Nesta perspectiva a educação é pautada por dois princípios fundamentais, a saber: a 

disciplina e a instrução; estas são elementos constitutivos do método, uma vez que delas 

depende  a formação da criança. 

Os homens guardam peculiaridades que os diferenciam dos demais animais 

existentes na natureza. Para estes a natureza sabiamente, através dos instintos, os dotou 

de maneira tal que os mesmos não fazem uso de maneira prejudicial de suas forças, e 

por isso mesmo eles não precisam de muito trato e nem tão pouco de cuidados, no 

sentido aplicado aos humanos. Com os homens as disposições se dão de outro modo. De 

maneira totalmente diversa dos outros mamíferos este requer cuidado para sua própria 

preservação e continuidade da espécie, pois, sem os cuidados específicos dispensados 

aos humanos, as crianças se autodestruiriam, ou seja, fariam uso de maneira errônea de 

suas forças e de suas disposições, ao ponto de culminar na sua própria destruição.  

Tais cuidados moldam e disciplinam por isso vê-se  que na pedagogia kantiana 

o papel da disciplina consiste em moldar as disposições animalescas presentes nos 

homens, uma vez que sem a disciplina e a formação o mesmo ainda se encontra em 

estado bruto, selvagem; é a disciplina o passo inicial que transforma o homem ou lhe 

retira do estado animal, selvagem e insociável e lhe molda em ser humano social, capaz 

de fazer uso de sua racionalidade e por isso, posto em condições de reconhecer os 

valores pertencentes à humanidade. Em síntese podemos dizer que: a disciplina é a via 

pela qual o homem sai do estado de rudeza e selvageria (que consiste em total 

“independência de qualquer lei” e que, portanto, inviabiliza o convívio harmônico entre 

os homens impossibilitando a sociabilidade) e adentre no estado de humanidade e 

civilização. Este passo metodológico possibilita a realização da passagem do estado 

bruto de natureza para  a civilização, pela via da ilustração. 
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Com efeito, ao mesmo tempo em que transforma o homem, humanizando-o, a 

disciplina também possui um caráter negativo, uma vez que retira o homem do seu 

estado natural e o introduz na humanidade ou civilidade. Conforme Kant, 

 

 

A disciplina é o que impede ao homem de desviar-se do seu destino, 

de desviar-se da humanidade, através das inclinações animais. Ela 

deve, por exemplo, contê-lo, de modo que não se lance ao perigo 

como um animal feroz, ou como um estúpido. A disciplina, porém, é 

puramente negativa, porque é o tratamento através do qual se tira do 

homem a sua selvageria; a instrução, pelo contrário, é a parte positiva 

da educação. (KANT, 2004. p. 12). 

 
 

 

 Contudo, este caráter negativo não consiste numa falha no sentido de perda, 

porque para a efetivação da sociabilidade é indispensável introduzir a disciplina desde a 

infância, ou  o mais cedo possível, posto que, tendo a sua existência impulsionada pelo 

instinto ou natureza e por isso inclinado à “liberdade” ou à independência das leis, se ele 

permanece assim durante muito tempo, então dificilmente seria persuadido a mudar de 

condição e, em consequência disso, permaneceria na condição de selvagem durante toda 

sua vida, fato que inviabilizaria a sociabilidade e, portanto, a construção de um estado 

de  direito. 

Por sua vez, a instrução e direcionamento (Arfuerung) consistem em 

desenvolver no homem as suas habilidades, as quais lhe permite o desenvolvimento 

tendo em vista alcançar certos fins no  cenário social, ou na vida em sociedade. Desse 

modo, a instrução diz respeito a toda formação voltada à cultura, a arte e ao domínio da 

técnica. Esta, quando aliada à disciplina confere ao homem um valor público, 

colocando-o numa posição de respeitabilidade frente aos seus pares; é por isso que Kant 

diz que o homem que “não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto”. Assim, a 

instrução é por natureza positiva, pois, agrega ao homem diversas habilidades que o 

tornam apto a contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade e faz com que o mesmo 

se transforme num cidadão ativo.   

É, portanto, tarefa da educação formar e transformar ou moldar, civilizar e 

humanizar o homem. Formar na medida em que introduz a disciplina e a instrução que 

se manifestam através da cultura que é positiva e, transformar na medida em que torna o 

homem melhor; tornar-se melhor implica no desenvolvimento da sua humanidade, dos 



39 
 

caracteres da civilidade os quais conduzem o indivíduo à prática da moralidade, e esta 

faz com que o indivíduo busque sempre agir de maneira tal que os fins por ele 

almejados se traduzam em  ações. Em sociedade é importante ressaltar que as ações 

devem ser boas visando a ideia de sociedade justa. Esta universalidade implica na 

possibilidade de um bem geral, que deve ser perseguido pela sociedade, a qual é 

submetida às leis externas ou a uma constituição civil satisfatória que tenha como regra, 

o aperfeiçoamento da humanidade. 

Com base na unidade da filosofia prática de Kant, assinalamos para o co-

pertencimento da educação, da moral, da política, do direito, do progresso e da ideia 

cosmopolita. Assim pensada a educação, como a concebera Kant, é o único meio pelo 

qual o homem pode tornar-se verdadeiramente homem, ou em outras palavras, o homem 

civilizado é fruto único e exclusivamente da  educação  e  esta,  por  sua vez, depende 

conforme assinalamos, de outros homens que a receberam anteriormente e que se 

empenham no melhoramento da formação que receberam, a fim de transmiti-la às 

gerações futuras e assim sucessivamente. Talvez possamos afirmar que em Kant já se 

encontra, em germe, a ideia de formação continuada. 

Considerando, pois, o caráter temporal, sempre em vista de um 

aperfeiçoamento futuro, a educação tal como concebera Kant, se constitui num projeto 

que precisa ser continuado e aperfeiçoado a cada geração. Consequentemente, todo 

projeto pedagógico deve ser concebido como um projeto experimental, fato que permite 

afirmarmos que o projeto kantiano é rico em princípios fundamentais  para a educação 

contemporânea. 

Em vista do que expusemos, após uma leitura analítica da pedagogia de Kant, 

podemos observar que a educação tal qual é concebida no presente, parece voltar-se 

única e exclusivamente para a visão de seu tempo, ou como projeto para a  geração 

presente, o que seria insuficiente visto que impediria o homem de desenvolver, de 

maneira plena, a finalidade para a qual a natureza o dotou; essa finalidade consiste no 

aprimoramento e desenvolvimento de todas as suas disposições naturais, o que tende a 

alcançar o bem que se encontra em potência dentro de si, e que deve poder efetivar-se 

historicamente na práxis humana, por meio  da educação. 

Conforme assinalamos, podemos justificar uma relação de co-pertencimento 

entre a educação e a filosofia prática de Kant, uma vez que a educação tem por 

finalidade a moralidade, da qual pode culminar a ideia de realização do bem comum, 

pautada no dever e no respeito às leis da razão. Neste horizonte, a educação é entendida 
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como arte raciocinada, porque não é algo que brota naturalmente a partir das 

disposições naturais do homem, antes é construída e requer um longo esforço da razão. 

Sendo assim, em virtude de seu caráter peculiar, a formação se constitui em uma das 

tarefas mais difíceis a ser realizada pelo espírito humano; seu aprimoramento requer um 

árduo trabalho de estudo constante e continuado e, por ser desta maneira, ela não é e 

nem pode ser uma tarefa confiada a todos, mas somente a pessoas que agreguem em si 

as condições necessárias e estejam aptas para exercê-la. 

  

Destarte, para que a educação conduza o homem a uma condição mais elevada 

é imprescindível que a disciplina compareça enquanto estágio inicial de sua educação, a 

fim de torná-lo disciplinado, uma vez que esta é a via pela qual o homem se eleva até 

atingir o domínio pleno dos seus impulsos animalesco, uma vez que neste estágio inicial 

a criança tem ainda sua razão guiada e não exerce sua autonomia, pois, não usa neste 

primeiro momento sua capacidade de raciocinar de modo efetivo.  Deste modo, a 

disciplina antecipa e prepara no indivíduo as bases para efetivação da instrução ou 

cultura.    

Portanto, a educação deve propiciar o bem maior; a moralização do homem, ou 

seja, torná-lo capaz de sempre buscar os melhores fins possíveis não só para ele, mas 

também para todos os outros homens. Nesta direção, dentre todos os benefícios que uma 

boa educação pode propiciar, a moralização é, segundo Kant, o maior e mais elevado 

bem que se pode adquirir através dela. Nesta perspectiva, a educação moral consiste em 

formar o homem a fim de torná-lo capaz de agir em conformidade com os preceitos que 

a razão que se sabe autônoma determina, ou seja, repudiar todo e qualquer vício em 

detrimento dos dons da virtude, e isso não por medo de uma punição futura de um ser 

transcendente, ou de um estado repressor, mas por reconhecer que os valores da 

virtude
24

 possuem em si mesmo valor incondicionado e, portanto, é o melhor caminho a 

ser seguido por todos aqueles que pensam e são verdadeiramente livres em suas ações. o 

homem livre considera os demais homens não como meio para atingir um fim, mas 

como fim em si mesmo, é aí que reside a chave para o conceito kantiano de dignidade 

humana. 

 

 

                                                           
24

 Na obra Metafísica dos Costumes parte II Kant define a virtude como sendo “a força da máxima do 

homem no cumprimento do seu dever”. 
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1.3 A educação e sua necessidade contínua de aprimoramento 

 

 

 

De acordo com seu propósito, a educação precisa seguir um plano previamente 

estabelecido, calcado em critérios racionais rigorosos. Para Kant “é preciso colocar a 

ciência em lugar do mecanicismo, no que tange à arte da educação”, (KANT, 1999, 

p.22) e a pedagogia deve se tornar uma ciência que busca sempre um aprimoramento 

por meio de estudos e experiências. Somente desta maneira torna-se possível alcançar o 

desenvolvimento das disposições da natureza humana, uma vez que a arte de educar 

requer plano, Kant faz severas críticas àqueles que pensam não ser necessário fazer 

experiência em assuntos educacionais: 

 

 

 

Crê-se geralmente que não é preciso fazer experiência em assuntos 

educacionais e que se pode julgar unicamente com a razão se uma 

coisa é boa ou má. Quanto a isso erra-se muito e a experiência nos 

ensina que as nossas tentativas produziram de fato resultados opostos 

àqueles que esperávamos. Vê-se, pois, que, sendo nesse assunto 

necessária a experiência, nenhuma geração pode criar um modelo 

completo de educação. (KANT, 1999, p.29). 

 

 

 

 

Ora, a visão que Kant tinha acerca da educação, como homem do seu século, 

representa ainda na contemporaneidade um grande avanço na concepção de um projeto 

de pedagogia, o filósofo concebe a prática educacional como sendo um projeto 

dinâmico que deve mover-se  em contínuo aprimoramento, sobretudo por meio da 

conexão entre a  teoria e a práxis educacional. Esta concepção parte da ideia de que não 

existe um projeto educacional pronto e acabado, mas que cada geração pode contribuir 

com o progresso da espécie, cada uma assimilando o que de melhor uma geração 

produziu, buscando melhorar tal conhecimento para projetar para a geração futura.  
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Cada geração, de posse dos conhecimentos das gerações precedentes, 

está sempre melhor aparelhada para exercer uma educação que 

desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de 

conformidade com a finalidade daquelas, e, assim, guie toda a humana 

espécie a seu destino. (KANT, 1999. p. 19) 

 

 

 

Assim, um projeto educacional tomado enquanto arte deve ser pensado no 

âmbito de um processo contínuo de experimentação, buscando não só se adequar a 

realidade do seu tempo, mas visualizando sempre um estado educacional melhor no 

futuro, o qual possa possibilitar um aperfeiçoamento de forma contínua da espécie 

humana. É por essa razão que Kant estabelece que “não se devem educar as crianças 

segundo o presente estado da espécie humana, mas segundo um estado melhor, possível 

no futuro” (KANT, 1999. p. 22). É deste modo também que, não se pode confiar a 

nobre tarefa de educar a pessoas que não foram educadas de maneira correta, pois, se 

assim for, corre-se o risco de inviabilizar todo um processo de aperfeiçoamento da 

espécie e, se assim fosse, a educação transformar-se-ia em um mero tateio sem levar a 

lugar algum.  

Portanto, não podemos perder de vista que o projeto educacional empreendido 

por Kant tem como finalidade possibilitar um aperfeiçoamento da sociedade civil e, 

dentro desta concepção ele se configura como sendo um projeto político. Ora, tal 

projeto concebido enquanto arte raciocinada requer por parte dos governantes um 

esforço pleno e, portanto, precisa ser encarado como sendo um dever de estado. Se for 

assim, um projeto educacional que tem como objetivo um aperfeiçoamento constate 

ancorado em princípios racionais jamais deve ser gerido por pessoas não habilitadas 

para a sua execução. Por essa razão, Kant considera que a educação deve ser exercitada 

por pessoas qualificadas para o exercício desta tarefa. 
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1.4 A Educação como processo para a formação da Autonomia 

 

 

Uma análise do projeto pedagógico kantiano indica  o estabelecimento de uma 

correlação entre a educação e a liberdade, posto que o filósofo  toma como fundamento 

pedagógico a formação do homem livre. Nas suas Preleções, um dos objetivos 

principais da educação consiste em conduzir a criança do estado de menoridade da 

razão ao estado de autonomia através do uso de sua razão, de maneira autônoma. Assim, 

a conexão entre educação e liberdade é estabelecida por Kant quando ele afirma na sua 

pedagogia que “não é suficiente treinar as crianças”, mas, “urge que aprendam a pensar” 

(KANT, 1999, p. 27).  

Ora, aprender a pensar nada mais é que fazer uso de maneira autônoma do seu 

próprio pensamento, é não atribuir a terceiros a tarefa de pensar em seu lugar, é ter a 

própria razão como único guia a ser consultado em face de qualquer decisão a ser 

tomada, pois, somente desse modo  a liberdade pode ser caracterizada como um  factum 

da razão. Pode-se  afirmar que o projeto educacional proposto pelo filósofo nas 

preleções sobre pedagogia, se desenvolve com base na relação  entre educação e 

formação política do cidadão ativo, posto que, é unicamente através da educação que 

consiste na disciplina e instrução (cultura), que o homem sai do estado de brutalidade e 

selvageria e passa a  viver em conformidade e submissão às leis da razão, fazendo,  

assim um  uso prático da liberdade.  

Com efeito, Kant adverte  que desenvolver a liberdade por meio da educação 

não é uma tarefa fácil de se empreender, uma vez que na infância a criança deve ser 

submetida a disciplina, mas  o uso da disciplina de modo indiscriminado poderia afetar 

no futuro o exercício de sua liberdade. Em face dessa questão Kant reconhece que 

educar para a liberdade é um dos maiores desafios que se pode impor à educação, pois, 

de que modo se pode conciliar a submissão sob a coerção da disciplina  e o uso legal de 

sua liberdade? Pois, a coerção é necessária! Entretanto, como conciliar a liberdade em 

meio à coerção. Conforme diz Kant: 
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Um dos maiores problemas da educação é o poder de conciliar a 

submissão ao constrangimento das leis com o exercício da liberdade. 

Na verdade, o constrangimento é necessário! De que modo, porém, 

cultivar a liberdade? (KANT, 1999, p. 32-33). 

 

 

Destarte, o que precisamos ter de modo claro aqui é que, a coerção proposta 

por Kant por meio da disciplina não incide diretamente sobre a liberdade propriamente 

dita (a liberdade da razão), mas sobre uma falsa liberdade, aquela    somente instintiva 

que, se não controlada, acaba por inviabilizar por completo o desenvolvimento da 

verdadeira liberdade moral, esta entendida como autonomia em relação a vontade ou a 

determinações sensíveis. Neste sentido, há uma distinção entre livre arbítrio e vontade 

livre; o livre arbítrio é a capacidade de agir ou praticar uma ação sem levar em 

consideração uma possível legislação universal, enquanto a vontade livre é a capacidade 

de submeter suas ações ao crivo da lei moral que se ancora no princípio do dever. 

Conforme Kant, “Fazer algo por dever equivale a obedecer à razão”. (KANT, 1999, p. 

80) 

Ainda nesta perspectiva, a ideia da educação conectada  à liberdade também 

comparece em um dos opúsculos escrito por Kant denominado Resposta à pergunta: 

que é o Iluminismo?
25

  Neste, o filósofo assinala para o fato de haver uma intima 

relação entre conhecimento e liberdade, uma vez que, fazer uso da liberdade é ter a 

capacidade de legislar sobre sua própria existência e, ao mesmo tempo, é ter ousadia e 

coragem de conhecer. “Sapere audi”! Eis o lema do Iluminismo. 

Doravante, percebemos nas Lições Sobre a Pedagogia, que Kant estabelece  

uma conexão entre a formação do homem e o tema de sua saída da menoridade, ou da 

Ilustração. Nela, a formação pedagógica proposta tem como meta principal projetar o 

homem da condição de ser menor incapaz e vulnerável, para a condição de homem no 

sentido pleno do termo, uma vez que, “O homem não pode se tornar um verdadeiro 

homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1999, p. 

15).  

                                                           
25

 KANT, Immanuel. In A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Edições 70, Ltda. Tradução de Artur 

Morão, 1986. Lisboa – Portugal. 
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Ora, a semelhança entre os dois projetos está presente em várias passagens da 

pedagogia. Podemos aqui recorrer  a citação feita anteriormente na qual  o filosofo 

afirma que: “não é suficiente treinar as crianças; urge que aprendam a pensar”, pois a 

razão aliada à educação é a “pedra de toque” de toda a Ilustração. Nessa  direção  Luc 

Vincenti
26

 fazendo uma análise do projeto pedagógico kantiano dirá  que “O saber deve 

ser em si um ato de liberdade, e é em decorrência disso que o ato educativo opõe-se 

essencialmente a qualquer relação de autoridade”. (VINCENTI, 1994, p. 16).  

Ainda nesta perspectiva, na Pedagogia encontramos que o papel das gerações 

anteriores é de grande relevância para o aperfeiçoamento da educação e esse ponto de 

vista também é defendido na Ilustração na medida em que uma geração não deve deixar 

de contribuir para a ampliação dos conhecimentos da próxima geração, pois, tal ato se 

configuraria num crime contra a humanidade. A propósito Kant dirá: 

 

 

Uma época não pode coligar-se e conjurar para colocar a seguinte 

num estado em que se deve tornar impossível a ampliação dos seus 

conhecimentos (sobretudo os mais urgentes), a purificação dos erros e, 

em geral, o avanço progressivo da ilustração. Isto seria um crime 

contra a natureza humana, cuja determinação original consiste 

justamente neste avanço. E os vindouros têm, pois, toda a 

legitimidade para recusar essas resoluções decretadas de um 

modo incompetente e criminoso. (KANT, 1986, p. 16). 

 

 

Isso por que Kant entende que é dever da educação elevar a humanidade 

sempre em vista de um estado superior no futuro e esta condição só a educação pode 

proporcionar. Neste sentido, mesmo que um homem de maneira isolada e, em dado 

momento, tente adiar sua saída da menoridade ele não deveria permanecer nessa 

condição durante muito tempo, uma vez que  não tem o direito de renunciar a essa 

condição, pois, ele tem um dever para consigo mesmo de progredir rumo a um estado 

melhor. Além do mais, isso significaria segundo Kant “lesar e calcar aos pés o sagrado 

direito da humanidade” (KANT, 1986, p. 16), de progredir rumo à Ilustração.  

                                                           
26

 VINCENTI, Luc, Educação e liberdade: Kant e Fichte, trad. de Élcio Fernandes. São Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista, 1994. 



46 
 

Desse modo, a liberdade de pensar para o filósofo é um dos maiores bens que a 

humanidade pode alcançar, ela é condição indispensável para a saída do homem da 

menoridade e, por conseguinte é a condição de possibilidade da autonomia. Aprender a 

fazer uso do seu próprio pensamento equivale a agir conforme a  liberdade, é seguir de 

forma autônoma sua própria razão. Portanto, somente a educação, compreendida como 

arte raciocinada é capaz de formar cidadãos verdadeiramente livres. 
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2 – A MORALIDADE COMO FINALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 A Moralidade como Móbil da Pedagogia Kantiana 

 

 

A presente seção trata do princípio da moralidade, enquanto condição prática 

da formação humana na pedagogia de Kant. Por esta razão, uma análise do processo 

pedagógico implica no retorno à filosofia prática de Kant, uma vez que tal filosofia se 

constitui tanto da pedagogia, quanto da antropologia, do direito e da história. Após a 

publicação da crítica da razão pura, Kant inicia ainda, na década de 80, uma critica 

voltada para os juízos práticos, ou morais, tendo como ponto de partida a  

Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 
27

 Posteriormente ele publica sua segunda 

crítica intitulada Crítica da razão prática, na qual estabelece os fundamentos da lei 

moral no conceito de liberdade.  

Na fundamentação da metafísica dos costumes o filosofo analisa os conceitos 

fundamentais que possibilitam a formação humana, tais como: o conceito de boa 

vontade, de sentimento moral, o conceito de pessoa, bem como os imperativos que vão 

fundamentar a ideia de dever. Esta investigação empreendida por Kant é fruto  também 

de cursos que o filósofo ministrou sobre ética, lógica e pedagogia, notadamente na 

década de setenta e inicio dos anos oitenta.  

Todavia, convém ressaltar que nos cursos de ética, de pedagogia e nos cursos 

de antropologia, Kant já analisara a conexão entre o princípio moral, enquanto móbil 

das ações humanas e a formação plena do homem por meio da educação. Na pedagogia 

um dos papéis atribuídos pelo filósofo à educação consiste em considerá-la como sendo 

a tarefa mais sublime, porque cabe à educação o papel de tornar o homem moralizado, 

ou de propiciar o que podemos chamar de cultura moral; isso porque, Kant entende que 

“a formação moral lhe dá um valor que diz respeito à inteira espécie humana” (KANT, 

1999, p.35). Tal concepção, parte do princípio de que, o maior legado que uma boa 

educação pode trazer ao homem, diz respeito a   uma sólida formação moral. 

                                                           
27

 Título original: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Tradução de Paulo Quintela. Edições 70, Ltda.   
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Deste modo, os princípios que vão fundamentar O processo pedagógico são 

princípios práticos morais, ou seja, eles são extraídos da própria razão prática, pois, só a 

partir da razão entendida como condição da liberdade, é que a formação do cidadão 

pode ser pensada, uma vez que, a formação conforme Kant concebe tem um sentido 

amplo; é como já assinalamos acima uma formação no sentido de uma bildung, ou seja, 

tem como meta desenvolver as disposições humanas de maneira plena, porque visa 

preparar o homem para o ingresso na sociedade civil, por meio da construção do 

estatuto da cidadania e para o exercício da cidadania ativa, condição que possibilita a 

efetivação do conceito de sociedade cosmopolita, no qual se  agrega também os 

conceitos práticos de homem e de humanidade. É dentro deste contexto que Kant dirá 

“o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo 

que a educação dele faz” (KANT, 1999. p. 15) 

Nesta perspectiva, a educação é entendida como sendo via para a efetivação da 

cidadania (civilidade) e para a realização da moralidade que consiste em agir segundo 

leis estabelecidas pela razão a priori, sem influência da experiência e dos impulsos 

naturais. É por essa razão que na Crítica da Razão Prática, Kant demonstra que a razão 

pura se efetiva no homem como sendo um factum da razão e, sendo algo inerente à 

própria razão humana é possível que o próprio homem reconheça nele tais princípios e, 

não somente isto, mas a partir de então passe a submeter as suas ações ao domínio desta 

lei interior. Conforme Kant: 

 

 

 

Pode-se denominar a consciência desta lei fundamental um factum da 

razão, porque não se pode sutilmente inferi-la de dados antecedentes 

da razão, por exemplo, da consciência da liberdade (pois esta 

consciência não nos é dada previamente), mas porque ela se impõe por 

si mesma a nós como uma proposição sintética a priori, que não é 

fundada sobre nenhuma intuição, seja pura ou empírica ... (KANT, 

2002, p. 52). 

 

 

Ora, este factum da razão é consequentemente a própria lei moral que reside no 

sentimento e na consciência moral e se desenvolve no homem  por intermédio da 

educação. Esta lei moral que nasce da razão emancipada dos desejos e vontades do 

indivíduo vai possibilitar  ao homem adquirir a liberdade e por consequência a 
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autonomia que se constitui numa condição indispensável para a implantação de uma 

sociedade civil livre regida por leis justas.  

Assim, a moralização do homem só se torna possível de ser efetivada se antes o 

mesmo for submetido à educação, uma vez que em estado natural, como já vimos 

anteriormente, a rudeza e a selvageria impossibilita o mesmo de adentrar e se submeter 

aos princípios normativos da lei moral.   Isso porque o princípio moral exige do homem 

um certo refinamento, um caráter previamente trabalhado e disciplinado, um espírito 

culto e instruído, em outras palavras, uma polidez que só por meio da educação se pode 

atingir. Aqui nos deparamos com o que o filósofo chama de “Ideia de uma educação que 

desenvolve no homem todas as suas disposições naturais” (KANT, 1999, p. 17). Estes 

dizem respeito ao aperfeiçoamento da humanidade. 
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2.2 O Conceito de Humanidade 

 

 

Tomamos como referencial teórico para empreendermos uma análise do 

conceito de humanidade textos nos quais o filósofo aborda O tema.  Servimo-nos dentre 

outras das obras, Ideia de uma História Universal de Um Ponto de Vista Cosmopolita, 

A Religião nos Limites da Simples Razão, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos e etc. 

O conceito de humanidade
28

 em Kant é um conceito prático  que se insere no 

âmbito do direito
29

 e da educação e se  efetiva na própria história. Isto porque, ocupando 

uma posição intermediária dentro das disposições naturais do homem (disposições para 

humanidade), seu aprimoramento depende e está ligado ao processo de aperfeiçoamento 

progressivo da espécie (ou do conjunto da espécie) no uso de sua liberdade, ao passo 

que, Kant dirá que é possível de se constatar certo “desenvolvimento continuamente 

progressivo” muito embora lento destas disposições; tal constatação se justifica na 

história, por meio de estatísticas feitas entre os povos. Embora Kant também considere a 

possibilidade de um retorno ao estado de barbaria. 

Ainda no que diz respeito à conexão do conceito de humanidade no estatuto do 

direito, tal condição se justifica por meio do aperfeiçoamento das disposições naturais, e 

implica numa ideia de associação entre homens dento de um estado e, como tal, esse 

estado necessitaria de leis exteriores que regulamentassem essas relações mútuas, a fim 

de tornar possível o estabelecimento de uma sociedade civil. 

 Nesta perspectiva, a educação deve assumir uma função de estabelecer o que o 

filósofo chama de “catecismo do direito”, ou seja, cultivar nos homens uma formação 

ampla voltada à assimilação dos princípios que regulamentam suas ações  na vida em 

sociedade a fim de que os mesmos saibam reconhecer que o uso da sua liberdade deve 

permitir a existência da liberdade do outro, conforme Kant: “ a restrição da liberdade de 

cada indivíduo para que se harmonize com a liberdade de todos os outros” (KANT, 

1986, p.74). 

                                                           
28

 O conceito de humanidade faz parte das disposições da natureza do homem conforme tratamos no 

capítulo anterior, ele ocupa uma posição intermediária entre os conceitos de animalidade e o conceito de 

personalidade. 

 
29

 Na obra A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, precisamente no tópico Da Relação da Teoria À Prática 

no Direito Político, Kant define: “O direito é a limitação da liberdade de cada um à condição da sua 

consonância com a liberdade de todos, enquanto esta é possível segundo uma lei universal; e o direito 

público é o conjunto das leis exteriores que tornam possível semelhante acordo universal (KANT, p.74). 
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Assim, A necessidade de se estabelecer uma educação moral
30

 ou cultura 

moral, se justifica pelo fato de que, é através da formação moral que o homem pode 

exercer o domínio das suas disposições por meio do exercício da liberdade; esta é 

concebida como exercício da autonomia e força deliberativa que faz com que o 

indivíduo se torne  capaz de legislar sobre si, ou dominar os seus instintos. a liberdade 

possibilita ainda a instauração do princípio pedagógico enquanto condição do 

desenvolvimento pleno da humanidade que se traduz no aperfeiçoamento da espécie 

rumo a um estado social melhor.  

Pelo exposto pode-se vislumbrar a conexão entre o princípio moral e o direito, 

uma vez que, o melhoramento social implica numa convivência harmônica entre os 

cidadãos na vida em sociedade e, esta implica também em um Estado regido por leis 

justas, no qual cada indivíduo no uso da cidadania possa conciliar os seus interesses sem 

inviabilizar ou infringir o direito do outro. 

Ora, o aperfeiçoamento das disposições humanas que projeta o homem para o 

aperfeiçoamento da espécie em direção a um estado social melhor no futuro é concebido 

por Kant vinculado ao seu projeto pedagógico, uma vez que, é justamente a tarefa por 

excelência da educação, conduzir o homem à moralidade; a educação consiste, pois,  

“na cultura moral, tendo em vista a moralidade” (KANT, 1999, p.35). Todavia, 

podemos dizer que a moralidade consiste na finalidade da educação, uma vez que, ela é 

responsável por fazer com que o homem adquira para si o status da autonomia o que o 

torna  capaz de agir em conformidade com o dever
31

 e, dessa maneira, tornar-se 

responsável pelas suas ações, não só no âmbito do direito privado , mas também no que 

toca à responsabilidade  das ações no âmbito publico. 

 Assim, conforme Kant “A cultura moral deve-se fundar sobre máximas, não 

sobre a disciplina”. Uma vez que, “Esta impede os defeitos; aquelas formam a maneira 

de pensar” (KANT, 1999, p.75).  Não podemos perder de vista que, para o princípio 

moral ser estabelecido é condição si ne qua non se ter uma razão disciplinada e 

autônoma e, essa tarefa cabe à educação. 

 

 

                                                           
30

 Segundo Kant “A educação prática ou moral (chama-se prático tudo o que se refere à liberdade) 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 pode bastar-se a si 

mesmo, constituir-se membro da sociedade e ter por si mesmo um valor intrínseco” (Kant, 1999, p.35). 
31

 Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes Kant conceitua o dever como sendo “a necessidade 

de uma acção por respeito à lei” (KANT, p. 31). 
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2.3 O Conceito de Vontade Livre 

 

 

Na primeira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, intitulada de 

“Transição do Conhecimento Vulgar para o Conhecimento Filosófico”, Kant afirma que 

a boa vontade é a única coisa que existe no mundo que pode ser qualificada como sendo 

boa sem nenhuma limitação, as demais qualidades do espírito, tais como: a coragem, a 

honradez, o bom senso e todos os demais talentos que possam existir no homem, apesar 

de possuírem um devido valor, jamais poderão ser considerados como sendo bons sem 

limitação se faltar a estes uma boa vontade, posto que, a depender do caráter dos 

indivíduos que lhes façam uso, tais talentos podem se transformar em verdadeiras 

ameaças ao bem comum. 

 Nesta direção, o filósofo entende que as ações do homem por si só não possuem 

valor absoluto e não constituem em si mesmo nenhum valor moral, elas só poderão 

atingir valor absoluto e galgar status de lei moral se pressuporem uma vontade livre, 

caso contrário, seu valor será contingente e pessoal.  A boa vontade em Kant congrega o 

ideal de lei moral universal que vale como fundamento do agir moral de todas as 

pessoas, em todas as situações, em todos os lugares e em todos os tempos; tem 

autonomia e independe dos benefícios ou prejuízos que possam dela derivar.   

   Ora, a natureza foi sábia na disposição e distribuição de todas as funções 

inerentes ao ser humano e não se encontra nada no homem que não ocupe uma função 

determinada, sendo que, cada órgão possui uma finalidade própria, que busca atingir um 

fim adequado, segundo Kant, “A natureza não faz verdadeiramente nada supérfluo e não 

é perdulário no uso dos meios para atingir seus fins”, (KANT, 2003. p. 6) e diz mais: 

“Todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um dia se desenvolver 

completamente e conforme um fim” (KANT,  2003. p. 5 ). 

Seguindo nesta direção, o filósofo partido do conceito de finalidade da natureza, 

estabelece de maneira fundamentada que o papel da razão consiste prioritariamente em  

dirigir a vontade do homem, fazendo com que as ações do mesmo não sejam 

determinadas pelos impulsos naturais (por sua vontade ou desejo), mas ao contrário ela 

vai capacitar o indivíduo a agir de forma livre e autônoma, transformando suas ações 

num fruto de processos reflexivos constantes que busca extrair da razão princípios e 
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valores universais que regerão seu agir. É a consecução de uma vontade boa por 

excelência, livre de qualquer influencia da sensibilidade que a razão imprimirá no 

homem. 

 Sendo assim, sua função no homem não consiste meramente em promover sua 

preservação ou seu bem estar, em outras palavras, sua felicidade, mas ao dirigir suas 

ações buscando como fim último o sumo bem, ela capacita-o não somente a ser feliz, 

mas o projeta a ir mais além, ou seja, a ser digno da felicidade. 

Assim, é a razão, e não a natureza  que deve governar a vontade do homem, desta 

maneira, Kant afirma categoricamente que o papel da razão como faculdade prática 

consiste em exercer domínio sobre a vontade instintiva que é meramente contingente 

para então produzir uma vontade livre. Essa vontade não será um meio para se atingir 

algum fim, mas antes será fim em si mesmo, e, sendo fim em si mesmo, está acima de 

todas as coisas e por isso todas as coisas devem submeter-se a ela, inclusive a 

felicidade. Deste modo, as ações que se fundam sobre o princípio da vontade realizar-

se-ão por dever
32

 independentemente do ganho ou do prejuízo que delas possam derivar. 

Quando a razão atinge esse objetivo independentemente de frustrar ou não a busca ávida 

da inclinação pela felicidade, então ela alcança sua plena realização. Daí se extrai a 

diferença entre a busca ávida pela felicidade e o “tornar-se digno da felicidade”. 

De acordo com Kant, a realização das ações por dever já contém em si o princípio     

supremo  da  boa  vontade  e  ambas  são  interdependentes;  a boa vontade  não pode 

ser pensada sem que a ela seja agregada o princípio do dever. Nesta direção, agir em 

conformidade com a boa vontade implica em condicionar todas as nossas ações aos 

pressupostos que a razão nos impõe, pois, essa sempre estará em harmonia com o bem 

universal, e em decorrência disso, o ato moral é constituído de uma ação praticada sem 

nenhum outro interesse ou inclinação a não ser o respeito à lei e o dever. Desse modo, a 

ação tem valor não em vista de um fim que se queira atingir, mas na máxima que a 

determina, portanto, “Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei” (KANT, 

1986. p. 31). 

                                                           
32

 O conceito de dever em Kant se caracteriza como “uma necessidade prática, incondicional, da ação, [a 

qual] deve ser válida para todos os seres racionais e que, por essa razão, também pode ser uma lei para 

todas as vontades humanas”. (KANT; Dicionário, Howard Caygill, ed. Jorge Zahar, 2000.). 
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        Assim, todas as ações conforme a boa vontade carrega consigo necessariamente 

um imperativo do dever, ou seja, uma obrigação de agir conforme um mandamento da 

razão. Desse modo, o móbil da ação moral consiste em condicionar-se interiormente ou 

subjetivamente a agir por dever sem levar em consideração nenhuma inclinação. Desta 

modo, Kant denomina de boa vontade, o condicionar-se a agir de acordo com os 

pressupostos que a razão pura estabelece, sem levar em consideração os estímulos 

produzidos pelo instinto natural.  

A partir do exposto, podemos afirmar que o conceito de dever, possui um valor 

significativo enquanto possibilita a efetivação do conceito de boa vontade que, por sua 

vez se correlaciona diretamente com o respeito à lei. O conceito de respeito funda a  

moral kantiana, enquanto ele possibilita a efetivação do dever como práxis humana.   

Ora o conceito de respeito ele se origina no que Kant concebe como sentimento 

moral, porém tal sentimento não é concebido como um sentimento
33

 empírico movido 

por estímulos exteriores, ele não é como os demais, ou seja, através de estímulos 

oriundos dos impulsos naturais do homem. Tal sentimento, uma vez que não pertence 

ao domínio das paixões não se enquadram como uma patologia. Neste sentido, o 

conceito de respeito é um sentimento produzido no próprio sujeito, sem influencias 

exteriores, ou seja, é um produto da razão pura prática; como diz Kant: 

 

 

Aquilo que eu reconheço imediatamente como lei para mim, 

reconheço-o com 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. A 

determinação imediata da vontade pela lei e a consciência desta 

determinação é que se chama respeito, de modo que se deve ver o 

efeito da lei sobre o sujeito e não a sua causa. O respeito é 

propriamente a representação de um valor que causa dano ao meu 

amor-próprio. (KANT, 1986. p. 32) 

  

                                                           
33

 Kant dirá que, “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”. (Ibidem, p.32)  

 



55 
 

      Todavia, para que uma ação seja praticada por dever é preciso que ela contenha 

características próprias que possibilite distingui-la das demais ações meramente 

contingentes que são praticadas por motivos diversos e, que na maioria dos casos visam 

única e exclusivamente a satisfação pessoal do sujeito que as pratica. Desta maneira, 

uma ação praticada por dever precisa necessariamente conter máximas que condicionem 

o sujeito a agir irremediavelmente segundo as prescrições estabelecidas pela lei, não 

levando em consideração os seus valores pessoais, tais como: auto-estima, amor-próprio 

e inclinação interior na realização da ação. Uma ação praticada por dever exclui do 

cálculo a satisfação das inclinações do sujeito e não tem em vista o fim que dela se 

venha alcançar, mas antes, é praticada por si mesma, independente do ganho ou do 

prejuízo. 

Assim, na medida em que o filósofo estabelece a necessidade da boa vontade 

carregar consigo ações conforme ao dever, ele estabelece uma distinção clara e 

significativa entre as ações que são realizadas por dever e as ações que são conforme o 

dever, ou seja, aquelas que apresentam uma certa harmonia com o dever, mas na 

verdade são contrárias a ele. A questão pode ser explicitada da seguinte maneira: uma 

ação pode ser praticada conforme ao dever, mas não por dever. Por exemplo, é de 

acordo com o dever que as pessoas preservem suas vidas e, naturalmente nossas 

inclinações pessoais, bem como, nosso amor-próprio nos impele a assim proceder sem 

maiores ou nenhuma objeção. Dito de outro modo, somos propensos instintivamente a 

resguardar nossas vidas, de maneira que assim procedemos de  bom grado, não sendo 

necessário uma lei que nos obrigue ou condicione a agirmos desta e não de outra 

maneira. Ora, tal ação é praticada conforme ao dever, mas, não por dever, visto que, 

uma ação realizada por dever precisa ser isenta de inclinação pessoal e dos demais 

cálculos que regulamentam o amor próprio do sujeito. 

 De acordo com Kant, uma ação só se realiza por dever e consecutivamente 

adquire valor moral quando sua prática não visa alcançar um fim ou inclinação natural, 

mas se pauta pura e exclusivamente na máxima que a determina, que nada mais é senão 

o princípio subjetivo do querer, que se encontra na razão inteiramente a priori. Ora, 

compreender a lei que rege o princípio moral por meio da razão é algo que requer um 

processo formativo prévio por parte do educando, é por isso que na pedagogia a 

moralidade é concebida como sendo o fim último da educação, uma vez que é 

improvável que uma criança saiba reconhecer o valor incondicional de uma lei moral, 
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aqui entendida enquanto dever, sem ser antes submetida a uma formação educacional 

adequada que vise preparar o educando para receber e compreender tal finalidade. É 

justamente visando alcançar essa finalidade que o projeto educacional kantiano tem 

como um dos seus pilares conduzir o educando em seu processo formativo com vista a 

implantar nele  à liberdade e a autonomia. 

Portanto, antes do infante compreender que uma ação por dever é determinada 

objetivamente pela obediência a lei e subjetivamente se moraliza na medida em que 

adquirimos por ela o puro respeito à lei prática universal, é necessário que ele esteja 

pedagogicamente disciplinado e instruído de maneira adequada, em outras palavras, 

formado, pois, só assim, esta lei universal terá nele sentido e tornar-se-á para ele o 

arquétipo a partir do qual o mesmo buscará regulamentar suas ações, a fim de que estas 

se tornem moralmente boas em si e tenha validade para todo ser racional. 
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2.4 O Conceito de Liberdade 

 

 

Na terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes Kant 

estabelece que em todos os seres racionais a vontade se caracteriza como sendo o 

princípio originário de todas as coisas e, esta se encontra conectada, de modo direto ao 

conceito de liberdade, à lei e ao dever. Entretanto, convém notar que a vontade da qual 

Kant se refere, não é uma vontade qualquer instintiva, mas sim uma vontade 

estabelecida pela razão, em outras palavras, trata-se da (boa) vontade livre enquanto 

princípio regulativo do agir humano, orientado segundo princípios que se fundamentam 

na razão prática. Tal vontade, conforme Kant, “é uma espécie de causalidade dos seres 

vivos, enquanto racionais” (KANT, 1986, p.93).    

Nesta direção, podemos inferir que conectado a essa vontade se encontra 

interligado o conceito de liberdade que, por sua vez, confere autonomia e ao mesmo 

tempo capacita o homem a fundamentar e determinar uma legislação universal da 

moralidade construída sobre princípios e leis práticas. Tal liberdade da razão é algo que 

se fundamenta no princípio da autonomia que é inerente a todo ser racional, pois, de 

outro modo teria que se ver obrigada a uma lei (e até mesmo autoridade) que vem de 

outrem; nas palavras do filósofo: 

 

 

 

A liberdade de pensamento significa também que a razão não se 

submete a nenhumas outras leis a não ser àquelas que ela a si mesmo 

dá; e o seu contrário é a máxima de um uso sem lei da razão (para 

assim, como imagina o gênio, ver mais longe do que sob a restrição 

imposta pelas leis). A consequência que daí se tira é naturalmente 

esta: se a razão não quer submeter-se à lei, que ela a si própria dá, tem 

de curvar-se sob o jugo das leis que um outro lhe dá; pois, sem lei 

alguma, nada, nem sequer a mais absurdidade, se pode exercer durante 

muito tempo. (KANT, 1964, A paz Perpétua e outros opúsculos, 

p.53)
34

  
 

 

 

                                                           
34

 Título original: Zum Ewgen Frieden, ein Philosophischer Entururf, etc. tradução Edições 70, Ltda. 

Trad. de Artur Morão. “A tradução fez-se com base na edição de Wilherlm weischedel (Insel Verlag 

1964, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1964)”. 
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 Nesta perspectiva, uma possível definição da liberdade consiste na faculdade 

do indivíduo de autogovernar-se sem estar preso aos estímulos oriundos da 

sensibilidade quando estes lhes impelem a prática do mal (aqui entendido como 

transgressão das leis), este procedimento autônomo, consiste em adquirir o estatuto da 

maioridade da razão ou, em outras palavras, a autonomia que resulta primeiramente do 

processo formativo, como passo inicial e indispensável para a formação moral do 

homem.  

Com efeito, se empreendermos uma análise dos objetivos empreendido por 

Kant em seu  projeto pedagógico, não será difícil de perceber que o mesmo matem uma 

fina harmonia e até mesmo uma similaridade análoga, com a sua ideia de formação 

moral, pois, tanto a formação pedagógica como a moral visa no homem a obtenção da 

liberdade por meio da obediência às leis, na pedagogia a disciplina faz o papel de 

condicionar o homem a submeter as suas ações as regras formais exteriores, fazendo 

com que o mesmo seja capaz de convivência em sociedade; na moral, direciona-o a 

obediência as leis da razão prática, a fim de torná-lo digno da felicidade. Vejamos o que 

o filosofo diz sobre o propósito da formação pedagogia: 

 

 

 

A pedagogia, ou doutrina da educação, se divide em física e prática 

(...). A educação prática ou moral (chama-se prático tudo o que se 

refere à liberdade) 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 pode bastar-se a si mesmo, constituir-se membro da sociedade e 

ter por si mesmo um valor intrínseco (Kant, 1999, p. 35). 

 
 

 

Na verdade a formação pedagógica ou educacional tem como finalidade a 

formação moral, isto porque, o objetivo claramente esboçado pelo filósofo  é, conforme 

já vimos, a educação voltada a projeção do homem em vistas de uma perfectibilidade 

civil e moral com intuito de se tornar possível a instauração de uma comunidade 

cosmopolita, fundada no âmbito do direito, mas tendo seus axiomas extraídos da razão 

pura prática.  

Nesta direção, ser livre implica fazer uso da sua própria razão, pensar por si 

mesmo, ousar tomar pra si o rumo de sua vida. Deste modo, uma boa formação tem 

como meta a emancipação do indivíduo.  
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Ora, podemos dizer que tais conceitos são fundamentais para o estabelecimento 

de uma doutrina da virtude, uma vez que, estes estão intimamente conectados com a 

razão prática (enquanto razão legisladora) e com os princípios internos que servem de 

base para determinação das ações humanas em conexão com os fins morais almejados 

por uma razão livre. Desta maneira, não se pode pensar em construir um princípio moral 

desarticulado da ideia de liberdade e de boa vontade, porque, conectado com a boa 

vontade se encontra também atrelado o conceito de dever que é condição de 

possibilidade da instauração do direito. Assim, vinculado a uma boa educação moral é 

preciso trazer á luz a importância destes conceitos para possibilitar ao indivíduo assumir 

a responsabilidade não só de observar ao código civil estabelecido, mas de empreender 

todo esforço possível para que o mesmo seja cumprido por ele e por seus pares.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como vimos no decorrer desta pesquisa, Kant concebe a educação tendo como 

finalidade a formação moral que é condição indispensável para que o homem, em sua 

totalidade, atinja sua destinação de desenvolver a humanidade. Partindo da educação 

como sendo o substrato a partir do qual, todo ideal de humanidade se funda, Kant busca 

estabelecer os princípios que nortearão toda boa formação. Isso porque o projeto 

pedagógico kantiano tem como finalidade também a instauração de um Estado jurídico 

cada vez mais justo, onde cada cidadão seja capaz de reconhecer não somente seus 

direitos, mas também seus deveres junto ao corpo social.  

Deste modo, a disciplina, a instrução juntamente com a formação do homem  

cumprem um papel de relevância no processo formativo do cidadão, elas são as 

responsáveis por transformar um ser rude e propenso à selvageria num cidadão educado, 

civilizado e moralizado. Estas transformações produzirão efeitos positivos junto à práxis 

social.  

Neste sentido, a educação kantiana promove também a efetivação da 

convivência pacífica entre os homens num estado de direito, uma vez que, a educação e 

a moralidade possibilita o melhoramento da formação cívica, do caráter e insere no 

homem o sentimento de respeito à lei e ao seu semelhante, tornando possível assim, 

uma coexistência das liberdades individuais no Estado de direito. Isso também significa 

dizer que uma boa educação habilita o homem para atuar de forma ativa e responsável 

junto ao Estado, buscando sempre o aperfeiçoamento de si e do próprio  Estado. Eis ai o 

significado de “se tornar um verdadeiro homem”. (KANT, 1999. p. 15) 

Isso porque Kant, tal qual a Aristóteles, concebe o homem como sendo um ser 

político e social por natureza, é com base nesta concepção de homem que ele considera 

um projeto pedagógico formativo como condição precípua para inserção social. A vida 

em sociedade impõe limites e requer o cumprimento de regas de conduta para uma boa 

convivência social. Ora, onde buscar o fundamento para agir em conformidade à lei, ao 

aprimoramento contínuo do corpo político e da vida social, a não ser na educação e na 

moralidade que, através da formação integral do homem conduzem o mesmo à 
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liberdade e à autonomia, construindo uma consciência do sentimento de dever moral, o 

que corresponde ao respeito pela dignidade humana.  

Assim, em face das considerações expostas, justifica-se a retomada dos 

princípios que norteiam o projeto pedagógico de Kant considerando sua contribuição 

para a educação contemporânea, isto porque, encontramos em Kant diversos elementos 

relevantes para o estabelecimento de um projeto pedagógico contemporâneo, os quais 

podem ser elencados da seguinte forma: a educação é considerada como uma arte que 

precisa ser aperfeiçoada por cada geração, a educação deve ser concebida sempre de 

modo experimental, o cuidado de não entregar a direção das escolas a qualquer pessoa, 

mas somente a pessoas competentes; a preocupação com uma formação que incuta no 

educando o valor do trabalho como elemento que assegura a dignidade, bem como, a 

preocupação em “ensinar as crianças a conhecerem e a acatarem os direitos humanos.” 

(KANT, 1999. p. 92). 

Convém ainda assinalar, que no projeto pedagógico de Kant encontramos as 

condições necessárias para a formação do homem construída sobre princípios , além do 

que, a sua consideração sobre educação implica formação para a liberdade, ou educar o 

homem para a autonomia e a dignidade da pessoa humana; tendo como finalidade a 

moralidade. Ora, os princípios que norteiam a pedagogia kantiana constituem a base 

para a formação do homem em qualquer época, razão pela qual Kant pode ser retomado 

na contemporaneidade.  

Em face ao exposto, concluímos considerando que uma apropriação dos 

princípios que norteiam o projeto pedagógico de Kant possibilita não somente sua 

retomada, uma vez que, a estrutura teórica do seu projeto pedagógico pode ser 

considerada como fundamento para projetos formativos contemporâneos que tenham 

como meta a construção da cidadania. 
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