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“Um ser humano tem o dever de erguer-se da 

tosca condição de sua natureza, de sua 

animalidade cada vez mais rumo à humanidade, 

pelo que somente ele é capaz de estabelecer ele 

mesmo fins; tem o dever de reduzir sua 

ignorância através da instrução e corrigir seus 

erros.” (Immanuel Kant) 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a problemática da moral e educação em Kant, bem como sobre 

as contribuições para a formação de indivíduos autônomos. Nessa perspectiva, inicialmente nos 

dedicaremos às questões morais, buscando compreender, através da análise desse pensamento, 

as ideias que constituem sua teoria moral e de que maneira tal concepção é articulada. Assim, 

este escrito busca refletir, à luz do pensamento de Kant, a relação existente entre os conceitos 

de vontade, dever, liberdade e autonomia. Consequentemente, nos empenhamos em apresentar 

e analisar o conceito de virtude e tudo que ele pode representar em relação ao aperfeiçoamento 

moral dos indivíduos. Em razão disso, expomos os deveres que englobam os fins da perfeição 

própria e felicidade dos outros que compreendem a força moral capaz de realizar no indivíduo 

a superação do seu estado de heteronomia através da formação do próprio caráter. Destarte, a 

proposta educacional surge e tem como pretensão, através dos conceitos de educação física e 

prática, auxiliar na formação de indivíduos autônomos capazes de discernir e fazer uso dos 

conceitos morais adquiridos ao longo do processo para obtenção da moralidade. O homem é a 

única criatura que carece de ser educada e será, pois, através da educação moral que se fará 

viável a saída da animalidade, estado de heteronomia, para o de humanidade e autonomia, onde 

disciplina e instrução são fundamentais para o exercício da razão.  

 

Palavras-chave: Moralidade. Autonomia. Liberdade. Educação. Esclarecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

The present work deals with the problematic of the moral and education in Kant, as well as the 

contributions for the formation of autonomous individuals. In this perspective, initially we will 

focus on moral questions, seeking to understand, through this thought analysis, the ideas that 

constitute his moral theory and how this conception is articulated. So, this paper seeks to reflect, 

in the light of Kant’s thought, the relation between the concepts of will, duty, freedom and 

autonomy. Consequently, we strive to present and analyze the concept of virtue and all that it 

can represent in relation to the moral improvement of individuals. For this reason, we expose 

the duties that encompass the ends of one’s own perfection and the happiness of others that 

understand the moral force capable of achieving in the individual the overcoming of his state 

of heteronomy through the formation of his own character. Thus, the educational proposal arises 

and has as a pretension, through the concepts of physical and practical education, to assist in 

the formation of autonomous individuals capable of discerning and making use of the moral 

concepts acquired throughout the process to obtain morality. The man is the only creature who 

needs to be educated and it will be, because it’s through moral education that it will become 

viable the exit from animality, a state of heteronomy, to humanity and autonomy, where 

discipline and education are fundamental to the exercise of reason. 

 

Keywords: Morality. Autonomy. Freedom. Education. Explanation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste presente trabalho, objetivamos realizar um estudo acerca da moral e educação 

em Immanuel Kant, destacando as possíveis contribuições para a formação de indivíduos 

autônomos. Nessa perspectiva, percorreremos as principais obras do filósofo no âmbito da 

filosofia prática com a intenção de especificar o caminho traçado por Kant na busca e 

fundamentação do princípio da moralidade, como também na construção de sua teoria moral e 

possíveis influências perante o desenvolvimento das questões pedagógicas. Logo, nossa 

pesquisa será composta por três momentos. 

 O primeiro capítulo destina-se à análise e compreensão acerca das questões morais. 

Inicialmente trataremos a respeito do que constitui o cerne do assunto, que é a busca e a 

fundamentação do princípio moral, utilizando as duas principais obras kantianas que abordam 

a temática – Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática. Na 

primeira, Kant apresenta e examina os conceitos éticos, bem como a designação da razão 

prática. A segunda consiste em desenvolver o conceito de respeito1 em relação à lei moral, 

resgatando alguns conceitos da Crítica da Razão Pura, como os de Deus, imortalidade da alma 

e liberdade, que não são passíveis de explicação no âmbito da razão teórica especulativa2. A 

partir disso, o filósofo busca resgatar tais temas a fim de fundamentá-los sobre os princípios da 

lei moral. Por conseguinte, analisaremos a problemática da liberdade e sua relação com as 

questões da moralidade. 

No segundo capítulo abordaremos a doutrina da virtude e sua conexão com 

propósito moral, possuindo como base a Metafísica dos Costumes. Este escrito kantiano sucede 

a Crítica da Razão Prática e surge para complementar o estudo realizado na segunda crítica, 

uma vez que investiga os fundamentos da legislação moral e a Metafísica dos Costumes 

examina como empregar tal legislação. A obra encontra-se dividida em duas partes principais: 

Doutrina do Direito e Doutrina da Virtude.  

                                                           
1O respeito ou sentimento moral é proveniente da razão e possui relação estrita com ações baseadas no princípio 

moral, ou seja, realizadas por dever, pois a ação, quando praticada por dever, isenta os indivíduos de suas 

inclinações, proporcionando de fato uma ação por respeito à lei. Para Kant: “só pode ser objeto de respeito e, 

portanto, mandamento, aquilo que está ligado à minha vontade somente como princípio e nunca como efeito, não 

aquilo que serve à minha inclinação mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do cálculo na escolha, quer 

dizer a simples lei por si mesma” (KANT, 2008a, p. 31). 
2Kant diferencia a razão teórica da razão prática, posto que a primeira, de maneira reflexiva, objetiva o 

conhecimento das coisas do mundo, de forma que, na CRP, realiza uma análise acerca dos limites da razão, 

enquanto a razão prática está vinculada ao agir. Para o filósofo de Königsberg, essa distinção se faz clara, porque 

“com o uso prático da razão ocorre algo diverso. Nesse uso, a razão se ocupa com os fundamentos de determinação 

da vontade, que é uma faculdade ou de produzir os objetos correspondentes às representações ou de determinar a 

si mesma, isto é, sua causalidade, para efetivação desses objetos” (KANT, 2016, p. 15). 
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A Doutrina do Direito é subdividida em três outras partes – direito privado, público 

e cosmopolítico –, possuindo como principal objetivo apresentar um conceito racional do 

direito, fundamentado absolutamente através da razão, concedendo a todo e qualquer indivíduo 

a possibilidade de, por meio de um princípio pré-estabelecido, conceber e reconhecer a 

autenticidade de suas próprias leis. Logo, uma ação se faz correta quando sua máxima concede 

liberdade para que outro indivíduo possa conviver com a liberdade facultada a cada um e 

conforme os princípios da lei universal. 

   Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant trata as virtudes como 

meios oportunos e que podem propiciar a vontade boa, mas julga não possuírem valor absoluto, 

depreendendo sempre dela, mas levando-se em consideração que, na ausência dessa vontade 

autêntica, podem ser consideradas imperfeitas. Na Doutrina da Virtude, diferentemente da 

Doutrina do Direito, o filósofo dedica-se ao estudo das leis internas características de cada 

sujeito, assim, pretendemos demonstrar a relação ente virtude e dever, a fim de comprovar o 

caminho percorrido pelo por Kant para a obtenção de indivíduos que agissem em conformidade 

com os princípios morais, isto é, por dever e livres de suas inclinações3. Diante disso, a virtude 

é apresentada como força moral capaz de realizar no indivíduo a superação de suas inclinações 

naturais por meio do cumprimento do dever que englobam os fins da perfeição própria e 

felicidade dos outros, demonstrando que, mediante a adoção destes, o indivíduo encontra-se em 

um constante estado de aperfeiçoamento moral. Neste momento buscamos relacionar o conceito 

de caráter moral com a força moral provenientes do agir virtuoso visando o progresso moral –

para isto, utilizaremos como base a segunda parte da obra Antropologia de um ponto de vista 

pragmático.    

No terceiro capítulo nos ocuparemos com a proposta educacional kantiana e sua 

relação com a moral. Aqui, como embasamento, utilizaremos a obra Sobre a Pedagogia, cuja 

ideia central é a educação para a formação de indivíduos autônomos. Ela é demonstrada através 

de um processo pedagógico que se encontra dividido em dois momentos: educação física 

concernente aos cuidados com o corpo, educação da índole e cultura e, posteriormente, a 

educação prática que busca desenvolver o indivíduo para que possa fazer uso do seu próprio 

entendimento, ou seja, é através dela que o desenvolvimento da racionalidade se torna possível, 

que é condição para a moralização dos indivíduos. Nesse sentido, podemos observar o 

surgimento de uma educação moral que busca desenvolver no indivíduo a capacidade de dar 

                                                           
3O conceito de inclinação é apresentado na filosofia kantiana como subjetivo, não devendo, portanto, ser causa das 

ações, uma vez que se comporta de forma contrária à autonomia da vontade ou capacidade de escolha aptos a 

determinar as ações em concordância com a lei moral. 
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conta de suas disposições naturais e toda temporalidade chegando ao homem que pensa e 

constitui a sua própria moralidade. 

Essa forma de pensar se assemelha ao ideal de esclarecimento proposto através do 

texto Resposta à pergunta: Que é o Iluminismo?, publicado anos antes da obra pedagógica, 

ressaltando a necessidade  do homem  tornar-se esclarecido, sair da menoridade e fazer uso da 

própria razão, deixando de lado qualquer tipo de tutela a que fora submetido. Assim, podemos 

afirmar que ambas as concepções visam o progresso da humanidade. Posto isso, a problemática 

torna-se uma questão ética, educacional e filosófica, capaz de contribuir, a partir dos conceitos 

de disciplina e instrução, com a educação atual como um todo. 
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2 A MORAL EM IMMANUEL KANT 
  

A concepção da moral kantiana é construída através de um longo período 

caracterizado por ideias fundamentais que constituem toda sua filosofia crítica. Kant elaborou 

uma concepção de moral que se tornou relevante para pensarmos as relações entre os sujeitos 

humanos, não podendo ser baseada em princípios empíricos, mas provenientes da razão pura. 

De início, faz-se necessário entendermos como Kant pensa o problema da moral, destacando 

como os indivíduos, em suas particularidades, conseguem aceitar o imperativo da lei moral 

como algo necessário e universal.  

Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Kant introduzirá o 

tema da moralidade, apresentando a lei moral como um princípio que prescinde de qualquer 

conteúdo empírico – ela é exclusivamente pertencente ao domínio da razão.  

Para melhor compreendermos a problemática em torno da qual a moral está 

inserida, é relevante pensarmos a diferenciação, mediante a Crítica da Razão Pura4, entre os 

conceitos de fenômeno e noumenon que constituem o centro do idealismo transcendental5. A 

diferença estabelecida entre ambos é útil para especificar até onde podemos perceber alguma 

relação entre eles e o uso teórico da razão, bem como compreender até onde ela poderá 

influenciar as obras subsequentes, fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho 

neste primeiro momento.  

                                                           
4A primeira obra que compõe a trilogia kantiana estabelecendo o caráter crítico-filosófico encontra-se dividida em 

duas partes principais: a primeira é a doutrina transcendental dos elementos, subdividida em estética 

transcendental e lógica transcendental, a última segmentada em analítica transcendental e dialética 

transcendental. A segunda é a doutrina transcendental do método, organizada em quatro capítulos denominados 

respectivamente: A disciplina da razão pura, O cânone da razão pura, A arquitetônica da razão pura e A história 

da razão pura. É, portanto, através da Crítica da Razão Pura que Kant demonstra seu esforço tentando solucionar 

o problema do conhecimento que, dentro da tradição, já havia sito debatido por diversos filósofos. Dessa forma, a 

CRP surge para: “submeter a razão pura a uma crítica interna, mostrando suas condições de uso e seus limites. 

Nesse sentido, crítica quer dizer exatamente isso: ‘examinar’, ‘provar o assunto’, antes de assumir uma posição 

seja a favor, seja contra” (DALBOSCO, 2011, p. 44). 
5É através do idealismo transcendental que o filósofo alemão demonstrará a possibilidade do conhecimento a 

priori, dado que o empirismo e o racionalismo não foram capazes de resolver sozinhos a problemática do 

conhecimento. Assim, Kant (2015) apresenta o conceito de a priori objetivando realizar a distinção elementar 

acerca do conhecimento dos objetos. Esta discriminação é feita perante a ideia de que a matéria é caracterizada 

como aquilo que é dado, portanto, a posteriori demonstrado pelo objeto, a medida que forma é o que depende do 

sujeito, a priori. Baseado nesse aspecto, ele apresenta o sujeito transcendental, definindo-o como aquele que integra 

as circunstâncias de contingência da experiência. Nessa perspectiva, procura evidenciar, mediante a realização da 

diferenciação entre os conceitos de fenômeno e noumenon, que não é possível o conhecimento da coisa em si, mas 

de como ela se manifesta em nossa mente. Nós, enquanto indivíduos, não podemos conhecer o que nos afeta, mas, 

uma vez afetados, o primeiro passo para o conhecimento foi estabelecido pela sensação, por meio da intuição 

empírica. O fenômeno é caracterizado como a manifestação do objeto, que nunca é percebido como é em si, mas 

como aparece, enquanto o noumenon é a coisa em si que não pode ser conhecida, mas pode ser pensada através do 

intelecto. 
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Na busca de explicações mais detalhadas acerca da lei moral (a qual prescinde 

totalmente do empírico), tocaremos na obra Crítica da Razão Pura (CRP), de 1781. É 

fundamental fazer distinção do que vêm a ser conteúdos empíricos e formas a priori 

transcendentais. A partir disso percebemos o surgimento de uma divisão entre o que pode ou 

não ser conhecido, limitando também o que pode ser pensado e conhecido pela razão. Portanto, 

será através dessa diferenciação de conceitos que será possível afirmar outras formas de 

aplicação da razão pura além do conhecimento a priori de objetos, bem como a moral, objeto 

de estudo neste momento. 

Nesse sentido, observamos que essas distinções incorrem em aspectos que são 

imprescindíveis para entendermos o que o filósofo sempre sublinhou: “sem a sensibilidade 

nenhum objeto nos seria dado, e sem o entendimento nenhum seria pensado. Pensamentos sem 

conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas” (KANT, 2015, pp. 96-97). A questão 

que aparece de imediato é a seguinte: como fundamentar metafisicamente os costumes, como 

decidir-se por uma ação que não possua uma intenção determinada pelo empírico? 

 Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant traz como objetivo 

principal a pesquisa e o estabelecimento do princípio da moralidade, buscando estruturar os 

elementos da filosofia moral. Através do método analítico6, trabalha na perspectiva de descobrir 

como o princípio da moralidade se apresenta à consciência humana.  

 A transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes (do 

conhecimento ético comum para o conhecimento propriamente filosófico) é efetivada. 

Julgamos necessário esclarecer que o conhecimento ético comum é caracterizado como 

entendimento, concepções morais, característica do indivíduo racional.  

Para que essa passagem fosse consolidada, o sentimento moral precisou estar 

contido no pensamento do homem comum e, assim, utilizado de forma introdutória ao 

conhecimento filosófico no âmbito da moralidade. Por isso, a boa vontade surgiu como a única 

forma para fazer o homem agir moralmente, pois é através dela que o indivíduo é naturalmente 

inclinado à liberdade, sendo que esta última é atributo da lei moral. 

 

                                                           
6Na obra FMC, que se encontra dividida em três seções, Kant pretende realizar a fundamentação do princípio 

moral. As duas primeiras partes do trabalho são dedicadas a um estudo sobre o imperativo categórico, onde o 

filósofo julga necessário fazer uma análise do conhecimento proveniente do senso comum para, posteriormente, 

no terceiro momento, fazer de maneira oposta, ou seja, fazendo uso do método sintético, conforme descrito no 

prefácio da obra: “uma vez que se queira percorrer o caminho analiticamente do conhecimento vulgar para a 

determinação do princípio supremo do conhecimento, e em seguida e em sentido inverso, sinteticamente, do exame 

deste princípio e das suas fontes para o conhecimento vulgar onde se encontra a sua aplicação” (KANT, 2008a, p. 

19).  
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2.1 Vontade e Dever 

 

Na busca do princípio da moralidade, Kant inicia a obra Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes afirmando que a única coisa que pode ser considerada como boa e 

sem nenhuma limitação é a boa vontade. Caracterizada pelo querer, implica que o indivíduo 

deve estar disponível a praticar suas ações baseadas no princípio moral, não sendo motivadas 

por desejos que contribuem para que permaneçam no estado de heteronomia7, no qual está 

acostumado a comodidade de viver sem a coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. 

O propósito kantiano, neste momento, é reconhecer no homem o que motiva as ações morais. 

A vontade, necessariamente, deve estar isenta de interesses que possam influenciar o agir e, 

consequentemente, retirar o sujeito do caminho que o direciona à autonomia. 

Conforme Caygill (2000, p. 318), a problemática da vontade em Kant é colocada 

como uma diferenciação que o filósofo faz ainda na CRP entre a vontade, que é própria dos 

indivíduos racionais (Wille) e capacidade de escolha, que pode sofrer interferências da 

sensibilidade (Willkür). Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão 

Prática, a vontade é considerada como obrigação; enquanto preceito moral, torna-se capaz de 

afastar os indivíduos de princípios heterônomos. Através da obrigação, o filósofo afirma a 

vontade livre e, por conseguinte, pode-se admitir que os indivíduos passam a ter obrigação com 

princípios norteadores de suas ações. Talentos do espírito (discernimento, capacidade de 

julgar), dons da fortuna (poder, riqueza, honra) e qualidades do temperamento (coragem, 

decisão, constância de propósito) são condicionados e relativos por serem utilizados de outra 

forma, quando não fundamentados pelo princípio prático. Esses dons podem ser considerados 

bons quando embasados através da razão prática, e maus sempre que motivados por princípios 

heterônomos, contrários à autonomia da vontade. A vontade não deve ser regulada por causas 

empíricas, mas por princípios que, a priori, têm como papel fundamental tornar todos os 

indivíduos merecedores da felicidade, o que ocorre quando sua conduta condiz com os preceitos 

morais. Dessa forma, a moralidade contribui diretamente para o seu alcance. 

A razão assume, no âmbito prático, um diferente papel em relação ao que foi 

construído na razão teórica. Torna-se legisladora da vontade que, por sua vez, possui ligação 

com os conceitos de liberdade e moralidade. A razão, enquanto reguladora da vontade: 

 

                                                           
7A heteronomia é um conceito significativo na filosofia moral kantiana. Contrário à autonomia, representa a 

subordinação da vontade por causas externas, que podem ser máximas provenientes de outrem, o fato do indivíduo 

sujeitar-se a uma vontade não própria ou, ainda, uma vontade determinada pelos desejos e não pela razão, 

propiciando uma situação heterônoma. 
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Nos foi dada como faculdade prática, isto é, como faculdade que deve exercer 

influência sobre a vontade, então o seu verdadeiro destino deverá produzir uma 

vontade, não só boa quiçá como meio para outra intenção, mas uma vontade boa em 

si mesma, para que a razão era absolutamente necessária, uma vez que a natureza de 

resto agiu em tudo com acerto na repartição das faculdades e talentos. Esta vontade 

não será na verdade o único bem nem o bem total, mas terá de ser, contudo o bem 

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

2008a, pp. 25-26). 

 

Ações proporcionais ao querer possuem como objetivo o que é moralmente bom; 

são motivadas através do conceito de vontade, inserindo nos indivíduos a ideia da 

autolegislação, atribuindo a cada um a responsabilidade de encontrar em si a coragem de pensar 

e agir por si próprio almejando o bem comum. Querer o moralmente bom é buscar, através da 

faculdade da razão prática, ações apropriadas ao princípio moral que não podem ser motivadas 

pelos desejos; a ação deve ser praticada almejando um fim.  

A vontade, enquanto faculdade da razão, possibilita a realização de um fim que 

respalda objetivamente a autodeterminação da vontade. Apesar da autonomia concernente à 

escolha, a faculdade de desejar pode ser estabelecida de maneira heterônoma quando os 

princípios não são provenientes do entendimento. Portanto, a vontade, enquanto razão prática, 

é definida como fato da razão e, a partir disso, Kant tem como objetivo demonstrar a existência 

da moralidade por intermédio da consciência moral. 

A boa vontade deve ser compreendida como vontade de um indivíduo esclarecido, 

autônomo e que se empenha contra as disposições e inclinações naturais para, diante disso, agir 

moralmente.  

A fim de alcançar melhor consolidação acerca do conceito de boa vontade, Kant 

(2008a) apresenta a definição de dever. Este se faz necessário, pois, somente através de uma 

ação relacionada à boa vontade é possível o agir moral. Portanto, a vontade necessita do dever 

diante da existência das inclinações e desejos que são próprios da natureza heterônoma do 

homem.  

Immanuel Kant (2008a) afirma que o conceito de dever “contém” em si o de boa 

vontade, sob a perspectiva de que as ações praticadas por dever são ações motivadas pela boa 

vontade, contudo, a ação realizada conforme a vontade não possui em si a obrigação moral 

devido às inclinações sensíveis que funcionam como obstáculos para a ação perfeitamente 

moral. A partir desse momento, o filósofo afirma a necessidade e importância de agir por dever. 

O homem racional é desprendido das limitações, dessa maneira, agindo racional e moralmente, 

através da vontade, escolherá, independentemente das inclinações, o que é efetivamente o bem 

supremo. Consequentemente, podemos, a partir desse momento, compreender o dever como a 
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indispensabilidade de agir por obrigação, assim, o dever está diretamente conectado às ações 

dos homens.  

Objetivando a consolidação e elucidação da problemática do dever, são 

evidenciados dois tipos de ações executáveis, as conforme e por dever. Precisam ser 

desconsideradas imediatamente ações contrárias à obrigação moral, visto que não possuem 

compromisso com a lei ou mesmo respeito por ela. A fim de evitar a motivação por inclinações 

naturais, são recusadas as condutas praticadas de forma mediata, pois estas, apesar de não serem 

influenciadas imediatamente por algumas inclinações, ainda assim os indivíduos são levados a 

agir motivados por outra predisposição. O filósofo moderno evidencia a diferença das ações 

por dever ou submetidas a interesses. Dessa forma, o homem que age visando alcançar um 

interesse próprio não está agindo por dever, mas conforme o dever, com intenção egoísta. 

Podemos entender com isso que a ação que contém o princípio moral deve ser determinada por 

dever. 

Kant elabora três proposições sobre o dever: a primeira encontra-se implícita na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, através dela busca evidenciar as ações praticadas 

por dever, que obedecem à lei e não condicionadas a instintos.  

Kant diz que as ações boas, praticadas por dever, possuem maior valor moral do 

que aquelas praticadas apenas por estima ou a contragosto, pois, quando o homem age sob a 

atuação da sensibilidade, mesmo conforme o dever, está agindo patologicamente, assim, são 

evidenciadas as dissemelhanças entre legalidade (conformidade com o dever) e o que é de fato 

moral; o valor da ação está na intenção de agir por dever. 

A segunda proposição refere-se ao valor moral destinado à ação prática, a qual é 

caracterizada pela nobreza da ação que é o princípio do querer. A razão de se querer atingir 

determinado fim, destarte, o fim alcançado deve ser bom, mas a importância ou a valoração 

reside na norma que determinará a ação, ou melhor, na máxima da ação. Desse modo, o valor 

moral é encontrado no: 

 
Princípio da vontade, abstraindo dos fins que possam ser realizados por tal ação; pois 

que a vontade está colocada entre o seu princípio a priori, que é formal, e o seu móbil 

a posteriori, que é material, por assim dizer numa encruzilhada; e, uma vez que ela 

tem de ser determinada por qualquer coisa, terá de ser determinada pelo princípio 

formal do querer em geral quando a ação seja praticada por dever, pois lhe foi tirado 

todo o princípio material (KANT, 2008a, p. 31). 

 

A terceira proposição faz referência à necessidade de uma ação por respeito à lei, 

reunindo as ideias abordadas nas propostas anteriores onde se acresce o conceito de respeito. 

Kant afirma que somente pode ser objeto do respeito o que está relacionado à vontade do 
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indivíduo, visto sempre como causa e não como efeito da razão. Quando a ação é realizada por 

dever, consequentemente deve rejeitar as inclinações e todos os estímulos advindos da vontade. 

Por conseguinte, o que permanece ao conceito de vontade é a lei determinada objetivamente, o 

respeito por ela e a máxima da ação prática. 

O respeito é um sentimento, mas não está relacionado ou advém das influências, 

das inclinações ou do medo de agir de determinada maneira, pois, segundo o filósofo de 

Königsberg, ele “se produz a si mesmo através dum conceito da razão, e assim é 

especificamente distinto de todos os sentimentos do primeiro gênero que se podem reportar a 

inclinação ou ao medo” (KANT, 2008a, p. 32). 

Quando o indivíduo admite um preceito para determinada ação, reconhece-se o 

sentimento de respeito devido à subordinação da vontade à lei, sem que aconteça interferência 

das inclinações naturais. Para Kant (2008a), o respeito é a efetivação da lei – é por meio dela 

que o indivíduo adquire esse sentimento, pois, através dele o homem pode discernir sobre a 

validade da ação e do princípio que a motiva. 

O indivíduo autônomo que, através da lei moral, obtém o sentimento de respeito, é 

somente mediante suas ações que ela é efetivada, a lei é consequência da vontade do homem e 

de todo o esforço empregado para agir por dever, em respeito à lei, não só visando o fim, mas 

buscando o aperfeiçoamento de suas ações. O respeito é capaz de motivar ações e, diferente das 

inclinações, é dependente da liberdade da razão. 

Todas essas questões abordadas neste primeiro momento têm como função preparar 

o terreno para que seja compreendido o que é a lei moral e em que ela consiste. Kant articulou, 

a princípio, os conceitos de vontade e dever para que, posteriormente, pudesse demonstrar a 

essência dessa lei. As ações por dever não podem revelar um fim subjetivo; através delas é que 

é possível alcançar o conteúdo da lei. 

Ao afirmar que: “despojar a vontade de todos os estímulos que lhe poderiam advir 

da experiência a qualquer lei, nada mais resta do que a conformidade a uma lei universal das 

ações em geral que possa servir de único princípio da vontade” (KANT, 2008a, p. 33), Kant 

estabelece que o sujeito deve sempre agir de forma que suas máximas sejam universalizadas e 

tomadas como lei e é nesse momento que o imperativo categórico é inferido a primeira vez.  

O autor inicia o desenvolvimento da contextualização da lei moral com a 

perspectiva de atentar para a autonomia. Diante disso, põe em questão a possibilidade da 

existência de alguma vantagem se o indivíduo age conforme o dever. A forma de avaliação 

estabelecida é que seja feita uma análise pelo próprio indivíduo das suas próprias ações, na qual 
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pergunta sobre seu agir, de modo que busca constatar se o dever pode ser transformado em lei 

com validade absoluta.  

Assim, agir por prudência não é moral, ser prudente por medo de consequências 

ruins é diferente de agir por dever, não é prudente realizar promessa com a intenção de não 

cumprir. O ato de pegar algo emprestado sabendo que não devolverá não poderá ser 

universalizado, pois não condiz com o princípio universal. As ações devem atender à lei que 

indica que o dever necessita ser efetivado. 

Kant (2008a) fundamenta as bases da sua teoria moral na razão: o homem torna-se 

capaz através da autonomia de saber reconhecer ações por dever e que são consequentemente 

em respeito à lei moral. O caminho para que essas ações possam ser reconhecidas como válidas 

é que o indivíduo, como ser possuidor da razão que é, pondera se a máxima pode ser 

transformada em lei universal. 

 

2.2 A lei moral e a formulação do imperativo categórico 

 

Neste segundo momento nos esforçaremos em demonstrar o empenho do autor em 

delimitar o que integra a filosofia moral popular e a metafísica dos costumes, mas é somente ao 

decidir analisar a faculdade da razão prática que surgem novos conceitos que se revelam muito 

importantes às questões propostas por ele até este ponto. Kant afirma que, apesar do conceito 

de dever ser decorrente do uso comum da razão prática, não devemos considerá-lo como um 

conceito empírico, uma vez que a experiência não pode oferecer ações cuja causa seja 

incontestável. 

Somente através da razão torna-se possível o conhecimento sobre o que é moral e, 

ao tentar definir o que podemos considerar como tal, o filósofo diz que o valor moral é 

encontrado na causa e não no que conseguimos obter através da ação. Consequentemente, “tudo 

na natureza age segundo leis, e os indivíduos são capazes de agir através de princípios” (KANT, 

2008a, p. 37). Dessa forma, a vontade é a capacidade de agir conforme múltiplas regras que, 

neste caso, constituem máximas subjetivas que podem possuir validade diante dos indivíduos, 

tornando-se capazes de converter-se em leis objetivas e válidas universalmente. 

Todos os indivíduos são detentores de uma vontade: enquanto boa seria 

determinada infalivelmente pela razão e estaria sempre em acordo com as leis, mas, ao contrário 

disso, ela está submetida à razão e a inclinações provenientes dos sentidos. Encontramos aqui 

uma discordância entre a razão e as propensões sensíveis que influenciam na deliberação da 

vontade, pois a razão não consegue determinar a vontade se ela se encontra sob a influência dos 
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sentidos e que, na maioria das vezes, não corresponderá a ações praticadas obedecendo ao 

princípio moral. 

Assim sendo, se a vontade não é absolutamente regulada pela razão, as ações 

necessárias são subjetivamente contingentes e a determinação da vontade, que é obediente à lei 

moral, torna-se obrigação.  

A vontade não obedece a razão se não for obrigada a tal coisa e é, em consequência 

disso, que a razão se apresenta como mandamento8 através do imperativo. Os imperativos são 

determinações, maneiras de representar a lei, universais e necessários e comuns aos indivíduos 

racionais que caracterizam o princípio fundante da moralidade. Os conceitos de máximas e 

imperativos se distinguem de maneira que o primeiro possui validade para quem o propõe, 

sendo caracterizada como subjetivo, enquanto o segundo possui validade universal, sendo 

determinado como objetivo.  

Com o intuito de obter uma vontade em concordância com a razão e que tenha a 

capacidade de agir por dever e não em conformidade com ele, é admitido que: 

 
Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever [sollen], e mostram assim a 

relação de uma lei objetiva da razão para uma vontade que segundo a sua constituição 

subjetiva não é por ela necessariamente determinada (uma obrigação). Eles dizem que 

seria bom praticar ou deixar de praticar qualquer coisa, mas // dizem-no a uma vontade 

que nem sempre faz qualquer coisa só porque lhe é representado que seria bom fazê-

la. Praticamente bom é porém aquilo que determina a vontade e por meio de 

representações da razão, por conseguinte não por causas subjetivas, mas 

objetivamente, quer dizer por princípios que são válidos para todo o ser racional como 

tal (KANT, 2008a, p. 51). 

 

Os indivíduos não possuem uma vontade santa ou perfeita, uma vez que é 

caracterizada como aquela cujo interesse está contido na própria ação e não no objeto dela. Por 

isso os imperativos são indispensáveis, trabalham como moderadores entre a vontade 

influenciada por interesses e os princípios morais, de forma que estabelecem o princípio prático 

onde o sujeito não deve agir conforme a vontade humana, mas segundo a lei moral.  

Os imperativos classificam-se em hipotéticos ou categóricos: os primeiros são 

equivalentes a uma necessidade prática de uma ação executável e que é meio para atingir algum 

desejo particular, enquanto o segundo é representado por ações necessárias, é possuidor de 

requisitos morais sem outros fins a não ser motivar o homem a agir por dever e em 

conformidade à lei moral. 

                                                           
8O conceito representa, no âmbito da filosofia moral de Kant, uma conexão entre a lei e a vontade dos indivíduos, 

fundamento objetivo que regula o imperativo. Dessa forma expressa-se na Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes que: “a representação de um princípio objetivo, enquanto obrigante para uma vontade, chama-se um 

mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se imperativo” (KANT, 2008a, p. 50). 
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Os imperativos hipotéticos também representam uma necessidade prática, objetiva 

e necessária à razão. Eles determinam uma ação que deverá ser executada somente quando 

almejada e será alcançada conforme um fim previsto. Dessa maneira, é um imperativo 

condicional, ou seja, quando se deseja determinado fim deve-se agir de forma específica para 

conseguir realizá-lo. 

O imperativo categórico representa a ação como objetiva e necessária, 

independentemente das intenções dos indivíduos, sem outras finalidades a não ser nortear as 

ações para que elas estejam em conformidade com o princípio moral. Neste caso, as ações são 

boas em si, praticadas por dever, fundamentais para que sejam executadas como instrumento 

de uma vontade boa conforme a razão. Tal mandamento assume o papel de indicar, ante as 

ações viáveis, aquelas que constituem o princípio prático moral, o que a razão reconhece como 

bom no âmbito prático. 

Os imperativos hipotéticos podem ser caracterizados de duas formas: em 

problemático, onde o modo para se conseguir algo é visto como possível; e em assertórico-

prático, no qual o meio para alcançar algo é visto como real. O primeiro é também intitulado 

como um imperativo da habilidade – o propósito, nesse caso, é que seja desenvolvido como a 

ação será praticada por se tratar de uma ação possível, o que importará não será sua finalidade, 

mas o meio para sua efetivação. O indivíduo não possui interesse se a ação é boa – quando 

formulada por meio desse imperativo ela não é dependente de um conteúdo moral.  

De acordo com Kant (2008a), o imperativo hipotético assertórico-prático é uma 

forma utilizada para alcançar o que os indivíduos almejam por se tratar de uma necessidade 

natural sua. Este imperativo seria a forma pelo qual todos os seres racionais atingem a 

felicidade. Enquanto que a habilidade em identificar os meios para que se alcance tal fim é 

reconhecida pelo filósofo como prudência, diante disso, as ações que são ordenadas como meio 

para obtenção da felicidade são caracterizadas como hipotético, pois as ações são articuladas 

como meio para atingir outro propósito que não o moral. 

O imperativo categórico é o mandamento da moralidade. Através dele os indivíduos 

almejam o fim de forma que não se utilizam das inclinações e desejos para alcançá-lo. Dele 

resulta um princípio moral que é bom, proveniente da articulação da vontade e razão prática, 

assim, o imperativo da moralidade se diferencia dos imperativos hipotéticos por ser uma lei 

objetiva que abrange a necessidade incondicionada, ordena ações necessárias e livres de 

interesse e articula a vontade dos indivíduos à lei moral. 

Kant (2008a) pergunta pela possibilidade dos imperativos. Com isso, o filósofo 

pretende mostrar como a atribuição da vontade pode ser ponderada de forma que o mandamento 
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demonstrará como as ações deverão ser efetivadas. Ele aponta o imperativo hipotético como 

analítico, assim, quem almeja determinado fim também deseja o meio para obtê-lo, dessa forma, 

é analiticamente que os imperativos hipotéticos atingem o meio indispensável para chegar a tal 

fim. 

Diferentemente dos imperativos hipotéticos, o imperativo categórico não é 

dependente de um fim, por isso ele mantém um elo sintético entre vontade e lei, visto que, 

empiricamente, não é possível fundamentar uma moral, pois esta relação é dada de forma a 

priori.  

Segundo Kant (2008a), apenas o imperativo categórico possui particularidades de 

uma lei prática, enquanto os princípios para obtenção de um fim são meros princípios da 

vontade, contingentes. O mandamento moral constitui a necessidade ordenada através do 

imperativo. O imperativo categórico é único e é em consequência dele que se torna possível a 

universalização da máxima dos indivíduos – ela auxilia o homem a aproximar-se a agir 

conforme a lei moral.  

De acordo com Wood, o trabalho kantiano desenvolvido na Fundamentação da 

Metafisica dos Costumes, mais precisamente no início dessa obra, consiste em “derivar a 

fundamentação do referido princípio da moralidade do que ele chama ‘conhecimento moral da 

razão vulgar’” (WOOD, 2008, p. 164), no qual todos os indivíduos são possuidores enquanto 

seres racionais morais. Para ele, o filósofo de Königsberg pretendia diferenciar o preceito moral 

daquilo que é proveniente de princípios que fundamentam a moral a partir do resultado das 

ações, bem como os princípios que podem ser beneficiados pela percepção moral dos teóricos. 

O supracitado professor de filosofia na Universidade de Stanford, na Califórnia, 

considera que esse esforço não obteve sucesso: “[...] Kant subestimou o grau em que os pontos 

de vista teóricos com os quais compete são capazes de uma interpretação alternativa das 

matérias e dos exemplos que ele discute, contribuindo reações a elas que compõem em questão 

as respostas que Kant interpreta como auto evidentes” (WOOD, 2008, p. 164). Em 

consequência disso, Kant fará uma nova tentativa, passando a considerar que a capacidade de 

discernimento deve originar-se de um princípio absoluto, avaliará tal preceito diante de três 

formas distintas, apresentando três formulações, de modo que duas possuem uma formulação 

que delas derivam, tendo como objetivo tornar tais preceitos compreensíveis e aplicáveis.   

Temos, a princípio, a fórmula da lei universal (FLU) que, segundo o filósofo de 

Königsberg: “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela 

se torne lei universal” (KANT, 2008a, p. 62). Com base nessa formulação procedem os 

imperativos do dever.   
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A primeira parte deste sistema afirma que a máxima só possui valor moral quando, 

a partir da vontade dos indivíduos, ela é tomada como lei universal da natureza. Assim, 

decorrente da Fórmula da Lei Universal, Kant apresenta a Fórmula da Lei da Natureza (FLN), 

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

universal da natureza” (KANT, 2008a, p. 62). A partir de quatro exemplos o autor pretende 

verificar se as máximas estabelecidas pelos indivíduos como lei universal são realmente 

praticáveis. Com os primeiros dois exemplos ele se depara com a questão de que abreviar a vida 

por tédio ou tentar se livrar de um momento de dificuldade prometendo o que não conseguirá 

cumprir são máximas que se contradizem e, por isso, não podem constituir uma lei universal da 

natureza – no primeiro caso não se pode transformar o preceito em lei universal, enquanto no 

segundo não se pode querer. 

Dessa forma, dá-se a diferenciação de deveres perfeitos (caso do suicídio violando 

um dever perfeito para consigo e o da promessa violando um dever perfeito para com os outros) 

e imperfeitos (caso de preferir ceder ao prazer da comodidade a esforçar-se para trabalhar seus 

talentos naturais viola um dever imperfeito para consigo, enquanto aquele que se recusa ajudar 

alguém que necessita mesmo tendo condições para tal viola um dever imperfeito para com os 

outros): os primeiros governam ações de forma clara e concreta, enquanto os segundos regem 

o estabelecimento de fins sem precisar até onde se deve tentar alcançar tais fins e como fazer 

para obtê-los. 

A segunda, chamada de fórmula da humanidade (FH), é a seguinte: “age de tal 

maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre 

e simultaneamente como fim e nunca // simultaneamente como meio” (KANT, 2008a, p. 73). 

Ela afirma que indivíduos racionais providos de vontade agem visando um fim e não um meio. 

Mas, posto isso, é necessário atentar-se para a diferença entre fins objetivos e subjetivos. A 

vontade é desenvolvida como uma faculdade de autodeterminação em concordância com o 

princípio moral, sendo reconhecida somente em indivíduos racionais. A boa vontade não se 

realiza através de um fim subjetivo, pois não pode ser determinada por um motivo que é um 

princípio subjetivo do querer. Do contrário, aquilo que atua junto da vontade como princípio 

objetivo é o fim. 

Os princípios subjetivos são próprios dos indivíduos, possuem valor para ele e não 

necessariamente para todos e, por isso, não funcionam como universais, são caracterizados 

como meio, enquanto o fim objetivo é um fim em si mesmo e possui valor absoluto porque o 

princípio objetivo do querer é o motivo da ação e independe do princípio subjetivo dos desejos 

que é denominado móbil. O fim em si mesmo caracteriza-se através do sujeito racional que é 
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capaz, através da autonomia, de determinar as leis morais e executá-las. Por fim, ao retomarmos 

os exemplos que tratam do suicídio e da falsa promessa, perceberemos que abreviar a própria 

existência é tratar-se como meio e não como fim, assim como aquele que faz uma promessa 

que não será cumprida faz uso do outro como meio, constituindo, assim, ações não morais. 

A terceira fórmula refere-se ao princípio da autonomia, consoante Kant: “da 

vontade de todo ser racional concebida como vontade legisladora universal” (KANT, 2008a, p. 

76). Ao desenvolver essa terceira concepção, Kant admite que as máximas que não se sustentam 

juntamente com a lei universal, por não se basearem em um princípio moral representado 

através da vontade dos indivíduos, devem ser recusadas. Assim, podemos perceber que a 

vontade não se encontra alicerçada em interesses particulares; a obediência à lei é proveniente 

do homem que, enquanto ser racional, não é objeto da legislação universal que lhe é obrigatória, 

pois possui a capacidade de conceber a própria lei.  

Da fórmula da autonomia é derivada a fórmula do reino dos fins (FRF). Nela, Kant 

afirma que os indivíduos, enquanto racionais, devem obediência à lei que obriga “cada um deles 

jamais // se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como fins em si” (KANT, 2008a, p. 

79). O reino dos fins é evidenciado na Fundamentação da Metafísica dos Costumes em 

decorrência do conceito da universalização das máximas através de indivíduos que, enquanto 

racionais, devem se colocar como legisladores universais. Tal concepção engloba de forma 

ordenada todos os seres que, com preceitos comuns, determinam as intenções de acordo com a 

legitimidade da lei universal. 

Wood e Schönecker (2014) consideram que, a partir do conceito de mundo 

inteligível contraposto à esfera fenomênica, Kant desenvolve a concepção de coisa em si. 

Consequentemente, indivíduos enquanto transcendentais e livres, ou melhor, autônomos são 

pertencentes à inteligibilidade. Desse modo, eles julgam possível que a ideia de mundo 

inteligível corresponda ao que o filósofo moderno denominou reino dos fins, uma vez que ele 

descreve o domínio inteligível como ideal, bem como é concebido o reino dos fins. 

Wood entende que a primeira formulação procede do conceito de imperativo 

categórico, logo, parece-nos que o mandamento se refere à própria fórmula da lei universal. Por 

este motivo, afirma a existência de um “injustificado privilégio” que se manifesta através da 

fórmula da lei universal como fundamento da moral kantiana, não dedicando a atenção e os 

cuidados merecidos para as formulações posteriores. Ele nos alerta para que consideremos a 

fórmula universal como o início do processo que Kant esforça-se em construir, por ser 

“abstrata” e, portanto, provisória. Diante das demais, é apontada como menos satisfatória por 

ser: 
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Derivada do mero conceito de um imperativo categórico no sentido de que ele nos 

ordena obedecer a todas as ‘leis universais’, quer dizer, princípios práticos que se 

aplicam necessariamente a todos os seres racionais. Com vistas a tornar isso um pouco 

mais informativo, Kant inclui na FLU um teste de máximas (princípios práticos 

subjetivos que formulam os planos ou intenções do agente), que se supõe determinar 

que máximas se conformariam a com leis universais. A FLU afirma que uma máxima 

viola uma lei universal quando ela não puder ser desejada como uma lei universal. A 

FLU tenta tornar esse teste mais próximo da intuição, convidando-nos a imaginar um 

sistema natural cujas leis a máxima seria uma delas e a nos perguntar se podemos, 

sem contradição ou sem o desejo de ser antagônico, que ele possa ser parte desse 

sistema natural (WOOD, 2008, p. 167). 

 

A teoria ética kantiana foi acusada de corresponder a um “formalismo vazio”, bem 

como a noção de imperativo categórico é dita incoerente, uma vez que não há causa legítima 

para a prática do princípio. A fórmula da humanidade dedica-se a refutar a avaliação realizada 

e discordante quanto ao imperativo, tendo como principal objetivo pesquisar o “motivo 

racional” que obriga submeter-nos à ordem, da mesma maneira que se esforça em apresentar o 

fundamento da razão considerado como fim em si mesmo. Wood afirma que a reflexão e as 

considerações acerca da fórmula da humanidade se mostram mais coerentes e compreensíveis 

do que as da fórmula da lei da natureza. 

Kant realiza a distinção entre os conceitos de autonomia e heteronomia: é através 

do primeiro que o homem se torna legislador universal. Mediante as máximas da sua vontade 

encontra-se apto a julgar o conteúdo de suas ações que são contrárias à segunda concepção, 

pois a lei moral somente seria possível por meio do segundo conceito, através do interesse da 

obediência a tal mandamento. Isso é bastante problemático porque a vontade, enquanto 

legisladora, não pode carecer de um interesse, visto que a vontade, enquanto dependente deste 

interesse, necessitaria de uma lei externa que delimite tal interesse particular. Diante disso, a 

vontade é caracterizada como autônoma por conferir a si sua própria lei. 

A autonomia da vontade, enquanto princípio supremo da moralidade, possui 

características que são para si sua própria lei. Dessa forma, devemos sempre decidir para que 

as máximas que caracterizam a escolha estejam contidas no querer, constituindo, assim, a lei 

universal, para que possam estar relacionadas à vontade dos indivíduos. A autonomia é posta 

por Kant como o único princípio admissível da moral e, assim sendo, deve ser um imperativo 

categórico. O conceito de autonomia poderá ser melhor compreendido pouco mais adiante 

quando tratarmos da concepção de liberdade no âmbito do desenvolvimento da moralidade. 
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2.3 A liberdade como fundamento da lei moral 

 

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a vontade é estabelecida como 

“uma espécie de causalidade dos seres vivos enquanto racionais, e [a] liberdade seria a 

propriedade desta causalidade” (KANT, 2008a, p. 97), onde independe de qualquer causa que 

possa determiná-la. Em oposição à liberdade, encontra-se a necessidade natural que é a 

propriedade da causalidade dos seres irracionais que agem por disposições alheias à razão.  

Kant afirma que o conceito de liberdade, enquanto propriedade da causalidade, é 

negativo, uma vez que determina as condições nas quais a causalidade ocorre. Através da 

vontade é demonstrada a independência em relação a disposições empíricas e também à lei 

moral, mas dela advém uma concepção positiva.  

Para que possamos compreender os dois aspectos da liberdade, precisamos buscar 

na Crítica da Razão Pura, mais precisamente na terceira antinomia da razão, onde é posta a 

questão da liberdade. A tese admite a causalidade por meio da liberdade que, conforme Kant: 

“tem de ser admitida uma causalidade pela qual algo acontece sem que a sua causa também seja 

determinada por uma outra causa anterior segundo leis necessárias” (KANT, 2015, p. 379). 

Enquanto a antítese nega em favor da natureza apoiando-se na necessidade da 

causalidade da lei natural, assim, “não há liberdade, e tudo no mundo acontece segundo leis da 

natureza” (KANT, 2015, p. 377). A causalidade natural não é capaz de explicar os fenômenos 

posto que se trata de uma sequência de causas e efeitos que não podem conduzir-se ao infinito 

– cada um surge como efeito do outro e, por isso, é necessária uma causa que não dependa de 

outra anterior, portanto, incondicionada. 

Herrero, em seu escrito intitulado Religião e História em Kant (1991), reconhece o 

fato de Kant admitir as duas causalidades concernentes à questão da liberdade, estabelecendo o 

contexto a que ambas pertencem. Dessa forma, demonstra que somente a causalidade natural 

não satisfaz o fato de que a evidência ocorre a partir do realizado em um dado momento. 

Destarte, é indispensável considerar um “estado temporal” que antecede a motivação, que é 

igualmente temporal e, consequentemente, desencadeia uma sequência retrógrada. Tal 

sequência, conforme Herrero, torna-se capaz de ser finalizada caso seja encontrado um motivo 

indicado como “devendo sempre ter sido”. A partir disso, afirma que:  

 
[...] não se poderia mais pensar o mundo como tendo nascido temporalmente, por uma 

causa criadora, porque a causa estaria fora da série. E na exibição causal do mundo 

dos fenômenos trata-se sempre da consequência temporal. Portanto, permanecendo na 

série regressiva, encontramo-nos sempre com “começos ... subalternos” e a série 

nunca pode ser completa (HERRERO, 1991, p. 11).   
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A incoerência na formulação da causalidade da natureza provém do fato de que 

coisa alguma é realizada senão por meio de uma causalidade estabelecida. Logo, se faz 

necessário admitir uma causalidade distinta em que as motivações dos eventos não obedeçam 

a uma sucessão temporal, denominada por Kant (2015) de “espontaneidade absoluta”, que 

ocasiona por si uma sequência de eventos que acontecem conforme leis naturais, inicialmente 

designado como “começo absoluto” e, posteriormente, liberdade transcendental. Dessa 

maneira, a concepção das leis da natureza carece da concepção de causalidade da liberdade.   

É através da teoria do duplo ponto de vista que Kant (2015) resolve o problema da 

terceira antinomia, determinando o domínio de ambos. Por meio da diferenciação dos conceitos 

de fenômeno e noumenon são incluídas as duas causalidades, inteligível (refere-se à ação da 

coisa em si) e sensível (refere-se à ação do fenômeno), o homem como parte somente do mundo 

sensível não é livre. Dessa forma, é provável que ambas provoquem o mesmo efeito e ao mesmo 

tempo resultando em uma dupla causalidade. Em vista disso: 

 
Desta dupla maneira de se considerar o homem e a justificativa de sua dimensão 

inteligível deriva uma vontade autônoma em relação aos apetites e inclinações, que 

pensa como possíveis por si, e mesmo como necessárias, as ações que podem ocorrer 

independente dos impulsos e inclinações dos sentidos. A razão prática ao se introduzir 

pelo pensamento num mundo inteligível, não ultrapassa seus limites porque, segundo 

Kant, o mundo inteligível é apenas um pensamento negativo em relação ao mundo 

dos sentidos. Ele possui uma positividade somente neste único ponto: “está ligada ao 

mesmo tempo a um poder (positivo) e até a uma causalidade da razão, a qual nós 

denominamos de uma vontade e que é o poder de agir de tal modo que o princípio das 

ações seja de acordo com a propriedade essência de uma causa racional, isto é, à 

condição da validade universal da máxima como lei (DALBOSCO, 2009, pp. 169-

170). 
 

Apoiado na concepção negativa da liberdade, Kant (2008a) afirma o surgir do 

conceito positivo que se revela como autonomia. Através da análise dos conceitos não podemos 

considerar que os indivíduos racionais e pertencentes ao mundo da sensibilidade, possuidores 

de uma vontade livre, sempre agirão moralmente, bem como a vontade livre não foi admitida 

sob a lei moral como imperativo categórico, diante disso, neste momento, devemos entendê-la 

como vontade de um indivíduo racional e a vontade livre como boa, característica de um ser 

racional sensível.  

A forma de percepção dos objetos advém da sensibilidade: tudo que acontece em 

determinado espaço e tempo acontece em decorrência de algo, é inevitável o condicionamento 

ao que acontece anteriormente, dessa forma, as ações dos indivíduos no mundo sensível não 

podem ser consideradas livres. As características que atribuímos sensivelmente são fenômenos 

que não podem ser atributos da coisa em si, de forma que essa definição deve acontecer no 

âmbito epistemológico. 
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O fenômeno é o acontecimento de algo, este último é a coisa em si, sobre ele não 

possuímos nenhum conhecimento, pois somente conhecemos como ele nos afeta e, quando isso 

acontece, se torna objeto da sensibilidade, sendo que suas formas de intuição são dependentes 

dos indivíduos. No mundo inteligível nada pode ser anterior à vontade do indivíduo e, portanto, 

não é possível pensar a causalidade da vontade sem a concepção de liberdade. Kant afirma que 

“por trás dos fenômenos há que se admitir e conceder ainda outra coisa que não é fenômeno, 

quer dizer as coisas em si, ainda quando, uma vez que elas nunca nos podem ser conhecidas 

senão apenas e sempre como nos afetam” (KANT, 2008a, p. 104). 

Para Immanuel Kant (2008a), os indivíduos racionais devem compreender-se como 

inteligência e pertencentes ao mundo inteligível; em vista disso, as ações estarão em 

concordância com o princípio da autonomia da vontade. Já no mundo sensível as ações são 

fundamentadas na lei natural das inclinações, que se caracteriza como heteronomia. Torna-se 

evidente na terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes que: “o mundo 

inteligível contém o fundamento do mundo sensível e, portanto, também das suas leis” (KANT, 

2008a, p. 108). 

Assim, o homem, enquanto pertencente do mundo inteligível, se reconhece também 

como parte do mundo sensível e deve obedecer às leis do primeiro, ou seja, as leis da razão 

através da liberdade são submetidas à autonomia da vontade. Destarte, compreende as leis do 

mundo inteligível como imperativos e suas ações que estão em conformidade com esses 

princípios como deveres. 

Podemos perceber, na terceira seção da Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, que autonomia e moralidade são resultantes da liberdade da vontade – sem a 

liberdade não é possível pensar indivíduos racionais pertencentes ao mundo sensível. Por meio 

da vontade o sujeito torna-se capaz de se autodeterminar. O princípio da autonomia sugere que 

os indivíduos universalizem suas ações de forma que elas possam se tornar lei universal, tal 

fato somente se tornará possível caso a liberdade seja pressuposta, dado que a vontade adquirirá 

autonomia através do conceito de liberdade prática. E, da mesma forma pelo fato de que um 

indivíduo age livre e racionalmente, procede também moralmente. Ainda nessa subdivisão, 

Kant admite o aparecimento de um círculo vicioso na passagem da liberdade à autonomia e da 

autonomia a lei moral, tal problema acontece, pois: “consideramo-nos como livres na ordem 

das causas eficientes, para nos pensarmos submetidos a leis morais na ordem dos fins, e depois 

pensamo-nos como submetidos a estas leis porque nos atribuímos a liberdade da vontade” 

(KANT, 2008a, p. 103). Para que o círculo seja superado, torna-se necessário realizar a 
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importante distinção já praticada na Crítica da Razão Pura, no terceiro conflito antinômico, a 

diferenciação entre mundo sensível e inteligível. 

É na Crítica da Razão Prática que a liberdade será convertida em um conceito 

positivo, onde, relacionada à lei moral, poderá ser compreendida como autonomia. Ela, 

enquanto conceito prático, torna-se constituinte da razão humana, assim, os indivíduos possuem 

a capacidade de agir em conformidade com o intelecto e adquirem autonomia por meio do 

princípio da moralidade, pois são capazes de determinar-se independente das suas inclinações. 

A liberdade kantiana representa um elo entre as duas primeiras críticas: na Crítica da Razão 

Pura, a liberdade apresenta-se transcendentalmente, posteriormente, a razão especulativa se 

torna prática e a liberdade assume o papel de “ratio essendi” da lei moral, enquanto a última se 

comporta como “ratio cognoscendi” da liberdade. Dessa forma, razão e liberdade relacionam-

se intrinsecamente – a primeira efetiva-se através da segunda, de modo que a liberdade é 

exercida por meio da razão. 

Desse modo, Kant (2008a) admite a possibilidade do imperativo categórico, pois, 

agindo através do conceito de liberdade, o indivíduo torna-se integrante do mundo inteligível, 

visto que obedece às leis deste e também a lei moral. Por conseguinte, através da liberdade, os 

indivíduos desviam o interesse empírico para o racional por meio da ação. A liberdade é um 

conceito fundamental na filosofia prática kantiana, especificamente para que a razão possa ser 

identificada como razão prática, tornando-se apta a determinar a vontade de forma que não haja 

nenhum interesse senão ações firmadas em princípios provenientes da razão. Segundo o autor: 

  
Dever categórico representa uma proposição sintética a priori, porque acima da 

minha vontade afetada por apetites sensíveis sobrevém ainda a ideia dessa mesma 

vontade, mas como pertencente ao mundo inteligível, pura, prática por si mesma, que 

// contém a condição de suprema da primeira, segundo a razão; mais ou menos como 

às intuições do mundo sensível se juntam conceitos do entendimento, os quais por si 

mesmos nada mais significam senão a forma da lei em geral, e assim tornam possíveis 

proposições sintéticas a priori sobre as quais repousa todo o conhecimento de uma 

natureza (KANT, 2008a, pp. 108-109). 

 

A lei moral é expressa por meio da vontade do indivíduo que é integrante do mundo 

inteligível. A vontade se manifesta através da autonomia, da capacidade de autodeterminação 

que é uma particularidade de cada um. Dessa maneira, podemos afirmar a possibilidade do 

imperativo categórico, pois, através da faculdade da razão, o homem deve se considerar 

enquanto inteligência parte do mundo inteligível. 

Nessa esteira, não se torna possível pensar a causalidade da vontade sem a liberdade 

– ela, enquanto propriedade da vontade dos indivíduos racionais, relaciona-se de forma analítica 

com a lei moral. Diante do exposto, o mundo inteligível sobrepõe-se ao mundo sensível de 
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modo que a lei moral possui valor como imperativo categórico para indivíduos que são 

simultaneamente membros do mundo sensível e inteligível. Tal lei possui validade porque 

procede de uma vontade pura, ela é particular a cada indivíduo: ao obedecer à lei que é 

autodeterminada, o homem não necessita encontrar o motivo pelo qual deve conformar-se a ela, 

pois é sua própria lei proveniente do querer, a vontade aqui almeja o bem moral. 

 Kant afirma na Crítica da Razão Prática (2016) que liberdade e lei prática 

incondicionada se referem reciprocamente. Ao analisarmos a problemática da liberdade e sua 

relação com a lei moral, podemos perceber que o imperativo categórico se manifesta de forma 

absoluta e incondicionada, uma vez que é provável que exista uma vontade livre que torna 

possível ao indivíduo autodeterminar-se. Sem a existência desta, a lei moral estaria destinada 

ao fracasso, porque jamais seria realizada. A liberdade torna-se a condição de possibilidade da 

lei moral, é o que a sustenta: sem liberdade não há lei moral. O conteúdo da liberdade é agir 

por dever; à vista disso, sem a lei moral não conheceríamos a existência da liberdade. 

O dever enquanto fundamento reproduz o querer atuante na sensibilidade, logo, 

alcançamos a prática mediata. A liberdade advinda da fundamentação do querer possui 

correlação com o dever - na sua ausência a liberdade não se torna viável. Herrero esclarece que: 

“o dever como tal não expressa uma realidade acabada, e sim algo que tem de ser realizado. 

Seu sentido é eminentemente dinâmico. E a liberdade se torna consciente de si mesma à medida 

que realiza esse dever” (HERRERO, 1991, p. 21). Não podemos julgar que a liberdade ocorra 

voluntariamente, tal como a matéria da natureza.  
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3 A METAFÍSICA DOS COSTUMES E O PROPÓSITO MORAL 

 

No prefácio da Metafísica dos Costumes, o autor afirma que a segunda crítica deve 

ser sucessivamente acompanhada por preceitos designados metafísica dos costumes, uma vez 

que ela tem como propósito complementar o pensamento crítico kantiano inaugurado com a 

Crítica da Razão Pura e o pensamento crítico prático iniciado com a Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes. A intenção de Kant nesta obra é abordar um método mais abrangente 

em relação ao princípio da moralidade e às ações efetivas dos indivíduos que não possuem 

validade moral no âmbito da experiência. 

A motivação das ações do sujeito deve ser estabelecida de forma a priori, através 

da razão prática pura, uma vez que a moralidade em Kant é deduzida do conceito de liberdade 

e este é caracterizado enquanto capacidade de determinação de forma incondicionada da ação 

proveniente da vontade de indivíduos estabelecida pela razão pura. De outra forma, o que se 

efetiva na experiência (fenômeno) não está isento da causalidade onde todo e qualquer evento 

no tempo é, consequentemente, efeito do anterior, assim, o agir seria determinado pelo 

encadeamento dos fatos e não por meio da deliberação do próprio indivíduo.   

A Metafísica dos Costumes encontra-se dividida em princípios metafísicos da 

doutrina do direito e princípios metafísicos da doutrina da virtude. Kant estabelece a liberdade 

como conceito racional puro, afirmada através das leis da razão, provenientes de princípios 

práticos que independem da experiência. Os indivíduos, enquanto seres racionais, reconhecem 

primeiramente o dever enquanto fato da razão para, a partir disso, tomar a liberdade como seu 

fundamento.  

É importante ressaltarmos que, assim como a ética, o direito também pertence à 

esfera moral e, por isso, partilham conceitos que lhes são comuns, bem como distinguem-se em 

outros pontos. A exemplo disso, temos as ideias de externo e interno que se diferenciam na 

legislação. Na introdução à obra da doutrina dos costumes, Kant (2008b) afirma que as leis da 

liberdade são denominadas morais. Quando as leis morais são direcionadas a ações externas e 

à exigência da conformidade à lei, são chamadas de leis jurídicas; ao comportarem-se como 

fundamento que determina ação, são leis éticas.  

A legislação interna (ética) refere-se à liberdade do indivíduo que adota a lei moral 

como princípio de suas ações, possuindo respeito por ela. A legislação externa (jurídica) volta-

se para o uso externo da liberdade – o indivíduo passa a adotar a postura de fazer com que o 

outro aja de forma em que o arbítrio seja o guia das ações, trata-se da liberdade da faculdade de 

agir no âmbito externo, sem haver preocupação de fazer com que a máxima de sua ação seja 
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transformada em lei universal. Dessa forma, ações conforme leis judiciais são legais e, enquanto 

consoante a leis éticas, são morais.  

Por conseguinte, é introduzido o conceito de coerção externa, caracterizado como 

um obstáculo à liberdade pelo fato de um indivíduo intervir no uso do arbítrio de outrem 

fazendo com que determinada ação seja executada. Kant, no parágrafo D, intitulado O Direito 

está ligado à competência de exercer coerção, afirma que a coerção é um obstáculo ou 

resistência à liberdade. Logo, se um certo uso da liberdade é ele próprio um obstáculo à 

liberdade de acordo com leis universais (isto é, é injusto), a coerção que a isso se opõe é 

conforme a liberdade de acordo com leis universais (isto é, é justa). 

A fim de compreender minimamente a contextualização da doutrina kantiana do 

direito, é mister perceber como é conduzida a concepção de tal princípio. Para isso, 

precisaremos entender como se comportam, nesta perspectiva, as ideias de legalidade, 

moralidade e deveres. Os indivíduos, através da vontade, possuem a possibilidade de escolha 

que pode ser determinada pela razão prática, caracterizando o arbítrio. O último vincula-se 

diretamente com os conceitos de vontade e liberdade anteriormente discutidos neste trabalho, 

dado que não podem ser determinados por inclinações da sensibilidade, posto que a vontade 

boa determina a lei moral.  

A legalidade mantém ligação com os conceitos de liberdade e vontade. Neste 

contexto, devemos considerar que as leis morais são normativas, assim como a legislação 

jurídica que relaciona ações externas à sua validade. Indivíduos, cujo agir é conforme o dever, 

estão de acordo com tais leis, ao passo que ações por dever são ocasionadas pelo próprio sujeito 

que se posiciona como legislador, ressaltando-se que a legislação que se refere tanto à ação 

interna, quanto à ação externa, é compreendida de duas formas: enquanto lei objetiva e 

necessária que converte a ação em dever e enquanto motivo que deve se tornar dever através da 

lei. Afirma-se que: “essa legislação que faz de uma ação um dever, e também faz deste dever o 

motivo, é ética. Porém a legislação que não inclui o motivo do dever na lei e, assim, admite um 

motivo distinto da ideia do próprio dever, é jurídica” (KANT, 2008b, p. 71). 

A doutrina do direito kantiana é caracterizada através de um agrupamento de leis 

em que é possível a legislação externa. Este tipo de norma apontará a legalidade das ações, 

ocupando-se com condutas humanas no âmbito externo. O princípio universal do direito, 

consoante Kant, garante que “qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de 

todos de acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um 

puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal” (KANT, 2008b, p. 

76-77). 
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 Depreendemos que, a partir deste princípio, as ações dos indivíduos através da lei 

universal acontecem de forma simultânea à liberdade de cada um, de forma que ao agir do outro 

não pode ser imposta nenhuma objeção, uma vez que tal fato se caracteriza como injustiça. À 

medida que não é justo, através das ações externas, obstruir a ação do outro não exigindo que 

as máximas que caracterizam tal princípio seja a máxima de ação de todos os indivíduos (agir 

de forma justa e tomando como base uma máxima estabelecida é uma determinação ética), visto 

que a liberdade do outro está assegurada até que determinada criatura, por meio de suas ações 

externas, desrespeite a liberdade de outrem, o princípio do direito é justificado através da 

liberdade de cada um, de maneira que tudo o que é caracterizado como justo ou injusto é 

assegurado através da lei universal. 

 

3.1 Virtude e o fim em si mesma 

 

Segundo Kant, a ética no tempo antigo representava a teoria dos costumes em geral, 

também denominada como teoria dos deveres que, posteriormente, foi caracterizada como 

segmento da teoria dos costumes. Na filosofia moral kantiana ela é caracterizada por ideias 

fundamentais relativas ao princípio da moralidade e aos deveres que integram leis internas, 

referentes à capacidade de cada indivíduo executar um auto constrangimento dominando suas 

inclinações naturais – em alemão utiliza-se o termo Tugendlehre (KANT, 2008b, p. 223).  

A teoria dos deveres ou doutrina dos costumes encontra-se dividida em duas partes, 

como mencionamos anteriormente. Neste momento, discorreremos sobre a Doutrina da 

Virtude. Immanuel Kant, na introdução a essa doutrina, traz que: “o próprio conceito de dever 

já é o conceito de um constrangimento (coação) da livre escolha através da lei. Esse 

constrangimento pode ser um constrangimento externo ou um auto constrangimento” (KANT, 

2008b, p. 223). É o conceito de constrangimento que caracteriza a principal e fundamental 

diferença entre as doutrinas do direito e virtude.  Tal noção encontra-se na ideia de dever a 

partir do imperativo categórico e destina-se aos indivíduos que o filósofo de Königsberg 

determina como seres naturais racionais e, portanto, não sagrados, que são capazes de contrariar 

a lei moral ao mesmo tempo em que acreditam no poder de suas ações obedecendo à lei 

resistentemente perante suas inclinações. Posto isso, Kant explica que:  

 
Uma vez que o ser humano persiste sendo um ser livre (moral), quando o conceito de 

dever toca à determinação interna de sua vontade (o estímulo), o constrangimento que 

o conceito de dever encerra só pode ser autoconstrangimento (através da 

representação da lei exclusivamente), pois somente assim pode aquela coação (mesmo 
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se for externa) ser unida à liberdade de sua escolha. Consequentemente, nesse caso, o 

conceito de dever será um conceito ético (KANT, 2008b, p. 224). 

 

O filósofo apresenta a virtude como força moral da vontade levantando a 

possibilidade de que tal capacidade também pertenceria a um ser sagrado, assim, não haveriam 

disposições naturais, empecilhos às ações, que se comportariam perfeitamente em 

conformidade à lei moral. Em vista disso, a virtude passa a ser reconhecida na Metafísica dos 

Costumes (KANT, 2008b, p. 248) enquanto força moral da vontade do homem na efetivação 

do seu dever, “um constrangimento moral através de sua própria razão legisladora, na medida 

em que esta constitui ela mesma uma autoridade executando a lei” (KANT, 2008b, p. 248).  

As predisposições naturais comprometem a realização do dever. Como resultado, 

indivíduos naturais racionais devem esforçar-se para o cumprimento das ações em 

conformidade à lei moral, visto que essas adversidades induzem àquilo que eles necessitam 

rejeitar para que seja cumprido o que a lei lhes ordena. Neste momento, julgamos necessário 

destacar que, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a noção de virtude é demonstrada 

como dependente do conceito de vontade boa, possuindo estreita relação com os fins expressos 

através da vontade que, por sua vez, estabelece o motivo da ação que deve corresponder ao 

conteúdo da lei moral. Almejamos tornar compreensível esta questão. Para isso, precisamos 

perceber que as virtudes de formas isoladas não possuem conteúdo moral, posto que o indivíduo 

carece, através do seu esforço, fazer uso da sua vontade racional (Wille).  

Este contexto nos encaminha novamente à Metafísica dos Costumes, onde o 

conceito de virtude é abordado de forma diferente pelo filósofo de Königsberg, não possuindo 

caráter prescritivo, mas adquirindo importância para a efetivação das ações por dever. Kant, 

assim, declara que a parte da doutrina geral dos deveres que tem como resultado a liberdade 

interior é caracterizada como doutrina da virtude, uma vez que “a faculdade e a intenção 

deliberada de resistir a um oponente vigoroso, mas injusto, é a coragem (fortitudo) e, no que 

tange ao que opõe a disposição moral em nós, a virtude (virtus, fortitudo moralis)” (KANT, 

2008b, p. 224). De modo consequente, mesmo que não tratemos diretamente da doutrina do 

direito, se fazem evidentes, ao longo do estudo da doutrina da virtude, pontos de distinção entre 

tais doutrinas. Como exemplo, temos o fato de que a doutrina do direito se ocupa com a 

condição formal da liberdade exterior, enquanto a ética gera um objeto proveniente da livre 

escolha dos indivíduos, denominado matéria. 

Trata-se de uma finalidade proveniente da razão pura que os indivíduos carecem de 

carregar consigo, matéria da escolha. Este intento é necessário diante da escolha dos indivíduos 

que pode ou não ser originária das inclinações naturais. Quando a matéria propicia um fim 
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contrário ao dever é necessário que a razão, de maneira a priori, busque um fim capaz de 

restringir ou interromper a atuação que vai ao encontro da vontade. Dessa maneira, a doutrina 

da virtude relaciona-se ao conceito de autonomia, dado que o indivíduo que respeita a razão 

legisladora é forte e, por isso, dotado de virtude. 

Kant declara que “um fim é um objeto da escolha (de um ser racional) através de 

cuja representação a escolha é determinada relativamente a uma ação no sentido de levar a 

efeito esse objeto” (KANT, 2008b, p. 225). Portanto, faz-se perceptível que, conforme a 

doutrina da virtude, o indivíduo, enquanto ser racional, não pode sofrer outro tipo de 

constrangimento a não ser o auto constrangimento. Neste momento, não por acaso, nos 

deparamos com mais um ponto divergente entre as doutrinas do direito e virtude, uma vez que, 

conforme a doutrina do direito, o sujeito pode ser constrangido a agir de determinada forma 

para a obtenção de um fim, são ações classificadas como relativas a fins, mas nunca a possuir 

um fim.  

Jerome B. Schneewind, em um escrito intitulado Autonomia, obrigação e virtude: 

Uma visão geral da filosofia moral de Kant, compreende que:  

 
Aquilo que se destaca na visão kantiana da moralidade por meio da qual governamos 

a nós mesmos é que há algumas ações que simplesmente temos de fazer. Impomos a 

nós mesmos uma lei moral, e essa lei produz a obrigação, uma necessidade de agir de 

certas maneiras. Kant não vê a moralidade nascer de disposições virtuosas que nos 

fazem querer ajudar os outros. Ele a vê sempre como uma luta. A própria virtude é 

definida em termos de luta: ‘a força moral da vontade’ para sobrepujar as tentações 

de se transgredir a lei moral (SCHNEEWIND, 2009, p. 372). 

 

A partir do pensamento de Schneewind, diante da força e da luta contidas no 

conceito de virtude, presentes na doutrina da virtude kantiana, podemos perceber que elas se 

dão através dos preceitos escolhidos pelos indivíduos. A virtude na Metafísica dos Costumes 

ganha novo sentido à medida que passa a possuir valor em si mesma, sendo considerada como 

força e luta no sentido de estimular e orientar a vontade (Willkür) dos indivíduos para que suas 

ações sejam baseadas no princípio moral. 

 

3.2 Virtude e Dever 

 

O estudo da obra Metafísica dos Costumes, mais especificamente do segmento que 

se refere à Doutrina da Virtude, exige de Kant a retomada da articulação de alguns conceitos 

realizada pelo filósofo na segunda seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. A 

exemplo disso, temos uma de suas formulações do imperativo categórico, a fórmula do fim em 
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si mesmo ou da humanidade, que afirma: “age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na 

tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente como meio” (KANT, 2008a, p. 73). Neste ponto, como afirmamos anteriormente 

e em concordância com o próprio Kant: “o que serve à vontade de princípio objetivo da sua 

autodeterminação é o fim [Zweck], e este, se é dado pela só razão, tem de ser válido igualmente 

para todos os seres racionais” (KANT, 2008a, p. 70). 

Para que possamos compreender a problemática dos fins que são também deveres, 

abordados na Doutrina da Virtude, precisamos perceber na estruturação da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes que a vontade do indivíduo se encontra diretamente relacionada a um 

fim adotado por ele próprio. A partir disso, o fim, enquanto princípio objetivo, exercerá um 

papel restritivo, não podendo o ser racional tratar os demais indivíduos racionais como meio. 

Diante dessa compreensão, fica assegurado que:  

 
Para tratar a mim mesmo como um fim, eu devo honrar e promover minhas 

capacidades racionais de realizar fins e desenvolver as habilidades usuais para 

promover tais fins. Para tratar os outros como fins, eu devo honrar suas capacidades 

racionais e de realizar tais fins, eu faço isso promovendo alguns dos fins que eles 

estabelecem, cujo nome coletivo é felicidade (WOOD, 2008, p. 178). 

 

Na Metafísica dos Costumes, as ações particulares devem estar em conformidade 

com os fins que se comportam como objeto das escolhas (matéria) e, neste caso, os indivíduos 

devem possuí-lo a fim de que as inclinações possam influenciá-los em relação ao seu 

discernimento, podendo, dessa forma, contrariar o dever que, nesta situação, exige que a ação 

seja realizada em conformidade com a lei. Destarte, é essencial à razão uma finalidade que 

interrompa a ação das inclinações sobre o ser humano, os fins que são também deveres são 

provenientes da razão pura e caracterizam-se para os indivíduos como um dever possuí-los, 

apresentando como finalidade contrariar as inclinações naturais. Somente através desses fins a 

razão poderá legislar sem sofrer influências dos impulsos naturais. Em vista disso, Kant afirma: 

 

Se estou obrigado a tornar meu fim alguma coisa que reside em conceitos da razão 

prática, e ter assim, além do fundamento formal determinante da escolha (tal como o 

direito encerra), também um material, um fim que poderia ser estabelecido contra o 

fim oriundo dos impulsos sensíveis, este seria o conceito de um fim que é em si mesmo 

um dever (KANT, 2008b, p. 225). 

 

Kant aborda a possibilidade de relação entre os conceitos de fim e dever, admitindo 

que sua realização acontece de duas maneiras: a primeira, no âmbito do direito, partindo da 

concepção de fim examinando o motivo do agir em conformidade com o dever, de maneira que 

o fim é proveniente da livre escolha, a máxima estipulada de forma a priori e a liberdade de um 
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indivíduo não deve ferir a liberdade dos demais; a segunda, conforme a ética, tem início na 

máxima da ação e conduz-se em conformidade com o dever de forma a examinar o fim que é 

também um dever. No tocante a isso, na ética: 

 
Não pode começar pelos fins que um ser humano possa estabelecer para si mesmo, e 

de acordo com eles prescrever as máximas que a ele cumpre adotar, isto é, seu dever, 

pois isso seria adotar máximas com base em fundamentos empíricos, e esses 

fundamentos não produzem conceito algum de dever, já que este conceito (o deve 

categórico) tem sua raiz exclusivamente na razão pura. Consequentemente, ao se 

adotar máximas com base nesses fins (todos eles egoístas), não se poderia realmente 

falar do conceito de dever. Por conseguinte, na ética, o conceito de dever conduzirá a 

fins e terá que estabelecer máximas com respeito a fins que devemos estabelecer nós 

mesmos, fundamentando-os de acordo com princípios morais (KANT, 2008b, p. 226). 

 

A teoria kantiana dos fins pertence ao campo ético uma vez que, neste caso, o dever 

contém em si a noção de auto constrangimento proveniente das leis morais. A ética verifica os 

fins através do dever, assim, Kant classifica-os como deveres éticos ou de virtude e, 

consequentemente, estes podem ser perfeitos ou imperfeitos, latos ou estritos. O vínculo 

existente entre ambos (dever e o fim) é o que ocasiona as máximas que serão adotadas pelos 

indivíduos. Diante disso, ele demonstra os fins que são também deveres, denominados pelo 

filósofo de Königsberg como deveres de virtude, diferenciando-se dos deveres de direito através 

da espécie de constrangimento que as ações dos indivíduos possam sofrer, dado que o segundo 

tipo representa deveres impostos por leis externas. 

A partir dos fins que são também deveres ou deveres de virtude, Kant desenvolverá 

todo o conteúdo referente à doutrina dos elementos da ética dividida em dois momentos. Na 

parte I, o filósofo discorre sobre os deveres consigo mesmo como ser animal, abordando 

primeiramente questões como o suicídio e o dever de repudiá-lo, sobre o dever de ser comedido 

em relação ao sexo e moderado no que diz respeito ao consumo de comidas e bebidas. 

Posteriormente, no que concerne aos deveres para consigo mesmo enquanto ser moral, a 

mentira é apontada como “a maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo” 

(KANT, 2008b, p. 270), seguida da avareza, caracterizada como contrária ao dever, à medida 

que o homem “ao restringir do próprio gozo dos recursos do bem viver de modo tão estrito a 

ponto de deixar as próprias efetivas necessidades insatisfeitas” (KANT, 2008b, p. 274). 

Sequencialmente, o filósofo trata da falsa humildade, uma vez que esta lesa a humanidade dos 

indivíduos que não é dispensável por ser, para os seres humanos morais, “o objeto de respeito 

de sua parte exigível de todo outro ser humano” (KANT, 2008b, p. 277). Por conseguinte, a 

parte II refere-se aos deveres de virtude para com os outros, compostos pelos deveres de amor: 

beneficência, gratidão e solidariedade; e deveres de respeito: soberba, detratação e escárnio. 



39 

 

Os fins, que são também deveres, consistem em dois: a própria perfeição e a 

felicidade dos outros. Conforme Kant (2008b), eles não são intercambiáveis, ou seja, não 

caracterizam como dever possibilitar a própria felicidade9 ou a perfeição dos outros. A 

felicidade é o que todos almejam devido às inclinações naturais e, por isso, não pode ser 

considerada como dever possuí-la, mas apenas como fim, uma vez que este conceito (dever), 

como já mencionamos anteriormente, engloba o de constrangimento.  

À vista disso, Kant declara que o termo perfeição pode nos encaminhar a um mal-

entendido por possuir duas formas para interpretá-lo: a primeira é como conceito pertencente 

às significações da filosofia transcendental – nessa perspectiva, o filósofo expressa-o como um 

“conceito da totalidade do múltiplo que, tomado em conjunto, constitui uma coisa” (KANT, 

2008b, p. 230), consequentemente, denomina-o como perfeição quantitativa, material. A 

segunda maneira de interpretar é como uma definição referente à teleologia10 afirmada como 

“para significar a harmonia das propriedades de uma coisa com um fim” (KANT, 2008b, p. 

230), de forma que é classificada como qualitativa, formal, a qual Kant se refere na Metafísica 

dos Costumes.  

Conforme a doutrina da virtude, um fim é em si mesmo um dever quando:  

 
[...] para um ser humano converter em seu fim a perfeição pertencente a um ser 

humano como tal (expressando-se, propriamente, à humanidade), essa perfeição tem 

que ser colocada naquilo que pode resultar de seus atos, não em meros dons pelos 

quais ele precisa estar em débito com a natureza (KANT, 2008b, p. 230). 

 

 A perfeição própria é uma maneira de buscar a humanidade e, enquanto 

indivíduo, rejeitar os estímulos provenientes das inclinações naturais através das ações 

efetuadas por dever, desenvolvendo em si a capacidade de estabelecer seus próprios fins. Dessa 

maneira, o filósofo pretende alertar que o dever pode consistir apenas em desenvolver as 

predisposições naturais dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de que, 

através das ações motivadas por dever, cada um torne-se merecedor da humanidade que 

relaciona-se à capacidade do indivíduo em estabelecer fins, abandonando sua condição natural, 

que é a animalidade, em direção à humanidade, através da instrução, uma vez que o sujeito 

                                                           
9Conforme Caygill (2000), para Kant, a felicidade pode ser proveniente de condutas heterônomas, classificando-

se como subjetiva, ou resultar de ações autônomas, portanto, objetiva. A felicidade objetiva é aquela que todos 

devem querer e, desse modo, através de sua conduta moral, será alcançada de acordo com o seu agir. 
10A teleologia é uma doutrina cujos argumentos ou pressupostos são apresentados ou determinados por um fim. 

Tem origem com o filósofo Aristóteles, mais especificamente na diferenciação realizada em um estudo acerca de 

mudanças físicas entre causas materiais, formais, eficientes e formais. O conceito teleológico vai sendo modificado 

ao longo dos tempos e, conforme Caygill (2000, p. 303) afirma: “para Kant, o que faz com que os juízos práticos 

sejam teleológicos é a sua referência a um fim. O fundamento da autodeterminação é um ‘fim’ e assim, 

tecnicamente, todos os juízos morais, uma vez que determinados por um fim, são teleológicos”. 
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encontra-se obrigado a desenvolver “sua vontade à mais pura disposição virtuosa” (KANT, 

2008b, p. 231), de forma que a lei incita as ações a estarem em conformidade com o dever, 

denominada como perfeição interior moralmente prática. Logo, “a maior perfeição de um ser 

humano é realizar seu dever a partir do dever” (KANT, 2008b, p. 236). Nesse diapasão, 

podemos depreender que o dever na filosofia moral kantiana exerce função regulativa, guiando 

o homem nesse processo em busca da moralidade.  

A felicidade na doutrina da virtude, como citado anteriormente, é concebida como 

aquela que todos almejam e, por este motivo, não deve ser considerada como um dever possuí-

la, mas apenas tê-la como um fim. Kant reconhece que os indivíduos costumam diferenciar tal 

conceito em dois campos: felicidade moral, como aquela obtida através das ações morais, e 

felicidade natural, advinda dos seus desejos, não provocadas pelo sentimento moral. Neste 

momento, o filósofo não estabelece o modo que julga correto acerca do termo, mas associa 

imediatamente a primeira forma de felicidade ao conceito de perfeição, declarando que “alguém 

de que se diz que se sente feliz na mera consciência de sua retidão já é possuidor da perfeição 

que foi explicitada como o fim que é também um dever” (KANT, 2008b, p. 231). Para que a 

felicidade, que é, enquanto fim, também um dever, possa ser evidenciada, é inevitável que o 

indivíduo assuma a felicidade dos outros (fim permitido) como seu próprio fim. Precisamos, 

portanto, esclarecer que, consoante Kant, cada um é responsável pelo fim que representa o 

domínio da felicidade, mas: 

 
Cabe a eles decidir o que contam como pertencente à sua felicidade, mas é-me 

facultado recusar-lhes muitas coisas que eles pensam que os farão felizes, mas eu não, 

enquanto eles não tiverem nenhum direito de exigi-las de mim como o que é deles. 

Mas ocasionalmente uma pretensa obrigação de atender minha própria felicidade 

(natural) se instala competindo com esse fim, e meu fim natural e meramente subjetivo 

é, assim, transformado num dever (um fim objetivo) (KANT, 2008b, p. 232). 

 

Precisamos compreender que, para tratar dos fins da perfeição própria e felicidade 

alheia ou deveres imperfeitos como são classificados, devemos observá-los como deveres de 

obrigação lata, estes diferenciando-se dos deveres estritos11,  posto que permitem que o 

indivíduo opte pela ação que melhor se adeque ao fim estipulado por ele próprio, ou seja, “o 

dever é lato na medida em que prescreve apenas uma lei para a máxima das ações (que é agir 

por dever e não segundo inclinações) e não para as próprias ações” (PETRY, 2007c, p. 67). 

                                                           
11Deveres estritos são aqueles que não admitem exceção mediante qualquer interesse ou inclinação do indivíduo 

perante suas ações, como poderemos observar posteriormente os aspectos dos deveres perfeitos abordados na DV 

kantiana, opondo-se ao que ocorre no caso dos deveres latos que abrem espaço para que a escolha esteja em 

conformidade com a lei moral. 
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Com isso, torna-se perceptível que é a lei que determina a máxima da ação e não a ação em si, 

portanto: 

 
Se a lei somente pode prescrever a máxima das ações, isso constitui um indício que 

deixa uma folga (latitudo) para a livre escolha no seguir (conformar-se com) a lei, isto 

é, que a lei não pode especificar precisamente de qual maneira alguém deve agir e 

quanto alguém precisa fazer através da ação para um fim que é também um dever. 

Porém, um dever lato não é para ser tomado como permissão para efetuar exceções à 

máxima das ações, mas somente como permissão para restringir uma máxima de dever 

por uma outra, [...] pelo que realmente o campo para a prática da virtude é ampliado. 

Quanto mais lato o dever, portanto mais imperfeita é a obrigação de um homem para 

com a ação (KANT, 2008b, pp. 233-234). 
 

Ao adotar a felicidade alheia como fim, os indivíduos indiretamente assumem fins 

de outrem. Ora, sabemos não ser adequado adotar fins de outrem, mas apenas o seu próprio e, 

dessa forma, no caso de fins permitidos que não contraponham o seu fim e de demais 

indivíduos, cabe a si fomentar a felicidade alheia. Nessa perspectiva, a ação e, 

consequentemente, o fim de ser benevolente (lato/amplo) multiplica-se em deveres de instigar 

o bem-estar físico e moral. No primeiro caso, “devo, todavia, sacrificar uma parte do meu bem-

estar a favor dos outros, sem esperança de retorno, porque se trata de um dever e é impossível 

atribuir limites determinados à extensão desse sacrifício” (KANT, 2008b, p. 237), de modo que 

a dimensão de tal sacrifício cabe a cada um diante da necessidade do outro e sua sensibilidade, 

devendo escolher até onde vale se sacrificar para promover a felicidade do outro, podendo, 

dessa maneira, culminar em conflito caso a máxima seja transformada em lei universal. O 

segundo caso nos encaminha ao fato de que um indivíduo em particular não possui o dever 

direto de evitar o sofrimento dos demais, no que diz respeito à capacidade de sentir remorso ou 

aflição provenientes das “angústias da consciência” – segundo o filósofo de Königsberg 

(KANT, 2008b), cabe a cada um evitar agir influenciando o outro de forma que ele faça algo 

que seja reprovado no âmbito da moral e, posteriormente, se angustie ou atormente-se. 

Devemos esclarecer também que, para Kant (2008b), o cumprimento dos deveres 

imperfeitos caracteriza mérito, de maneira que o seu descumprimento implica em deficiência 

de valor moral e não em culpabilidade, visto que esta é determinada através do sujeito que tem 

como princípio não praticar tais deveres. Assim, a força moral é caracterizada como virtude e, 

sua ausência, é carência, deficiência moral. À medida que as ações são contrárias ao dever, 

constituem transgressão; sempre que for intencionada, constitui um vício. 

O conceito de virtude é denotador de força, portanto, possui relação com a lei moral, 

com a motivação do agir por dever e não somente em conformidade a ele, o que ocasiona ações 

legais e não morais. Os deveres englobam uma espécie de constrangimento interno ou externo 
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e, nem tudo aquilo que é virtuoso pode ser considerado um dever de virtude, pois “a faculdade 

moral de constranger a si mesmo pode ser chamada de virtude, a ação que emerge de tal 

disposição (respeito pela lei) pode ser chamada de ação (ética) virtuosa, ainda que a lei 

estabeleça um dever de direito” (KANT, 2008b, p. 238), o dever de virtude corresponde àquilo 

que é objeto da livre escolha (matéria) e, então, a fins que são também deveres. Isto posto, o 

filósofo apresenta o princípio supremo da doutrina da virtude, “age de acordo com uma máxima 

dos fins que possa ser uma lei universal a ser considerada por todos” (KANT, 2008b, p. 239). 

 

3.2.1 Deveres para consigo mesmo 

 

A princípio, nos dedicaremos ao estudo da problemática que envolve a introdução 

dos deveres consigo mesmo em geral, uma vez que o próprio Kant declara o conceito de dever 

consigo mesmo como contraditório. Tal questão é iniciada quando o filósofo afirma que o 

indivíduo que estabelece uma obrigação e, ao mesmo tempo, submete-se a ela, age de forma 

contraditória em razão do conceito de dever englobar o de auto constrangimento e, portanto, o 

indivíduo encontra-se obrigado a constranger (obrigar) a si próprio. O fato é ressaltado pelo 

filósofo ao afirmar que:  

 
Aquele que impõe obrigação (auctor obligationis) poderia sempre liberar o submetido 

à obrigação (subiectum obligationis) da obrigação (terminus obligationis), de sorte 

que (se ambos são um e mesmo sujeito) ele não seria de modo algum obrigado a um 

dever que ele colocou sobre si mesmo (KANT, 2008b, p. 259). 

 

Dieter Schönecker, em seu escrito denominado Kant, sobre a possibilidade de 

deveres para consigo mesmo (Tugendlehre §§ 1-3), no §1º, dividido em três partes, traz, na 

primeira, que Kant afirma que o conceito de dever para consigo mesmo é contraditório e que a 

contradição seria ocasionada pelo fato de que “o eu que obriga e o eu que é obrigado são 

‘tomados no mesmo sentido’ ou ‘são o mesmo e único sujeito’” (SCHÖNECKER, 2010, p. 29). 

Na segunda, o autor afirma não existir um argumento real ou reconstruível e, por este motivo, 

não se deterá à perspectiva. Por último, Schönecker declara a existência de um argumento de 

difícil compreensão, mas, inicialmente, podemos compreender que Kant lança uma 

pressuposição (P1). Na primeira pressuposição (P1), aquele que obriga pode sempre isentar-se 

da obrigação a que é obrigado. Considerando que o sujeito que obriga e o que é obrigado são a 

mesma pessoa, conclui-se que ele não está obrigado a nada. Para que possamos entender o 

motivo de tal conclusão, o autor do escrito nos sugere uma segunda pressuposição (P2), 
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afirmando que aquele que se encontra sob determinada obrigação não pode isentar-se dela. 

Destarte, diante da contradição, é apresentada a seguinte interpretação:  

 
Suponhamos que exista um certo dever de se fazer X. De acordo com a primeira 

pressuposição, o que obriga à ação X estaria na posição de exonerar da obrigação o 

que está obrigado a fazer X; o que é obrigado, no entanto, não estaria na posição de 

se exonerar da obrigação de fazer X. Ora, se o que obriga e o que é obrigado são 

realmente “o mesmo e único sujeito” – o que é o caso quando se trata de deveres para 

consigo mesmo – então, de acordo com a primeira pressuposição do argumento, este 

sujeito, sendo o que obriga, pode se exonerar da obrigação de fazer X; ao mesmo 

tempo, de acordo com a segunda pressuposição, este sujeito não pode se exonerar da 

obrigação de fazer X. Assim, um dado sujeito, que é ao mesmo tempo o que obriga e 

o que é obrigado, tem e não tem, simultaneamente, a capacidade de se exonerar de 

uma dada obrigação X (SCHÖNECKER, 2010, p. 30) 

 

Para Schönecker, mesmo que percorramos tal caminho, nos depararemos com “a 

inexistência de evidencia textual”. Para a segunda pressuposição, ele nos aponta ainda uma 

nova possibilidade que consistiria na não existência de uma “obrigação real” para quem obriga 

a si mesmo, uma vez que quem obriga sempre pode excluir-se da própria obrigação, mas este 

trata-se de um caminho ambíguo. Portanto, diante do problema da contradição, tem-se, de um 

lado, a obrigação moral, de maneira que nenhum indivíduo poderá desobrigar-se dela, o que 

torna a primeira pressuposição falsa (para o autor essa é a posição kantiana); em contrapartida, 

tem-se uma obrigação moral onde o obrigado não poderá isentar-se de tal, porém, “eu não posso 

me exonerar de um dever perante outros”, demonstrando novamente que a pressuposição inicial 

não é verdadeira. 

No §2º da introdução, Kant afirma a existência dos deveres para consigo. A 

inexistência dos mesmos, por conseguinte, afetaria diretamente os deveres externos, uma vez 

que o indivíduo admite que se encontra obrigado por outrem à medida que ele próprio submete-

se a determinadas obrigações legitimadas através de sua razão prática, portanto: “no ser 

constrangido por minha própria razão, sou também aquele que constrange a si mesmo” (KANT, 

2008b, p. 260). No §3º, Immanuel Kant propõe uma solução para o impasse afirmando que “o 

conceito de ser humano não é pensado em um e mesmo sentido” (KANT, 2008b, p. 260). O 

que ocorre é que o sujeito que obriga e aquele que é obrigado não podem ser considerados como 

os mesmos indivíduos, mas apontados sob dois aspectos, como ser sensível e inteligível. 

Enquanto ser sensível é possuidor da razão e, desse modo, determinado por ela “como uma 

causa, às ações no mundo sensível” (KANT, 2008b, p. 260), identificado como obrigado. Por 

outro lado, o ser inteligível sobrepõe a sensibilidade através da razão prática, “pensado em 

termos de sua personalidade, ou seja, como um ser dotado de liberdade interior (homo 
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noumenon), é considerado como um ser que pode ser submetido à obrigação e, com efeito, à 

obrigação consigo mesmo” (KANT, 2008b, p. 260). 

Após esclarecermos como Kant resolve o problema da contradição dos deveres 

consigo mesmo seguiremos o estudo sobre tais deveres atentando-nos para a sua divisão 

objetiva e subjetiva. A segmentação objetiva, segundo o filósofo de Königsberg, propõe 

acontecer no âmbito dos “objetos do dever” e não em relação ao “sujeito que se submete a 

obrigação” (KANT, 2008b). Assim, realiza-se a divisão objetiva dos deveres consigo mesmo 

distinguindo o formal do material. O primeiro tipo é denominado deveres negativos ou 

limitativos e sua aplicação é coibir ações dos indivíduos que são contrárias ao seu próprio fim 

natural e diretamente contribuem para sua “autopreservação moral”. A segunda categoria de 

deveres consigo mesmo são classificados como positivos ou ampliativos, sugerem “fazer de um 

certo objeto de escolha o seu fim” e, em virtude disso, contribuem para o aperfeiçoamento de 

cada indivíduo. 

A divisão subjetiva dos deveres consigo mesmo configura uma resposta do próprio 

sujeito sobre a percepção de si mesmo enquanto animal e também ser moral ou exclusivamente 

como ser moral. Para Kant (2008b), existem impulsos provenientes da natureza que se 

relacionam diretamente à animalidade e, consequentemente, opõem-se aos deveres para 

consigo mesmo, quais sejam: o suicídio, o uso não natural de sua inclinação sexual e o consumo 

em excesso de comida e bebida. Os vícios contrários aos deveres para consigo enquanto 

indivíduo moral são a mentira, a avareza e a falsa humildade. Devemos considerar, como 

mencionamos anteriormente, que ações que são contrárias ao dever constituem transgressão, 

mas, quando intencionadas, constituem um vício.  

Os três primeiros deveres (perfeitos) para consigo mesmo são classificados como 

negativos, isto é, de omissão. De acordo com Kant, tais deveres “precisam ser dirigidos contra 

os vícios opostos aos deveres para consigo mesmo” (KANT, 2008b, p. 263), objetivando a 

preservação de si mesmo em sua natureza animal, a conservação da espécie e da capacidade de 

desfrutar a vida de maneira agradável, sem excessos. O primeiro dever expressa desacordo em 

relação à “morte física voluntária” ou “matar a si mesmo”, caracterizando o suicídio ou a 

mutilação voluntária, esta última podendo ser evidenciada como material, provocando a 

remoção de partes do corpo ou ferimentos em si mesmo, ou formal, quando o indivíduo abdica 

de sua capacidade natural de fazer uso de sua própria força. O suicídio, por sua vez, é 

especificado como transgressão por violar um dever consigo mesmo, o de preservar a própria 

vida, renunciando sua dignidade e autonomia. Por este motivo, o filósofo afirma que: 
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Um ser humano não pode renunciar à sua personalidade enquanto for um sujeito do 

dever e, por conseguinte, enquanto viver; e constitui uma contradição que devesse 

estar autorizado a esquivar-se de toda obrigação, isto é, agir livremente como se 

nenhuma autorização fosse necessária a essa ação. Aniquilar o sujeito da moralidade 

na própria pessoa é erradicar a existência da moralidade mesma do mundo, o máximo 

possível, ainda que a moralidade seja um fim em si mesma. Consequentemente, dispor 

de si mesmo como um mero meio para algum fim discriminatório é rebaixar a 

humanidade na própria pessoa (homo noumenon), à qual o ser humano (homo 

phaenomenon) foi, todavia, confiado para a preservação (KANT, 2008b, p. 264). 

 

O segundo dever para consigo mesmo diz respeito à preservação da espécie. Para 

Kant, assim como o amor à vida possui como fim a preservação do indivíduo, o amor sexual é 

determinado para a perpetuação da espécie, ambos se caracterizando como fins naturais. O que 

é questionado e, dessa forma, evidenciado como transgressão, é o fato de como o indivíduo faz 

uso do sexo, se somente para procriação ou para satisfação dos desejos. O filósofo afirma que 

o impulso para satisfazer tal vontade denomina-se como desejo carnal ou concupiscência, que 

é “classificada como não natural caso se seja despertado para ela não por um objeto real, mas 

pela imaginação, de modo que o próprio indivíduo cria um objeto que é contrário ao propósito 

natural; pois desta maneira a imaginação produz um desejo contrário ao fim da natureza” 

(KANT, 2008b, p. 266). A transgressão, neste caso, efetiva-se quando o indivíduo faz o uso 

não natural de suas forças em relação ao amor sexual, ou seja, através da masturbação o 

indivíduo se comporta como meio para efetivação dos seus impulsos e “através dessa violação 

o ser humano abre mão de sua personalidade (descartando-a), posto que ele usa a si mesmo 

meramente como um meio de satisfação de um impulso animal” (KANT, 2008b, p.267). Dessa 

maneira, a castidade ou o pudor é um dever que o indivíduo possui para consigo. 

O terceiro dever para consigo corresponde à capacidade do indivíduo em desfrutar 

de uma vida agradavelmente sem excessos. Kant entende que a comida e bebida são 

exclusivamente destinadas para a nutrição do corpo, assim, quando ingeridos em excesso, além 

de comprometer o bem-estar físico, passa a ser caracterizado como vício pelo fato de ambos 

serem empregados como satisfação de desejos sendo empregados como fim. Por não fazer uso 

da temperança, é ela que capacita o homem a agir com moderação e argúcia, o indivíduo acaba 

não conseguindo fazer uso de sua faculdade, pois: 

 
Um ser humano embriagado se assemelha a um mero animal que não é para ser tratado 

como um ser humano. Quando empanturrado com comida, se encontra em uma 

condição que está incapacitado, durante um certo tempo, para produzir ações que dele 

exigiriam o uso de seus poderes com habilidade e deliberação. É óbvio que se reduzir 

a um tal estado viola um dever para consigo mesmo (KANT, 2008b, p. 269).  

 

O dever consigo mesmo enquanto ser moral opõe-se aos vícios da mentira, avareza 

e falsa humildade. Kant, acerca do dever consigo mesmo enquanto ser moral, afirma que a 
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mentira configura a maior transgressão de um indivíduo consigo mesmo, sendo, por isto, 

repreensível, pois, “a desonra que acompanha uma mentira também acompanha um mentiroso, 

como sua sombra” (KANT, 2008b, p. 271). Diferentemente do que ocorre na Doutrina do 

Direito, onde as “inverdades intencionais” somente caracterizam-se como mentira quando os 

direitos de outros indivíduos são lesados – a mentira, na perspectiva ética, possui dois vieses: 

em ambos os casos, aquele que faz uso de inverdades torna-se um indivíduo desprezível. No 

primeiro caso, o qual Kant denomina mentira externa, diz respeito ao desprezo dos outros 

perante o mentiroso; o segundo, mentira interna, refere-se ao desprezo por si transgredindo sua 

própria humanidade. O filósofo de Königsberg abomina a mentira independentemente de 

interna ou externa, mesmo quando utilizada em benefício de alguém, uma vez que a 

“insinceridade é mera falta de escrupulosidade, isto é, de pureza no que professamos ante o 

nosso juiz interior, que é concebido como uma outra pessoa quando a escrupulosidade é tomada 

com absoluto rigor” (KANT, 2008b, p. 272). 

O vício da avareza caracteriza-se através de ações limitativas de recursos essenciais 

para prover as necessidades dos indivíduos. Contrário à este vício apresenta-se a benevolência, 

que deve ser praticada consigo mesmo a fim de proporcionar o bem-estar sem excessos ou 

privações. Kant julga a mesquinharia e prodigalidade como vícios repreensíveis devido ao 

conteúdo das máximas, dado que “a máxima da ganância (como prodigalidade) é obter e manter 

todos os meios para o bem viver com a intenção de gozo. A máxima da mesquinhez, por outro 

lado, é adquirir, bem como manter, todos os meios para o bem viver, mas sem intenção de gozo” 

(KANT, 2008b, p.274), de modo que, sob tais concepções, o fim que se almeja é sempre o de 

posse. Destarte, o filósofo nos apresenta o egoísmo como estrutura da ganância (da interminável 

procura por posses), como também da avareza (daquele que tem apego a riqueza), ambas 

devendo ser, segundo Kant, rejeitadas por sempre culminarem na pobreza, um por desperdício, 

podendo ser de forma inesperada, e o outro por escolha. 

O servilismo ou a falsa humidade caracteriza-se mediante a negação da busca pela 

moralidade em si próprio (“autoestima moral”), buscando seus fins de outras maneiras, como, 

por exemplo, humilhando-se a outrem de maneira servil. A desvalorização de si mesmo quanto 

indivíduo moral perante outros opõe-se ao dever consigo mesmo – neste caso, a virtude para 

Kant consiste na “nossa sincera e exata comparação de nós mesmos com a lei moral (sua 

santidade e rigor)” (KANT, 2008b, p. 278).  Tal virtude demanda de cada indivíduo, como 

afirma o filósofo posteriormente, a “capacidade de legislação interna”, fazendo com que o valor 

de suas ações e daquilo que almejam através delas somente seja possível quando se encontra 

em conformidade com a lei moral. Portanto, podemos depreender que: 
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Uma vez que ele tem que considerar a si mesmo não apenas como uma pessoa em 

geral, como também um ser humano, ou seja, como uma pessoa que tem deveres que 

lhe são impostos por sua própria razão, não é permissível que sua insignificância como 

um animal humano prejudique sua consciência de sua dignidade como um ser humano 

racional, e ele não deve rejeitar a auto-estima  moral de tal ser, ou seja, deve perseguir 

seu fim, que é em si mesmo um dever, não de maneira abjeta, não com disposição 

servil (animo servili), como se buscasse um favor, não negando sua dignidade, mas 

sempre com a consciência de sua predisposição moral sublime (que já está contida no 

conceito de virtude). E esta auto-estima é um dever do ser humano para consigo 

mesmo (KANT, 2008b, p. 277). 

 

Sobre o dever de um ser humano ser o seu próprio juiz, Kant afirma ser a 

consciência uma espécie de privilégio para o homem, pois, através dela, todos encontram-se 

“observados” por este juiz interior, tratando-se de um sentimento de respeito que é associado 

ao medo em razão dela não ser “algo que ele próprio (voluntariamente) produz, mas algo 

incorporado em seu ser” (KANT, 2008b, p. 280).  Ao tentar explicar o caráter da consciência, 

o filosofo de Königsberg nos sugere pensá-la como algo externo ao indivíduo, “uma pessoa real 

ou uma pessoa meramente ideal que a razão cria por si mesma” (KANT, 2008b, p. 280) em 

virtude de evitar contradições por tratar-se de um indivíduo que julga e é julgado ao mesmo 

tempo. O indivíduo, ao fazer uso da sua consciência, acaba por conhecer a si mesmo e 

principalmente a relação existente entre seu dever consigo e sua perfeição moral. Kant afirma 

que o processo de conhecimento de si é extremamente difícil, mas é através dele que o indivíduo 

alcançará a sabedoria, visto que ela consiste na transição de desejos e inclinações para a boa 

vontade – este movimento de purificação de desejos e de tornar-se um indivíduo moral é 

denominado pelo filósofo como “descida ao inferno do autoconhecimento” (KANT, 2008b, p. 

283). 

Além dos deveres perfeitos consigo mesmo mencionados acima, os indivíduos 

possuem dois deveres imperfeitos para consigo mesmo: o de desenvolver e aumentar sua 

perfeição natural com um propósito pragmático e aumentar sua perfeição moral com um 

propósito moral. A primeira espécie de dever (lato e imperfeito) consiste em aprimorar suas 

disposições naturais, sejam elas referentes ao espírito, alma ou corpo, posto que, “o ser humano 

deve a si mesmo (como um ser humano) não deixar ocioso e, por assim dizer, enferrujando as 

predisposições que sua razão pode algum dia usar” (KANT, 2008b, p. 286). 

. Os poderes concernentes ao espírito são realizáveis apenas mediante a razão, ou 

seja, a priori. Proporciona ao indivíduo o despertar para a criatividade podendo ser efetivados 

por meio da matemática, lógica e filosofia teórica. Os poderes da alma referem-se às ações dos 

indivíduos que, através do entendimento, podem realizar qualquer objetivo, consistem em 

aprendizados empíricos, bem como “memória, a imaginação e similares, com base nos quais se 
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pode construir o aprendizado, o gosto (o embelezamento interno e externo) e assim por diante, 

os quais suprem instrumentos para uma variedade de propósitos” (KANT, 2008b, p. 287). Por 

último, os poderes do corpo denotam os cuidados que cada indivíduo deve possuir consigo, 

com o seu corpo (matéria), saúde, a fim de que, através do seu bem-estar físico, possa realizar 

seus fins. Para Kant, não existe prioridade dentre os três tipos de perfeições naturais, cabe 

apenas a cada indivíduo acatar aquela que, enquanto dever para consigo, possa estar de acordo 

com “que tipo de vida gostaria de trilhar e se possui os poderes necessários a ela [...], pois muito 

distintamente da necessidade da própria subsistência, a qual por si mesma não pode estabelecer 

um dever, um ser humano tem um dever para consigo mesmo de ser um membro útil do mundo” 

(KANT, 2008b, p. 287). 

O dever para consigo mesmo de aumentar sua perfeição moral consiste em trabalhar 

desejos e predisposições naturais para que cada indivíduo possa sujeitar-se à lei moral com 

respeito, pois a perfeição representa-se mediante a pureza das ações em agir por dever e em 

respeito à lei moral, “aqui o comando é ‘sê santo’”. Conforme o filósofo, a “perfeição consiste 

objetivamente em cumprir todos os próprios deveres e em atingir plenamente o próprio fim 

moral no tocante a si mesmo” (KANT, 2008b, p. 288), pois o empenho em aumentar a perfeição 

própria torna-se um processo incessante independente de suas limitações, uma vez que o próprio 

Kant afirma ser “dever do ser humano lutar por essa perfeição, mas não alcançar (nesta vida)” 

(KANT, 2008b, p. 288). 

 

3.2.2 Deveres de virtude para com os outros 

 

Além dos deveres perfeitos e imperfeitos para consigo mesmo enquanto animal e 

ser moral, Kant nos apresenta os deveres para com os outros destacando a importância dos 

deveres de amor e respeito. A divisão realiza-se de forma que um tipo de dever não exclui o 

outro e, em sua execução, o amor não é excluído do cumprimento do dever de respeito ou do 

contrário, pois, “estão basicamente sempre unidos pela lei em um dever” (KANT, 2008b, p. 

291). Nessa perspectiva, tais deveres não podem ser considerados como sentimentos (regozijo) 

em razão de que ninguém se encontra obrigado ou autorizado a obrigar o outro a possuir 

sentimentos (inclinações). Trata-se aqui do amor prático, daquele que deve “ser concebido 

como a máxima da benevolência, que resulta em beneficência” (KANT, 2008b, p. 292). Da 

mesma forma, o respeito precisa “ser entendido como a máxima da limitação e de nossa 

autoestima pela dignidade da humanidade presente numa outra pessoa e, assim, como respeito 

no sentido prático” (KANT, 2008b, p. 292). Kant sustenta que o dever de amor nos sugere que 
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façamos dos fins de outrem o nosso próprio fim, assim como o dever de respeito ordena que 

não concebamos o outro como meio para alcançarmos nossas inclinações, humilhando-os e 

diminuindo sua dignidade enquanto indivíduo moral, de maneira que:  

 
Realizando o dever de amor com alguém, submeto outro à obrigação; torno a mim 

mesmo merecedor a partir dele. Mas ao observar um dever de respeito, submeto 

apenas a mim mesmo a uma obrigação; mantenho a mim mesmo dentro de meus 

próprios limites de maneira a não diminuir nada do valor que o outro, como um ser 

humano, está autorizado a creditar para si (KANT, 2008b, p. 293). 

 

Os deveres de amor dividem-se em beneficência, gratidão e solidariedade. O 

primeiro consiste em fazer da felicidade do outro o seu próprio fim sem esperar recompensas, 

uma vez que é seu dever ajudar a quem necessita e aceita o auxílio de outrem. Conforme Kant, 

ao ignorar a máxima de ser beneficente, negando amparo a quem carece de ajuda, ou seja, 

quando o indivíduo propaga o gesto de não ser uma pessoa que pratica tal dever, acaba por 

tornar sua ação uma “lei facultativa universal” e, por conseguinte, a outras pessoas torna-se 

permitido a possibilidade de negar ajuda a esse ser que não exerceu o dever da beneficência 

quando precisar, pois ela “constitui um dever universal dos seres humanos, precisamente porque 

cabe considera-los como próximos uns para os outros, isto é, seres racionais com necessidades, 

unidos pela natureza num lugar de habitação, de modo a  poderem prestar mútua ajuda” (KANT, 

2008b, p. 296). Por fim, Kant ressalta que os indivíduos não precisam de riqueza para que 

possam exercer a beneficência, tendo em vista que desfazer-se de bens não consistiria em 

constrangimento ou sacrifício para tais pessoas – para o filósofo, a prática é ainda mais virtuosa 

quando os recursos são limitados e o indivíduo pratica o dever diante das adversidades. 

O dever da gratidão consiste no reconhecimento da ajuda recebida e em despertar 

o sentimento de respeito por quem lhe submeteu a obrigação. Kant identifica a gratidão como 

constrangimento que se encontra em conformação com a lei moral e não apenas como máxima 

da prudência onde o indivíduo reconhece a sua obrigação em troca de um favor que lhes foi 

feito anteriormente, assim, o reconhecimento seria empregado pretendendo outro meio que não 

a felicidade alheia. A gratidão é considerada como um dever sagrado que, quando desrespeitado 

(transgressão), pode comprometer o estímulo moral à beneficência, de modo que “um objeto 

moral é sagrado se a obrigação com respeito a ele não puder ser descartada completamente por 

qualquer ato no harmonizar-se com ele (de maneira que aquele que se acha submetido à 

obrigação sempre permaneça submetido à obrigação” (KANT, 2008b, pp. 298-299).  

Assim sendo, a gratidão se torna possível através de reconhecimento e retribuição, 

de forma que quem corresponde o favor recebido não está livre do dever de gratidão, uma vez 

que o benfeitor sempre terá o mérito da ação benevolente. Consequentemente, a intensidade da 



50 

 

gratidão e também dever para com os outros se dá mediante a utilidade do benefício recebido e 

a forma que o benfeitor praticou a ação (que deve ser sempre desinteressada). Kant afirma que, 

ao retribuir, o indivíduo deve, no mínimo, agir de forma correspondente e, quando não se é 

possível demonstrar gratidão ao benfeitor (por não estar mais vivo), é obrigação direcioná-la a 

outras pessoas, não com o intuito de livrar-se dela, mas de maneira a ser vista como “uma 

oportunidade dada a alguém para unir a virtude da gratidão com o amor ao ser humano, para 

combinar o fervor de uma disposição de benevolência” (KANT, 2008b, p. 299). 

O dever de solidariedade se apresenta como “júbilo participativo ou tristeza 

participativa, ou seja, consiste na capacidade que cada ser humano possui de partilhar bons e 

maus momentos da vida de outras pessoas (humanidade)” que, segundo Kant, é proveniente da 

natureza de cada um. O filósofo ressalta que não se trata de fazer o bem por compaixão, mas de 

viver o momento do outro, mesmo que: 

 
Não seja em si mesmo um dever participar dos sofrimentos (bem como das alegrias) 

dos outros, constitui um dever se solidarizar ativamente com a sua sorte; e 

contemplando este fim é, portanto, um dever indireto cultivar os sentimentos 

compassivos naturais (estéticos) em nós, e deles fazer uso como tantos meios para a 

solidariedade, baseados em princípios morais e o sentimento a eles apropriado 

(KANT, 2008b, p. 301).  

 

O dever de solidariedade é, para Kant, nunca recusar proximidade com pobres, 

pessoas enfermas ou que se encontram em sofrimento, do contrário, quando o indivíduo se 

distancia dos lugares onde essas pessoas se encontram buscando não compartilhar do 

sofrimento vivenciado por eles temendo não suportar tal dor, trata-se de um impulso 

determinado pela natureza. Isto posto, serão apresentados os vícios que representam dificuldade 

para que o indivíduo possa exercer o dever de solidariedade, sendo eles: a inveja, a ingratidão 

e a malícia. 

A inveja caracteriza-se enquanto vício devido à propensão de determinados 

indivíduos a não se alegrarem com o bem-estar de outrem mesmo que esta condição não os 

afete. Isto acontece na medida em que a inveja se resume a “uma relutância em ver nosso 

próprio bem-estar eclipsado pelo bem-estar do outro porque o padrão que usamos para ver quão 

bem estamos não é o valor intrínseco de nosso próprio bem-estar, mas o como se mostra ele 

comparável àquele de outros” (KANT, 2008b, p. 302). Este vício demonstra ser oposto ao dever 

para consigo mesmo e também para com os outros em decorrência da possibilidade de 

transformar a insatisfação com o bem-estar do outro em máxima, a fim de concretizar o desejo 

de diminuir o contentamento do outro em benefício próprio. 
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A ingratidão, segundo vício apresentado como obstáculo ao cumprimento do dever 

de solidariedade, diz respeito ao ódio ou à ausência de reconhecimento perante as ações do seu 

benfeitor. Kant a considera como um vício deplorável, visto que não há ninguém que possa 

imaginar que, ao realizar boas ações, consiga adquirir um inimigo como retribuição. Isso 

acontece devido à incompreensão perante o dever de retribuir um favor que lhe foi concedido 

em um momento de necessidade e que o coloca em uma posição inferior à do benfeitor, 

causando, assim, um mal-estar relativo ao orgulho de não querer submeter-se ao outro como 

forma de agradecimento. Consequentemente, “a ingratidão, por assim dizer, paralisa o amor 

aos seres humanos sobre sua cabeça e faz degenerar a ausência do amor numa autorização para 

odiar aquele que se ama” (KANT, 2008b, p. 303). 

A malícia consiste em um vício que se opõe ao dever de solidariedade e corresponde 

ao contentamento com o mal alheio – não se trata de algo incomum à natureza humana e, até 

certa medida, pode ser tolerado, como no caso de sentirmos “nosso próprio bem-estar, e mesmo 

nossa boa conduta, mais intensamente quando infortúnio dos outros ou a sua queda no 

escândalo é colocado ao lado de nossa própria condição como um relevo que o exibe a uma luz 

maximamente resplandecente (KANT, 2008b, p. 303), ao contrário, quando o indivíduo se 

alegra com os males de outrem e os deseja para os mesmos, caracteriza ódio à humanidade e, 

portanto, contrasta com o dever de amor para com os outros.  

Apresentados os vícios que contrastam com o dever de solidariedade, trataremos 

dos deveres de virtude para com os outros provenientes do respeito. Todo indivíduo, conforme 

Kant, possui o direito de ser respeitado e, portanto, a obrigação de respeitar o próximo. Assim, 

é através do respeito que é possível reconhecer a dignidade (valor) no outro de forma que 

nenhum ser poderá ser utilizado como meio por outras pessoas ou, até mesmo, por si, para 

alcançar seus interesses, pois a dignidade do ser humano “consiste, pelo que se eleva acima de 

todos os outros seres do mundo que não são seres humanos e, no entanto, podem ser usados e, 

assim, sobre todas as coisas” (KANT, 2008b, p. 306). Destarte, não destinar o respeito que se 

deve aos indivíduos caracteriza-se como uma ação contrária ao dever, desrespeito. Kant 

apresentará os vícios que violam o dever de respeito para com os outros a fim de proteger a 

dignidade de cada um, demonstrando como não se deve agir, sendo eles: a soberba, detratação 

e escárnio. 

A soberba constitui um vício daquele ser humano que deseja sempre demonstrar 

superioridade perante os demais, onde estes devem reconhecer sua inferioridade diante da 

comparação com o arrogante. Trata-se de vício que constitui desprezo, desrespeito à dignidade 

do outro, “uma preocupação em nada ceder da dignidade humana própria na comparação com 
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os outros (de modo que o adjetivo nobre é geralmente acrescentado a orgulho nesse sentido), 

pois a soberba exige dos outros um respeito que lhes nega” (KANT, 2008b, p. 309). O indivíduo 

que age com soberba busca a estima dos demais, mas sempre acreditando que está no seu direito 

de tratá-los com desprezo. Esse vício é injusto e proveniente da imprudência ao revelar “uma 

ofensiva ausência de entendimento ao usar tais meios que devem acarretar, da parte dos outros 

precisamente o oposto do seu fim (pois quanto mais demonstra ele que tenta obter respeito, 

mais todos o negam a ele” (KANT, 2008b, p. 309). 

O vício da detratação ou calúnia consiste em uma disposição (inclinação imediata) 

em propagar algo, mesmo não intencionalmente, que interfira negativamente no respeito do 

outro. Dessa forma, refere-se a ações opostas ao respeito por objetivar o escândalo que, por sua 

vez “debilita esse respeito, sobre o qual repousa impulso para o moralmente bom e, na medida 

do possível, torna céticas as pessoas no tocante a ele” (KANT, 2008b, p. 309). Conforme Kant, 

mesmo que haja intenção de prejudicar a conduta virtuosa de outrem expondo fatos verídicos e 

que não pertençam à “justiça pública”, a ação de expor o outro afeta o respeito de todos os 

indivíduos tornando-o indignos do mesmo. Diante disso, o dever de virtude consiste em: 

 
Não extrair um prazer malicioso na exposição das falhas alheias, de maneira que 

alguém venha a ser considerado tão bom quanto ou, ao menos, não pior do que outros, 

mas sim lançar o véu do amor aos seres humanos sobre suas faltas, não meramente 

abrandando nossos julgamentos, como também mantendo estes julgamentos para nós 

mesmos, pois os exemplos de respeito que damos aos outros podem estimular o seu 

empenho para merecê-lo (KANT, 2008b, p. 310). 

  

O escárnio trata-se de uma “propensão para expor os outros ao riso, transformar 

suas falhas em objeto imediato de divertimento, é uma espécie de malignidade” (KANT, 2008b, 

p.310). A zombaria, nessa perspectiva, difere-se da pretensão de fazer graça ou brincadeiras 

com pessoas próximas, visto que possui como característica evidenciar os defeitos, genuínos 

ou não, a fim de privar o outro do respeito que lhe é devido, qualificando o descumprimento do 

dever de respeitar os outros.  

 

3.3 Virtude e progresso moral 

 

Nos tópicos anteriores, procuramos demonstrar, através do conceito de virtude e, 

consequentemente, dos deveres que englobam os fins da perfeição própria e felicidade dos 

outros, a força moral capaz de realizar no indivíduo a superação de suas inclinações naturais. 

Os indivíduos, ao admitirem esses fins, assumem a possibilidade do aperfeiçoamento moral 

através da formação do próprio caráter. Para que possamos compreender a relação do conceito 
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de caráter com a questão central do trabalho, tomaremos como base a segunda parte da obra 

kantiana Antropologia de um ponto de vista pragmático denominada Característica 

antropológica - da maneira de conhecer o interior do homem pelo exterior, assim, buscamos 

estabelecer uma relação entre tal conceito e o processo de aperfeiçoamento de cada indivíduo. 

O filósofo de Königsberg, ao abordar o conceito de caráter, apresenta quatro divisões: caráter 

da pessoa, caráter do gênero, caráter do povo e caráter da espécie. Visando o nosso propósito 

neste momento, nos concentraremos em realizar a elucidação acerca do caráter da pessoa (mais 

especificamente o caráter como índole moral) e da espécie.  

Segundo Kant (2006), a partir de um ponto de vista pragmático e semiótico, o 

caráter pode ser compreendido de duas formas distintas, a física e a moral. A primeira delas 

qualifica o indivíduo como ser sensível ou natural e a segunda caracteriza-o enquanto ser 

humano, possuidor de razão e liberdade, de modo que o caráter moral possui uma estreita 

relação com a liberdade da vontade, logo, neste momento, é nele que concentraremos nosso 

estudo. Nesse sentido, possui caráter no âmbito moral o indivíduo que age conforme os 

preceitos morais e não através de seus impulsos, mas mediante uma boa vontade, assumindo 

princípios práticos que, como consequência, demonstram, através de suas ações, respeito pela 

lei moral adotada.   

Através do conceito de caráter como índole moral, Kant demonstra preocupação 

em distinguir as ações motivadas pelo princípio moral ou pelo caráter das ações praticadas 

mediante disposição natural ao bem, a que o filósofo chama de índole natural por apresentar 

simplesmente uma boa personalidade. Esta distinção é percebida na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes quando Kant trata das qualidades do temperamento que podem vir a 

possuir um duplo caráter devido à inexistência de uma vontade boa que possa orientar as ações 

para que as estas não sejam provenientes do instinto e, por isso, tal questão nos faz perceber o 

valor do caráter, uma vez que o filósofo de Königsberg afirma que: 

 
Ter pura e simplesmente um caráter significa ter aquela qualidade da vontade segundo 

a qual o sujeito se obriga a seguir determinados princípios práticos que prescreveu 

inalteradamente para si mesmo mediante sua própria razão. Mesmo que esses 

princípios realmente possam por vezes ser falsos e errôneos, o aspecto formal do 

querer em geral, de agir segundo princípios firmes (não saltando de lá para cá como 

num enxame de mosquitos), é em si algo estimável e digno de admiração, como 

também raro. Aqui não importa o que a natureza faz do ser humano, mas o que este 

faz de si mesmo; pois aquilo faz parte do temperamento (onde o sujeito é em grande 

parte passivo), mas apenas isto dá a conhecer que possui um caráter (KANT, 2006, 

pp. 187-188). 

 

Ao assumirmos a assertiva de que o caráter possui um valor moral e encontra-se 

acima de todas as boas qualidades do indivíduo, precisamos perceber a existência de princípios 
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relativos que norteiam o sujeito indicando como não agir nesse processo de formação, pois: “o 

ser humano consciente de seu caráter em sua índole não recebe esse caráter na natureza, mas 

precisa sempre tê-lo adquirido” (KANT, 2006, p. 190). 

Na exposição dos deveres de virtude, na segunda parte da Metafísica dos Costumes, 

Kant apresenta alguns princípios que devem nortear as ações visando a efetivação dos fins da 

perfeição própria e felicidade dos outros e, em alguns momentos, orienta como não agir para 

que as ações não sejam caracterizadas como transgressões ou vícios e, de forma semelhante, 

apresenta na Antropologia princípios concernentes ao caráter de modo negativo. 

O filósofo aconselha que o homem (1) não faça uso da mentira intencional; pelo 

contrário, é necessário ser cauteloso com as palavras a fim de que não passe pelo 

constrangimento de ser contestado; (2) não deve fingir boas intenções quando, na verdade, 

alimenta antipatia pelo semelhante em sua ausência; (3) não é recomendável romper 

compromissos, acordos, de forma que deve respeitar amizades antigas mesmo que já desfeitas, 

pois nunca se é ajuizado fazer uso desmedido da confiança e honestidade dos outros; (4) não é 

sensato alimentar amizade com pessoas de má índole, deve limitar-se apenas a negócios. Por 

último (5), não é prudente dar ouvidos à tentativas de descrédito realizadas por outras pessoas 

provenientes de um juízo superficial e inadequado. Podemos depreender, a partir disso, que o 

caráter, enquanto índole moral, é algo que pode ser adquirido por caracterizar-se como “unidade 

absoluta do princípio interno da conduta de vida em geral” (KANT, 2006, p. 190). 

Após esclarecermos sobre o conceito de caráter através de sua aplicabilidade no 

indivíduo, nos concentraremos no tópico referente ao caráter da espécie – neste, o intuito é 

“indicar um caráter da espécie de certos seres” (KANT, 2006, p. 215) e, para que isso seja 

possível, faz-se necessário realizar um estudo de determinada espécie estabelecendo uma 

comparação com o que conhecemos de outras espécies, encontrando pontos onde elas se 

diferenciam, tornando  possível a identificação de suas peculiaridades. Por conseguinte, para os 

“seres racionais terrestres” (ser humano) não seria possível a atribuição do caráter pelo fato de 

não conhecermos “seres racionais não terrestres” para que as especificidades sejam 

evidenciadas através do confronto de informações, estabelecendo o que há de específico nos 

“seres racionais terrestres” perante os “seres racionais em geral”. Nesta perspectiva “o problema 

de indicar o caráter da espécie humana é absolutamente insolúvel, porque a solução teria de ser 

empreendida por comparação entre duas espécies de seres racionais mediante experiência, a 

qual não no-las oferece” (KANT, 2006, p. 216). 

 Destarte, Kant aponta que a única alternativa possível para indicar o caráter da 

espécie humana no sistema da natureza viva é através da afirmação de que o indivíduo “tem um 
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caráter que ele mesmo cria para si mesmo enquanto é capaz de se aperfeiçoar segundo fins que 

ele mesmo assume; por meio disso, ele como animal dotado da faculdade da razão, pode fazer 

de si um animal racional” (KANT, 2006, p. 2016). Portanto, cada indivíduo, enquanto ser 

dotado de razão, é responsável por preservar a sua vida e também a dos seus, instruir e educar 

para o convívio em sociedade, bem como deve cuidar dos interesses de todos sempre seguindo 

os princípios da razão. Assim, podemos perceber que esse processo formativo acontece ao 

longo das gerações. 

Kant declara que o homem é diferente de todos os outros seres que existem na terra 

pelo fato da razão possuir três usos distintos: as disposições técnica, pragmática e moral. A 

primeira disposição é apresentada como “mecânica, vinculada à consciência para o manejo das 

coisas” (KANT, 2006, p. 216), possuindo, como finalidade, a habilidade enquanto competência 

racional para fazer uso de diversos conhecimentos e habilidades, bem como a capacidade de se 

proteger e nutrir-se, pois, “a natureza não o tornou apto para uma única forma de manejo das 

coisas, mas para todas indefinidamente, portanto, para o emprego da razão, e com isso designou 

a capacidade técnica ou habilidade de sua espécie como a de um animal racional” (KANT, 

2006, p. 218). 

A disposição pragmática faz referência ao comportamento social dos indivíduos. 

Seu intuito é a prudência, auxiliando no processo civilizatório, pois, de acordo com o filósofo 

de Königsberg: “é por meio da cultura, principalmente das qualidades do relacionamento, e a 

propensão natural de sua espécie a sair, nas relações sociais, da rudeza do mero poder individual 

e tornar-se um ser polido (ainda que não moral), destinado a concórdia, já é um nível superior” 

(KANT, 2006, p. 218). Aqui percebemos que, através da cultura (entenderemos a importância 

deste conceito posteriormente), o homem conseguirá agir conforme as leis e normas que o 

orientam para um bom comportamento. Consequentemente, o filósofo acredita que eles 

precisam ser educados e que está apto a isso, “tanto no sentido da instrução quanto no da 

obediência (disciplina)” (KANT, 2006, p. 218). 

A terceira disposição concerne à moralidade, questiona a natureza do indivíduo que, 

por sua vez, pode ser boa, má ou receptiva para os dois casos. Conforme Kant, dada a terceira 

possibilidade, podemos observar a ausência de caráter, mas nos deparamos com uma 

incoerência pelo fato de: 

 

Um ser dotado de uma faculdade da razão prática e da consciência da liberdade em 

seu arbítrio (uma pessoa) se vê nessa consciência, mesmo em meio às mais obscuras 

representações, sob uma lei do dever e no sentimento (que então se chama sentimento 

moral) de que ele e, por meio dele, os outros receberam o que é justo e injusto. Ora, 

este já é o próprio caráter inteligível da humanidade em geral, e nessa medida o 
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homem é, segundo sua disposição inata (por natureza), bom. Mas porque a experiência 

revela também que há nele uma propensão a desejar ativamente o ilícito, ainda que 

saiba que é ilícito, isto é, uma propensão para o mal, que se faz sentir tão 

inevitavelmente e tão cedo quanto o homem comece a fazer uso de sua liberdade, e 

por isso pode ser considerada inata (KANT, 2006, pp. 218-219). 

 

Depreendemos, a partir desta disposição, que o indivíduo adquire valor por si ao 

desenvolver-se como ser moral. Alcançando o respeito pela lei moral (ou seja, o sentimento 

moral), o homem encontra-se apto a rejeitar tudo que não provém do respeito por ela e, dessa 

forma, a disposição moral possui em sua essência o caráter, não se tratando de hábito, mas a 

consciência de agir através das máximas. Logo, a razão atribui ao homem a busca pela 

moralização em sociedade “e por maior que possa ser sua propensão animal a se abandonar 

passivamente aos atrativos da comodidade e do bem-estar, que ele denomina felicidade, ele está 

destinado a se tornar ativamente digno da humanidade na luta com os obstáculos que a rudeza 

de sua natureza coloca para ele” (KANT, 2006, p. 219). 

Através do estudo da segunda parte da obra Antropologia de um ponto de vista 

pragmático, é possível notar que a educação é parte fundamental no processo de 

aperfeiçoamento moral – através da noção de caráter são articulados meios que propiciam a 

realização da moralidade pelo indivíduo. A educação surge na filosofia kantiana com o papel 

de disciplinar e instruir, de modo que “o ser humano tem, pois, de ser educado para o bem, mas 

aquele que deve educa-lo é novamente um ser humano que ainda se encontra em meio à rudeza 

da natureza e deve realizar aquilo de que ele mesmo necessita” (KANT, 2008, p. 219).  

Consoante Kant, o homem é, de todos os seres do universo, aquele que precisa de 

educação – ela torna-se fundamental para o processo formativo dos indivíduos, pois, ainda na 

infância devem ser iniciados os cuidados tendo em vista a disciplina e a instrução. O filósofo 

ressalta que o homem passará por três etapas: a primeira, que se estende do nascimento ao início 

da adolescência que objetiva os cuidados com o corpo, “cuidados materiais prestados às 

crianças ou pelos pais, ou pelas amas de leite, ou pelas babás” (KANT, 1999, p.37). Nas 

segunda e terceira etapas, enquanto “educando” e “discípulo” respectivamente, precisará ser 

disciplinado e instruído. Através da disciplina deve-se educar para que a animalidade, que é 

natural de cada indivíduo, não comprometa a humanidade. Inicialmente, deve ser retirada 

qualquer possibilidade de agir conforme instintos e desejos, de modo a não cultivar hábitos, 

pois o indivíduo que, quando criança, obedece a normas escolares, mais tarde, quando adulto, 

obedecerá à leis da sociedade. Por este motivo: 

 
A disciplina transforma a animalidade em humanidade. 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 
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sua própria razão. Não tem instinto, precisa formar por si mesmo o projeto de sua 

conduta. Entretanto, por ele não ter a capacidade imediata de o realizar, mas vir ao 

mundo em estado bruto, outros devem fazê-lo por ele. [...] A disciplina é o que impede 

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

inclinações animais (KANT, 1999, p. 12). 

 

O projeto educacional auxilia e contribui grandemente para o progresso moral. 

Kant, em sua filosofia prática, demonstra o ideal de moralidade e a importância da formação 

do caráter que é indispensável e é efetivado a partir do momento em que os indivíduos passam 

a reger suas ações segundo máximas, pois a razão pressupõe liberdade e os torna aptos a 

conviver em sociedade. 

O ideal de indivíduos morais move o processo educacional. O homem nasce 

racional, não moral, e suas ações são movidas pelas vontades que geram situações heterônomas, 

puramente negativas. Por isso, é necessário que sejam desenvolvidas as disposições naturais, 

fazendo com que os seres humanos ajam não mais conforme os desejos, mas guiados por 

máximas. Uma ação deve ser pensada universalmente, sendo que a máxima utilizada possa ser 

aplicada por todos para o bem comum. Ao conceber o imperativo categórico, Kant apresenta 

aos indivíduos princípios morais aos quais eles devem respeito. 
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4 EDUCAÇÃO, ESCLARESCIMENTO E MORALIZAÇÃO 

 

Através da obra Sobre a Pedagogia, o filósofo de Königsberg nos apresenta um 

modelo educacional que objetiva a formação de indivíduos morais, ou seja, que propicie o 

esclarecimento e, consequentemente, a autonomia, acreditando na possibilidade de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento moral do homem. No início da obra, torna-se claro que o 

ser humano é a única criatura que necessita de educação, esta envolvendo o cuidado (iniciado 

ainda na infância), a disciplina e a instrução. Nessa perspectiva “a espécie humana é obrigada 

a extrair de si mesma pouco a pouco com suas próprias forças, todas as qualidades naturais, que 

pertencem à humanidade. Uma geração educa a outra” (KANT, 1999, p. 12). Buscamos, nesse 

contexto, compreender como a educação contribui para a formação moral, assim, pretendemos 

elucidar em que circunstâncias Kant desenvolve sua teoria educacional, bem como relacionam-

se os conceitos de educação, esclarecimento e autonomia. 

Sobre a Pedagogia é um escrito proveniente de aulas ministradas por Kant em uma 

disciplina (de pedagogia) na Universidade de Königsberg, organizado e publicado por Theodor 

Rink, seu discípulo, um ano antes de sua morte. A obra encontra-se dividida em dois capítulos 

principais, denominados, respectivamente, Educação física e Educação prática, precedidos por 

uma introdução que evidencia a proposta educacional de forma mais abrangente ao demonstrar 

a importância da educação para o desenvolvimento das disposições naturais pertencentes a cada 

indivíduo e evidenciando a necessidade de transformar a animalidade em humanidade. 

Immanuel Kant (1724-1804) viveu em um tempo marcado na historiografia pelo 

desenvolvimento cultural e intelectual que proporcionou mudanças em áreas diversas. 

Reconhecido como iluminismo, esse movimento propiciou a valorização da razão e a busca 

pelo conhecimento, portanto, trata-se de um esforço por parte dos indivíduos para evoluir e 

livrar-se das amarras que os mantêm em uma situação de completa ignorância, no estado de 

menoridade, logo, demonstrando uma nova época, a de esclarecimento. Diante disso, 

pretendemos apenas salientar a mudança no pensamento vigente proveniente da tradição, 

passando a acreditar no poder da razão, onde “nada mais se exige do que a liberdade, a saber, a 

de fazer um uso público da sua razão em todos os elementos” (KANT, 2008c, p. 11). À vista 

disso, o conceito de esclarecimento relaciona-se diretamente ao de autonomia por sua busca 

representar a liberação daquilo que o aprisiona, não permitindo que se faça o uso da razão, de 

pensar por si e não aceitar o que lhe é imposto. 

A educação possui papel fundamental no aperfeiçoamento moral dos indivíduos e 

relaciona-se diretamente com o ideal da moralização, posto que “o homem não pode se tornar 
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um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 

1999, p. 15). Através dela torna-se possível o desenvolvimento da racionalidade, capacidade de 

sair do estado de menoridade indicado por Kant como “a incapacidade de se servir do 

entendimento sem a orientação de outrem.” (KANT, 2008c, p. 9). Segundo Kant, o indivíduo 

necessita ser disciplinado a fim de evitar que a selvageria interfira no caráter e sua formação, 

assim como deve ser instruído, adquirindo habilidade eficaz na realização de todos os seus fins. 

É importante que a educação possa motivar o homem a tornar-se prudente e moral, dessa forma: 

“não basta que o homem seja capaz de toda sorte de fins; convém também que ele consiga a 

disposição de escolher apenas os bons fins. Bons são aqueles fins aprovados necessariamente 

por todos e que podem ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um” (KANT, 1999, p. 26). 

Kant admite em Sobre a Pedagogia a possibilidade de treinar, disciplinar e instruir 

mecanicamente o ser humano, assim como também pode ser feito com os animais, mas as 

crianças necessitam de mais, elas carecem de ser ensinadas a pensar, precisam ser estimuladas 

a desenvolver o que há de melhor em si. A educação mecânica é fundamentada na experiência 

e limita-se às vivências para educar, mas, para o filósofo de Königsberg “não é suficiente treinar 

as crianças; urge que aprendam a pensar” (KANT, 1999, p. 27) e, por este motivo, apresenta 

uma educação racionalizada, alicerçada nos conceitos puros da razão, sem interferências 

provenientes da experiência. Diante dos fatos, ele afirma que, no processo educacional, convém 

que os dois modos sejam utilizados, mesmo acreditando costumeiramente que não seja “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” (KANT, 1999, p. 

29).  

O modelo educacional proposto por Kant compreenderá duas etapas referentes aos 

cuidados e à formação dos indivíduos. O filósofo concebe a disciplina como aquela “a qual 

impede os defeitos” (KANT, 1999, p. 29), ou seja, visa impedir que a animalidade interfira na 

formação do caráter do homem enquanto indivíduo e sociedade, reconhecida como a parte 

negativa do processo pelo motivo de impossibilitar o uso da liberdade, de forma que a criança 

deve obedecer sem contestar. Ao contrário, a instrução é afirmada como parte positiva por 

capacitar o ser humano para que possa realizar suas próprias escolhas através da razão, com 

autonomia, assim: “O primeiro período para o educando é aquele que deve mostrar sujeição e 

obediência passivamente; no segundo, lhe é permitido usar a sua reflexão e a sua liberdade, 

desde que submeta uma e outra a certas regras. No primeiro período o constrangimento é 

mecânico; no segundo, é moral” (KANT, 1999, p. 30).  
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De acordo com Kant, existem duas condutas concernentes à pratica educacional: a 

pública e a privada. A primeira refere-se a uma pedagogia prestada pelos institutos de educação 

envolvendo instrução e educação moral, cujo principal objetivo é o desenvolvimento da 

educação doméstica. A segunda é aquela realizada no seio familiar pelos pais ou responsáveis 

aos quais atribuem a missão de educar o indivíduo concedendo toda sua autoridade, de maneira 

que “a criança deve regular-se pelos preceitos de seus governantes e, ao mesmo tempo, seguir 

os caprichos de seus pais” (KANT, 1999, p. 31). Ao analisar qual delas poderia melhor auxiliar 

o processo de aperfeiçoamento moral, Kant afirma que a educação pública se apresenta como 

mais eficiente por inspirar respeito ao caráter moral. Por conseguinte, faz-se necessário 

determinar em que período da vida o homem precisa ser educado, isto posto, o filósofo afirma 

ser “até o momento em que a natureza determinou que o homem se governe a si mesmo; ou até 

que nele se desenvolva o instinto sexual; até que ele possa se tornar pai e seja obrigado, por sua 

vez, a educar: até aproximadamente a idade de dezesseis anos” (KANT, 1999, p. 32). Nessa 

perspectiva, objetivamos a elucidação das duas etapas que compõem a proposta de educação 

kantiana a fim de tornar processo de moralização dos indivíduos mais evidente dado que a 

educação se constitui como parte indispensável. 

 

4.1 Educação Física: o processo disciplinar para a humanização 

 

A Educação Física é considerada como o primeiro estágio educacional e visa a 

capacitação dos indivíduos para que, posteriormente, possam receber a educação prática ou 

moral. Ela consiste inicialmente nos cuidados com o corpo, bem como a alimentação e a 

formação de hábitos de higiene para que a criança cresça saudável. Tal responsabilidade recai 

sobre os pais ou cuidadores a quem são atribuídos todo o poder, devendo estabelecer limites 

para que, em seguida, as ações não sejam motivadas pelos desejos. Assim, Kant declara: “a 

primeira perdição das crianças está em curvar-nos ante sua vontade despótica, de modo que 

possam conseguir tudo com seu choro. E, além disso, mais tarde é sumamente difícil remediar 

esse mal, e só com muita dificuldade isso será conseguido” (KANT, 1999, p. 45). 

Os indivíduos precisam ser disciplinados para aprenderam a fazer uso da liberdade, 

uma vez que a disciplina é importante para ensiná-los que existem regras a serem seguidas, 

assim como a importância delas para o bem-estar geral. As crianças são levadas às escolas para 

aprenderem a ouvir, obedecer e conviver em sociedade. Este processo inicial deve retirar 

qualquer possibilidade de que a criança venha a agir conforme os instintos e desejos e 

desenvolver hábitos. Trata-se, a princípio, de uma educação sem flexibilidades, o filósofo 
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moderno assegura que “um leito duro é muito mais sadio que um leito macio. Geralmente uma 

educação rígida fortifica o corpo. Entendemos por educação rígida aquela que nos afasta das 

comodidades” (KANT, 1999, p.50). 

O homem, diferentemente dos animais, necessita da educação para desenvolver sua 

racionalidade, de modo que a disciplina atuará diretamente sobre a vontade ainda incontrolada 

de agir através de caprichos e inclinações. A educação torna-se fundamental para a moralização 

do indivíduo, conforme no escrito Da Pressão Disciplinada à Obrigação Moral, é evidenciado 

que: “se a moralização, todavia, é o fim a ser buscado e a coação moral é indispensável para 

que a ação humana se aproxime cada vez mais dela, ambas só podem ser pensadas a partir do 

trabalho preparatório da coação passiva” (DALBOSCO, 1999, p. 177). Assim, Dalbosco 

pretende ressaltar a importância daqueles que são responsáveis por orientar, colocar limites e 

fortalecer a criança, sejam pais ou tutores, para que possam, futuramente, fazer uso do seu 

próprio entendimento. Trata-se de um processo que exige obstinação para que o educando 

desenvolva todas as predições naturais, mas sempre considerando que disciplina não é 

adestramento.  

O indivíduo na infância não está apto a realizar escolhas baseadas em um princípio 

moral, pois encontra-se em um estado de selvageria ou animalidade absolutamente contrário à 

moralidade. Logo, cabe à disciplina a função de encaminhá-lo à humanidade. 

Consequentemente, a disciplina assume um papel negativo por ser utilizada como meio para 

conter e transformar o estado incivilizado do homem, daqui surgindo o conceito positivo de 

disciplina que resulta do trabalho do educador em contribuir para a socialização dos educandos. 

Dalbosco expressa que só conseguiremos entender a importância da disciplina no processo 

educativo se compreendermos a ligação existente entre ela e o conceito de selvageria – se a 

moralização consiste nas ações orientadas por leis, no estado de animalidades estas leis não são 

obedecidas. A disciplina trabalha para a formação da autonomia, em vista disso: 

 
Justifica-se aqui seu empenho em superar o estado selvagem do ser humano por meio 

da educação, pois Kant mostrava-se consciente de que a permanência do ser humano 

em tal estado o afastaria da moralidade, simplesmente pelo fato de que um adulto que 

não tenha regrado a sua vontade, na infância, não saberá viver mais tarde mediante a 

obrigação racional exigida pela lei moral. Ora, como do estado selvagem deriva um 

conceito de liberdade enquanto ausência da lei, e como tal conceito está muito distante 

daquele exigido para o cumprimento da lei moral, ou para a obrigação moral diante 

da lei, então ele precisa ser criticado e a disciplina cumpre esta finalidade 

(DALBOSCO, 2009, p. 180). 

 

É possível observarmos a necessidade de estabelecer uma educação da índole que, 

enquanto física, deve disciplinar demonstrando a importância da liberdade, tanto para si, como 



62 

 

para os demais. Deve-se educar para que a animalidade, natural do indivíduo, não comprometa 

a humanidade. Os pais precisam orientar as crianças para que entendam que suas ações devem 

ser baseadas em “máximas” que, inicialmente, serão tomadas como regras norteadoras do 

comportamento, de maneira que gritos e chantagens não são meios para conseguir o que 

desejam – elas iniciam no ambiente familiar, depois no espaço escolar, sendo ampliadas 

conforme o meio a que o indivíduo se encontrará inserido, seja em seu bairro, cidade, país, na 

sociedade. A disciplina contribui para que o indivíduo reconheça sua capacidade e também seus 

limites e torna-se essencial no processo instrutivo pelo motivo de que: 

 
Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem não tem disciplina ou 

educação é um selvagem. A falta de disciplina é um mal pior que falta de cultura, pois 

esta pode ser remediada mais tarde, ao passo de que não se pode abolir o estado 

selvagem e corrigir um defeito de disciplina (KANT, 1999, p.16). 

 

A cultura é classificada como parte positiva da educação física e consiste na prática 

da educação da índole e “por ela o homem se distingue do animal” (KANT, 1999, p. 53), 

buscando desenvolver a cultura do corpo e o exercício dos sentidos. É necessário retirar do 

indivíduo os instrumentos para possam desenvolver suas habilidades pelo fato de sempre 

estarmos aptos a “servir-nos de uma corda para medir uma certa distância, mas pode-se fazê-lo 

simplesmente com o olhar, valemo-nos de um relógio para observar a hora, mas bastaria 

observar a posição do sol; [...] no mais das vezes basta apenas uma indicação” (KANT, 1999, 

pp. 53-54), para que o indivíduo possa estimular a capacidade de criar mecanismos que ajudem 

no seu próprio desenvolvimento. Kant menciona, em Sobre a Pedagogia, que é interessante que 

sejam utilizados jogos a fim de estimular a percepção dos indivíduos, sendo os mais apropriados 

“aqueles que além de desenvolver a habilidade, provocam o exercício dos sentidos; por 

exemplo, o exercício da visão” (KANT, 1999, p. 55). 

Estabelecida a cultura do corpo, Kant demonstra a importância da cultura da alma 

que também pode ser chamada de física, encontrando-se dividida em cultura livre, que é própria 

do indivíduo e como uma espécie de divertimento. Diferentemente, a cultura escolástica revela-

se como algo que é atribuído ao homem, uma obrigação. As crianças, segundo Kant, carecem 

de desenvolver as suas habilidades bem como cultivar seu espírito e, para isso, devem possuir 

um horário dedicado para cada coisa, sem tempo ocioso, pois, “quanto mais ele se abandona à 

preguiça, mais dificilmente decide trabalhar” (KANT, 1999, p. 60). É necessário que o homem, 

enquanto único animal que precisa desenvolver atividades para garantir seu próprio sustento, 

aprenda a importância de: 
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Permanecer ocupado de tal forma que, tendo em vista o fim que almeja, se realize sem 

sentir-se a si mesmo, e que o seu melhor repouso seja aquele que sucede ao trabalho. 

Que a criança, portanto, seja habituada ao trabalho. E onde a tendência ao trabalho 

pode ser mais bem cultivada que na escola? A escola é uma cultura obrigatória. 

Prejudica-se à criança, se se acostuma a considerar tudo um divertimento. Ela deve 

certamente ter seu tempo de recreio, mas também as suas horas de trabalho. Se ela 

não aprende logo a utilidade dessa obrigação, descobrirá mais tarde seus grandes 

frutos (KANT, 1999, p. 62).  

 

Kant reforça a necessidade da cultura no processo educacional destacando sua 

importância para o desenvolvimento das potências do indivíduo, observando como se 

relacionam para que o processo aconteça em conjunto. Dessa forma, sugere que as faculdades 

mentais sejam desenvolvidas a favor de outras, a exemplo da memória em relação ao 

entendimento ou a imaginação em função da inteligência, de maneira que o entendimento é 

caracterizado como o conhecimento universal, o juízo é a utilização do que é geral em prol do 

particular e a razão conseguirá identificar o universal do particular. Assim: “essa livre cultura 

prossegue seu curso desde a infância, até que o jovem termine a sua educação” (KANT, 1999, 

p. 63). 

O filósofo propõe sistematizar o pensamento educacional objetivando a cultura 

geral da índole. De forma regular, estabelece uma distinção entre cultura geral da índole 

(entendimento) e cultura particular. A primeira refere-se à habilidade, aperfeiçoamento do 

indivíduo e o desenvolvimento de seu caráter, podendo ser classificada como física ou moral. 

Nessa perspectiva, a cultura geral da índole física é consequência da prática e da disciplina sem 

existir o reconhecimento de máximas por parte dos educandos que agem não mediante sua 

vontade, mas submissos às ordens de outrem. Enquanto que a cultura geral da índole moral 

consiste na obediência das máximas e não da disciplina, Kant sugere atenção para a necessidade 

de “cuidar para que o discípulo aja segundo suas próprias máximas, e não por simples hábito, 

e que não faça simplesmente o bem, mas o faça porque é bem em si. Com efeito, todo o valor 

moral das ações reside nas máximas do bem” (KANT, 1999, p. 68). 

Ao abordar a cultura particular da índole, devem ser desenvolvidos sentidos, 

inteligência, imaginação, memória, atenção, espirituosidade (como explanamos anteriormente) 

sobre a necessidade de desenvolver uma a favor da outra. Para Kant, não se deve estimular a 

imaginação de uma criança, ela já é bastante desenvolvida, ao passo que cabe ao educador 

estabelecer limites e ocupá-la para que não fique na ociosidade. Cabe, ao contrário, reforçar a 

atenção pelo fato de que “unir fortemente os nossos pensamentos a um objeto não é bem um 

talento, mas antes uma fraqueza do nosso sentido interior, o qual se apresenta indócil, e não se 

deixa conduzir a nosso talante. A distração é inimiga de qualquer educação” (KANT, 1999, p. 

69).  
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Sobre a formação das potências do entendimento, Kant afirma que acontece 

inicialmente pelo entendimento, ainda que passivamente, através de “exemplos que se apliquem 

a uma regra ou, ao contrário, a regra que se aplique a exemplos particulares” (KANT, 1999, p. 

69), enquanto a faculdade de julgar destina-se a revelar a aplicação do entendimento, 

responsável pela compreensão da aprendizagem e para que não haja apenas a repetição daquilo 

que conseguiu vivenciar. O filósofo julga, neste momento, que “a razão faz conhecer os 

princípios” (KANT, 1999, p. 70) e, por se tratar de uma razão ainda administrada, ainda sob 

tutela do educador, não deve expressar ainda sobre o que está para além dos conceitos, pois 

“aqui não se trata de uma razão especulativa, mas da reflexão a respeito do que acontece 

segundo as suas causas e efeitos. Trata-se de uma educação prática em sua economia e em sua 

disposição” (KANT, 1999, p. 70), ou seja, diz respeito a uma razão que se encontra em 

desenvolvimento. Ao julgarmos pela forma mais acertada para desenvolver as potências 

inferiores da índole, os indivíduos realizem aquilo que lhes foi ensinado, pois “o melhor modo 

de compreender é fazendo” (KANT, 1999, p. 70). 

À vista disso, a educação física cumpre papel indispensável no processo 

educacional, prepara os indivíduos tornando-os receptivos a uma educação moral. É de grande 

importância que, ainda na infância, aprendam a administrar suas vontades – através da 

disciplina as crianças adquirem um hábito, suas ações são sempre orientadas por alguém a quem 

devem obediência, de forma que, futuramente, isto desaparecerá devido à educação moral por 

possuir como objetivo o desenvolvimento da capacidade de pensamento dos indivíduos, bem 

como a necessidade de agir mediante máximas. Posto isso, faz-se necessário moldar o caráter 

da criança estabelecendo prioridades que elas devem seguir rigorosamente, destarte:  

 
As máximas são deduzidas do próprio homem. Deve-se procurar desde cedo inculcar 

nas crianças, mediante a cultura moral, a ideia do que é bom ou mal. Se se quer fundar 

a moralidade, não se deve punir. A moralidade é algo tão santo e sublime que não se 

deve rebaixá-la, nem igualá-la a disciplina. O primeiro esforço da cultura moral é 

lançar os fundamentos da formação do caráter. O caráter consiste no hábito de agir 

segundo certas máximas. Estas são em princípio, as da escola, e mais tarde, as da 

humanidade. A princípio, as crianças obedecem a leis. Até as máximas são leis, mas 

subjetivas; elas derivam da própria inteligência do homem. Nenhuma transgressão da 

lei da escola deve ficar impune, mas seja a punição sempre proporcional à culpa 

(KANT, 1999, p. 76). 

 

Quando tratamos da formação do caráter, especialmente das crianças, não podemos 

deixar de discorrer sobre a obediência que é indispensável para a sua constituição. Trata-se de 

um conceito que possui duas perspectivas: a primeira referente à obediência que deve ter a 

vontade absoluta do educador, mostrando-se significativamente relevante para o processo 

educacional por estimular o pequeno indivíduo a respeitar leis mesmo que estas não lhe 
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transmitam contentamento. A segunda maneira concerne à obediência de uma vontade de 

outrem que se apresenta como boa. Quando a criança ousa não obedecer a sua ação, é 

caracterizada como um defeito da obediência, assim ela precisa ser punida para que entenda 

desde cedo sua importância. As punições podem ser físicas ou morais: pela primeira a criança 

deve ser contrariada conforme seus desejos ou deve ser castigada para que não volte a 

desobedecer e, a segunda é a que Kant julga como sendo mais eficaz por colaborar com a 

moralidade – esse castigo consiste em tratar com indiferença a criança após a desobediência, 

assim, tal fato “vai contra nossa inclinação de sermos honrados e amados” (KANT, 1999, p. 

79). As punições são úteis e podem ser naturais, em que Kant utiliza um exemplo para explicá-

la, compará-la a uma doença: “quando a criança fica doente porque come demais -; esse tipo de 

punição é o melhor, porque o ser humano não a recebe somente na infância, mas durante toda 

a vida” (KANT, 1999, p. 79); e artificiais, que se utilizam de castigos físicos e somente devem 

ser realizadas “quando as penas morais deixarem de ter eficácia” (KANT, 1999, p. 80). 

 

4.2 Educação Prática: dignidade, autonomia e humanidade 

 

A educação prática ou moral é caracterizada como a segunda parte do processo 

educacional proposto por Kant rumo a moralização. Este estágio compreende o 

desenvolvimento da habilidade, prudência e moralidade, pretendendo dar continuidade a 

formação dos indivíduos através do desenvolvimento cognitivo, para que possam fazer uso do 

seu próprio entendimento partindo do cultivo do corpo para o aperfeiçoamento da inteligência. 

As crianças são disciplinadas, instruídas na educação física a fim de que possam receber 

posteriormente uma formação fundamentada em princípios morais, para atingir o que o autor 

chama de cultura positiva. 

Conforme Dalbosco, Kant conferiu uma cultura positiva também à educação física 

a fim de preparar minimamente os indivíduos para receber a educação prática, pois esta possui 

o “papel de cultivo aprofundado da alma” (DALBOSCO, 2011, p. 114). A moralidade torna-se 

possível a partir do desenvolvimento da racionalidade, enquanto a educação prática ou moral 

conduzirá o homem no caminho à autonomia, um aprendizado que capacita o homem para 

projetar sua própria existência. Para tratar da educação moral, que é o meio mais eficaz para o 

aperfeiçoamento do indivíduo juntamente com a educação física precisamos entender como se 

apresentam os conceitos de habilidade, prudência e moralidade. 

A habilidade é edificante e utilizada na realização das ações, deve “ser bem fundada 

e tornar-se pouco a pouco um hábito do pensar” (KANT, 1999, p. 85), pois “é a posse de uma 
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capacidade condizente com todos os fins que almejamos” (KANT, 1999, p. 26) e é 

indispensável à formação do caráter por depreender a prudência e consequentemente auxiliar o 

indivíduo a estabelecer máximas pelo fato de ser uma capacidade da razão útil para a realização 

dos fins. O processo visa formar o homem a fim de que se torne moral e sábio, para isso o 

método pedagógico ocorre com o auxílio de indivíduos que já passaram pelo mesmo processo, 

ou seja, uma geração educa a outra, dessa maneira a racionalidade carece ser desenvolvida para 

que o educando perceba que suas ações serão guiadas por princípios morais que visam o bem-

estar geral. 

A prudência é apresentada na educação prática como a “arte de aplicar aos homens 

a nossa habilidade” (KANT, 1999, p.85). Trata-se da capacidade social dos indivíduos, 

conforme Kant, o homem deve ser educado para tornar-se prudente e assim adquirir um posto 

na sociedade onde seja bem visto, “a essa espécie de cultura pertence aquela chamada 

propriamente de civilidade. Esta requer certos modos corteses, gentileza e a prudência de nos 

servirmos dos outros homens para os nossos fins” (KANT, 1999, p.26). 

A moralidade concerne à formação do caráter e na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes Kant a concebe como a única possibilidade realizável pela qual um indivíduo 

pode ser fim em si mesmo. Ela é a garantia da saída dos indivíduos do estado de heteronomia 

ou menoridade a que todos se encontram submetidos antes que comecem a ser disciplinados e 

instruídos. Consequentemente “se se quer formar um bom caráter; é preciso antes domar as 

paixões. No que toca às suas tendências, o homem não deve deixá-las tornarem-se paixões, 

antes deve aprender a privar-se um pouco quando algo lhe é negado” (KANT, 1999, p. 86).  

Kant aconselha que para que haja a efetivação do caráter nas crianças é útil que elas 

aprendam através de exemplos os preceitos que devem seguir, dessa maneira apresenta dois 

tipos de deveres- Deveres para consigo mesmas e Deveres para com os demais. No capítulo 

anterior pudemos compreender a importância dos mesmos para o aperfeiçoamento e dignidade 

dos indivíduos. A primeira espécie de deveres deve estimular nas crianças a sobriedade e 

moderação intentando a preservação de sua dignidade que o faz nobre. A dignidade é 

desconsiderada quando os indivíduos se entregam aos vícios como “à embriaguez, ou a vícios 

contra a natureza, ou a qualquer sorte de intemperança, e assim por diante; coisas essas que 

colocam os homens abaixo dos animais” (KANT, 1999, p. 89). O segundo tipo de deveres é 

responsável por orientar as ações a fim de que sejam pautadas no respeito e na seguridade dos 

direitos. Kant afirma que quando uma criança descumpre um dever para com o outro 

destratando seu semelhante, usando da arrogância, indiferença, deve ser tratado da mesma 

maneira pelo seu educador para que perceba o quanto seu ato revela-se contrário a dignidade. 
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Para o filósofo de Königsberg “as crianças não possuem de fato generosidade. Para persuadir-

se disso basta, por exemplo, que os pais imponham a seu filho que dê a outra criança a metade 

do pão com manteiga sem prometer outra em troca: ou o filho não obedece ou o faz muito 

raramente e de má vontade” (KANT, 1999, p. 90). 

Ao tratarmos da questão dos deveres e da importância dos mesmos para os 

indivíduos tentamos fazer com que eles possam escolher bons fins e perceber a natureza de suas 

ações, que podem ser justas ou injustas. Kant em seu escrito alerta para a necessidade de educar 

as crianças para a franqueza que se opõe à arrogância. Elas podem, assim, trabalhar aquilo que 

possuem de melhor. Consequentemente o filósofo de Königsberg afirma que: 

 
De modo algum é permitido a uma criança humilhar outra. É conveniente dedicar-se 

a afastar toda soberba baseada nas vantagens da sorte. Mas é necessário ao mesmo 

tempo procurar solidificar a franqueza nas crianças. Esta é uma modesta confiança em 

si mesmo. Tal confiança põe o homem em condições de mostrar de modo conveniente 

os seus talentos. Deve-se distinguir a franqueza da arrogância; esta consiste na 

indiferença diante dos juízos dos outros. (KANT, 1999, p. 94). 

 

 Kant classifica os apetites humanos em formais aqueles relativos à liberdade e ao 

poder e os materiais que se referem a um objeto. Distingue os desejos em três espécies: primeira 

espécie é a ambição, as honrarias, poder e riquezas; segunda espécie o prazer sexual, o bem-

estar social e material, por fim os desejos de terceira espécie, que são o amor a vida, a saúde e 

a comodidade que está relacionada a tranquilidade para com o futuro. A inveja, a ingratidão, a 

alegria com a desgraça do outro, injustiça, falsidade, intemperança, avareza e preguiça são 

caracterizados como vícios que são negativos para o progresso humano. Do contrário, através 

de ações virtuosas o homem pode se tornar moralmente bom. Conforme Kant, “as virtudes são 

ou de puro mérito, ou de estrita obrigação, ou de inocência” (KANT, 1999, p. 95). Nessa 

perspectiva podemos perceber que o homem não é nem moralmente mal nem bom por natureza, 

pois não nasce moral, torna-se moral ao racionalizar suas ações e conformá-las à lei moral, 

portanto: 

 
Pode-se, entretanto, dizer que o homem traz em si tendências originárias para todos 

os vícios, pois tem inclinações e instintos que impulsionam para um lado, enquanto 

sua razão o impulsiona para o contrário. Ele, portanto, poderá se tornar moralmente 

bom apenas graças à virtude, ou seja, graças a uma força exercida sobre si mesmo, 

ainda que possa ser inocente na ausência dos estímulos (KANT, 1999, p. 95). 

 

Podemos perceber com clareza não somente partir da obra Sobre a Pedagogia ou 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, mas ao longo do estudo da filosofia prática 

kantiana que a moralidade compreende a busca pelo bem em si e realiza-se através da 

capacidade racional de atribuir ao indivíduo sua própria lei, assim, o homem torna-se capaz de 
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racionalmente encontrar fundamento no imperativo categórico, podendo ao mesmo tempo 

querer que a máxima de sua ação possa valer como lei universal. O processo pedagógico 

desenvolve um relevante papel através das duas etapas educacionais estimulando no indivíduo 

a capacidade de formular juízos. 

A educação proposta projeta a formação do homem a fim de que se torne moral e 

sábio, para isso o método pedagógico ocorre através de indivíduos que já passaram pelo mesmo 

processo.  O homem enquanto animal racional é levado a construir a sua própria emancipação, 

através da liberdade para que se adquira autonomia. As leis morais são formuladas através da 

razão, assim, um indivíduo abandona os instintos naturais e passa a fazer uso da razão e 

liberdade. Tal fato caracteriza um indivíduo autônomo, onde desejos e inclinações são 

substituídos por uma boa vontade capaz de estabelecer bons fins. 

A educação é o caminho para o constante aperfeiçoamento da humanidade, o 

homem sozinho não é capaz de desenvolver o que possui de melhor. Ele desenvolverá a 

autonomia do pensamento, responsável pela formação do indivíduo, com o pensar por si 

mesmo, e também o comprometer-se com o outro. Tem por finalidade instruir os homens e 

permitir que alcancem a maioridade pedagógica, é preciso que o homem permita-se sair desse 

estado selvagem, de animalidade a que Kant se referiu no escrito sobre o esclarecimento 

julgando ser necessário a coragem para superar a menoridade, pois “a preguiça e a covardia são 

as causas por que os homens em tão grande parte, após a natureza os ter há muito libertado do 

controle alheiro” (KANT, 2008c, pp. 9-10). 

A moralização proposta por Kant, não pode ser definida somente através da cultura, 

mas como algo que perpassa a liberdade. Quando Kant idealiza esse modelo pedagógico ele 

acredita que a humanidade ainda está muito longe do fim último, ele está em aperfeiçoamento, 

mas não são indivíduos plenamente morais. O propósito de todo o processo é a formação do 

caráter. Por isso, antes de tudo, o ser humano necessita ser educado. A educação que cumpra o 

ideal da moralidade estará cumprindo também a finalidade da filosofia prática, portanto, para 

que haja progresso é preciso que seja cultivado em cada indivíduo a noção de coletividade e o 

interesse particular de melhoramento. A educação em Kant complementa o ideal de moralidade, 

pois é através dela que se faz possível o aperfeiçoamento da humanidade, Dalbosco (2011, p. 

118) refere-se à problemática com bastante clareza ao afirmar que: 

 
Mesmo sendo um ser incompleto e indeterminado, é o exercício de sua liberdade que 

lhe assegura a busca pela sua determinação ainda que saiba, para o próprio desespero, 

que jamais poderá alcança-lo por inteiro. Dessa forma, uma das convicções 

pedagógicas do filósofo de Königsberg consiste em tornar presente ao mundo das 

novas gerações a consciência dessa indeterminação humana. Também deve ser parte 
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central de sua educação a noção de passagem daquilo que o homem é para aquilo que 

ele pode ser. Como vimos, a educação realiza esse trabalho de passagem, no âmbito 

infantil, quando propicia à criança, por meio dos cuidados pedagógicos do adulto, o 

domínio da própria animalidade, elevando-a à condição de indivíduo (cultura), de 

cidadão (civilização) e de humanidade (moralização). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste escrito buscamos desenvolver um estudo acerca da problemática da 

moral e educação na perspectiva kantiana pretendendo compreender de que forma o filósofo 

concebe a formação dos indivíduos objetivando a autonomia. Inicialmente nos propusemos a 

realizar uma análise referente a fundamentação do princípio da moralidade, de maneira que 

pudéssemos compreender como encontra-se articulada a filosofia moral kantiana.  

Posteriormente, através da Doutrina da Virtude procuramos estabelecer laços entre as 

características fundamentais da virtude depreendendo de que forma ela encontra-se relacionada 

à problemática da moral, bem como o caminho que o indivíduo deve percorrer rumo ao 

aperfeiçoamento moral. 

Mediante as articulações aqui realizadas podemos perceber que esse modelo 

educacional surge na modernidade e vincula-se a filosofia prática intentando contribuir para o 

progresso da humanidade. Através dos conceitos de disciplina, habilidade e prudência, o 

homem é preparado para o convívio em sociedade. Kant, apesar de não ser um filósofo que 

tenha abordado largamente questões concernentes a educação, preocupou-se com o 

desenvolvimento dos indivíduos que carecem de aperfeiçoar a razão para que as ações possam 

ser sempre motivadas por dever, conscientes, autônomas, portanto, morais.   

Kant evidencia uma formação ideal para os indivíduos onde a humanidade é 

considerada como fim último. Para que isso se torne possível a educação surge como processo 

disciplinar. Ela encaminhará o homem à moralidade, pois apesar de racional o homem possui 

inclinações naturais que necessitam ser desenvolvidas. O ato de submeter o homem à ordem de 

outros é um meio de dignificar e de afastá-lo daquilo que o diminui no que se refere à sua 

formação para a autonomia. O homem se torna grande atingindo o fim último, a razão 

esclarecedora fará com que os mesmos abram mão dos instintos para dar lugar a moralidade, 

devendo sempre abdicar da liberdade encontrada através dos desejos e inclinações. Apor meio 

da disciplina é possível educar as vontades daqueles que estão habituados a agir por impulsos, 

e, consequentemente encaminhá-los a humanidade. 

É primordial destacarmos a importância das gerações neste processo, pois somente 

a partir delas conseguiremos perceber os avanços da humanidade. A pedagogia torna-se 

necessária quando o homem, apesar de nascer com a possibilidade de dominar seus instintos 

naturais e colocar-se como um sujeito moral, não é capaz de desenvolver sozinho suas 

potencialidades. Sendo necessário um processo educacional que o leve a uma autonomia de 

pensamento, tornando-o sujeito capaz de legislar e executar as próprias leis. Portanto, “a 
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educação depende das condições históricas de uma sociedade, por isso para que o homem 

chegue ao fim incondicional, é preciso que a educação se baseie em princípios, cujos 

fundamentos sejam fincados não somente na vontade, mas na boa vontade para assim ensinar 

suas futuras gerações” (SILVA, 2015, p. 87). 

De modo consequente, o ideal pedagógico contribui diretamente para a autonomia, 

esclarecimento e moralização, uma vez que propicia a formação de homens capazes de refletir 

acerca de suas ações. Nessa perspectiva, os indivíduos são ensinados a através da liberdade 

adotar boas ações não somente para si mesmos, mas para todos que estão a sua volta. A partir 

disso, o homem torna-se responsável não somente pelo seu desenvolvimento, mas pelo 

progresso do outro, pois um indivíduo não conseguirá sozinho desenvolver suas predisposições 

naturais, assim, “uma geração educa a outra” (KANT, 1999, P.12). Portanto, não podemos 

ignorar a necessidade de se esforçar para regular os instintos, “dominar a liberdade do seu livre-

arbítrio, respeitando a lei moral. Logo, não se busca estabelecer historicamente uma realidade 

empírica, mas fundar racionalmente uma esperança e uma confiança na capacidade de que cada 

um é dotado para afirmar-se como sujeito moral (VINCENTI, 1994, p.31). 

A saída do indivíduo do estado de heteronomia para autonomia, conforme objetiva 

a pedagogia kantiana, somente se tornará possível quando trabalhado no indivíduo a sua 

disposição para o bem. Nessa perspectiva, é importante ressaltarmos que a formação do caráter 

é fundamental para auxiliar no controle dos desejos e inclinações. Para isto é necessário que o 

ser humano ainda na infância deva estar cercado por bons exemplos, com o propósito de que 

sejam estabelecidos desde cedo os deveres a serem cumpridos (deveres para consigo e para com 

os demais) compreendendo os princípios norteadores para uma vida em sociedade. 

A educação torna-se relevante diante da necessidade de auxiliar os indivíduos no 

desenvolvimento da sua capacidade racional, dessa forma, estes passam a ser guiados por 

máximas provenientes da razão, que é legisladora. A máxima da ação sempre deverá ser 

pensada universalmente, e não somente no âmbito particular, de maneira que possa ser aplicada 

por todos objetivando uma melhor convivência entre os indivíduos. O processo educacional 

kantiano deve proporcionar a autonomia do pensamento, estimulando homem a pensar por si 

mesmo, tornando-o apto a estabelecer suas próprias leis, executando-as de forma a contribuir 

com o melhoramento dos seres humanos. Ao conceber o imperativo categórico, Kant apresenta 

aos indivíduos princípios morais aos quais eles devem respeito, pois representam uma ação 

obrigatória e necessária, de forma que o homem não se submete a nenhum outro fim, somente 

a moralidade.  
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Através do modelo pedagógico proposto por Kant podemos e devemos refletir 

acerca da educação atual, primeiramente sobre a participação efetiva e indispensável dos pais 

na educação dos filhos, principalmente por possuírem uma influência considerável na vida das 

crianças, podendo despertar o interesse em buscar o aperfeiçoamento e também por ser no 

ambiente familiar que aprendemos as primeiras noções do que é “certo” ou “errado,  onde 

surgem as primeiras regras que nortearão a convivência desse pequeno grupo de pessoas, que 

posteriormente serão ampliadas através do convívio em sociedade. É interessante destacarmos 

a importância, já nos tempos atuais, da participação da família na educação em conjunto com a 

escola, é importante disciplinar para que possam aprender a respeitar e estejam preparados para 

o momento seguinte, a vida em sociedade, o primeiro contato externo ao grupo familiar a qual 

esse indivíduo encontra-se inserido. Na concepção Kantiana as crianças são levadas as escolas 

para que possam entender como funciona o convívio em sociedade, aprendam a respeitar os 

espaços e limites que lhe são impostos, e aos poucos mediante a razão tornem-se indivíduos 

autônomos.  
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