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I. Introdução


Ao contrário daquilo que ouvimos e lemos com grande freqüência ainda hoje, a ética kantiana não é simplesmente um programa formalista ou purista em que o que concerne à história, biologia, psicologia, ou antropologia é irrelevante para o entendimento da moralidade humana. Antes, Kant sustenta explícita e repetidamente que, em sua visão, a ética (como a física e a lógica) apropriadamente consiste em duas partes: uma parte pura, não empírica, na qual a fundamentação de leis ou princípios a priori deve estar localizada. E a parte empírica ou impura que consiste nos “preceitos baseados na experiência”( Metafísica dos Costumes 217) cuja tarefa é examinar uma parte relevante da experiência (no caso da ética, a natureza humana e a cultura) a fim de aplicar corretamente os princípios a priori da teoria. Esta segunda parte da ética é referida por Kant de modos variados seja como “antropologia moral”(Metafísica dos Costumes 217),“antropologia prática”( Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Prefácio BA V, VI), “filosofia moral aplicada”( 29.1,1:599) e, algumas vezes, simplesmente “antropologia”(4:412, 27.1:244, 27.2,2:1398). Cito duas breves passagens onde Kant elabora a segunda parte da sua ética:
“A metafísica dos costumes ou metafísica pura é apenas a primeira parte da ética - a segunda parte da ética é a filosofia moral aplicada (philosophia moralis applicata), antropologia moral, à qual pertencem os princípios empíricos... A antropologia moral é a ética aplicada aos seres humanos (29.1, 1:599)

“A Física terá, portanto, sua parte empírica, mas também uma parte racional [pura]; e como a ética – embora aqui a parte empírica possa especificamente ser  chamada de antropologia prática. ... A ética requer a antropologia para a sua aplicação aos seres humanos ...”(Fundamentação da Metafísica dos Costumes 388, 412)


Para seguir a chamada “antropologia moral” de Kant de modo mais apurado, deve-se procurar não apenas seus trabalhos publicados em Ética, mas também suas preleções sobre antropologia, geografia, educação, as várias versões das suas preleções sobre filosofia moral, porções relevantes dos seus escritos de história e política, e mesmo os trabalhos em estética e religião. As porções relevantes precisam ser reexaminadas a partir da perspectiva declarada pelo próprio Kant da divisão da filosofia prática, e depois trazidas juntas em uma doutrina coerente. Cf. WILSON (1997, p. 98); Cf. MUNZEL (1999), LOUDEN (2000)

Além desse problema textual, existe o que pode ser chamado de um obstáculo cultural ou disciplinar para a apreciação da “antropologia moral” de Kant. Filósofos profissionais desde o tempo de Kant têm sido cada vez mais obsessivos em “manter a filosofia pura” quer dizer, ao diferenciar suas disciplinas de todas as outras devido ao seu vínculo com seus aspectos empíricos. Ironicamente, o próprio Kant foi parte especial neste movimento para purificar a filosofia, reivindicando que a metafísica “não é senão o inventário de tudo que possuímos através da razão pura, arrumado sistematicamente (...) e que sozinha propriamente constitui o que nós podemos chamar filosofia, no sentido restrito do termo”(Crítica da Razão Pura A XX, A 850 B 878). Entretanto, em seus momentos menos “missionários” esta não é absolutamente a sua visão. Em muitos lugares, Kant adere a uma concepção mais tradicional de filosofia, afirmando simplesmente: “toda filosofia é tanto o conhecimento da razão pura, ou o conhecimento obtido pela razão a partir de princípios empíricos. A primeira é chamada de filosofia pura, a segunda de filosofia empírica”( Crítica da Razão Pura A 840/B 868; Cf. Fundamentação 387-88). Particularmente quando nós examinamos o histórico do ensino de Kant na Universidade de Königsberg, vemos que o autor da Crítica da Razão Pura dedicou uma considerável porção da sua vida de ensino às disciplinas impuras tais como geografia, antropologia e pedagogia, e mesmo ocasionalmente palestras sobre fortificações militares e pirotecnia. 
Partindo destas considerações, nosso estudo pretende examinar como, a partir de Sobre a Pedagogia e de Metafísica dos Costumes, em sua porção chamada Doutrina da Virtude podemos chegar a uma compreensão deste complemento da ética pura, reconhecendo como a partir do estado de animalidade e pelo cultivo das suas faculdades pela educação, o homem pode tornar-se esclarecido, ou nas palavras de Kant na Doutrina da Virtude: “possa apossar-se de uma força e um vigor hercúleo a fim de superar as inclinações que engendram vícios, se a virtude há de buscar suas armas no arsenal da metafísica, que é um assunto especulativo, e que somente poucos homens sabem manejar”(376)
Para agir eticamente será necessário, portanto, aprender a manejar um assunto especulativo. Isto, em suma, é a aplicação da ética requisitando a educação.

 

II.  Algumas Considerações sobre a Educação vista por Kant

Na Metafísica dos Costumes Kant descreve a segunda parte da filosofia prática como: 
“a antropologia moral que conteria as condições do cumprimento das leis da primeira parte da filosofia moral na natureza humana, porém somente as condições subjetivas, sejam favoráveis sejam contrárias, a saber: a produção, a difusão e o enraizamento dos princípios morais (na educação nas escolas e na instrução popular), e com ensinamentos similares e preceitos baseados na experiência” (217). 

Esta descrição dos tipos de questões que a antropologia moral deve dirigir atribui à segunda parte da ética um pronunciado teor pedagógico, e sugere também que um bom lugar para se procurar detalhes a respeito da ética impura de Kant é nos seus escritos sobre educação.
	O maior trabalho de Kant sobre a educação é um conjunto de preleções intitulado Sobre a Pedagogia (Über Pädagogik) editado por um ex-estudante chamado Friedrich Theodor Rink inicialmente publicado em 1803, um ano antes da morte de Kant. Nessa época, Kant tem bem amadurecida a concepção de que a organização social da Alemanha está bastante longe dos ideais do Esclarecimento devido ao despotismo político e à falta, no sistema educacional do seu país, de princípios universais advindos de uma moralidade apriorística e que aplicados no processo educativo levassem os homens à liberdade e à felicidade.  É, portanto, inserido neste pensamento que Kant lança uma pergunta que até hoje nos faz pensar: “Como poderíamos tornar os homens felizes, se não os tornamos morais e sábios?”(451). Para que os homens se tornem morais e sábios, e, portanto, felizes, é preciso que sejam educados e sobre isto, escreveu Kant:
“Com a educação presente, o homem não atinge plenamente a finalidade da sua existência. Na verdade, quanta diversidade no modo de viver ocorre entre os homens! Entre eles não pode acontecer uma uniformidade de vida, a não ser que ajam segundo os mesmos princípios, e seria necessário que esses princípios se tornassem como que uma segunda natureza para eles. Podemos trabalhar num esboço de educação mais conveniente e deixar indicações aos pósteros, os quais poderão pô-las em prática pouco a pouco.”(445)

Poder-se-ia, de modo precipitado, apontar logo a crítica do universalismo intolerante dos filósofos da Aufklärung a esta passagem de Kant, mas podemos entendê-la dentro do seu ideal de cosmopolitismo e naquilo que ele próprio reconhece ter aprendido com Rousseau. O próprio Kant relata o impacto dos Discursos de Rousseau em seu espírito impregnado pelas Luzes: 
“colocava no conhecimento a honra da humanidade e menosprezava a plebe ignorante. Rousseau me abriu os olhos. Aquela superioridade que me cegava se esvaeceu; aprendo a honrar aos homens; e me consideraria mais inútil que o mais comum dos trabalhadores se não acreditasse que estas reflexões possam ter um valor para os demais, estabelecendo um direito para a humanidade” AK, 20, p.44. Apud José Rúbio Carracedo. Rousseau en Kant . Madrid, Tecnos: 1989, p. 350

Escrito sobre a inspiração de Rousseau, entre outras influências, Sobre a Pedagogia não é o único texto de Kant sobre educação. Também são relevantes as seções de Methodenlehre (Doutrina do Método) na segunda Crítica e na Metafísica dos Costumes, os dois pequenos ensaios sobre o Instituto Philanthropinum, e o recentemente divulgado, Nachricht. Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhallbenjahre von 1765-1766 - Anúncio do programa das suas preleções do semestre de verão de 1765-1766 (303-13) 
Kant, em um ponto, de fato declara que a pedagogia é “a contrapartida da metafísica dos costumes” (Metafísica dos Costumes 217), portanto, a teoria educacional de Kant é lida de um modo melhor como um capítulo dentro do seu projeto maior de ética aplicada, onde “aplicada” significa o estudo empírico da cultura e da natureza humana para se encontrar aquilo que auxilia e os obstáculos que existem para a espécie como um todo para levar a cabo os princípios morais a priori. 
Isso porque a moralidade para os seres humanos é, na visão de Kant, o resultado pretendido de um processo educacional extensivo já que “atrás da educação repousa o grande segredo da perfeição da raça humana” (444). A própria moralidade, ao menos no que concerne aos seres humanos, deste modo, pressupõe a educação. A moralidade não pode simplesmente ser um produto causal da educação, mas ela pressupõe a educação como uma pré-condição necessária uma vez que “por natureza o ser humano não é um ser moral em absoluto” (492). 
Kant, em outro texto, explica mais sobre este ponto dizendo que “a idéia da moralidade pertence a cultura” (Idéia...26). “Pertence” talvez seja muito forte aqui, porque a moralidade na visão de Kant não pode ser simplesmente o resultado causal de qualquer combinação de processos naturais tais como a educação ou a cultura. A moralidade “pertence” à cultura no sentido em que ela necessariamente pressupõe o desenvolvimento cultural e pode somente crescer a partir dele. Mas a moralidade não “pertence” à cultura no sentido em que, em um certo nível de cultura, alguém necessariamente “vê” a moralidade.
	Kant descreve os estágios e divisões da educação em uma variedade de modos diferentes e por vezes inconsistentes na sua Pädagogik. De início, Kant usa várias palavras diferentes para se referir a sua área de pesquisa. De longe seu termo favorito é “educação” (Erziehung). Ocasionalmente, no entanto, “pedagogia” (Pädagogik), “doutrina da educação” (Erziehungslehre) (455), e “arte da educação” (Erziehungskunst) (446-47) são todas usadas como substitutas. Todos os quatro termos são usados intercambiados, embora as três últimas ocasionalmente refiram-se mais à Teoria da Educação e a primeira refira-se mais ao próprio processo educativo. 
O primeiro estágio ou aspecto da educação é o cuidado (Wartung) (441) aqui também, uma variedade de termos intercambiáveis é empregada para se referir ao que é basicamente o mesmo processo: “manutenção” (Verpflegung) (441,456), “sustento/auxilio” (Unterhaltung) (441), “provisão” (Versorgung) (452). O cuidado lida com a criança puramente como uma parte da natureza e é relativo ao primeiro estágio da vida humana, quando alguém é uma criança (441). O cuidado, assim, sai dos parâmetros da educação quando esse termo é entendido do modo atual. Kant com isso quer dizer “o cuidado que têm os pais para que as crianças não façam qualquer uso prejudicial das suas forças” (441). O cuidado é uma parte da “Educação Física” oposta à “Educação Prática”, forma aquela parte da educação “que o ser humano tem em comum com os animais” (455). Uma vez que Kant abre as Preleções anunciando que o ser humano “é a única criatura que precisa ser educada” (441), existe mesmo um sentido no qual o cuidado também se coloca fora dos parâmetros da educação tal como o próprio Kant (ao menos às vezes) a constrói.
O segundo estágio da educação é a disciplina (Disziplin) ou treinamento (Zucht). Como o cuidado, a disciplina também é mais bem entendida como um estágio preliminar da própria educação “a disciplina ou treinamento transforma a animalidade em humanidade” (441). Mas “transformar” não significa “destruir” ou “erradicar”. Na realidade, disciplinar “significa procurar evitar que a animalidade cause danos à humanidade... a disciplina é, portanto, meramente o domar a selvageria” (449). Em um sentido mais amplo, essa tarefa disciplinadora da educação é compartilhada com o que Kant em outro lugar chama de “cultura negativa” – “o libertar da vontade do despotismo dos desejos” (Crítica do Juízo 433). A disciplina é meramente a parte “negativa” da educação e da culturalização no sentido em que seu primeiro emprego é “evitar que maus hábitos (Unarten)” sejam desenvolvidos como opostos à formação de um modo de pensar (Denkungsart) (480). O treinamento também é “meramente negativo, o que é o mesmo que dizer, que ele é a ação pela qual a tendência à selvageria do ser humano é retirada” (442).
	A disciplina por seu turno prepara o caminho para a parte positiva da educação que é a formação (Bildung) ou a cultura (Kultur). Este modo de se referir à disciplina e à cultura como negativa e positiva é uma distinção que ocorre em todos os lugares nos escritos de Kant. Por exemplo, na Crítica da Razão Pura ele afirma:
“A compulsão pela qual a tendência constante para desobedecer certas regras é reprimida e finalmente extirpada é chamada de disciplina. Ela é distinta da cultura, que deve dar meramente um tipo de habilidade, sem cancelar qualquer outra habilidade já presente. Para a formação (Bildung) de um talento, o qual já possui em si próprio o impulso para se manifestar, a disciplina oferecerá, portanto, uma contribuição negativa: a cultura e a doutrina (Doktrin) uma contribuição positiva” (A 709/B 737 – A 710/B738).

	Os dois termos gerais “Bildung” e “Kultur” são usados como sinônimos por Kant, e incluem dentro deles uma variedade de processos mais específicos tais como a instrução (Unterweisung) (441), o ensino (Belehrung) (449) e a orientação (Anführung) (452). É também importante lembrar que “cultura”, como os outros estágios da educação, é freqüentemente utilizado por Kant num duplo sentido: às vezes esse termo se refere à formação geral da humanidade para além da animalidade na raça humana como um todo. Às vezes, esse termo se refere a processos educacionais mais específicos dirigidos a grupos particulares assim como a indivíduos. 
	Cultura “é a obtenção de habilidades (Geschicklichkeit)” (449). Pessoas possuem habilidades quando elas podem alcançar com sucesso todos os seus fins escolhidos (sejam eles quais forem) – ou seja, elas possuem habilidades simplesmente quando são bons em raciocínios instrumentais (Cf. 455). Habilitação “é a possessão de uma faculdade que é suficiente para o fim que seja. Assim, a habilidade não determina em absoluto os fins”  (450). Ou, como escreve Kant na Crítica do Juízo: “A produção em um ser racional de uma aptidão para quaisquer fins em geral de sua própria escolha (conseqüentemente de sua liberdade) é cultura” (431). Para que se obtenha habilidade, a cultura forma tanto a natureza (469) quanto a mente (464) dentro dos seres humanos de modo que eles não são mais “incipientes”(444). “Aquele que não tem cultura é um rudimentar” (444)
Kant freqüentemente faz uma distinção adicional entre a cultura geral e “um certo tipo de cultura, que é chamada de civilização” (450). A civilização (esta específica forma de cultura) objetiva não apenas a habilitação, mas também a prudência (Klugheit) e assim, representa um estágio mais alto de desenvolvimento. “Toda a prudência pressupõe habilidade. A prudência é a faculdade de alguém usar suas habilidades de um modo socialmente efetivo para alcançar seus objetivos (455). A pessoa hábil é, também, eficaz no alcance de seus objetivos, entretanto, falta-lhe os tipos especiais de habilidades de interação que é a “peculiaridade” da pessoa prudente. Quase todas as palavras e ênfases correspondentes acerca das relações humanas são repetidas mais tarde nas preleções: “Como diz respeito à prudência mundial (Weltklugheit), ela consiste na arte de usar nossas habilidades em um modo social efetivo, isto é,  de como os seres humanos podem ser usados para o propósito de alguém” (486). Esta ênfase em falar do uso de outros seres humanos para alcançar o objetivo de alguém conecta, por sua vez, a prudência com (pelo menos) as definições de Kant de “pragmático”.  
Uma das três tarefas da educação prática, Kant nos informa em Sobre a Pedagogia, é a “formação pragmática relativa à prudência” (455).  Ao final da Antropologia, Kant afirma que um fato que distingue os seres humanos dos outros habitantes da terra é a sua capacidade “de ser pragmático (usar as habilidades de outros seres humanos para seu próprio fim)” (322). A pessoa prudente, civilizada, portanto, possui certas elegâncias sociais (elegâncias que claramente possuem seu lado manipulador) que a pessoa meramente hábil não possui.  Os pré-requisitos de uma pessoa civilizada são “boas maneiras, bom comportamento, e uma certa prudência pela qual alguém é capaz de usar todos os seres humanos para o próprio propósito final de alguém” (450).
Kant freqüentemente usa “civilização” como parte de um trio (e, às vezes, de um quarteto, quando a disciplina é acrescentada) de estágios necessários para o desenvolvimento humano. Também ao final da Antropologia, ele afirma:
“O resumo da antropologia pragmática com referência ao destino do ser humano e as características da sua educação é o seguinte: o ser humano é destinado através da sua razão a estar em sociedade com outros seres humanos e se cultivar, civilizar-se e moralizar-se nessa sociedade através  das artes e das ciências.” (324)

A civilização implica o último estágio da educação que é a moralização. A moralização kantiana não pode ser uma simples adição da cultura e da civilização – ela envolve, mais que isso, algum tipo de passagem para o reino da liberdade, uma passagem que, entretanto, pressupõe os passos preparatórios da cultura e da civilização. Sua visão é a de que a humanidade está distante um longo caminho ainda do estágio final da moralização. Em Pädagogik ele escreve: “nós vivemos em um tempo de treinamento disciplinar, cultura e civilização, mas de modo algum em um tempo de moralização (451). 
 Mas qual então é o grande fim da moralização? Em que isso consiste? Como devemos alcançá-la? Por que a humanidade não está ainda moralizada? Ao sumarizar este quarto e último estágio do desenvolvimento humano em Pädagogik, Kant escreve: “Deve-se prestar atenção à moralização. O ser humano não deveria meramente ser habilitado para toda sorte de fins, mas deveria também adquirir a disposição de somente escolher fins bons. Fins bons são aqueles que são necessariamente aprovados por todos e que podem ser simultaneamente os fins de todos” (450).
Esta passagem contém três idéias cruciais: 
(1) Deve-se adquirir uma certa disposição (Gesinnung) para que se seja moralizado. Uma disposição moral, para Kant, é parte da estrutura profunda da personalidade de um agente moral e como tal deve conter sua orientação fundamental face à vida. Uma disposição distingue-se de um hábito primeiramente no sentido de que ela deve envolver a deliberação consciente, racional, acerca das máximas de alguém e não ser meramente um inconsciente reflexo do comportamento. 
(2) A disposição que se exige é aquela que escolhe “somente os fins bons”. A ênfase nos fins (Zwecke) aponta aqui mais para as últimas formulações do imperativo categórico do que as primeiras, por exemplo, o reino dos fins (Reich der Zweck) e o fim em si mesmo (Zweck an sich selbst) (Fundamentação 433-35, 427-29). As descrições de Kant do conteúdo desses fins (“somente fins bons”) são demasiadamente breves, porém elas de fato servem para indicar que a moralização necessariamente envolve não meramente a estrutura formal de uma máxima, mas, também, o conteúdo da vontade de alguém.
(3) Fins bons são definidos como “aqueles que são necessariamente aprovados por todos e que podem ser simultaneamente os bens de todos”. Aqui a famosa exigência kantiana da universalização é invocada (Fundamentação 420-21). Contudo, é crucial notar que no estágio da moralização as várias fórmulas do imperativo categórico são, elas próprias, parte de uma disposição internalizada do agente verdadeiramente moralizado. O agente moralizado adquire uma disposição muito enraizada para escolher somente os fins bons, fins que são caracterizados, ao menos em parte, como sendo aprovados por todos. Em outras palavras, os tipos de cálculos exóticos envolvendo a aplicação do imperativo categórico aos conflitos que aparecem de modo proeminente em tantas discussões filosóficas do imperativo categórico de Kant não é uma parte do aparelho mental dessa pessoa. Tal pessoa foi educada para escolher somente os fins que podem ser os fins simultâneos de todos, mas esse escolher normalmente não envolve cogitações difíceis. O assim escolher deve tornar-se um modo de pensar arraigado, inerente, muito mais do que um processo de decisão complicado que deve ser utilizado em tempos de dúvidas. Isso porque, para Kant, a cultura moral “deve ser baseada em máximas, não em disciplina. A disciplina evita os maus hábitos, as máximas formam o modo de pensar (Dekungsart). Deve-se cuidar para que a criança acostume-se a agir de acordo com máximas e não de acordo com certos motivos” (480). 
A educação prática, no seu sentido amplo, possui três partes: “1) a formação mecânico-escolástica em relação à habilitação...2) a formação pragmática concernindo à prudência...3) a formação moral que concerne à ética” (455). Essas três partes da educação prática “mapeiam” os três estágios – cultura, civilização e moralização – dentro da história humana (Cf. Antropologia 324) assim como “mapeiam” os três tipos de imperativos – técnico, pragmático e moral – analisados na Fundamentação e em outros textos. Mas a teleologia interna dessas três partes inter-relacionadas injeta uma forte dimensão normativa a cada uma. Todas as partes da educação visam basicamente a moralização, mesmo que os participantes individuais agindo em um nível pré-moral de cultura e civilização estejam freqüentemente desapercebidos deste objetivo maior. O plano da natureza é “a perfeição do ser humano através da cultura progressiva” (Antropologia 322) e na maior parte do tempo nós somos participantes inconscientes desse plano.
Tal perfeição do ser humano, em Kant, implica a formação do caráter. O primeiro esforço da cultura moral deve ser lançar os fundamentos do caráter. Para Kant, o caráter consiste no hábito de agir segundo certas máximas. Estas são, em princípio, as da escola e, mais tarde, as da humanidade. Em Sobre a Pedagogia Kant mostra que desde o início a criança obedece a leis. Então, quando se quer formar o caráter das crianças, urge mostrar-lhes em todas as coisas um certo plano, certas leis, as quais devem seguir fielmente. Assim, por exemplo, se lhes é estabelecida hora para dormir, para trabalhar, para brincar, tais horários não devem ser dilatados ou abreviados. Isto tudo porque Kant acredita na educação moral como fomentadora da confiabilidade entre os homens. Para ele, “os homens que não se propuseram certas regras não podem inspirar confiança; não se sabe como se comportar com eles, e não se pode saber ao certo se  tem vez com eles”(481).
Kant constata que os professores sempre dizem que as coisas devem ser apresentadas às crianças de tal modo que as cumpram por inclinação, o que, para ele, pode  ser bom em muitos casos. Entretanto, ele adverte: muitas coisas devem ser-lhes prescritas como dever. Para seu projeto de educação moral, isso lhes será utilíssimo, a seguir, por toda a vida. Kant está certo, entretanto que o entendimento pleno do estudante sobre o agir por dever somente será possível com o passar dos anos e, assim, sua obediência, a cada dia,  será ainda mais perfeita
Para formar um bom caráter, é preciso antes domar as paixões. No que toca às inclinações, os homens não as devem deixar  tornarem-se paixões, antes devem aprender a privar-se um pouco quando algo lhes é negado. Para  aprender a se privar de alguma coisa é necessário coragem e uma certa inclinação. É preciso acostumar-se às recusas e à resistência”. Mas não é só com abstinências que se forma um caráter. Kant assegura que este é formado também na sociabilidade. Diz que o educando deve manter com os outros relações de amizade, e não viver sempre isoladamente uma vez que somente um coração contente é capaz de encontrar prazer no bem (485). E qual a etapa suprema da moralização?
 “A etapa suprema é a consolidação do caráter. Consiste na resolução firme de querer fazer algo e colocá-lo realmente em prática. (...). Se, por exemplo, prometi algo a alguém, devo manter minha promessa, mesmo que isso acarrete algum dano. Porque um homem que toma uma decisão e não a cumpre, não pode ter confiança em si mesmo” (487)

Esta mesma ênfase dupla em transformar o modo de pensar e  fundar solidamente o caráter de alguém está presente tanto em passagens de A Religião Nos Limites da Simples Razão quanto de Sobre a Pedagogia. Assim, esse emprego do conceito de “formação moral” não é “metafórico” mas direto e claro: Kant acredita que há um tipo de educação que pode ultrapassar as causas naturais e as circunstâncias temporais e “chegar ao fundo” – isto é, ao modo do agente pensar e ao seu caráter moral. A educação moral é bem sucedida à medida que alcança esse objetivo. 
Kant busca um método educativo que pudesse atingir esses objetivos. O que é necessário é um método de educação prática que produza um “genuíno efeito moral no coração” (Crítica da Razão Prática 157). Nos dois pequenos ensaios sobre o Instituto Philanthropinum, Kant apresenta seu aval a uma experiência audaciosa em educação na qual, acredita ele, “estabelece-se de um modo radicalmente novo de acordo com o método genuíno”. Um tal método não deve (como Kant acredita ser o caso com todos os demais institutos educacionais) “trabalhar contra a natureza”. Ao invés disso, o método deve ser “sabiamente retirado da própria natureza e não copiado sem originalidade de um velho hábito e de épocas quando não houve experimentos”. Então, “o bem ao qual a natureza propiciou a predisposição pode ser extraída dos seres humanos”, e “nós, criaturas animais, seremos tornados seres humanos” através da educação apropriada (Pedagogia 443). Se esse método educacional revolucionário fosse adotado “num período curto nós veríamos seres humanos muito diferentes ao nosso redor”.


	
III. Sobre uma “Didática Ética”


Embora Sobre a Pedagogia enfoque fortes traços morais, de modo surpreendente, pouco espaço é dedicado às mais mundanas questões de educação moral. Como devem as crianças e os adolescentes aprender sobre ética? Quais métodos os pais e professores devem empregar ao tentar ensinar ética? Quais são os objetivos próprios da educação moral? Certamente, esses aspectos são tratados nos escritos educacionais de Kant, mas eles são tratados de forma episódica, e tendem a ser “espremidos” entre temas mais ambiciosos como a esperanças da Aufklärung acerca da perfeição gradual da espécie humana através da cultura e da educação e discussões acerca dos estágios preparatórios, etc.
Uma boa fonte kantiana de informação para essas questões de educação moral, uma fonte que de fato acrescenta muito à sua teoria educacional como um todo, pode ser encontrada nas seções do Methodenlehre (Doutrina do Método) da Crítica da Razão Prática e da Metafísica dos Costumes. Considerações arquitetônicas assim como práticas acadêmicas do seu tempo levaram Kant a dividir suas três críticas em Elementarlehre (Doutrina dos Elementos) e Methodenlehre (Doutrina do Método), e a segunda metade da Metafísica dos Costumes (Doutrina da Virtude) é dividida de modo semelhante. Várias das preleções de Lógica estão também divididas em Doutrina Geral dos Elementos e Doutrina geral do Método.
Na Crítica da Razão Prática, Kant escreve que por “Doutrina do Método é entendido o caminho pelo qual se pode assegurar entrada na mente humana das leis da razão prática, influenciar nas máximas da mesma; isto é, como se pode também tornar a razão objetivamente prática em subjetivamente prática” (151). Essa ênfase em encontrar uma entrada na mente humana para as leis da razão prática e em tornar a razão objetivamente prática em subjetivamente prática (subjetivamente prática, isto é, para seres humanos) ressalta o projeto fundamental da antropologia moral de Kant: como podemos tornar a moralidade eficaz na vida humana? Um modo específico no qual a razão objetivamente prática deve ser tornada subjetivamente prática para seres humanos (particularmente seres humanos cujas capacidades cognitivas não estão ainda completamente desenvolvidas) é procurando através de “biografias de tempos antigos e modernos com o propósito de ter exemplos em mãos dos deveres que eles formulam” (Crítica da Razão Prática 154). Parte do objetivo aqui é encontrar uma representação tangível da ética pura, algo que possa ser visto e sentido. De modo semelhante, na primeira seção da “Doutrina do Método” em Metafísica dos Costumes, Kant escreve:
“Os meios experimentais (técnicos) para a formação da virtude é o bom exemplo do próprio professor (sua conduta exemplar) e o exemplo preventivo de outras pessoas, porque a imitação, para o ser humano ainda não formado, é a primeira determinação da vontade para aceitar máximas que ele subseqüentemente elabora para ele próprio.”(Metafísica dos Costumes 479)

O ser humano ainda não formado ou educado necessita de uma manifestação física da virtude com a qual ele possa identificar-se e com ela aprender. Finalmente, o estudante precisa deixar-se levar por esta linha condutora (Crítica da Razão Prática 152; Cf. Pedagogia 461). O objetivo, a longo prazo, Kant adverte o estudante, é compreender que “a norma e a instrução repousam somente na sua razão”. Isso equivale a dizer que aquilo que você precisa não é aprender estas regras para a sua conduta a partir da experiência ou ser ensinado por outros seres humanos. Sua própria razão lhe ensina aquilo que você tem que fazer e diretamente comanda você a o fazer”(Metafísica dos Costumes 481). Mas para os jovens isso ainda não é possível. 
As subdivisões dos métodos para ensinar ética não são nem inteiramente originais nem inteiramente consistentes. Além disso, ele parece recomendar o mesmo Lehrart (método de ensino) tanto para a ética quanto para a lógica. (Na sua visão, somente pode haver uma doutrina formal do método, mas deve-se aplicá-la a diferentes matérias). E, ainda mais, muitas das anotações específicas que ele faz sobre as subdivisões no seu conjunto ético são instrutivas. Se a doutrina da virtude deve ser apresentada como uma Wissenchaft, ela deve também ser sistemática (Metafísica dos Costumes 478), e para isso ocorrer deve-se escolher entre as duas seguintes opções de ensino:“a apresentação pode tanto ser tanto acroamática (do grego akroamai, “ouvir”) quando todos, exceto o professor, são meros ouvintes, ou erotemática (do grego eromai, “perguntar”) onde o professor pergunta a seus alunos aquilo que lhes quer ensinar” (478).
O método erotemático é, por sua vez, subdividido no “modo dialógico de ensino” e no “modo catequético de ensino”. No modo dialógico, o professor questiona a razão do estudante, e no modo catequético, o professor meramente questiona a memória do estudante” (Metafísica dos Costumes 478). Os métodos catequéticos e dialógicos também são freqüentemente discutidos em várias  preleções de lógica mas eles têm um emprego especial em ética. O método catequético envolve mero “trabalho de memória” no qual o estudante recita pensamentos que não são ainda os seus próprios, mas com o método dialógico ou o modo Socrático de ensinar, o professor e o estudante, alternam perguntas e respostas entre si. De um modo alternativo, com o método socrático “o estudante questiona o professor (que de fato ainda é um estudante)” 
Porque o método dialógico pressupõe maturidade maior por parte do estudante, o professor necessariamente o emprega preferencialmente após o método catequético. No entanto, em ética, o método dialógico pode ser usado bastante cedo, e na “Doutrina do Método” da segunda Crítica Kant descreve um caso que é posto para um “garoto de dez anos de idade” para se ver se ele chega ao julgamento apropriado sem que seja instruído por seu professor (Crítica da Razão Prática 155). Ainda assim, “o primeiro e mais essencial instrumento de ensino da “Doutrina da Virtude” para o aluno ainda incipiente é um catecismo moral”(Metafísica dos Costumes 478). O emprego inicial de uma educação moral apropriada é lançar os fundamentos com “um catecismo puramente moral” (Crítica da Razão Prática 154) – isto é, um catecismo não alterado pelo ensino religioso (Metafísica dos Costumes 478, Cf. Ped 495). Em Sobre a Pedagogia, Kant revela seu inconformismo com o fato de que nas escolas “algo que está quase universalmente faltando, algo que promoveria grandemente a formação e educação das crianças, a saber, um catecismo do que é direito” (490). O professor sozinho faz as perguntas nesse estágio da instrução, e as perguntas devem ser endereçadas apenas à memória dos alunos, mais que ao raciocínio. O catecismo moral “deve conter casos que seriam populares, que ocorrem na vida comum, e que naturalmente sempre fizesse perguntas se algo é certo ou não” (Ped 490). Também deve “ser executado através de todos as subdivisões da virtude do vício” e “levantar algumas questões  casuísticas na análise de cada dever” (Metafísica dos Costumes 483). Tomadas juntas, essas duas últimas exigências implicam que um catecismo moral maduro (que o próprio Kant não fornece) constituiria uma educação moral extensiva.
Finalmente temos a “didática ética” que é o termo amplo que Kant usa para os métodos de ensino acroamático, erotemático, catequético e dialógico. Todos esses métodos são exercícios na teoria, isto é, métodos que os professores podem empregar ao ensinar ética aos estudantes. A “contrapartida prática” desses exercícios na teoria é o Ascetismo, que no sentido kantiano difere do ascetismo monacal porque com ele  “é ensinado não apenas o conceito de virtude, mas também como colocar em prática e cultivar a capacidade para a virtude” (Metafísica dos Costumes 412). 

IV.Conclusão: Pode-se ensinar a virtude?

Para Kant, virtude significa fortaleza moral da vontade. Ela é a fortaleza moral da vontade de um homem no cumprimento do seu dever, que é uma coerção moral de sua própria razão legisladora na medida em que esta se constitui a si mesma como poder executivo da lei. Ela mesma não é um dever, ou bem possuí-la não é um dever, mas, ela manda e acompanha seu mandato com uma coerção moral (possível segundo as leis da liberdade interna). Para o homem, no entanto, posto que a coerção deve ser irresistível, se requer uma fortaleza cujo grau somente podemos apreciar pela magnitude dos obstáculos que o homem gera em si mesmo mediante suas inclinações. Assim, pois, “os vícios incubados nas intenções contrárias à lei são os monstros que o homem tem que combater”. Daí que a fortaleza moral, entendida como valor, constitua, nas palavras de Kant, também a suprema honra guerreira do homem e a única verdadeira. Também se chama a verdadeira sabedoria, isto é, sabedoria prática, porque faz seu o fim último da existência do homem na Terra. Somente possuindo-a o homem é livre, saudável, próspero, e, de acordo com Kant, “não pode sofrer perdas pelo azar ou pelo destino, porque possui a si mesmo e os virtuosos não podem perder sua virtude”.
Sim, Kant afirma que a virtude deve ser adquirida e que ela não é inata. A faculdade moral do homem não seria a virtude, se ela não fosse produzida pela força da resolução nos conflitos com as inclinações que podem se opor. Ela é produto da razão pura prática na medida em que esta conquista, com consciência de sua superioridade - pela liberdade -, o poder supremo sobre tais inclinações.
A cultura da virtude possui como princípio o exercício vigoroso, firme e corajoso da virtude que é a sentença dos estóicos que diz “habitue-se a suportar os maus contingentes da vida e a afastar-se dos gozos supérfluos”. Segundo Kant, trata-se aqui de um tipo de dietética para o homem que consiste em se conservar moralmente são. Mas a saúde é um bem-estar negativo, ela não pode ela própria ser sentida. É necessário que alguma coisa a ela se atrele, que procure um contentamento para viver e que seja, portanto, puramente moral. E, concordando com Epicuro, Kant assegura que isto é um coração sempre alegre. 
Enfim, o esboço do homem que apreendemos ao ler esta parte da ética de Kant, tão pouco debatida entre nós, é o do homem cujo,	
 “dever é progredir cada vez mais desde a incultura da sua natureza, desde a animalidade até a humanidade, que é a única por sua vez capaz de se propor fins: suprir sua ignorância por instrução e corrigir seus erros; e isto não somente aconselha a razão prático-técnica para seus diferentes propósitos (da habilidade), mas que o ordena absolutamente a razão prático-moral e converte este fim em um dever seu, para que seja digno da humanidade que nele habita. Progredir no cultivo da sua vontade até chegar à mais pura intenção virtuosa, ao momento em que a lei se converte por sua vez em móbil daquelas suas ações conformes com o dever” (386-387)
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