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9
O PROGRESSO DA HUMANIDADE
E O DESENVOLVIMENTO
DAS
,
DISPOSIÇOES NATIJRAIS ORIGINARIAS:
HISTORIA E APRENDIZAGEM
Como pudemos ver na primeira parte deste livro, Kant
defende uma visão teleológica da história (justificada por razões
de ordem teórica e prática) segundo a qual o desenvolvimento
histórico da humanidade compreende o progresso no campo das
artes e ciências, das instituições jurídico-políticas e também da
moral. Este progresso corresponde a um processo de desenvol
vimento das potencialidades racionais dos seres humanos. Con
forme vimos no capítulo 1, as potencialidades racionais a cujo
desenvolvimento a humanidade está destinada estão contidas
no que Kant, em acordo com a terminologia das ciências da vida
no séc. XVIII, chama de "disposições naturais <Naturan/agen>"
originárias. Alcançar o desenvolvimento completo destas dispo
sições é a destinação última da humanidade e Kant a concebe
como uma destinação moral (laG, AA 08: 18-19; Pad, AA 09: 445;
Anth, AA 07: 322; KU, AA 05: 433; TP, AA 08: 307) 204 • Apoiado
204 Por vezes, Kant se refere às disposições originárias como germens <Keime>
originários, sem que haja, contudo, diferença conceituai em relação às duas
expressões. Há apenas uma passagem em um texto pré-crítico onde é esta
belecida uma distinção conceituai entre elas (cf. VvRM, AA 02: 434), mas, ao
que me parece, tal distinção não é mantida nas obras do período crítico. Para

--323

BRUNO NADAI

nesta noção de desenvolvimento das disposições naturais de
acordo com sua destinação, Kant caracteriza a história como um
processo no qual a humanidade estabelece "uma constituição
política perfeita interiormente e, quanto a este fim, também
exteriormente perfeita [ ... ], o único estado no qual a natureza
pode desenvolver completamente [ ... ] todas as suas disposições
na humanidade" (laG, AA 08: 27).
Em diferentes escritos, e ao longo do período crítico
como um todo, cumpre ressaltar 205, Kant enumera três dife
rentes disposições naturais originárias que estariam ligadas ao
uso da razão206, as disposições técnica, a pragmática e a moral
verificar algumas ocorrências, durante o período crítico e em obras publicadas,
da equivalência de significado das duas expressões, cf. laG, AA 08: 19, 22, 25,
30; ZeF, AA 08: 367; RGV, AA 06: 66, 122; Pad, AA 09: 445, 448; Anth, AA 07:
180, 226; Prol 04: 353).
205 Reiner Brandt defende a tese de que, após a teoria do organismo da Crítica
da faculdade do juízo, Kant teria abandonado a doutrina de que todos os seres
naturais são dotados disposições originárias a cujo desenvolvimento conforme
a fins estão destinados. Segundo ele, isso reforça sua interpretação de que a
filosofia da história erigida a partir de tal doutrina teria sido deixada de lado
por Kant na década de 1790, cf. Die Bestimmung des Menschen bei Kant, p.
474-475. Deixo em aberto a questão de se Brandt tem razão ao afirmar que
Kant abandona a doutrina das disposições originárias em sua teoria do orga
nismo. Mas, em relação ao papel de tal doutrina na filosofia da história, a tese
de Brandt me parece questionável. Desde a década de 1780, e também na
década de 1790, Kant concebe o processo de desenvolvimento histórico da
humanidade como um processo de aprendizagem no qual cada nova geração,
apropriando-se do legado cultural e civilizatório das gerações anteriores, pode
dar um passo adiante no desenvolvido progressivo dos talentos e disposições
da humanidade. A presente seção documenta fartamente o papel da doutrina
das disposições naturais originárias na filosofia da história kantiana ao longo
das décadas de 1780 e 1790.
206 Desde a Ideia de uma história universal evidencia-se o acento prático que
recai sobre a noção de "razão" em jogo nas disposições originárias (cf. capítulo
1, seção 3), daí que em diversas passagens Kant vincule-as à "destinação mo
ral" <moralische ou sittliche Bestimmung> da humanidade (cf. MAM, AA 08:
118; RGV, AA 06: 61; KpV; 05: 122; KU, AA 05: 301). Na Segunda Proposição da
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(cf. Anth, AA 07: 322-325; RGV, AA 06: 26-28 2º7 ). Os processos
de desenvolvimento destas disposições são chamados, respec
tivamente, de cultivo <Cultivirung>, civilização <Civilizirung> e
moralização <Moralisirung>.
A "disposição técnica" refere-se às habilidades de con
servação e reprodução dos indivíduos e da espécie. Ela diz res
peito às características físicas e mentais que permitem ao ser
humano utilizar-se da natureza para os fins da autoconservação
e fazem dele um animal capaz do desenvolvimento da razão.
Segundo Kant, embora seja uma disposição "mecânica", a dis
posição técnica não deixa de estar vinculada à "consciência"
(Anth, AA 07: 322). O seu desenvolvimento torna o ser humano
capaz da "manipulação das coisas" (07: 322) e sua meta é fazê-lo
"hábil para a obtenção de todos os seus fins" (Pad, AA 09: 455,
grifo meu; cf. também KU, AA 05: 430).
A "disposição pragmática" diz respeito às qualidades
propriamente sociais do ser humano, isto é, sua propensão a
sair do seu estado de rudeza natural e ingressar no estado civil208
Ideia Kant afirma: "numa criatura, a razão é a faculdade de ampliar as regras
e os propósitos do uso de todas as forças e não conhece nenhum limite para
seus projetos" (laG, AA 08: 18, grifo meu). Não é de se estranhar, portanto, que
em outros textos Kant não se refira às mesmas disposições originárias como
"direcionadas ao uso da razão" <auf den Gebrauch der Vernunft abgezielt>
(08: 18) e sim como "disposições originárias para o bem" <ürsprunglichen
Anlage zum Guten> (RGV, AA 06: 26; Pad, AA 09: 446). Os adjetivos que carac
terizam as disposições humanas originárias na Antropologia também eviden
ciam o significado prático associado à noção de razão aí presente, já que elas
são chamadas de técnica, pragmática e moral - adjetivos claramente dotados
de significado prático.
207 Tal como notado anteriormente, na Religião estas mesmas disposições ori
ginárias são chamadas, respectivamente, de disposição para a "animalidade",
para a "humanidade" e para a "personalidade".
208 Conforme afirmei no capítulo 1, seção 3, Kant oscila com relação à dispo
sição originária responsável pela destinação humana à vida em sociedade. Na
Antropologia ele a remete à disposição pragmática enquanto na Religião à
disposição técnica ou disposição para a animalidade.
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(que o levar a adotar um comportamento civilizado, mesmo que
ainda não moralmente bom (cf. Anth, AA 07: 323)), bem como
sua habilidade de "utilizar-se de outros seres humanos segun
do suas intenções" (07: 322). A meta de seu desenvolvimento
é a "prudência" (Pad, AA 09: 455. cf. também laG, AA 08: 19),
em função da qual o ser humano "se forma como cidadão" e
"aprende tanto a direcionar a sociedade civil para suas inten
ções quanto a posicionar-se nela" (Pad, AA 09: 455).
A "disposição moral" 2º9 diz respeito à capacidade de o
ser humano "agir em relação a si mesmo e aos demais segun
do o princípio da liberdade sob leis" (Anth, AA 07: 322) ou, nos
termos do escrito sobre a Religião, à "receptividade do respei
to pela lei moral como um motivo por si mesmo suficiente do
arbítrio", em razão da qual somos suscetíveis de "imputação"
(RGV, AA 06: 27). Ela se refere, portanto, à capacidade subjeti
va dos seres humanos de agir moralmente, segundo lhe ordena
sua razão prática pura. Compreendida como "receptividade do
respeito pela lei moral", a disposição moral não deve ser confun
dida com a própria lei moral (cf. 06: 27). Esta é uma distinção
importante a ser retida quando se trata de pensar uma resposta
à crítica de matriz hegeliana que sustenta haver incompatibilida
de entre a ideia de desenvolvimento moral e a validade a priori,
209 Kant oscila em relação ao substantivo alemão que nomeia o domínio da
razão pura prática, Moralitãt ou Sittlichkeit (traduzida usualmente para o por
tuguês simplesmente como "moralidade"). Na Mora/philosophie Collins ele
afirma: "Porque não temos nenhuma outra palavra para a Moralitãt usamos [a
palavra] Sittlichkeit [...], já que para isso não podemos usar virtude <Tugend>"
(V-Mo/Collins, AA 27: 300). Correspondentemente, Kant oscila também em
relação aos adjetivos daí derivados, moralisch ou sittlich. Assim, o que tradu
zimos para o português como "disposição moral" corresponde tanto à mora
lische Anlage (Anth, AA 07: 329) quanto à sittliche Anlage (RGV, AA 06: 20).
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universal e incondicional da lei mora 1 210 • A disposição moral deve
ser entendida como o "fundamento subjetivo para admitirmos
nas nossas máximas [...] a reverência" pela lei moral como moti
vo (06: 28). É esta disposição ou receptividade do respeito pela
lei moral que pode progredir na história, não a lei moral. Esta
última tem fundamentação a priori e sua validade independe de
quaisquer condicionamentos empíricos, dispensando a ideia de
desenvolvimento histórico.
Segundo Kant, a disposição moral é a que se desenvolve
"por último", seja no caso da formação moral dos indivíduos por
meio de processos pedagógicos (Pad, AA 09: 455), seja no caso
do desenvolvimento moral da espécie como um todo ao longo
do processo histórico (cf. laG, AA 08: 21). Esse é o sentido da ex
pressão, recorrente em diferentes momentos da obra kantiana,
que afirma que "mediante a arte e a ciência, somos cultivados
em alto grau. Somos civilizados até a saturação por toda sorte
de boas maneiras e decoro sociais. Mas ainda falta muito para já
nos considerarmos moralizados" (laG, AA 08: 26; comparar com
KrV A 748/B 776 e Pad, AA 09: 451).
Conforme veremos no último capítulo, Kant considera
que o desenvolvimento da disposição moral da espécie depen
de em certa medida do desenvolvimento das disposições téc
nica e pragmática. Por isso, ainda que a cultura e a civilização
não possam ser confundidas com a moralidade (e mesmo que
Kant insista que a habilidade na persecução de quaisquer fins,
o desenvolvimento das belas artes e da ciência, o decoro so
cial e a justiça pública no âmbito nacional e internacional não
Afinal, como vimos na seção anterior, o que se desenvolve ao longo da his
tória é a capacidade humana de fazer uso da razão, ou, nos termos do desen
volvimento da disposição moral, a capacidade subjetiva de tomar a lei moral
como motivo suficiente de determinação do arbítrio.
210
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sejam condições suficientes para o comportamento virtuoso
dos indivíduos) todo o progresso contido no desenvolvimento
das disposições técnica e pragmática tem de ser pensado como
"facilitador" ou "preparador" (e pode ser tomado como condi
ção necessária, embora jamais suficiente) do desenvolvimento
da disposição moral da humanidade.
Aquilo que explica porque as disposições voltadas ao
uso da razão necessitam ser desenvolvidas é o fato de a razão
ser uma faculdade ou capacidade natural que pressupõe a au
tonomia individual. Todo desenvolvimento das potencialidades
racionais alcançado por cada ser humano, ou por cada uma das
sucessivas gerações de seres humanos, tem de ser adquirido in
dividualmente, mediante processos educativos que pressupõe
o conceito de autonomia. Embora sejam disposições naturais
originárias da espécie humana, a cultura (ou habilidade), a civili
dade (ou prudência) e a disposição subjetiva para a moralidade
(ou virtude) não são qualidades inatas e têm de ser adquiridas
e novamente desenvolvidas desde o início por cada indivíduo.
Fossem tais disposições "inatas", diz Kant, "seriam também he
reditárias, o que a experiência contradiz" (MAM, AA 08: 110).
Esta necessidade de transmissão do legado cultural211 implica
que compreendamos a ideia kantiana de história como um pro
cesso autônomo de aprendizagem.
Antes de avançarmos na compreensão da noção de
aprendizado histórico pressuposta pela ideia de desenvolvimen
to das disposições humanas voltadas ao uso da razão, convém
tecer alguns comentários a respeito da distinção entre estas
últimas e as disposições humanas animais, partilhadas com os
demais seres naturais não racionais.
"Cultura" entendida em sentido lado, e não no sentido do resultado do
desenvolvimento da disposição técnica, cultivirung.

211
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9.1

As disposições naturais originárias ligadas à
destinação <Bestimmung> animal da espécie
humana

Na Antropologia de um ponto de vista pragmático Kant
define o "caráter" da espécie humana como o de um "animal
dotado da faculdade da razão" que "pode fazer de si mesmo
um animal racional'' (Anth, AA 07: 321) 212• Este "fazer de si mes
mo um animal racional" está condicionado ao desenvolvimen
to <Entwicklung> das três disposições originárias direcionadas
ao uso da razão mencionadas acima. Mas Kant entende que as
disposições direcionadas ao uso da razão não esgotam todas
as disposições naturais humanas, na medida em que os seres
humanos são também animais e partilham com estes uma sé
rie de disposições, chamadas de disposições animais ou físicas.
Enquanto animais dotados da faculdade da razão, os seres hu
manos estão destinados ao desenvolvimento <Entwickelung> de
suas disposições racionais, mas não estão menos destinados a
desdobrar <auswickeln> as disposições naturais ligadas ao que
há de animalidade no caráter de sua espécie213.
Numa clara indicação de seu débito para com a noção de perfectibilidade
rousseauniana, Kant afirma que o ser humano é dotado de "um caráter que ele
mesmo cria, na medida em que é capaz de se aperfeiçoar segundo os fins que
ele mesmo assume" (Anth, AA 07: 321).
213 H
á uma nota bastante interessante no Começo conjetural da espécie huma
na em que Kant apresenta alguns conflitos entre a "disposição moral" ou "ra
cional" dos seres humanos e sua "disposição física" ou "animal". Kant mencio
na a oposição entre a maturidade civil (idade em que o homem pode manter
uma família e é juridicamente responsável por seus atos, por volta dos 26, 27
anos) e a maturidade natural (idade em que é capaz de se reproduzir, segundo
ele, por volta dos 16, 17 anos); a oposição entre, de um lado, a longevidade e
maturidade de juízo exigidas para que o homem de ciência seja capaz de fazer
progredir o saber e, de outro, a brevidade da vida natural; e a oposição entre
a igualdade dos seres humanos no estado natural e a sua desigualdade no
estado civil (cf. MAM, AA 08: 116-118n). Alguns destes conflitos são retoma
dos na Antropologia (cf. Anth, AA 07: 425-426).
212
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Não é simples identificar no corpus kantiano quais seriam
as disposições animais dos seres humanos e Kant parece não ter
dispensado tanta atenção à destinação animal da humanidade
quanto a que dispensou à destinação racional ou mora 1 214• De saí
da, o que me parece possível estabelecer é que estas disposições
animais da espécie humana são aquelas partilhadas com os de
mais animais e/ou seres orgânicos não racionais (cf. laG, AA 08:
18-19). As disposições naturais de um organismo são partes orde
nadas segundo o fim, pois um ser vivo é um todo organizado215 •
Outro elemento que se pode sem hesitação estabelecer
diz respeito à possibilidade de "desdobramento" <Auswicklung>
completodasdisposiçõesanimaisemcadaindivíduoisoladamente.
Diferentemente das disposições originárias humanas voltadas ao
uso da razão, que apenas podem se "desenvolver" <entwickeln>
na espécie como um todo e ao longo de uma série indefinida
de gerações, as disposições animais podem ser "desdobradas"
<ausgewicke/t> individualmente por cada animal ao longo de sua
vida (cf. laG, AA 08: 18; Anth, AA 07: 324; Refl 1499 15: 781).
Vale notar que, em geral, Kant usa termos diferentes
para se referir ao processo pelo qual são realizadas as poten
cialidades inscritas nas disposições originárias que partilhamos
com os demais animais e naquelas voltadas ao uso da razão.
O processo de realização das primeiras é descrito pelo verbo ale
mão auswickeln (que, no presente contexto, traduzo pelo verbo
"desdobrar") e os seus resultados pelo substantivo Auswicklung

Sobre a noção de destinação, conferir nota 29 da seção 1.1.
Até que ponto partilhamos disposições naturais com outros seres da na
tureza depende, é claro, do grau de complexidade destes seres, já que é ra
zoável supor que partilhamos menos disposições com plantas e outros seres
orgânicos menos complexos do que com seres naturais mais complexamente
organizados, como aves e mamíferos.
214
215
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("desdobramento") (cf. laG, AA 08: 18; VvRM, AA 02: 434 e 435;
BBM, AA 08: 104). Ao passo que o processo de realização das dis
posições originárias voltadas ao uso da razão é descrito pelo ver
bo entwickeln ("desenvolver") e seus resultados pelo substantivo
Entwicklung ("desenvolvimento") (cf. laG, AA 08: 17, 19, 20, 22 e
26; KU, AA 05: 432 e 433; MAM, AA 08: 109, 111, 113 e 115).
Trata-se de uma diferença filológica aparentemente
216
sutil , mas que indica o traço distintivo mais importante que
aparta uma e outra ordem de disposições originárias. O fato de
as potencialidades inscritas nas disposições naturais originárias
que partilhamos com os demais animais poderem ser realizadas
pelos indivíduos isoladamente permite caracterizar o proces
so de sua realização como fechado e finito: cada ser humano é
capaz de desdobrar individualmente suas disposições animais,
sem que para tanto precise tomar parte nos resultados do de
senvolvimento cultural transmitido pedagogicamente de uma
geração a outra, necessário para a realização das potencialida
des inscritas nas disposições racionais humanas.
Diferentemente, o desenvolvimento das disposições vol
tadas ao uso da razão só se realiza gradualmente, num processo
que deve ser caracterizado como aberto e infinito. Este processo
transcende o tempo de vida de cada ser humano e só se rea
liza na medida em que os indivíduos se apropriam do legado
cultural acumulado pelas gerações anteriores e o transmitem a
indivíduos das gerações seguintes.

216
Nenhuma das traduções para o português Ideia de uma história univer
sal, por exemplo, permite notar esta diferença filológica e conceituai muito
claramente expressa por Kant ao longo das duas primeiras proposições do
opúsculo. Tanto entwickeln quanto auswickeln são traduzidos pelo verbo "de
senvolver".
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Com relação a quais seriam estas disposições partilha
das com outros animais não racionais, pode-se afirmar que elas
se referem às habilidades exigidas para a autoconservação indi
vidual. Na Pedagogia, Kant se refere à "educação física" (isto é, o
cultivo das disposições.físicas humanas) como aquela relativa ao
desenvolvimento do "que temos em comum com os animais, ou
seja, a manutenção <Verpflegung> [literalmente, cuidado com
a alimentação]" (Pad, AA 09: 455). De maneira semelhante, no
Começo conjetural Kant menciona o "instinto, esta voz de Deus
a que todos os animais obedecem", afirmando que ele "teve ini
cialmente de conduzir" o ser humano, concedendo-lhe "algu
mas coisas para a alimentação" e proibindo-lhe outras (MAM,
AA 08: 111, o último grifo é meu). Numa perspectiva não muito
distante, a Antropologia afirma que "a primeira destinação ffsica
do ser humano consiste no impulso que o leva à conservação
<Erhaltung> de sua espécie como espécie animal" (Anth, AA
07: 325). Neste último contexto, o termo "conservação" parece
referir-se não somente aos cuidados com a alimentação, mas
também aos cuidados com a reprodução da espécie e mesmo a
outros cuidados naturais necessários à conservação individual
(tal como a proteção contra predadores, por exemplo).
No mesmo sentido, o texto pré-crítico Sobre as dife
rentes raças de seres humanos (que trata exclusivamente da
destinação animal dos seres humanos) afirma que a "nature
za" teve o "cuidado" "de equipar sua criação [neste contexto,
a espécie humana] com provisões internas escondidas e aptas
a todas as circunstâncias futuras, com as quais esta se conserva
e se adéqua a toda variedade de clima ou solo" (VvRM, AA 02:
434). Ao lado do cuidado com a reprodução, a reflexão 1499 (re
digida provavelmente entre 1773 e 1777) menciona a destina
ção à dispersão pelo mundo: "a destinação da animalidade é a
332--
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reprodução e dispersão, porque ele [o ser humano] foi destina
do a todos os cantos do mundo" (Refl 1499, AA 15: 782).
Outra dificuldade relativa à compreensão do que Kant
tem em vista quando se refere às disposições originárias parti
lhadas pelos seres humanos com os demais animais diz respeito
à possível sobreposição entre o significado destas e o da "dis
posição técnica" da espécie humana (que, como vimos, é uma
segunda das três disposições originárias voltadas para o uso da
razão)217 • Segundo mostrei anteriormente, a "disposição técni
ca" é definida como aquela pela qual os seres humanos estão
destinados à conservação de si próprios e à reprodução da es
pécie. Ora, estes aspectos coincidem com aquelas característi
cas referidas acima como possíveis definidoras das disposições
originárias humanas partilhadas com os demais animais. Toda
via, alguns elementos mencionados na Antropologia permitem
distinguir as disposições originárias que partilhamos com os
demais seres da natureza e a "disposição técnica". Em primeiro
lugar, como se viu, embora "mecânica", a disposição técnica está
ligada à "consciência" (Anth, AA 07: 322). Além disso, segundo
Kant, "a caracterização do ser humano como um animal racio
nal" estaria já "contida" em sua estrutura corporal, uma vez que
"a natureza não o fez hábil para um modo de manejo das coi
sas, mas, indeterminadamente, para todos eles, portanto, para
o uso da razão, e com isso indicou a disposição técnica [...] de
sua espécie como a de um animal racional" (07: 323). Ou seja, a

Esta dificuldade torna-se ainda maior em razão de na Religião Kant no
mear de "disposição à animalidade" aquilo que na Antropologia é chamado
de "disposição técnica" (cf. RGV, AA 06: 26). Além disso, e em contraposi
ção ao que sustenta na Antropologia, como vimos acima, Kant afirma que a
disposição à animalidade é "meramente mecânica" e que para ela "não se
requer razão" (06: 26).
217
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disposição técnica, diferentemente das disposições meramente
animais, é uma disposição que já indica que o caráter do ser hu
mano é o de um animal que tem de ser fazer racional, na medi
da em que mesmo a sua conservação depende de uma escolha
livre de como manejar objetos e não é guiada de antemão pelo
instinto (como no caso dos demais animais, que têm em comum
apenas uma "disposição animal") 218•

9.2

O desenvolvimento das disposições naturais
originárias ligadas à destinação moral da
espécie humana: o progresso histórico como
um processo de aprendizagem

a) As disposições naturais originárias no contexto da Ideia de
uma história universal
Na Ideia de uma história universal as três disposições
voltadas ao uso da razão não são mencionadas em separado,
mas é possível identificá-las na terceira das nove proposições
que compõem o texto. A meu ver, a seguinte passagem conden
sa, em algumas linhas, todo o conteúdo a que se refere o desen
volvimento das disposições técnica, pragmática e moral:
O ser humano não deveria ser conduzido pelo ins
tinto, ou ser provido e ensinado pelo conhecimen
to inato; ele deveria, antes, tirar tudo de si mesmo.
218
Evidentemente, isso poderia indicar também o oposto. Quero dizer, pode
ria indicar não que o fato da disposição técnica estar ligada à consciência e ser
voltada ao uso da razão a distinga das disposições originárias que partilhamos
com os demais animais não racionais, mas, antes, o inverso, isto é, que os seres
vivos terrestres não humanos são providos de certo nível de racionalidade,
ou seja, que eles partilham conosco algumas das habilidades envolvidas na
disposição técnica.

334.._

PROGRESSO E MORAL. NA FIL.OSOFIA DA HISTÓRIA DE KANT

A obtenção dos meios de subsistência, de suas ves
timentas, a conquista da segurança externa e da de
fesa [...], todos os prazeres que podem tornar a vida
agradável, mesmo o seu discernimento <Einsicht> e
prudência e até a bondade de sua vontade tiveram
de ser inteiramente sua própria obra {laG, AA 08: 19,
grifos meus).
A necessidade de desenvolver a capacidade de obter
os "meios de subsistência" corresponde claramente à destina
ção ao desenvolvimento da disposição técnica, tal como de
finida na Antropologia (cf. Anth, AA 07: 322-323). Do mesmo
modo, vimos que, na Pedagogia, Kant qualifica a necessidade
de desenvolvimento da disposição pragmática como a neces
sidade de uma "formação <Bildung> com vistas à prudência"
(Pad, AA, 09: 455), o que parece corresponder à noção apresen
tada na passagem em destaque segundo a qual a humanidade
tem de produzir os "prazeres que podem tornar a vida agradável
[ ... assim como] seu discernimento <Einsicht> e prudência". Por
fim, à luz da relação intrínseca estabelecida na "Primeira Seção"
da Fundamentação da metafísica dos costumes entre o princípio
supremo da moral e a noção de boa vontade, não é difícil notar
que a necessidade de desenvolvimento da bondade da vontade
corresponde à destinação da humanidade ao desenvolvimento
de sua disposição moral.
Conforme já vimos mais de uma vez, na Segunda Propo
sição da Ideia de uma história universal, Kant estabelece aquela
distinção fundamental entre as disposições naturais originárias
partilhadas com os demais seres naturais e aquelas voltadas
para o uso da razão (cf. laG, AA 08: 18-19). Estas últimas apenas
podem ser desenvolvidas pela espécie como um todo, ao longo
de uma série indefinida de gerações. Para o meu propósito no
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momento, importa enfatizar que a razão disso reside na noção
de processo de aprendizagem associado à ideia de história.
O desenvolvimento das potencialidades racionais humanas, afir
ma Kant, exige "tentativas, exercícios e ensinamentos", e cada
geração tem de "transmitir" à geração subsequente as suas "lu
zes", isto é, aquilo que acumulou em termos de desenvolvimento
de suas disposições voltadas ao uso da razão {08: 19) 219 • Ou seja,
apenas por meio de um processo que se desenrola ao longo do
tempo a humanidade pode desenvolver completamente suas dis
posições naturais originárias próprias e alcançar a sua destinação.
Estabelecendo o vínculo entre a destinação dos seres humanos
enquanto seres dotados da faculdade da razão e a ideia de que
a possibilidade de se alcançar esta destinação depende de um
esforço pedagógico coletivo de transmissão cultural por parte da
espécie humana como um todo, Kant define o fim <Zweck> da
história humana como o desenvolvimento completo das disposi
ções naturais humanas voltadas ao uso da razão.
A partir da Ideia de uma história universal Kant formula
a hipótese filosófica de que a história humana tem de ser pen
sada como se apontasse para o desenvolvimento completo das
disposições técnica, pragmática e moral da humanidade. Esta
hipótese tem como condicionante a ideia de o desenvolvimento
dessas disposições exige "tentativas, exercícios e ensinamentos"
e depende de processos de transmissão cultural contínuos e
incertos. Da conjunção destes dois elementos resulta uma
219 "U
m ser humano precisa ter uma vida desmesuradamente longa a fim de
aprender a fazer uso pleno de todas as duas disposições naturais; ou, se a na
tureza concedeu-lhe um curto tempo de vida (como efetivamente aconteceu),
ela necessita de uma série talvez indefinida de gerações que transmitam umas
às outras as suas luzes para finalmente conduzir, em nossa espécie, o germe
da natureza àquele grau de desenvolvimento que é completamente adequado
ao seu propósito" (laG, AA 08: 19).
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imagem prognóstica daquilo que a história pode vir a ser se os
seres humanos, desenvolvendo suas disposições originárias,
preencherem esta condição e corresponderem à hipótese esbo
çada pelo filósofo.
Esta imagem, como vimos na última seção do capítulo
1, acaba por ter uma utilidade prático-moral: por meio da ideia
de que a destinação da espécie humana se realiza na história
ao longo de uma série indefinida de gerações que se educam
umas às outras, os seres humanos podem representar para si
mesmos o momento em que alcançarão sua "destinação aqui na
Terra" (laG, 08:30). Esta representação, segundo Kant, oferece
uma "perspectiva consoladora para o futuro", pois os homens
não precisam projetar "em outro mundo" a ideia "deste porvir
distante" (08: 30)220•
Veremos a seguir que artigo Começo conjetural da hu
manidade Kant apresenta uma imagem da história pregressa da
humanidade. Esta imagem também é formulada a partir da dou
trina das disposições naturais originárias e também pressupõe a
ideia de aprendizado histórico.
b) O Começo conjetural da história humana e o desenvolvimento
das disposições naturais originárias: história pregressa e
aprendizagem histórica
Kant descreve a sua narrativa conjetural concernente ao
início da história humana nos seguintes termos: "uma história
do primeiro desenvolvimento da liberdade a partir" das "dispo
sições originárias na natureza do ser humano" (MAM, AA 08:
"Este momento [da realização da destinação da espécie] precisa ser, ao
menos na ideia dos seres humanos, o objetivo de seus esforços, pois senão
as disposições naturais em grande parte teriam de ser vistas como inúteis e
destituídas de fim <zweck/os>, o que aboliria todos os princípios práticos"
(laG, AA 08: 19).
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109, grifo meu). O Começo conjetural retoma a distinção esta
belecida na Nona Proposição da Ideia de uma história universal
entre história empírica e história composta a partir de certo fio
condutor racional. Como vimos no capítulo 1, este fio condutor
racional diz respeito a certo modo de representação teleológica
da natureza (cf. laG, AA 08: 30 e seção 1.1.2). Sem pretender
que sua narrativa histórica conjetural se confunda com a histó
ria empírica, baseada em documentos e relatos, Kant formula
hipóteses que possam oferecer sentido ao percurso da humani
dade desde a saída de sua condição natural inicial, de completa
rudeza e animalidade (na qual as disposições racionais humanas
encontram-se no grau zero de seu desenvolvimento) até o esta
do presente de cultura e civilização221 • A história filosófica não é
uma história empírica, mas hipotético-conjetural.
Ainda assim, mesmo que se trate de uma história con
jetural, Kant não se priva de oferecer a base conceituai que a
justifica e confere-lhe plausibilidade, distinguindo-a de uma
mera narrativa ficcional. As conjeturas sobre o primeiro começo
da humanidade não é nem uma narrativa apenas baseada em
relatos, como pretendem ser as histórias empíricas, nem ape
nas baseada em conjeturas, como são os romances e fábulas.
O fundamento da história filosófica é a doutrina teleológica da
natureza, como sabemos (cf. MAM, AA 08: 109-110). A mesma
problemática também já fora mencionada na Ideia de uma his
tória universal, onde Kant afirma que o caráter teleológico da
221
A exemplo das hipóteses e conjeturas sobre a origem da desigualdade for
muladas por Rousseau em seu Segundo Discurso, texto referido nominalmente
no Começo conjetural e claramente fonte de inspiração kantiana, a história
conjetural de Kant não se apresenta como uma verdade histórica baseada em
relatos, mas como um conjunto de "conjeturas", "exercício da imaginação em
companhia da razão", "mas não sem um fio condutor que se liga à experiência
por meio da razão" (MAM, AA 08: 109-110; cf. também 08: 116).
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ideia de história pensada como fim da natureza permite afastar
a acusação de que ela consistiria em um "projeto [ ... ] absurdo"
que "somente pode resultar num romance" (laG, AA 08: 30).
O que confere plausibilidade à narrativa conjetural sobre
o início da história humana é o fato dela partir de um primeiro
começo que "não precisa ser inventado, mas pode ser extraído
da experiência se se pressupõe que em seu começo ela não era
nem melhor nem pior do que a encontramos agora" (MAM, AA
08: 109). Esse algo que não precisa ser inventado, que pode ser
extraído da experiência e servirá como ponto de partida da his
tória conjetural, não é outra coisa senão o conjunto das disposi
ções naturais humanas222•
As disposições naturais originárias da humanidade po
dem oferecer um ponto de partida seguro no qual se baseiam
as conjeturas sobre o começo da história humana porque o seu
desenvolvimento não é hereditário, mas algo que depende de
processos de aquisição e transmissão pedagógicos. Sendo as
sim, tanto no começo da história quanto hoje, o desenvolvi
mento das aptidões racionais humanas parte sempre do mesmo
Já sabemos, vale lembrar, que o fato das disposições naturais originárias
e a teleologia da natureza aí pressuposta servirem de ponto de partida para
a história conjetural kantiana não torna menos problemática a sua circunscri
ção epistemológica. Como vimos no capítulo 2, a representação teleológica
da natureza não encontra lugar no conhecimento da natureza tal qual fun
damentado pela Analítica Transcendental da Crítica da razão pura: a ideia
de conformidade a fins não é constitutiva do campo da experiência possível.
Apenas num registro hipotético o discurso filosófico sobre a história pode pre
tender legitimidade. Que Kant o chame de ideia - lembremos que para Kant
as ideias são representações cujo objeto transcende o campo da experiência
possível, mas que, apesar disso, têm um uso heurístico adequado como regu
ladoras do conhecimento empírico (cf. seção 1.2 e KrV, A 310-311/B 367-368 e
A 643-644/B 671-673) - ou de conjetural não é senão indício do escrúpulo
crítico de diferenciá-lo do conhecimento teórico da natureza, que resulta da
aplicação dos conceitos puros do entendimento aos dados da sensibilidade e
é dotado de certeza apodítica.
222
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ponto. Cada novo indivíduo que nasce é portador das mesmas
disposições originárias de seus antepassados, que portavam as
mesmas disposições que aqueles que os precederam e assim
sucessivamente, numa regressão que remonta até o primeiro
casal que hipoteticamente teria dado origem a toda humanida
de. Portanto, partindo da experiência presente que temos dos
seres humanos e suas disposições, se regredirmos hipotetica
mente até a humanidade no grau zero de seu desenvolvimento,
poderemos conjeturar sobre o curso inverso do processo, desde
o ponto zero até o aquele em que nos encontramos.
Kant defende a tese de que as disposições naturais hu
manas são invariáveis no tempo. É nesse sentido que ele afirma
que no começo da história a natureza humana "não era nem
pior nem melhor" do que revela hoje a experiência. O que ex
plica que hoje o ser humano seja mais cultivado e civilizado do
que no começo de sua história não é um progresso da razão223,
mas sim um maior grau de desenvolvimento das disposições
originárias voltadas ao seu uso, isto é, um maior grau de desen
volvimento da aptidão humana para fazer uso da razão. Tanto é
assim que Kant insiste em que cada nova geração "começa no
vamente do ABC e tem de transpor mais uma vez todo o percur
so que já foi trilhado" pelas anteriores, condição para que ela
"acrescente mais um palmo no progresso da cultura" (MAM, AA
08: 117, nota).
Conforme salientei na primeira seção do presente capítulo, para Kant o que
progride na história é o grau de desenvolvimento das disposições para o uso
da razão e não a própria razão. O erro da crítica de matriz hegeliana, que apon
ta uma incompatibilidade entre a fundamentação transcendental e apriorística
da razão prática e a ideia de progresso histórico, reside em não atentar a esta
diferença, atribuindo à própria noção de razão uma historicidade que bem
cabe ao sistema hegeliano, mas que é, ela sim, estranha ao sistema kantiano.
223
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Com claras pretensões retóricas, Kant usa o Antigo Tes
tamento como repertório de imagens para formular suas con
jeturas, referindo-se a ele como o "mapa" que orientará sua
"viagem prazerosa" realizada "nas asas da imaginação" (MAM,
AA 08: 109-110). Kant insiste que não considera que as Sagradas
Escrituras possam servir como documento histórico e ressalta
que é a razão quem oferece o terreno representado de maneira
imagética no texto bíblico (cf. 08: 110). Neste sentido, a história
de Adão e Eva é utilizada para representar o primeiro começo da
história humana, um estado inicial de completa rudeza, no qual
o casal humano primordial não teria ainda iniciado o processo
de desenvolvimento de suas disposições racionais224 •
Kant conjetura estarem desdobradas neste estado inicial
apenas as disposições naturais originárias que a humanidade
partilha com os demais animais. Ele propõe que imaginemos
tratar-se inicialmente de um "casal" em "idade adulta" (para
que a reprodução possa ter lugar), que este casal está situado
num lugar ou "jardim" assegurado contra o ataque de predado
res e provido de alimentos abundantes (para que, na ausência
do desenvolvimento da disposição técnica, possa ele se man
ter), que trata-se de apenas "um único" casal (para que, sem
o desenvolvimento da disposição pragmática e na ausência de
estado civil, não surja a guerra) (cf. MAM, AA 08: 110).
Neste estágio de ausência total de desenvolvimento cul
tural e civilizatório, os seres humanos, assim como os demais

Nas partes subsequentes do Começo conjetural, às quais não dedicarei
muita atenção, Kant usa a história de Caim e Abel para ilustrar o percurso que
a humanidade teria percorrido depois que os primeiros desenvolvimentos das
habilidades racionais levaram os seres humanos a sair do estado de natureza e
iniciar os primeiros desenvolvimentos do estado civil (cf. MAM, M 08: 118-120).

224

--341

BRUNO NADAI

animais, seriam conduzidos pelo "instinto" {MAM, AA 08: 111).
A história humana propriamente dita se iniciaria no momento
exato em que os seres humanos abandonam seu estado natural,
isto é, quando as disposições originárias não partilhadas com
os demais animais começam a ser desenvolvidas e "a razão se
fez notar" {08: 111). Este fazer notar-se da razão corresponde
às primeiras tentativas, conscientes ou não, por meio das quais
o ser humano, "animal dotado da faculdade da razão", come
ça a se fazer propriamente um "animal racional". Este processo
inicial teria compreendido quatro passos fundamentais, ao final
dos quais a humanidade teria consolidado o "abandono do seio
materno da natureza" (08: 114), isto é, abandonado o estado de
natureza. Os quatros passos são:
1) Ao notar que não precisa restringir sua alimentação
àquilo que o instinto lhe prescreve, o ser humano torna-se cons
ciente de que a razão lhe possibilita estender-se muito além dos
limites em que a natureza o confina (cf. MAM, AA 08: 111-112).
2) Ao perceber que por meio de sua imaginação, afas
tando dos sentidos o objeto do desejo, é possível prolongar e
aumentar o estímulo sexual, que nos animais é sempre passa
geiro, o ser humano torna-se consciente de que a razão pode
ter supremacia sobre os impulsos. Isto é, ele toma consciência
de que é capaz de escolher não apenas entre diferentes objetos
da inclinação, como no passo anterior, mas também de racional
mente estabelecer certa hierarquia entre estes diferentes obje
tos {cf. MAM, AA 08: 112-113)225•
É interessante notar que esse passo já anuncia a destinação moral da
humanidade. Comentando-o, Kant afirma que com ele se desenvolve no ser
humano certa "inclinação para, pelas boas maneiras (ocultando aquilo que
poderia causar desprezo), insuflar nos outros o respeito para conosco", "ver
dadeira base de toda sociabilidade" que "ofereceu [...] o primeiro indício da
225
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3) Ao dar-se conta de que a sua sobrevivência depen
de de seu trabalho, que sua vida é repleta de sacrifícios e de
que, ao final, o que lhe advém é a morte, o ser humano de
senvolve a capacidade racional de projetar no futuro uma exis
tência melhor. Isto é, o ser humano se torna consciente da sua
capacidade de gozar não meramente os momentos presentes
da vida, mas também de tornar presentes os momentos futuros
(cf. MAM, AA 08: 113-4)226•
4) Ao notar que pode usar todas as outras criaturas da
natureza como meio para a realização de seus fins, o ser hu
mano torna-se consciente, "ainda que apenas obscuramente",
de que é o verdadeiro ''fim da natureza" (MAM, AA 08: 114).
O fundamental nesse quarto passo, no entanto, reside em que
ele traz consigo a ideia de que se, por um lado, o ser humano
pode usar toda a natureza como meio para a realização de seus
fins, por outro, "ele não deve dirigir-se de tal modo a nenhum
ser humano, mas tem de considerá-lo como participante igual
nas dádivas da natureza" (08: 114). Com isso, os seres huma
nos se põem em "pé de igualdade com todos os seres racionais
[ ...] em relação à pretensão de ser seu próprio fim, de ser aceito
como tal por todos os outros e de não ser usado por ninguém
como simples meio para outros fins" (08: 114, comparar com
KU, AA 05: 430).
Ora, pretender "ser seu próprio fim" e "não ser usa
do por ninguém como simples meio para outros fins" é o que
formação do ser humano como uma criatura moral" (08: 113, grifo meu).
A respeito da relação entre esta inclinação, chamada por Kant de "decência"
<Sittsamkeit>, e a moralidade, cf. KrV A 748/ B 776.
226
Também esse passo anuncia a destinação moral da humanidade, pois a
capacidade de esperar por um futuro melhor "é o mais decisivo sinal da prer
rogativa humana de, em conformidade com sua destinação, preparar-se para
fins mais distantes" (08: 113, grifo meu).
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caracteriza a ideia de dignidade humana, peça central na filo
sofia moral de Kant. A ideia de dignidade humana está contida,
por exemplo, na seguinte formulação do imperativo categórico:
"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" (GMS, AA 04: 429).
Portanto, os quatro passos, em particular o último deles, termi
nam por trazer à consciência do ser humano a dimensão moral
inscrita (enquanto disposição) em sua racionalidade e expressa
nesta formulação do imperativo227 •
Vê-se, portanto, que Kant entende que a destinação mo
ral da humanidade se manifesta já nos primeiros desenvolvimen
tos das capacidades racionais humanas. Vimos mais acima que
esta destinação moral corresponde ao pleno desenvolvimento
da receptividade humana ao respeito pela lei moral como moti
vo suficiente de determinação do arbítrio. Mas é preciso notar
que Kant não compreende que esta receptividade ao respeito
pela lei moral estava plenamente desenvolvida desde o primeiro
Redigido dois anos depois da Ideia de uma história universal e quatro anos
antes da Crítica da faculdade do juízo, o Começo conjetural é o texto publicado
onde pela primeira vez Kant menciona certa diferenciação no conceito de fim
que culminará na disjunção entre fim último e fim terminal <Endzweck>, dis
tinção conceituai que orienta toda a reflexão sobre a história tal qual exposta
no §83 da terceira Crítica (cf. capítulo 2). A esse respeito, conferir WEYAND,
K. Kants Geschichtsphilosophie, p. 130-131. A meu ver, no entanto, o Começo
conjetural explicita de maneira mais clara a hermética formulação do §83 da
terceira Crítica: "Enquanto único ser na Terra que possui entendimento, por
conseguinte uma faculdade de voluntariamente colocar a si mesmo fins, ele é
corretamente denominado senhor da natureza e, se considerarmos esta como
um sistema teleológico, o último fim da natureza segundo a sua destinação;
mas sempre só sob a condição - isto é, na medida em que o compreenda e
queira - de conferir àquela e a si mesmo uma tal relação a fins que possa ser
suficientemente independente da própria natureza, por consequência possa
ser fim terminal <Endzweck>" (KU, AA 05: 430).
227
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começo da história humana. Enquanto "história da liberdade", a
história humana, afirma Kant, "começa pelo mal, pois ela é uma
obra do ser humano" (MAM, AA 08: 115). Isso porque "o primei
ro uso que [ele] teria feito de sua razão" foi presumivelmente
"um mau uso" (08: 123) e "as primeiras tentativas de alcançar
esta meta" (a destinação moral da espécie enquanto plena ca
pacidade subjetiva de determinação do arbítrio pela lei moral)
foram "errôneas e mal sucedidas" (08: 115).
Traduzido nos termos da filosofia moral transcendental,
isso quer dizer que no início de sua história, por mais que fos
sem capazes de reconhecer o mandamento moral como uma lei
objetiva prática (cujo discernimento <Einsicht> é dado de ma
neira mais ou menos clara a todo ser racional em geral228 ) os
São diversas as passagens em que Kant faz menção a um discernimento
moral ainda grosseiro e, portanto, menos claro, que se faria presente em épo
cas passadas. Já me referi àquela passagem da Ideia onde se lê que com os
primeiros passos que levarão a humanidade da rudeza à cultura se inicia um
processo que pode transformar suas "toscas disposições naturais para o dis
cernimento <Unterscheidung> moral" em "princípios práticos determinados"
(laG, AA 08: 21, grifo meu). Destaquei mais acima também que no quarto pas
so pelo qual a razão se fez notar na humanidade os seres humanos, "ainda que
apenas obscuramente", concebem que são o verdadeiro "fim da natureza" e
que têm o dever de tratar a todos os outros seres humanos sempre como
fins em si mesmos (MAM, AA 08: 114). Também na Crítica da faculdade do
juízo se encontra uma passagem semelhante: quando a "faculdade da razão
humana" começava a "germinar", diz Kant, os seres humanos já tinham uma
"representação, se bem que obscura, de algo para o que se sentiam impeli
dos" (KU, AA 05: 458; comparar com 05: 292). Como mostrei no capítulo 8, da
maneira como eu entendo, a própria busca kantiana pela formulação precisa
do princípio moral pode ser entendida nestes termos. Como insiste Kant, na
quela nota ao "Prefácio" da Crítica da razão prática analisada anteriormente,
o imperativo categórico não corresponde a nenhum princípio novo da mora
lidade que já não estivesse dado no conhecimento moral comum. Ele apenas
formula de maneira mais clara algo que era percebido de maneira obscura em
tempos menos esclarecidos. Esta nova formulação oferece aos seres humanos
um critério preciso para determinar a ação moral e "não deixa lugar ao erro"
(KpV, AA 05: 08; cf. também capítulo 8, seção 1).
228
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seres humanos eram presumivelmente menos capazes de sub
jetivamente tomar esta lei como motivo suficiente de determi
nação do arbítrio e, por isso, faziam ainda um mal uso de sua
liberdade prática.
Estas ponderações a respeito dos primeiros usos da razão
prática corroboram a minha tese (a ser desenvolvida no último
capítulo) de que Kant compreende que a capacidade humana de
tomar a lei moral como motivo suficiente de determinação do
arbítrio pode e vem sendo subjetivamente desenvolvida (tanto
pelo indivíduo quanto pela espécie) ao longo da história e que
há condições políticas e institucionais que facilitam e promovem
o exercício desta capacidade. Embora Kant sustente que todos
os seres humanos (em verdade, todos os seres racionais finitos)
sejam, desde sempre e em qualquer momento e lugar do tempo
histórico, capazes de determinar seu arbítrio segundo ordena o
princípio da moral, isso não é contraditório com a ideia de que
esta capacidade precisa ser desenvolvida.
A conclusão das conjeturas sobre a história pregressa
dos seres humanos é semelhante àquela da ideia de sua história
por vir. Pois, por mais que o Começo conjetural ensine que os
primeiros usos da razão foram malsucedidos, seu saldo (assim
como o da Ideia de uma história universal) é "proveitoso e útil
[ ...] para a instrução e melhoramento do ser humano" (MAM,
AA 08: 123). Segundo Kant, ao nos mostrar que "o curso das coi
sas humanas em seu todo [...] não se inicia com o bem e avan
ça para o mal, mas se desenvolve gradualmente do pior para o
melhor" (08: 123), estas conjecturas fazem ver que "a destina
ção da espécie [...] consiste em nada mais do que no progredir
para a perfeição" (08: 115). "Para tal progresso", conclui Kant,
"contribui cada um com sua parte, na medida de sua força, por
meio do chamado da natureza" (08: 123).
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Como mostrei acima, este progredir para perfeição
compreende antes de tudo um primeiro desenvolvimento das
disposições humanas voltadas ao uso da razão. Ao longo deste
processo de desenvolvimento, os seres humanos abandonam o
seu estado natural, caracterizado como um estado de comple
ta rudeza ou ausência de qualquer desenvolvimento cultural e
civilizatório. A humanidade passa então da "tutela da natureza
para o estado de liberdade" (MAM, AA 08: 115). Com isso ela in
gressa no estado "do trabalho e da discórdia, como prelúdio da
união em sociedade" (08: 118). Em seguida, conjetura Kant, te
ria surgido "a cultura e o começo da arte", mas, mais importante
ainda, teria surgido também "a instituição de alguma constitui
ção civil e justiça pública [ ...] e a vingança não era mais deixada
aos indivíduos, como no estado selvagem, mas a um poder legal
que unifica o todo, isto é, a uma forma de governo contra a qual
nenhum exercício da violência tinha lugar" (08: 119).
Antes de avançarmos na compreensão de como a ideia
de "um poder legal que unifica o todo" (isto é, a doutrina do
direito público de Kant) figura no interior da filosofia da histó
ria e de seu vínculo com a noção kantiana de desenvolvimento
das disposições originárias voltadas ao uso da razão, apresento
de maneira mais detida a concepção pedagógica kantiana e seu
vínculo com a filosofia da história.

e) A concepção pedagógica de Kant e a filosofia da história:
desenvolvimento das disposições e moralização
Segundo Kant, "o ser humano é a única criatura que
tem de ser educada" (Pãd, AA 09: 441). Isso porque "a espécie
humana" (diferentemente das diversas espécies de animais não
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dotadas da faculdade da razão229 ) "deve por si mesma, por meio
de seu próprio esforço, desenvolver <herausbringen> passo a
passo todas as disposições naturais da humanidade" {09: 441;
comparar com Anth, AA 07: 325). Afinal, este animal dotado da
faculdade da razão precisa se fazer um animal racional.
O vínculo entre a concepção pedagógica de Kant e sua fi
losofia da história2 30 é tornado explícito na Pedagogia, onde se
apresenta a ideia de que "cada geração, provida dos conhecimen
tos das anteriores, pode, sempre mais, trazer a educação a um ní
vel que desenvolve proporcionalmente e conforme a fins todas as
disposições naturais dos seres humanos, conduzindo assim toda a
espécie humana à sua destinação" (Pad, AA 09: 446).
Um bom método pedagógico, segundo Kant, deve ter
quatro finalidades. Ele tem de cuidar que os seres humanos se
jam "disciplinados", "cultivados" e "civilizados", mas tem tam
bém de voltar atenção para sua "moralização" {Pad, AA 09: 449).
A educação para a moralidade tem de levar os indivíduos a ad
quirir por si mesmos a "intenção <Gesinnung> de escolher tão
somente bons fins [ ...], aqueles que poderiam necessariamen
te ser aprovados por todos e que, ao mesmo tempo, poderiam
ser fins de todos" {09: 449-450)231• A primeira finalidade da
É curioso notar que na Antropologia, diferentemente de na Pedagogia,
Kant admite uma exceção a esta regra. Além dos seres humanos, também al
gumas espécies de aves "ensinam aos filhotes certos cantos e os propagam por
tradição, de modo que uma ave isolada [ ...] não cantaria quando adulta, mas
emitira apenas certo som inato do órgão" (Anth, AA 07: 323).
230
Entre os autores que destacam os vínculos entre a filosofia da história e
a concepção pedagógica de Kant, cf. BRANDT, R. Die Bestimmung des Mens
chen bei Kant, cap. 4.; LOUDEN, R. Kant's lmpure Ethics, cap. 2; KLEINGELD, P.
Fortschritt und Vernunft: zur Geschichtsphi/osphie Kants, cap. 9. Segundo meu
conhecimento, Kleingeld foi a primeira autora a destacar que a filosofia da
história tem de ser entendida como um processo de aprendizado histórico.
231
Não é difícil notar aqui ecos da primeira formulação do imperativo categó
rico, "age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer
229
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educação (o desenvolvimento da disciplina) pertence ao que
Kant chama de "educação física", ao passo que as três últimas
(o cultivo, a civilização e a moralização) correspondem aos
três momentos do que chama de "educação prática ou moral"
(cf. 09: 449,475 e 486). O paralelo entre a filosofia da história e a
pedagogia é,portanto, claro: tanto em uma quanto na outra tra
tam da condição do desenvolvimento das mesmas três ordens
de disposições originárias humanas.
Dito isso, voltemos atenção à questão da educação para
a moralidade. Evidentemente, em termos kantianos, a morali
zação do indivíduo depende de sua decisão livre e permanente
de resolutamente adotar máximas que possam valer universal
mente, isto é, de adotar máximas relativas a fins que poderiam
ser fins de todos. Ninguém pode ser compelido a adquirir a
intenção de adotar tais máximas. Uma coação à moralidade é
uma contradição em termos. Nesse sentido, o desenvolvimento
que ela se torne uma lei universal" (GMS, AA 04: 421), afinal, a educação moral
tem de levar os indivíduos a adquirir a intenção de adotar somente fins que
possam ser fins de todos, fins partilhados universalmente. Ainda assim, isso
não implica que desenvolver no pupilo sua disposição moral corresponda a
desenvolver uma habilidade quase esotérica para o teste de máximas. A esse
respeito Robert Louden comenta: "É crucial notar que no nível da moraliza
ção as várias formulações do imperativo categórico são elas mesmas partes
da disposição internalizada do agente verdadeiramente moralizado. O agen
te moralizado adquiriu uma profunda disposição interna de escolher apenas
bons fins, fins que são caracterizados, ao menos em parte, como aprovados
por todos. Em outros termos, os tipos de cálculos exóticos envolvendo a apli
cação do imperativo categórico a casos problemáticos, que se apresentam de
maneira proeminente em tantas discussões filosóficas do imperativo categó
rico, não são parte desta habilidade mental da pessoa. Ele ou ela foi educado
para escolher apenas fins que podem ser simultaneamente fins de todos, mas
esta escolha normalmente não envolve excogitações difíceis. Esta última tem
de se tornar um modo de pensar <Denkungsart> enraizado mais do que um
complicado procedimento de decisão a ser utilizado em momentos de dúvida"
(Kant's lmpure Ethics, p. 43).
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da disposição moral (ou moralização) não pode ser produzido
causalmente por meio de procedimentos pedagógicos. Ainda
assim, o desenvolvimento da disposição moral pressupõe a edu
cação como condíção preparatóría necessáría.
Segundo Kant, a educação moral
é baseada não na disciplina, mas em máximas. Tudo
se estraga se se quer fundá-la em exemplos, ameaças,
penas etc. [...]. Há que se cuidar aqui para que o pu
pilo aja bem por suas próprias máximas e não por há
bito, para que não meramente faça o bem, mas que o
faça porque isto é bom (Pad, AA 09: 475).

Daí que, no que toca a uma educação propriamente
moral, Kant defenda um método maiêutico232 que atribui ao
educador a tarefa de dialogicamente "trazer à alma" do pupilo
"o motivo moral puro", chamar sua atenção para a "dignidade"
da humanidade e, assim, despertar a "receptividade de um in
teresse moral puro" pela observância da lei (KpV, AA 05: 152).
Ou seja, de nada adianta ao professor forçar o aluno a agir de
maneira moral ou virtuosa impondo-lhe ameaças ou castigos.
Tal atitude poderia quanto muito levá-lo a agir conforme ao de
ver, mas nunca por dever. Pois é preciso que o aluno aja bem
por sua própria decisão, adotando, por sua decisão, máximas
que poderiam ser máximas de todos. Tampouco cabe ao profes
sor indicar exemplos de homens virtuosos e comportamentos
Na seção da Doutrina da virtude dedicada à "Didática ética" Kant afirma:
"se alguém quer perguntar alguma coisa à razão da outra pessoa, tal não pode
acontecer senão dialogicamente, quer dizer, de um modo tal que o professor
orienta mediante as questões o curso de pensamento do seu aprendiz, desen
volvendo nele a disposição para certos conceitos mediante a apresentação de
casos (o professor é a parteira dos pensamentos do aprendiz); o discípulo[...]
toma assim consciência da sua própria capacidade de pensar" (TL, AA 06: 478).
232
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tidos por moralmente motivados. Pois, como se pode ler na "Di
dática Ética" da "Doutrina do método" da Doutrina da virtude, o
"exemplo [...] não pode fundar nenhuma máxima de virtude", já
que esta "consiste precisamente na autonomia subjetiva da razão
prática de cada ser humano" (TL, AA 06: 480). Ainda assim, rea
firma a "Didática ética", "a virtude pode e tem de ser ensinada"
(06: 477).
Para esclarecer qual o sentido de uma educação para
a virtude, Kant conclui a referida seção da Doutrina da virtude
afirmando que "aquilo que tem de proporcionar ao professor a
medida certa de sua atividade educativa não é a comparação
com qualquer outro ser humano (tal como é), mas a compara
ção com a ideia de como ele deve ser (com a ideia de humanida
de), ou seja, a comparação com a lei" (TL, AA 06: 480). Coerente
com os pressupostos sistemáticos de sua filosofia moral (a sa
ber, com a ideia de que a moralidade do agente depende da sua
decisão de determinar-se a agir segundo máximas que possam
valer universalmente, o que radica na "autonomia subjetiva da
razão prática") Kant concebe que não cabe ao professor desen
volver a intenção moral de seu pupilo, mas sim oferecer as con
dições para que este desenvolva, por si mesmo, sua autonomia
subjetiva e sua capacidade de adotar máximas boas.
Kant acredita que os métodos pedagógicos de seu tempo
não são voltados para uma verdadeira educação moral e para o me
lhoramento do mundo (cf. Pad, AA09: 450-451; TP, AA08: 28 8 ). Tais
métodos baseiam-se usualmente no exercício da memória, na
educação por exemplos e na aplicação de castigos. Eles não têm
vista "ensinar as crianças a pensar", o que diz respeito a mos
trá-las "os princípios dos quais todas as ações decorrem" e do
que unicamente se pode esperar a formação de um verdadeiro
caráter bom e o desenvolvimento da autonomia necessária para
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o juízo moral (Pad, AA 09: 450). A educação usualmente pratica
da pelos pais e instituída pelos príncipes, destituída de um plano
pedagógico adequado e meramente mecânica, "carrega muitos
erros e faltas" e por isso é preciso formular uma "pedagogia [...]
judiciosa" capaz de "desenvolver a natureza humana para que
ela alcance sua destinação" (09: 447).
Numa tal pedagogia, formulada segundo um plano ade
quado, "as crianças devem ser educadas não de acordo com a
condição presente do gênero humano, mas de acordo com uma
possível condição melhor, isto é, a da ideia da humanidade e de
sua destinação completa" (Pad, AA 09: 447). Segundo Kant, o erro
de uma educação levada a cabo sem plano origina-se de que
os pais cuidam em geral apenas de que as crianças fi
quem bem no mundo, e os príncipes consideram seus
súditos apenas como instrumentos de suas intenções
[... ] Ambos não têm como fim terminal <Endzweck>
o melhor para o mundo <Weltbeste> e a perfeição
para a qual a humanidade tem as disposições e está
destinada (09: 448).

Ao lado das fortes críticas às práticas de ensino corren
tes, transparece na Pedagogia o entusiasmo de Kant por cer
tos institutos experimentais de educação que, a seus olhos,
dispunham-se a oferecer uma educação capaz de contemplar
o desenvolvimento das disposições originárias da humanidade
e levá-la a alcançar a sua destinação moral (cf. Pad, AA 09: 449).
Para Kant, o melhor exemplo dessa experimentação pedagógica
se encontra no Instituto Phi/anthropinum de Dessau233, fundado
em 1774 por Johann Bernhard Basedow com a concordância e
Para uma história completa do Instituto e das relações de Kant com seus pro
fessores, cf. VÓRLANDER, K. lmannue/ Kant. Der Mann und das Werk, p. 220-227.
233
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apoio dos príncipes da região. Este instituto de educação se pro
punha a pôr em prática ideias pedagógicas esboçadas no Emílio
de Rousseau, ideias que Kant subscreve em vários momentos de
sua obra (cf. Anth, AA 07: 326; MAM, AA 08: 116; V-Met/Herder,
AA 28: 144).
Já em um de seus cursos de filosofia moral, ministrados
provavelmente entre 1774 e 1777, o Mora/phi/osophie Collins,
Kant afirmava:
Até hoje nunca nenhum príncipe contribuiu para a
perfeição da humanidade [...], para o valor da hu
manidade, mas sempre apenas cuidaram do flo
rescimento de seus Estados, que para eles é a coi
sa principal [...] Podemos esperar algum dia [algo
melhor)? As instituições de educação de Basedow
constituem uma pequena, mas calorosa, esperança
(V-Mo/Collins, AA 27: 471).

E nas lições de antropologia Friedlander lê-se:
Os atuais institutos de Basedow são os primeiros que
surgiram segundo um plano perfeito [de educação].
Este é o maior fenômeno relativo ao melhoramento da
perfeição da humanidade que apareceu neste século,
por seu intermédio todas as outras escolas no mundo
receberão outra forma (V-Anth/Fried, AA 25: 722-723).

Dado o entusiasmo de Kant com tais experimentos edu
cacionais seria de esperar que ele apresentasse a necessidade de
constituição de instituições semelhantes em sua teoria política.
No entanto, na Doutrina do direito (obra em que mais se detém
sobre a organização racional ou ideal do Estado, os direitos do
soberano perante o povo e as instituições que aquele tem o de
ver de erigir) Kant não discute algo como o "dever do soberano
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de instituir escolas públicas". Ainda assim, na Pedagogia, ele é
claro a respeito da necessidade da instituição de tais escolas,
afirmando que os "institutos de educação" serão aqueles que
promoverão uma "educação pública perfeita", por unirem "a
instrução e a formação moral" {Pad, AA 09: 452).
Neste contexto, Kant compara os institutos de educação
às "casas de pobres" e aos "hospitais", comentando a respeito
da grande quantidade de dinheiro que se exige para mantê-los
{09: 452). Por sua vez, na Doutrina do direito, a criação de "im
postos públicos" para custear estas duas últimas instituições é
considerada um "direito" do soberano (RL, AA 06: 325-6; com
parar com 06: 367). Deste modo, me parece ser possível ampliar
o argumento da necessidade de criar impostos para custear os
hospitais e casas de pobres e encontrar algum apoio na teoria
política kantiana que justifique ser necessário financiar publica
mente os institutos de educação.
Kant manifesta-se claramente em favor da ideia de que
se instituam escolas experimentais baseadas em um método
pedagógico que ele mesmo delineia, mas que já encontrava
expressão institucional na escola fundada por Basedow. Como
vimos, nosso autor acredita que a partir de um plano perfei
to para a educação, traçado de acordo com a natureza huma
na, "cada geração, provida dos conhecimentos das anteriores,
pode sempre mais trazer a educação a um nível que desenvol
ve proporcionalmente e conforme a fins todas as disposições
naturais dos seres humanos, conduzindo assim toda a espécie
humana à sua destinação" (Pad, AA 09: 449-50). Sendo assim,
temos de reter duas coisas desta seção sobre a concepção pe
dagógica de Kant e sua relação com o desenvolvimento das
disposições originárias.
354.._

PROGRESSO E MORAL. NA FIL.OSOFIA DA HISTÓRIA DE KANT

Em primeiro lugar, é preciso notar o vínculo entre a
pedagogia e a filosofia da história. Aquela cuida do desenvol
vimento das disposições originárias humanas no plano dos indi
víduos, esta, a partir da ideia do desenvolvimento por vir destas
mesmas disposições, formula a hipótese do que se pode espe
rar para o futuro da espécie humana como um todo. E ambas
compreendem o desenvolvimento dessas disposições como um
processo de aprendizagem autônomo no qual cada geração edu
ca a seguinte, transmitindo-lhe o legado cultural e civilizatório
acumulado ao longo do tempo.
Em segundo lugar, há que se reter a ideia de que o esta
belecimento de um bom plano para a educação e a instituição
de escolas que o pratiquem permitem esperar uma boa forma
ção moral dos jovens e crianças e podem levar a humanidade
a, com o tempo, alcançar sua destinação moral. Kant critica os
príncipes de sua época por não atinarem com a necessidade da
instituição de institutos de ensino voltados para o desenvolvi
mento das disposições humanas. É esta necessidade que explica
o elogio entusiasmado ao Instituto de Dessau, compreendido
como um primeiro passo institucional dado no sentido de pro
mover pedagogicamente o desenvolvimento das disposições
moral dos seres humanos.
Retomarei a questão da educação moral no último ca
pítulo deste livro, quando buscarei mostrar algumas das razões
que levam Kant a considerar que o progresso político pode ser
tomado como preparador ou facilitador do progresso moral da
espécie. Desenvolvo a seguir o modo como Kant se apropria de
sua doutrina do direito público em sua filosofia da história.
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