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Introdução  

Este trabalho visa a realização de um confronto entre a concepção platónica e a concepção 

kantiana da educação com objectivo de mostrarmos as contribuições das duas perspectivas e 

também, procurar ressaltar condições ou princípios que possam se constituir como 

fundamentos de uma educação integral.  

A educação é, e continua sendo o maior e mais árduo problema que pode ser proposto aos 

homens. Neste sentido, ela demonstra um potencial teórico surpreendente para aventurarmos 

na reflexão da mesma. Portanto, todos nós, de maneira directa e ou indirectamente somos 

submetidos à ela; “toda a pessoa tem o direito à educação”. E toda a prática educativa remete 

para uma concepção de homem que, implícita ou explicitamente, consciente ou 

inconscientemente, lhe é imanente, a move e a regula. Sendo ela, um dos principais pilares, 

de qualquer sociedade vigente e das mais diversas formas de organização possível, temos de 

imediatamente reunir esforços no sentido de, perante os problemas que se vão surgindo no 

nosso universo (a questão da violência, terrorismo, conflito religioso, sobretudo a questão de 

crise de valores, etc.) que sejam estes colmatados, ou melhor redimidos, quando fazemos 

cumprir a finalidade última da educação. “A educação deve visar a plena expansão da 

personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e 

deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 

grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações 

Unidas para a manutenção da paz”.  

Entretanto, estamos ainda longe do resultado: a ideia de uma paz universal, mas é forçoso 

reconhecer que as coisas se enveredam neste sentido, apesar das dificuldades que a educação 

acarreta, pois, ela é plenamente responsável para encarregar-se deste esforço de responder 

aos problemas que a sociedade de uma forma geral enfrenta. Portanto, podemos constatar que 

há que fazer algo de uma dimensão maior, no sentido de mostrar que com a plena realização 

do objectivo último da educação tudo seria melhor, ou para não sermos ousados, um pouco 

diferente da situação em que encontramos. Para tal, propomos esta confrontação, com vista a 

fazer uma reflexão sistemática em torno da problemática na pretensão de travar a adversidade 

que a sociedade enfrenta.  

Não resta dúvida, que o tema em epígrafe, pode suscitar debates interessantes, interpretações 

diversas, sugestões acrescidas, apreciações contraditórias e muito mais. No entanto, 
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centralizaremos a nossa investigação nos autores supra mencionados, pois, são dois clássicos 

de referência quase obrigatória, na medida em que desenvolveram e assumiram posições de 

relevância actual e contribuições no que respeita à temática em si e não só, como também, 

referente às outras áreas e domínios. No que se refere ao pensamento platónico, em relação á 

educação, podemos transcrever uma das passagens do livro VII da sua mais referenciada e 

importante obra A República que espelha o propósito da educação proclamada por ele “ a

educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira mais fácil e eficaz de dar 

volta a esse órgão, não a de fazer obter a visão, pois já a tem, mas, uma vez que ele não esta 

na posição correcta e não olha para onde deve, dar-lhe meios para isso». Assim, Platão 

concebe como problema crucial, o problema da educação, na medida em que, o problema 

político (justo, bem, etc.) é o da recta direcção do homem, o problema político (logo, 

filosófico) por excelência, é o problema da educação.  

Kant, apesar de considerar a educação um tema primordial, nunca teve intenções de escrever 

um possível tratado de pedagogia. De tal forma que as suas reflexões sobre educação não 

foram dadas à estampa directamente por ele. Kant anuncia que “o homem é a única criatura 

que precisa ser educada”, isto quer dizer que o homem não pode se tornar um verdadeiro 

homem senão pela educação. Neste particular podemos notar que, apesar de Kant não ter um 

estudo sistemático em relação à questão, podemos evidenciar esforços notáveis, como 

também contribuições consideráveis no tocante á educação nas mais variadas obras, 

sobretudo nas obras: Sobre a pedagogia e Crítica da razão prática. Portanto, o trabalho será 

desenvolvido face as teorias propostas pelos autores Platão e Kant.  

A educação sempre foi, ao longo da história, e ainda hoje o continua a ser, objecto de 

preocupação do homem. Tanto maior é essa preocupação do homem pela educação quanto 

mais agudo é o seu sentimento de viver um tempo crítico, um período histórico de crise. Tal 

é o caso do nosso tempo. Nestes momentos críticos, em que a incerteza, o atordoamento e a 

angústia estão presentes e em que desejamos escapar à ansiedade, pode dizer-se que o 

homem, antes de estar ocupado já está preocupado com os objectos das suas inquietações, 

neste caso, a educação. Portanto, nota-se que, a temática em si constitui um problema, devido 

a sua abrangência e não só.  

A escolha do tema não surgiu do mero acaso. Trata-se de uma escolha deliberada, pois, a 

nossa forma de equacionar as devidas medidas de forma a estancar os problemas actuais 

(incertezas, perturbações, angustias, crise, sobretudo de valores) tem na base a melhoria da 
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educação e em última instância uma reformulação daquilo que se pretende com as iniciativas 

educacionais. Portanto, ao analisar-mos a situação actual, deparamos com uma certa 

inclinação para uma compreensão, talvez consensual, de que é preciso fazer mais em relação 

daquilo que até então se engendram esforços, pois, no nosso entendimento, com a educação 

presente o homem não consegue atingir plenamente a finalidade da sua existência que 

consiste na realização plena da liberdade e em última instância a felicidade. Não obstante, a 

escolha da temática, responde tanto as minhas expectativas, por lado, como também responde 

às exigências da instituição, por outro lado.  

Trata-se de um tema interessante e pertinente, com um forte pendor teórico e sobretudo 

prático. Pois, como é notável, sente-se uma influência enorme dos pensadores retro 

mencionados no propósito da educação actual. É a partir desta constatação, que propomos 

buscar os fundamentos teóricos da educação nesta duas perspectivas a ponto de responder a 

questão que nos inquieta e nos faz pensar: como poderíamos reverter a situação 

problemática em que encontramos, a não ser apostando na educação? O que é 

necessário mudar para que a finalidade da educação seja atingida na sua plenitude? À

luz destas questões, pretendemos, com a hipótese da reformulação dos princípios que até 

então, constituem a base da educação, e uma fundamentação desses princípios, possibilitar a 

plena realização do objectivo último da educação. Deste modo, a nossa preocupação é 

confrontar as duas concepções, claro, na medida do possível, e aprimorarem os aspectos que 

de todo modo possa endereçar-nos em direcção a finalidade última e esperada da educação.  

A metodologia utilizada consistiu na análise documental e de referências bibliográficas 

sobretudo das principais obras dos autores em estudo, procurando uma compreensão das duas 

concepções no sentido de através da técnica de comparação e confrontação, procurar 

equacionar a temática de forma a responder as nossas inquietações. 

Deste modo, o nosso trabalho encontra-se estruturado do seguinte modo: no primeiro e 

segundo capítulo limitamos a expor a concepção das duas perspectivas enfatizando os itens 

que foram seleccionados com intuito de responder às nossas expectativas. E por último 

realizar a confrontação das duas perspectivas. Iniciamos então, com o item a educação como 

formação do cidadão nos termos defendidos por Platão.   

Palavras-chaves: Educação, Cidadão, Carácter, Liberdade, Moralidade.    
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Capítulo I 

A educação como formação do cidadão (Platão) 

 

1.1 O sentido da educação 

Ao longo dos anos a Educação evoluiu e continua a evoluir, e este processo pode ser 

compreendido na visão de pensadores e filósofos, que através de suas teorias visam uma 

melhoria constante do ensino, apesar da não existência de consenso no que toca a definição 

da educação. 

Sabemos que alguns dos pressupostos didácticos actualmente adoptados não são construções 

inteiramente recentes, mas foram elaborados pelos educadores ao longo do tempo, e 

reformulados a partir de um processo contínuo de reflexão acção reflexão. Platão antes de 

iniciar a alegoria da caverna, no livro VII, dissera expressamente que se tratava de dar a 

conhecer o comportamento da natureza humana, conforme ela é ou não submetida à 

educação. «Imagina a nossa natureza, relativamente à educação ou á sua falta de acordo com 

a seguinte experiência.»1

O conceito da educação, enquanto realização do sentido de culminar e todo o esforço 

humano, logo como justificação última para a existência da comunidade e das 

individualidades humanas, surge, pela primeira vez em Grécia e está intimamente associado 

ao conceito de educação política. Convencidos da organização do real, os gregos 

consideraram que todo o existente deve ser interpretado como fazendo parte de um todo. Em 

virtude desta suposição, procuraram encontrar a lei ou a forma que rege todas as coisas, 

conformando a sua vida e o pensamento à mesma. Esta aspiração à forma ideal, que constitui, 

 
1 PLATÃO, A República, 2ªediçao, Tradução e notas de Maria Helena Da Rocha Pereira, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, s/d, p.317.    
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sem dúvida, a grande originalidade do pensamento grego e que encontra o seu apogeu na 

ideia platónica que traduz-se na concepção da educação como um processo consciente, a 

partir dos conhecimentos naturais e das leis imanentes ao corpo e ao espírito humanos.2

Neste sentido, a educação grega apresenta uma vocação eminentemente política, orientando-

se para o desenvolvimento das características do homem como ser político. O estado é então, 

uma instituição cujo objectivo é o desenvolvimento da personalidade humana. Efectivamente 

o sentido do Estado é a educação. O Estado deveria preocupar com a formação daqueles que 

seriam os futuros cidadãos. Platão desenvolve a sua teoria sobre a educação em duas das suas 

grandes obras: A República (sobre a justiça dedicando o livro VII expressamente à educação) 

e As Leis (sobre a legislação e organização da cidade, dedicando o livro VII também à 

educação). Noutras obras, como em Protágoras (sobre a virtude) podemos encontrar 

referências à educação. Nestas obras, para além de desenhar o seu estado ideal, Platão 

também define o sistema educacional que o manterá, apresentando assim as suas ideias sobre 

a educação.  

Platão pode ser considerado o primeiro pensador a formular uma filosofia da educação, 

embora outros pensadores, como o seu grande mestre Sócrates, tivessem já reflectido sobre a 

temática. Platão estava em harmonia com Sócrates sobre a necessidade procurar um nova 

base moral e cidadã para a vida. Neste sentido, começa por desenvolver uma sólida formação 

básica que evolui até elevados estudos filosóficos, considerando que só indivíduos 

especialmente dotados poderiam chegar à filosofia, pois a educação é um dos campos mais 

fecundos para o exercício da cidadania.     

Segundo Barros nas Leis (livro I), Platão pensando politicamente e em termos de justiça 

define a educação como «a formação que desde a infância exercita o homem na virtude e lhe 

inspira o vivo desejo de chegar a ser um cidadão perfeito que saiba governar e ser governado 

com justiça. Só a isso se devia chamar verdadeira paideia, porque «a formação que tem por 

fim a riqueza ou talvez o vigor físico ou uma habilidade qualquer á margem da sabedoria e 

da justiça, é grosseira, servil e completamente indigna de ser chamada educação.»3

Platão, ao construir seu modelo da cidade ideal, desenvolve uma proposta filosófica de uma 

pedagogia ético político, na qual o conhecimento e a prática da virtude vão garantir a 

 
2BRANCO, Maria Luísa, A Escola Comunidade Educativa e a formação dos Cidadãos, Horizontes 
Pedagógicos, 2007, p.15. 
3 BARROS, J.H., Filosofia Psicanálise e Educação, Livraria Almeida, Coimbra, 1997, p.99.  
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viabilidade e a legitimidade do Estado. Para Platão, a educação, se praticada pela razão 

procedendo dialecticamente, torna-se o fundamento e a sustentação da justiça. Entretanto, a 

justiça nada mais é do que a dimensão social da virtude, o princípio da ética social que 

sustenta a vida digna da comunidade. A sociedade justa se sustenta nos princípios da ética. 

Platão via a educação como a necessária formação do espírito. Ao ensino, cabia o 

conhecimento em geral, mas a educação visava uma boa conduta de vida, a virtude. A grande 

questão era como formar os homens de bem e levá-los ao conhecimento do bem assim como 

à sua prática. 

 

1.2. A relação da educação com a política   

Na perspectiva platónica, a educação apresenta uma vocação eminentemente política, 

orientando-se para o desenvolvimento das características do homem como ser político. O 

estado é então, uma instituição cujo objectivo é o desenvolvimento da personalidade humana. 

Efectivamente o sentido do Estado é a educação. Desta forma, e conscientemente atribui-se à 

educação a mais ampla função que jamais lhe foi estabelecida, pois que ela visa agora ao 

mais completo desenvolvimento da personalidade no indivíduo e à manutenção de uma 

forma perfeita da sociedade. Disto decorre o princípio pedagógico fundamental de que é a 

função da educação determinar o que cada um está mais apto por natureza, a fazer, e então, 

prepara-lo para esse serviço. O Estado deveria preocupar com a formação daqueles que 

seriam os futuros cidadãos. Em seus planos ideais de educação Platão retornou a um governo 

aristocrático de natureza socialista. Nessa república ideal os filósofos eram os governadores. 

Apesar de ser uma sociedade utópica, nas palavras de Platão essas cidades  

 

(…) não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a constituição; 
que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira que não seja a 
que dissemos, quando os governantes, um ou vários, forem verdadeiros filósofos, que 
desprezem as honrarias actuais, por as considerarem impróprias de um homem livre e 
destituídas de valor, mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à rectidão e às 
honrarias que dela derivam e consideram o mais alto e o mais necessário dos bens a justiça, à 
qual servirão e farão prosperar, organizando assim a cidade.4

O filósofo é aquele que conhece o bem supremo. 

 

4 PLATÃO, A República, (…), p.361. 
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Depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma, para ordenar a cidade, os 
particulares e a si mesmos, cada um por sua vez, para o resto da vida, mas consagrando a 
maior parte à filosofia; porém, quando chegar a vez deles, aguentarão os embates da política, 
e assumirão cada um deles a chefia do governo, por amor à cidade, fazendo assim, não porque 
é bonito, mas porque é necessário.5

Só ele pode determinar em que extensão a existência fenomênica se aproxima da ideia e 

atinge assim o bem. Somente ele, então, pode determinar a disposição de homem e as coisas 

de que resultará o progresso da moral e o aperfeiçoamento supremo da espécie. A sociedade 

deve ser organizada de tal modo que esse “amante da sabedoria” controlasse e dirigisse suas 

actividades e relações. A educação visaria desenvolver esse sentido das ideias em todos os 

indivíduos, por intermédio da orientação dos filósofos, para a realização das funções a que se 

destina por natureza. Visto que, Platão proclama na sua teoria das ideias o princípio ético 

fundamental: que cada indivíduo deve dedicar sua vida a fazer o mais apto à sua natureza, 

isto é realizar seu próprio bem particular na vida. Ele obterá, assim, aquilo que é mais 

elevado para si mesmo e realizará o máximo possível para a sociedade. Daí a questão, a 

virtude pode ou não ser ensinada?   

 

1.3. A possibilidade da educação moral  
 

Platão assim como seu mestre tentou formular uma nova base para a vida moral que oferece 

possibilidade suficiente para o desenvolvimento individual e ao mesmo tempo atendesse as 

exigências da vida institucional e colectiva.6 Neste sentido, a educação deveria funcionar 

como forma de desenvolver o homem moral, isto, no sentido, em que ele afirma que a moral 

da cidade deve ser purificada. 

 

Existe assim sob a educação racional que faz apelo à reflexão e visa a autonomia lugar para 

uma educação que faz uso da sugestão estética e de todos os recursos da arte de convencer 

com vista a uma opinião moral de acordo com a verdade, mas independente dos seus 

 
5. Ibidem, p.360/361 
6 MONROE, Paul, História da Educação, 34ºvol., 14ªedição, tradução e notas de Idel Becker, Colecção 
Actualidades Pedagógicas, Companhia Editora Nacional, 1979. p.71. 
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motivos, a uma apreciação recta e espontânea referente aos valores e a um verdadeiro senso 

moral.7

Mas de acordo com a teoria proclamada na obra intitulada Protágoras, Platão defende que a 

educação moral não reside no ensino doutrinal e na comunicação de um saber. Na sua 

opinião no campo da moral somente existe o conhecimento dos valores afirmados pela 

consciência colectiva e por isso mesmo conhecidos de todos. Com isto, Platão pretendia 

sustentar a ideia que provém da questão que ele tenta responder na obra Ménon e depois 

retomada na obra Protágoras a famosa questão controversa, a virtude pode ou não ser 

ensinada?8 Ou qual o processo de ensinar a virtude?  

 

Para responder a esta questão Platão mostra que a moralidade não assenta num 

conhecimento, não possui uma base sólida, pois a moralidade não assenta em princípios, no 

conhecimento de um ideal e das razões supremas da acção. Por isso não poderia existir uma 

virtude estável nem uma educação moral segura e eficaz. O conhecimento do Bem, na 

verdade, o conhecimento das finalidades que devem dirigir a conduta não é assimilável ao 

conhecimento dos objectos. «O conhecimento da verdade é, em Platão, o conhecimento do 

supremo bem. A ascese em direcção ao inteligível faz-se, não apenas pela via do puro 

raciocínio, mas também pela purificação da alma na prática da virtude.»9

Mas se não o conduzir à autonomia moral, também não estorva o acesso; a opinião em que 

busca não é um preconceito de que é necessária uma libertação; age de acordo com o que é 

verdadeiro, se o que a recebeu docilmente vier um dia a reconhecer-lhe razão, confirmará os 

ensinamentos recebidos em criança; ao descobrir os valores ideais pela reflexão, encontrará 

na sua verdade noções que há muito lhe eram familiares. Mas o conhecimento do Bem 

implica pelo contrário uma relação entre o indivíduo e a sua actividade; 

 
Quando um homem se entrega ao domínio do corpo, a sua alma perde-se no conflito das 
paixões, ficando prisioneira do seu cárcere, submissa aos seus desejos, afastando-se do Bem e 
da Virtude. “E senão vejamos: as guerras, as lutas, as discórdias, quem as fomenta senão o 
corpo, ele e seus apetites. É de facto o desejo de possuir riquezas que está na base de todas 

 
7 CHATEAU, Jean, Platão e Educação, In: BRUBACHER, J. S. et al., sob direcção de Jean Chateau, Os 
Grandes Pedagogos, Tradução de Maria Emília Ferros Moura, Colecção Vida e Cultura, Edição Livros do 
Brasil, Lisboa, 1956, p. 30.     
8 KOYRÉ, Alexandre, Introdução à Leitura de Platão, 3ª edição, Editorial Presença, Lisboa, 1988. p.17e 29. 
9 PATÃO, Fédon, Tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo, Lisboa Editora, Lisboa, s/d. p. 28. 
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as guerras; e as riquezas, somos por sua vez levados a adquiri-las em proveito desse corpo 
que seguimos como escravo.10

Assim, «para Platão o ser puro, a verdade e o bem são tudo o que a alma humana deve buscar 

durante a sua vida terrena; tudo mais é engano, aparência e destruição. Aprender a verdadeira 

essência do humano e a todo o custo realizar-se em conformidade com ela à principal tarefa 

de cada homem.»11 O conhecimento de um bem não se resume unicamente na representação 

de um objecto mas é a consciência de um valor, quer dizer de uma relação com a tendência 

individual de cada um que quer responder às aspirações conscientemente. Daí,  

 
o julgamento de valor deixa de estar entregue ao subjectivo arbitrário, encontra as suas 
directrizes nesta exigência de pureza intelectual que depois de nos ter feito ver as coisas tal 
como são, nos afasta seguidamente da perspectiva moral, das tentações do egoísmo e das 
fronteiras da imaginação para nos possibilitar a apreciação dos bens verdadeiros, dos que 
respondem à nossa íntima vontade e à nossa qualidade de seres racionais.12

Esta educação que pressupõe a existência no educador do conhecimento do Bem a que o 

aluno não ascende ainda, deixa indubitavelmente o educando numa situação de heteronomia; 

mas não existe outra moralidade nem outra virtude para quem não é filósofo. Esta forma de 

educação é a única que convém à maioria e a manutenção da moral pública; impõe 

necessariamente no que se refere à infância, quando o ser a conduzir não se encontra ainda 

em pleno uso da razão.   

 

A educação moral encontra o seu verdadeiro fundamento na reflexão sobre as condições de 

objectividade, pois a moralidade assenta no conhecimento objectivos de valores. Desta feita, 

ela pode ser ensinada. Mas não pela via de exposição pública, pois, não podia ser traduzida 

por formas transmissíveis. Mas sim, deve ser conquistada pela reflexão individual, que 

coincide com autonomia racional.  

 

E porque aquele que foi educado nela, como devia, sentiria mais agudamente as omissões e 
imperfeições no trabalho ou na conformação natural, e,  suportando-as mal, e com razão, 
honraria as coisas belas, e, acolhendo-as jubilosamente na sua alma, com elas se alimentaria e 
tornar-se-ia um homem perfeito; ao passo que as coisas feias, com razão as censuraria e 
odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar, e, quando chegasse à idade da 
razão, haveria de saúda-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido 
assim educado.13 

10 Idem, ibidem. 
11 Idem, ibidem. 
12 Ibidem, p. 34.  
13 PLATÃO, A República, (…), pp. 133/134 
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É a expressão máxima de uma educação que tende para a descoberta do íntimo, mas que nem 

todas as pessoas são capazes de seguir. Em relação aos que não podem ascender ao 

conhecimento do bem, à autonomia moral, torna-se necessária uma educação que lhes 

permita, na falta do saber e convicção racional, uma persuasão equivalente e um ponto de 

vista verdadeiro. Mas o que fazer para descobrir a expressão máxima da educação?  

 

1.4. A educação como processo de interiorização do próprio educando 

 

Neste particular, Platão enfatiza que a educação é um «contínuo discurso consigo mesmo», ou 

seja, a educação é vista como um processo do próprio educando, mediante o qual são dadas à luz 

as ideias que fecundam a alma, pois, o saber que procuramos não nos é absolutamente estranho, 

no sentido em que a mesma é-nos sempre interior. Aprender é descobrir aquilo que você já 

sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto 

quanto você. «Aprender significa fazer um esforço para se adquirir instrução; é procurar saber. 

Ora o saber que se procura não é o que se sabe, mas também não é o que não se sabe. Como se 

poderia na verdade procurar saber aquilo de que não se faz ideia, de que não possui 

conhecimento»14 E nesta mesma linha de pensamento Platão afirma no livro VII da sua ilustre 

obra A República 

(…) a existência dessa faculdade na alma e de um órgão pelo qual aprende; como um olho 
que não fosse possível voltar das trevas para luz, senão juntamente com o corpo, do mesmo 
modo esse órgão deve ser desviado, juntamente com a alma toda, das coisas que se alteram, 
até ser capaz de suportar a contemplação do Ser e da parte mais brilhante.15 

Assim, «a educação não é o que alguns apregoam que ela é. Dizem eles que arranjam a 

introduzir ciência numa alma em que ela não existe, como se introduzissem a vista em olhos 

cegos.»16 Por conseguinte  

 
A educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira mais fácil e mais eficaz de 
fazer dar a volta a esse órgão, não de fazer obter a visão, pois já tem, mas, uma vez que ele 
não está na posição correcta e não para onde deve, dar-lhe os meios para isso.17 

14 PLATÃO, Ménon, apud., CHATEAU, Platão e Educação, (…), p. 24.  
15 PLATÃO, op.cit., p.323 
16 Idem, pp. 322/323 
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Neste sentido, e segundo a perspectiva platónica a alma nunca esteve privada da faculdade de 

ver; é somente necessário aprender a ver com olhos de ver o da própria consciência na sua 

interioridade radical.  

 

Cabe à alma assumir o comando como um auria de mãos firmes, obrigando o corpo a 
obedecer, dirigindo todas as suas acções para a virtude. Desse modo a alma atinge a plenitude 
do Bem e, consequentemente, a Felicidade. Enquanto permanece pura, isenta de toda a 
decomposição e corrupção, encontra em si e na sua substância e liberdade.18 

Portanto, dado que não se pode procurar o que já se sabe, também não se pode todavia 

aprender o que quer que seja que não se conheça de qualquer forma. «Adquirir saber não é 

introduzir qualquer coisa de estranho em si, é tomar claramente de uma riqueza latente, 

significa desenvolver um saber implícito. Aprender não é mais do que relembrar.»19 Isto é, o 

saber que procuramos não é totalmente estranhos a nós, ela é-nos interior. Então, podemos 

perguntar: de onde vem o conhecimento que ninguém nos comunicou algum dia e que 

aparentemente não possuíamos? Na perspectiva platónica e do seu mestre também, 

encontramos tais conhecimentos forçosamente dentro de nós. 

 
E necessariamente também, se de cada vez não esquecermos os conhecimentos que 
adquirimos, esse saber não apenas nasce connosco como ainda o conservamos pela vida fora, 
já que o saber não consiste senão nisso: em segurar determinado conhecimento que se 
alcançou e impedir que se perca... (…) Por outro lado se, como julgo, perdemos ao nascer o 
que antes tínhamos adquirido, e mais tarde recuperamos, com o auxílio dos sentidos, o 
conhecimento de tais realidades em cuja posse nos encontrávamos outrora, então isso que 
chamamos aprender não a rigor, em recuperar um conhecimento que nos é próprio? 20 

Ele sustenta a ideia de que a alma antes de entrar no nosso corpo contemplou a verdade total 

numa outra existência. Possui, sem saber, conhecimentos que esqueceu quando nascemos e 

de que recorda ao longo da vida. Essa ideia foi fundamentada na sua obra Fédon, mais 

concretamente no desenvolvimento da doutrina de Reminiscência21 onde ele mostra que a 

 
17 Idem, ibidem. 
18 PATÃO, Fédon, (…), p.28. 
19 PLATÃO, Ménon, apud. CHATEAU, Platão e Educação, (…), p. 24.  
 
20 Ibidem, p. 66.  
21 No diálogo Fédon os conceitos fundamentais da gnoseologia platónica, Contemplação e reminiscência, só se 
deixam aprender quando integrados na reflexão sobre a natureza inteligível do saber e da alma humana. Na 
teoria da reminiscência o conhecimento é definido como reconhecimento, pelo percurso de anamnese, ou seja, 
um esforço para recordar aquilo que a alma já sabia antes de habitar o corpo, o que implica que antes de 
encarnar numa forma humana, as nossas almas existiam já, independentemente de um corpo e eram dotadas de 
entendimento. 
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crença da preexistência da alma, é principalmente uma forma de afirmar a interioridade do 

saber, a origem a priori do conhecimento. 

 

_ Ora, e logo ao nascer, não estávamos nós aptos a ver, a ouvir e a gozar dos restantes 
sentidos? Seguramente. 
(…) Ora bem, se essa aquisição se deu antes do nosso nascimento e se nascemos com ela, 
então conhecíamos, já antes de nascermos e logo ao nascer, não apenas o Igual, o Maior, o 
Menor, mas todas as realidades deste tipo? Pois efectivamente este nosso argumento não se 
aplica mais ao Igual do que Belo em si, ao Justo, ao Sagrado, a tudo aquilo em fim que, como 
digo, selamos genericamente com o rótulo de “realidade em si”, quer nas perguntas que 
fazemos quer nas respostas que damos. Donde se segue que, antes de nascermos, estávamos 
já na posse do conhecimento de todas as realidades.22

Este conhecimento, se bem que totalmente objectivo, somente se obtém, como sabemos, pela 

interioridade. E para atingirmos a interioridade que nos instiga e em que conseguiremos a 

revelação do valor supremo, é necessário aceitar primeiramente uma disciplina exterior. 

 

O processo de investigação da verdade reminiscente no nosso espírito implica uma ruptura 
com a subjectividade das opiniões que se formulam na multidão das aparências. A actividade 
filosófica, enquanto procura da verdade, impõe à alma como disciplina, um esforço de 
purificação, para atingir a unidade objectiva da verdade no ser que permanece sempre 
idêntico a si próprio.23 

Mas a única finalidade desta última reside numa libertação gradual da actividade espiritual 

orientada na procura de um bem ideal a todos os fins empíricos e o objectivo absoluto da 

nossa vontade. Portanto, conhecer o bem é para o nós, tomar consciência do seu querer 

essencial, da sua aspiração mais profunda mas que na parte das vezes não consegue discernir, 

dado encontrar-se oculta pelos apetites sensuais e ambições mundana; e se não existir desde a 

infância uma disciplina recebida do exterior e destinada a ordenar este caos, se ao esperarmos 

o despertar da razão não fomos dóceis em relação aos “preceptores” os nossos apetites 

desenfreados tomarão um tal ascendente sobre nós que a razão nunca conseguirá dominar a 

confusão gerada.24 Platão está perfeitamente consciente dos erros em que a inteligência pode 

cair. Deste modo, a tomada de consciência permiti-nos manter-se independente das 

tendências e dos apetites que descobre dentro de si e confere-lhe o poder de as eliminar. 

Portanto, é a educação dada na infância a responsável por esta conversão: a de impedir o 

julgamento racional, obtendo, pelo contrário, as condições para o se livre exercício. Visto 

 
22 PATÃO; op.cit., p.66.  
23 Ibidem, p. 34. 
24 CHATEAU, Platão e Educação, (…), p. 32. 
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que, ao submeter a alma a uma ordem que se esforça por tornar agradável sem lhe poder 

ainda dar a entender a motivação, defende a inteligência de uma servidão que sem a cegar, a 

impediria todavia de descobrir o ideal mantendo-a presa a interesses materiais.   

 

Ninguém no-la contestará, a de que este é um outro método, que tenta, em todos os casos, 
aprender, por processo científico relativo a cada objecto, a essência de cada um. As outras 
artes, todas têm em vista as opiniões e gostos  dos homens, ou foram criadas todas para a 
produção e composição, ou para cuidar dos produtos naturais e artificiais. Quanto às 
restantes, aquelas que  dissemos que aprendem algo da essência, a geometria e as suas afins, 
vemos  que, quanto ao Ser, apenas têm sonhos, que lhes é impossível ter uma visão real, 
enquanto se servirem de hipóteses que não chegam a tocar-lhes, por não poderem justificá-
las. Se se principiar por aquilo que não se sabe, e se o fim e as fases intermédias forem 
entretecidas de incógnitas, que possibilidade haverá jamais de que esta concordância se torne 
numa ciência? 25 

Trata-se, portanto de um ensino essencialmente formativo. Todas as ciências têm por missão 

preparar o espírito para atingir o plano mais elevado: a dialéctica, cujo fim é o conhecimento 

do bem. Assim como os nossos olhos não conseguem contemplar o sol, fonte de toda a luz do 

mundo sensível, o Bem, ideia suprema que governa o mundo inteligível, não pode ser 

contemplado se os olhos da alma não forem cuidadosamente preparados para esse fim. 

Nestes termos foram exposta a concepção platónica da educação onde pensamos ter 

demonstrado o essencial que nos permita atingir os nossos objectivos, sendo assim 

passaremos para a apresentação do segundo capítulo onde vamos evidenciar a educação 

como formação do carácter nos termos defendidos por Kant.           

 

25 Platão, A República, (…), p.349.  
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Capítulo II 

A Educação como formação do carácter (Kant) 

 
2.1 Necessidade educativa 

Kant inicia o seu texto sobre a pedagogia enfatizando que o ser Humano é «o único ser que 

precisa ser educado.»26 Kant chama-nos para o facto que o ser humano não nasce pronto e 

que para se desenvolver e não perecer necessita da educação.   

 

A concepção kantiana da educação faz ao mesmo tempo compreender bem a sua filosofia 

política. Isto significa que o alcance da educação ética ultrapassa a linha da ética no sentido 

estrito e alcança o espaço da política, ou seja a educação ética não pode deixar de ser 

educação política. A proposta educativa de Kant não faz sentido separado de sua visão do 

destino da civilização humana como um todo. Ambas as questões estão intimamente ligadas, 

tal como nas moldes de Rousseau, «educar é educar para o futuro e não de acordo com o 

estado presente.»27 Educar não é domesticar e não se pode ter o conceito do homem 

realizado. A filosofia kantiana é essencialmente antropológica, ou seja, o homem ocupa o 

centro dos seus interesses. Deste modo, ele sustenta uma concepção antropológica da 

educação. Ele defende a sua liberdade, frente ao determinismo dos seres naturais, e a sua 

moralidade. Embora os temas pedagógicos não ocupem um lugar central na sua obra, ele 

preocupa-se com as questões do ensino e particularmente da educação moral. Talvez não se 

tenha dado a Kant e à sua teoria pedagógica a importância devida, e no entanto as teorias 

curriculares e desenvolvimentistas sofreram influência deste. A teoria educativa foi 

essencialmente recolhida pelo seu aluno Rink e publicada originalmente em 1803, com 

 
26 KANT, Immanuel, Sobre a Pedagogia, Tradução de João Tiago Proença, alexandria editora, Lisboa, 2003, 
p.9.  
27 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio, 2ºvol., Tradução de Mem Martins, Publicações Europa-América, Lisboa, 
1990, p.19. 
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autorização do mestre, dando origem à obra Sobre a Pedagogia28. Kant do ponto de vista 

pedagógico, sofreu influências de diversas correntes, mas principalmente do Emílio de 

Rousseau29 e ainda de Basedow30. Nestes autores vê uma transformação radical dos métodos 

educativos, exigindo uma nova formação dos educadores. Desta forma, recoloca-se o 

problema o que deve ser conservado e o que deve ser transformado? Deve ser conservado 

tudo o que possibilita ao homem tornar-se um ser humano pleno, o que leva a desenvolver 

suas potencialidade e personalidade, o que viabiliza a participação consciente e consequente 

na construção da vida social, ou seja, a educação deve ter como meta na perspectiva kantiana 

a formação para a humanidade mesmo que nunca podemos ter a confirmação de tal, no 

sentido em que ela só se finda com a própria vida Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant 

podem ser tomados com os mais significativos representantes dos construtores do projecto 

iluminista da modernidade no que se refere a essa perspectiva de uma outra pedagogia de 

acordo com a qual a formação humana, visada pela educação, passa necessariamente pela 

consideração da condição natural do homem como ser social. A filosofia moderna refere-se 

aos indivíduos, mas pressupondo-os como partes integrantes de um corpo social que os 

atravessa de fora a fora. Consciência, liberdade moral, perfeição humana, vontade livre são 

dimensões relacionadas à vida dos indivíduos, mas elas só ganham consistência plena com a 

inserção dos indivíduos na estrutura social. 

 

Kant considera a educação como o problema maior e mais difícil que o homem tem de 

enfrentar. E a partir do momento em que a educação é concebida como um problema faz 

necessário reflectir sobre a sua prática. É um problema fundamental porque só através da 

educação o homem passa da menoridade para a maioridade.31 Por outras palavras, passa da 

animalidade à humanidade, desenvolvendo as suas energias superiores, atingindo a 

 
28 O texto Sobre a Pedagogia de Immanuel Kant é o resultado da edição, autorizada, que o seu aluno Friedrich 
Theodor Rink efectuou sobre notas enviadas pelo filósofo para publicação e que correspondem, pelo menos 
parcialmente, ao material usado nas cadeiras de pedagogia de que foi encarregado de leccionar nos semestres de 
Inverno de 1786/7, de verão de 1780 e de Inverno de 1786/7. É um texto que mostra filosoficamente a 
especificidade humana da educação, constituindo uma peça chave no debate iluminista em torno da e mostra 
filosoficamente a especificidade humana da educação, constituindo uma peça chave no debate iluminista em 
torno da Razão e do progresso no qual a sociedade e o indivíduo são dois pólos interligados  
29 Defende uma concepção naturalista da educação, pois, o objectivo da educação para Rousseau comporta o 
desenvolvimento das potencialidades naturais da criança e seu afastamento dos males sociais. 
30 Johann Bernard Basedow (1723-90) filho de um peruqueiro de Hamburgo, estudou teologia em Leipzig. 
Desempenhou funções educativas em várias instituições. Depois de ter vista a sua obra Philalethie proibida, 
dedicou-se á reforma do ensino. Ele pretendia demonstrar que só podemos esperar que o bem venha de cima no 
caso de a educação ser ali mais aprimorada! Daí que o importante aqui se principalmente os esforços privados e 
não a intervenção dos príncipes.    
31 KANT, Immanuel, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Tradução de Artur Morão, edições 70, Lisboa, s/d. 
p.11. 
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autonomia crítica e moral. É encantador imaginar que a natureza humana se desenvolverá 

cada vez melhor através da educação e que pode levar esta forma adequada à humanidade. 

Mas juntamente com a arte de governar, a arte de educar é o problema mais difícil de levar a 

bom termo, porque implica questões complexas. Como preparar o futuro quando educador 

pertence, exactamente, ao passado? De igual modo, a experiência nunca deixou de evidenciar 

que o homem precisa de um mestre, quando nenhum homem é digno de ocupar esta posição 

de mestre devido a ter tendência para abusar da sua confiança.  

 

A educação deve ser um equilíbrio entre a obrigação e confiança. O educador não é 

responsável pelo que há de bom na criança, mas é responsável pela sua maldade eventual. O 

jardineiro não faz florir a rosa, mas pode dificultar a floração se não tratar de roseiras. Em 

relação a este exemplo Kant afirma na sua obra A Paz Perpétua e Outros Opúsculos que «tal 

menoridade é por culpa própria se a sua causa não reside na falta de entendimento, mas na 

falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem.»32 Uma 

vez que, a menoridade consiste precisamente nessa incapacidade de se servir do 

entendimento sem a orientação de outrem. Mas, apesar disso, não devemos agir contra a boa 

vontade dos menores. Então, essa incapacidade leva-nos a levantar a seguinte questão: o que 

é necessário fazer, ou melhor mudar para possibilitarmo-nos uma vida ética digna de se 

vivida?      

 

2.2. A educação como condição de possibilidade para uma vida Ética  

 
O testemunho da história da filosofia autoriza-nos a afirmar que a educação foi 

primeiramente pensada como formação ética. De fato, o discurso filosófico da Antiguidade 

como foi exposta no primeiro capítulo sempre concebeu a educação como proposta de 

transformação aprimorada do sujeito humano. De imediato, essa proposta se radica na 

pressuposta universalidade da natureza humana e a educação é vista como formação ética. A 

educação ética deve, assim, ampliar o mais possível o horizonte da racionalidade.  

 

É esta racionalidade que deve impregnar toda a prática social, a começar pela prática social 

específica que é a própria educação ética. Nesta perspectiva, a educação deve consistir, 

 
32 Idem, ibidem.  
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relativamente a cada indivíduo humano, no processo da sua personalização. Educar é 

transformar em pessoa; educar-se é fazer de si uma pessoa humana, é desenvolver em si a 

pessoa humana na sua íntegra. O homem não nasce pessoa feita; nasce pessoa a fazer e, em 

rigor, pessoa a fazer-se. 

Característica específica dos seres humanos, ela precisa ser cultivada e sustentada, pois, tanto 

quanto o conhecimento, essa experiência não é fruto da acção exclusiva das forças vitais e 

instintivas do ser vivo. Daí o papel primordial que é atribuído à educação: empreendimento 

ético formativo, processo de auto constituição do sujeito como pessoa ética. É a paidéia 

proposta no quadro da cultura clássica grega e latina.  

 

A consciência ética se confronta agora com a realidade da vida política que não é mais mera 

circunstância na existência dos indivíduos mas, ao contrário, é uma forte e densa realidade 

autónoma, ditando e impondo regras e leis. Agora, a legitimação da existência não se 

sustenta apenas na conformação à lei interior do espírito, mas também necessariamente num 

acordo com a lei exterior estabelecida, autonomamente, pela sociedade. 

 

Sendo assim, a educação surge como a parte crucial da ética kantiana. Os fundamentos do 

carácter consistem no hábito de agir segundo certas máximas_ princípios da escola e mais 

tarde da humanidade. Neste sentido, a educação moral surge como fomentadora da 

credibilidade entre os homens «as pessoas que não propuseram certas leis não podem inspirar 

confiança; não as compreendemos porque nunca sabemos ao certo o que havemos de esperar 

delas.»33 Dos princípios fundamentais introduzidos na sua consciência deve a pessoa extrair 

as aplicações adequadas ás situações concretas e particulares da vida. O acto de decisão, bem 

como o de derivação de regras morais dos princípios fundamentais, é racional e livre.   

 

2.3 Conciliação da educação com a liberdade  
 

A educação proposta por Kant tem um princípio regulador por excelência, que é a liberdade. 

É a educação que deve encarregar-se deste esforço de e em direcção à liberdade. A liberdade 

é a questão central do pensamento kantiano e o maior postulado da educação. O homem só 

 
33 KANT, Sobre a Pedagogia, p.61.   
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pode agir sob a ideia da liberdade, somente ela é capaz de arrancar o homem das correntes da 

necessidade e a levá-lo à condição do ser humano. 

 

Todo os ser que não pode agir senão sob a ideia da liberdade, é por isso mesmo, em sentido 
prático, verdadeiramente livre, quer dizer, para ele valem todas as leis que estão ligadas 
inseparavelmente à liberdade, exactamente como se sua a vontade fosse definida como livre 
em si mesma e de modo válido na filosofia teórica.34 

Através da liberdade o homem se torna independente, capaz de fundamentar as suas acções 

em princípios a priori. A liberdade surge como o complemento necessário da razão. Ela 

propicia ao homem afirmar-se como ser independente capaz de iniciativa própria de 

encaminhar suas orientações sem orientação de outrem. Alem disso permite-lhe explorar suas 

qualidades naturais e desenvolve-las na plenitude. Sem a educação não se pode falar de 

liberdade da mesma forma que a liberdade é o fim e meio do processo educativo. A educação 

é o lugar do nascimento do homem e a possibilidade do reforço da liberdade. A realização da 

liberdade dá-se na moralidade por meio da educação expressando a racionalidade. A 

educação é responsável para que o homem possa gozar desses atributos. Ela propiciar-lhe os 

meios adequados ao serviço de sua liberdade autonomia, ou melhor, de sua humanidade em 

Kant, é essencial o conceito de liberdade que de certo modo identifica com o conceito de 

autonomia. «O conceito da liberdade em Kant é a chave da explicação da autonomia da 

vontade.»35 Liberdade é a possibilidade de transcendência de ultrapassagem de obstáculos 

que limitam o homem e o aprisionam ao reino das necessidades. É a condição da 

autodeterminação da vontade e fio condutor de toda a acção humana.  

 

A liberdade faz com que o homem exista como sujeito e isso significa que não precisa 

referir-se ao outro a qualquer determinismo externo para definir o seu ser, para encaminhar 

suas acções. Assim só podemos colocar-nos como sujeito, porque somos livres. O homem 

possui uma qualidade peculiar que lhe permite afastar-se dos restantes animais – a faculdade 

de aperfeiçoar-se de transformar-se etc. o homem não consegue submeter-se às condições 

impostas pela própria natureza. Ele nasce o mais frágil de todos os animais. De imediato 

precisa de cuidados especiais, precisa que os outros façam uso da razão por si. O homem 

sozinho não é nada; Kant afirma «o homem originariamente não é nada porque ele é livre. 

 
34 KANT, Imamuel, Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes, Tradução de Paulo Quintela, Colecção 
Textos Filosóficos, edições 70, Lisboa, s/d, p. 95. 
35 É aquela na sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos 
objectos do querer). 
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Sua liberdade desenha por assim dizer um nada que o homem deverá desembaraçar através 

do vir a ser.»36 

O homem precisa da educação para desenvolver as suas potencialidades inatas, para 

actualizar as possibilidades que lhe são inerentes. Portanto para usar suas potencialidades o 

homem precisa educar-se. Essa é grande dificuldade que Kant vê na educação: orientar o ser 

que podemos dizer que conhecemos e que de posso de sua liberdade pode ser infinitamente 

mais e mais. O homem precisa de um mestre que também um homem afectado pela sua 

rudeza de sua natureza e que deve produzir no outro o que ela próprio necessita. É a razão 

pela qual desvia constantemente de sua destinação e a destinação é fazer o uso da razão a 

selvajaria tem que ser substituída pela educação. 

 

A condição selvagem é a independência das leis. A disciplina (que é meramente negativa) 
submete o homem às leis da humanidade e começa a fazer-lhe sentir a coação das leis. Isto 
tem, contudo de acontecer cedo. Assim, por exemplo, as crianças são enviadas à escola, de 
início, não com o propósito de aprenderem algo aí, mas para que possam habituar a estar em 
silêncio e a observarem pontualmente o que lhe é prescrito, para que, no futuro, não 
 possam também pôr em prática, real e imediatamente, o que lhes passa pela cabeça. 37 

O homem privado de uma educação adequada não sabe usar liberdade e consequentemente 

confunde ou ignora o bem exercendo o mal. O pensamento kantiano assenta-se portanto no 

conceito da liberdade subjugado à razão e à moralidade. 

 
A liberdade e a lei prática incondicionada referem-se, pois, uma à outra. (…) Na liberdade 
não se pode se pode começar, pois não podemos nem dela tornar-nos directamente 
conscientes, porque o seu conceito primeiro é negativo, nem inferi-la da experiência 
unicamente nos dá conhecer as leis dos fenómenos, por conseguinte, o mecanismo da 
natureza, que constitui  precisamente o contrário da liberdade. Portanto, é da lei moral que 
nos tornamos imediatamente conscientes (logo que projectamos por nós próprios máximas da 
vontade), a qual se oferece primeiramente a nós e nos conduz  directamente ao conceito de 
liberdade, enquanto a razão representa essa lei  como princípio determinante sobre a qual não 
deve ponderar nenhuma condição sensível e que é totalmente de tais condições.38 

A educação vincula-se à história considerando seu advir e não pode se limitar a um indivíduo 

singular.«Mas já se sabe certamente o suficiente para afirmar que não é o homem 

individualmente, na educação dos seus educandos, que pode leva-los a alcançarem a sua 

destinação. Não é o homem individualmente, mas o género humano que deve ter êxito nessa 

 
36 KANT, op. cit., p.26. 
37 Ibidem, p.10  
38 KANT, Immanuel, Crítica da Razão Prática, tradução de Artur Morão, Textos Filosóficos, edições 70, 
Lisboa, s/d,  p.41. 
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tarefa»39 Kant, por sua vez, levou para a educação a filosofia da história, e a intenção 

universal emancipadora dessa filosofia. «Eis um princípio da arte de educação que os homens 

que fazem planos de educação deveriam ter em vista: não se deve educar as crianças segundo 

o estado presente da espécie humana, mas segundo o seu estado futuro possível e melhor, 

quer dizer em conformidade com a ideia da humanidade e à sua destinação total.40Neste 

sentido, as disposições para um plano educativo tem de se tornar cosmopolita. Ideia não se é 

senão o conceito de uma perfeição que não se encontra ainda realizada na experiência a 

simples exigência de um plano (arte de educar reflexiva) torna a responsabilidade educativa 

incompatível com o privatizado familiar  

É preciso considerar a humanidade para podermos usufruir as qualidades de todos os 

homens.  

 

Uma boa educação é justamente aquilo donde brota todo o bem no mundo! É necessário 
somente desenvolver cada vez mais os germes para que residem no homem. Pois os 
fundamentos para o mal não se encontram nas disposições naturais do homem. A causa do 
mal é somente o não se submeter a natureza a  regras. No homem, residem apenas germes 
para o bem.41 

Por isso, não se deve apenas educar as crianças de acordo com o estado presente da espécie 

humana, mas segundo o estado possível e melhor da humanidade. A educação só pode 

acontecer devido à liberdade do homem. Esta se opõe à manipulação. Em Kant é entrar na 

posse de sua liberdade, dominá-lo ao invés de ser dominado por ela adquirir uma liberdade 

racional que deve tornar-se expressão da humanidade. E esta liberdade capaz de conduzir o 

homem em busca da sabedoria., da moralidade, da prudência das virtudes que dotam o 

homem da humanidade, impedindo-lhe de exercer a autonomia em sua própria existência 

racional pois é esta liberdade que torna possível a educação e faz com que a humanidade se 

torna melhor e o homem com mais possibilidade de desenvolvimento. Mas como conciliar 

educação e liberdade?  

 

Conforme Kant, isso se fará por meio da disciplina. Ela vai preparar o homem par o exercício 

da liberdade. Para educar é preciso também disciplinar. «Disciplinar significa procurar que a 

animalidade não prejudique a humanidade, tanto no homem individual como no social. A 

 
39 Kant, Sobre a Pedagogia, (…), p.15 
40 Ibidem, p.17 
41 Ibidem, p.18 
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disciplina é, portanto, a mera doma da condição selvagem»42 A disciplina transforma a 

animalidade na humanidade. Impede que o homem seja desviado de seu destino por 

inclinações animais, da sua destinação _ a humanidade. A disciplina leva o homem a 

submeter-se às prescrições da razão, às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a 

obrigatoriedade das leis. A selvajaria é a independência para com as leis. É preciso exercer 

uma opressão no estado de natureza para a liberdade desabrochar. «No homem, por causa do 

seu pendor para a liberdade, é necessário limar o seu estado rude, pois quando é deixado 

entregue à sua vontade na juventude e nada lhe opõe resistência, conservará então uma certa 

disposição selvagem ao longo de toda a sua vida.»43 

O homem deve desde cedo habituar-se a seguir a razão, a liberdade para descobrir sua 

autonomia (que não é liberdade) e agir conforme princípios morais e universais. Por isso é 

preciso recorrer à disciplina desde mais tenra idade, pois, no entender de Kant seria muito 

difícil mudar o homem. A essência do homem não pode ser determinado, mas o homem 

precisa dominar os seus impulsos, inclinações e tendências para que não perca os limites que 

a própria natureza impõe para uma convivência saudável. A inclinação para a liberdade faz 

com que se torne imprescindível disciplinar o homem, pois, só a disciplina pode suavizar as 

influências negativas de um arbítrio que só pensa em satisfazer os seus desejos e inclinações. 

A sua liberdade de escolha tem como, sempre, a legalidade absoluta inscrita na sua 

consciência moral. Só ela pode fazer com que o homem se encaminhe em direcção à boa 

vontade agir com base na moralidade.        

 

2.4. Vinculação da moralidade com a educação 

 

A moralidade, diz respeito ao carácter. Sustine et abstine _ aguenta-se e abstém-te divisa 
estóica; é a preparação para uma sábia moderação. Se se querer formar um bom carácter, só 
tem de se eliminar as paixões. O homem tem de se habituar às suas inclinações de tal modo 
que elas não se tornem nem paixões, tem antes de aprender a passar sem aquilo que lhe é 
recusado. Sustine significa: aguentar e habituar-te a aguentar.44 

42 Ibidem, p.20 
43 Ibidem, p.11 
44 KANT, Sobre a Pedagogia, (…), p.70 
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Assim sendo, «O primeiro esforço, na educação moral, é fundar um carácter.»45 O mais 

importante é a fundação do carácter que consiste na prontidão a agir segundo máximas. «A 

moralidade é pois a relação das acções com a autonomia da vontade, isto é, com a legislação 

universal por meio das suas máximas.»46 Ou seja, «consiste na firme intenção de querer fazer 

algo e também no seu exercício real. Vir propositi tenax _ um homem é persistente nos seus 

propósitos.»47 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. A própria moralidade, ao menos que concerne 

aos seres humanos, pressupõe a educação, uma vez que, 

 

o homem não deve estar apto pura e simplesmente para todos os fins, mas deve também ser 
dotado de consciência de molde de eleger de preferência apenas bons fins. Fins bons são 
aqueles que são provados por cada homem e que podem ser simultaneamente os fins de cada 
qual.48 

Mas qual é o grande fim da moralização? A moralidade não pode simplesmente ser produto 

causal da educação, mas pressupõe a educação como condição necessária, uma vez que por 

natureza o ser humano não é um ser moral em absoluto, pois, Kant questiona, respondendo  

 

Mas é o homem, por natureza, moralmente bom ou mau? Nem uma coisa nem outra, pois não 
é um ser moral por natureza; torna-se um ser moral, se a sua razão se elevar aos conceitos de 
dever e de lei. Pode-se dizer, no entanto, que tem em si originariamente estímulos para todos 
os vícios, pois tem inclinações e instintos que o incitam, como se a razão já se exercesse 
como contraponto. Por isso, só se pode tornar moralmente bom através da virtude, ou seja, 
coagindo-se a si mesmo, se bem que pudesse ser inocente sem estímulos.49 

A partir daí podemos constatar que o homem na perspectiva kantiana por natureza não é um 

ser moral, mas torna-se moral por meio da educação. Isto quer dizer, que o sentimento para a 

moralidade não existe no homem como ser sensível, mas sua disposição moral. A educação 

moral é o meio adequado pelo qual o homem deve ser cultivado para que possa viver como 

um ser livre, possuir um valor intrínseco ser membro a sociedade civil, conviver com o outro 

de forma harmoniosa com base na moralidade. Ela faz com que a razão se eleva aos 

conceitos de dever e da lei para colocá-lo em nível superior.  

 

45 Ibidem, p.61. 
46 KANT, Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes, (…), p. 84. 
47 KANT, op. cit., p.71 
48 Ibidem, p. 60. 
49 Ibidem, pp. 60/61. 
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A convivência pacífica entre a liberdade é a tarefa educativa exigente e pugna atenção, pois, 

não há educação sem a seguinte máxima: o sujeito não deve prejudicar-se a si mesmo nem ao 

outro. A vida em sociedade exige a regulação dos arbítrios para a realização da liberdade. A 

humanidade não pode estar submisso ás necessidades singular dos indivíduos. É 

imprescindível desenvolver nesta singularidade o respeito para si mesmo como o outro. À 

própria humanidade. O agir de cada indivíduo deve-se pautar-se em máximas objectivas cuja 

legislação seja válida universalmente. «O princípio da autonomia é portanto: não escolher 

senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer 

mesmo, como lei universal.»50 

A educação moral deverá propiciar ao homem a autodeterminação objectiva para que possa 

fundamentar suas acções na autonomia da vontade da universalidade; deverá propiciar ainda, 

combater o mal dentro de si,  
 

Uma boa educação é justamente aquilo donde brota todo o bem do mundo! É necessário 
somente desenvolver cada vez mais os germes que residem no homem. Pois os fundamentos 
para o mal não se encontram nas disposições naturais do homem. A causa do mal é somente 
não se submeter a natureza à regras. No homem, reside apenas germes para o bem51 

Controlar seus impulsos naturais; educar o arbítrio para que se transforme em livre-arbítrio e 

o homem possa escolher o bem e respeitar a lei moral. Deverá fazer o dever de emergir e a 

razão tornar-se moralmente boa. Cada um tem em si o poder de satisfazer a ordem categórica 

da moralidade. 

 

Educar para a moralidade significa dar ao homem a possibilidade de agir com base na 

autonomia da vontade para que possa adoptar a lei subjectivamente como princípio único de 

suas acções e se torna cidadão. A exigência da universalidade de um moral princípio é 

determinada pela própria razão que a fundamenta. A razão se impõe, não para garantir ao 

homem melhores condições de vida, mas para restabelecer a ordem moral. A base do edifício 

ético de Kant é que qualquer homem tem capacidade moral, mas a moralidade é adquirida 

pela educação. Por isso, o cerne da educação kantiana é a educação moral.  

 

A moralidade só é possível com a aquisição da racionalidade, pela autonomia da vontade, 

pela universalidade do pensar e agir. A autonomia da vontade é a única possibilidade que o 

 
50 KANT, op. cit., p. 85. 
51 KANT, Sobre a Pedagogia, (…), p. 18. 
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homem tem de se tornar homem livre, abandonar o estado da animalidade e participar do 

mundo inteligível. A razão leva o homem a atingir a Aukflaurung.52 A educação tem que 

fazer com que a vontade se torne autónoma e o homem haja de forma raciona, universal, 

porque a vontade de poder de tornar uma regra em motivo de acção; fazer corresponder 

acção e razão. Pela decisão do próprio homem a razão se emancipa das tutelas filosóficas e 

religiosas e ele passa a ser responsável por suas acções.        

 

Então, podemos ensinar a virtude? A virtude não só pode, como deve ser ensinada, assim 

como cultivada. Formar o carácter envolve fundamentalmente o desenvolvimento da virtude, 

ou seja, o fortalecimento moral da vontade, isto é, a capacidade de o indivíduo desenvolver 

ou agir segundo o dever que, por meio da razão ele estabelece para si mesmo.53 A virtude 

neste sentido, é a força moral da vontade do homem no cumprimento do seu dever, que é 

uma coerção moral de sua própria razão legisladora no sentido em que esta constitui a si 

mesma como poder executivo da lei. Para Kant, «a educação prática e moral é aquela que diz 

respeito à construção do homem, para que possa viver como ser livre [...] o qual pode bastar-

se a si mesmo, constituir-se membro da sociedade.»54 Com isso, mostra-nos que a educação é 

responsável pela formação e transformação do homem propiciando-lhes os meios adequados 

ao exercício de sua liberdade, autonomia e humanidade. O homem se humaniza pela 

educação, liberdade, racionalidade e moralidade; são fundamentos da filosofia kantiana que 

também constituem fundamentos da educação;   

 

A educação moral deve partir da disciplina e dela afastar para apoiar totalmente na liberdade. 

 
A cultura moral tem de se fundar em máximas, não na disciplina. Esta impede a falta de 
educação, aquela forma o modo de pensar. Tem de se velar para que a criança se habitue a agir 
segundo máximas e não segundo certos móbiles. Através da disciplina permanece apenas uma 
habituação que se extingue com os anos. A criança deve aprender a agir segundo máximas de 
cuja equidade se aperceba.55 

Esta educação não se fixa, portanto na disciplina, mas nas máximas. Toda a orientação deve 

fazer com que o educando encaminhe as suas acções a partir de suas próprias máximas. «As 

 
52 Que significa época do esclarecimento; e no entender de Kant falta ainda muito para que os homens tomados 
em conjunto, da maneira como as coisas agora estão, se encontrem já numa situação ou nela se possam apenas 
vir a pôr de, em matéria de religião, se servirem bem e com segurança do seu próprio entendimento, sem a 
orientação de outrem. Cfr. Kant, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, (...), p.17. 
53 KANT, Fundação Da Metafísica Dos Costumes, p. 20. 
54 Idem, ibidem.  
55 KANT, Sobre a Pedagogia, (…), p.60 
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máximas têm de nascer da própria pessoa. (…) As máximas são leis, só que subjectivas; 

nascem do próprio entendimento do homem»56 Cabe aos alunos criar o seu próprio sistema 

de valores, pressupondo que é eticamente incorrecta qualquer postura pedagógica diferente. 

A moralidade é superior a disciplina. Isto é, «a moralidade é algo tão sagrado e sublime que 

não se pode aviltá-la e colocá-la no mesmo patamar da disciplina»57 A educação moral deve 

evitar as metodologias moralistas e adoptar exclusivamente as que assentam na tomada de 

consciência de valores.  

 

Todo esforço da educação moral é formar a base para fundação do carácter do homem a fim 

de que possa conduzir as suas acções considerando imperativos categóricos: agir de tal modo 

que o objecto em questão não tenha influência sobre a vontade. O homem tem que aprender a 

limitar os fins objectivos, pois, os seus têm de ser fins para todos os homens. Agir em 

concordância com a autonomia da vontade.  

 

A autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos deveres a elas 
conformes; pelo contrário toda, toda a heteronomia, do livre arbítrio não só não funda 
nenhuma obrigação, mas opõe-se antes ao princípio da mesma e à moralidade da 
vontade.Com efeito, na independência a respeito de toda a matéria da lei (isto é, de um 
objecto desejado e, ao mesmo tempo, na determinação do livre arbítrio pela simples forma 
legisladora universal, de que a máxima deve ser capaz, é que consiste o princípio único da 
moralidade. Mas essa independência é a liberdade em sentido negativo, e esta legislação 
própria  da razão pura e, como tal, prática é a liberdade em sentido positivo. Por conseguinte, 
a lei moral nada mais exprime do que a autonomia da razão pura prática, isto é da liberdade e 
esta é mesmo a condição formal de todas as máximas, sob a qual unicamente elas podem 
harmonizar-se com a lei prática  suprema58 

Considerar somente a heteronomia pode significar a impossibilidade de convívio social entre 

os homens. Para que o homem posa tornar-se livre é preciso aprender a obedecer às leis que 

ele dá a si próprio. «Julga, pois, que pode alguma coisa porque está consciente de que o deve 

e reconhece em si a liberdade a qual, sem a lei moral, lhe permaneceria desconhecida.»59 A 

educação requisita uma solenidade par que o homem realize uma praxis universal e possa ser 

reconhecido como um ser livre. Liberdade implica obedecer às leis, seguir princípios 

universais, orientar-se pelo pensamento, isto é, atingir a Aukflaurung. «O importante é 

principalmente que as crianças aprendem a pensar. Isso leva-nos aos princípios donde 

 
56 Idem, ibidem. 
57 Ibidem, p.61.  
58 KANT, Crítica Da Razão Prática, (…), p.45. 
59 Ibidem, p.42 



Adilson Barbosa, aluno da licenciatura em ensino de filosofia  31

brotam todas as acções.»60 Educar-se para a liberdade, para que o homem possa agir na trilha 

do bem; o outro como extensão de si próprio, transformar a sociedade num reino de 

igualdade, de respeito ao arbítrio de seus semelhantes. 

 

A necessidade é que constrange o homem, tão afeiçoado, aliás, à liberdade irrestrita, a entrar 
neste estado de coação; e, claro está, a maior de todas as necessidades, a saber aquela que 
reciprocamente se afligem os homens, cujas inclinações fazem que eles não mais possam 
viver uns ao lado dos outros em liberdade selvagens. Só dentro da cerca que é a constituição 
civil é que essas mesmas inclinações produzem o melhor resultado _ tal como as árvores num 
bosque, justamente por cada qual procurar tirara à outra o ar e o sol, se forçam a buscá-los por 
cima de si mesmas e assim conseguem um belo porte, ao passo que as que se encontram em 
liberdade entre isoladas / estendem caprichosamente os seus ramos e crescem deformadas 
tortas e torcidas.61

Daí, a grande crença de Kant no poder da educação. Só a educação propícia a liberdade, ao 

mesmo tempo em que a liberdade faz realizar a educação.  

Kant afirma explícita e convictamente que, quando se trata de educação moral, não podemos 

partir de uma base eminentemente teórica que dite e prescreva as máximas da moralidade, 

princípio anulativo da validade de qualquer catecismo, mas que, pelo contrário, é necessário 

fazer intuir o educando, cujo entendimento se encontra imaturo para a especulação, um 

conjunto de acções díspares simplesmente concernentes ao dever e ao puro valor moral que, 

pela sua comparação, farão desabrochar a ideia de moralidade a qual se circunscreverá 

conscientemente no seu espírito e a partir da qual ele poderá orientar praticamente, quer 

dizer, moralmente, a sua conduta. Isto, constitui a lei fundamental da razão pura prática: Age 

de tal modo que a máxima da tua vontade valer sempre ao mesmo tempo como princípio de 

uma legislação universal62 

Em todas as acções detentoras de um valor puramente moral deve brilhar uma intenção e 

uma humanidade autêntica, desinteressada e destituída de inclinações. Mas deve, sobretudo, 

atentar-se não tanto na exaltação da alma, que é muito fugaz e efémera, mas principalmente 

na submissão do coração ao dever, de onde se pode esperar uma impressão mais longa, na 

medida em que traz consigo princípios fundados em conceitos, os únicos capazes de 

proporcionar ao educando a aquisição de um valor moral que fará brotar a confiança em si 

próprio e sem a consciência do Soberano bem que jamais poderá emergir. 

 
60 KANT, op. Cit., p21 
61 KANT, A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, (…), p. 66/667 
62 KANT, Crítica Da Razão Prática, (…), p.42. O uso do itálico é grifo nosso 
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Embora estes conceitos devam tornar-se subjectivamente práticos, não têm de se limitar às 

leis objectivas da moralidade para se admitirem e apreciarem em relação a elas, em virtude 

de ser sempre necessário considerar a sua representação em relação ao homem e àquilo que o 

constitui enquanto indivíduo.  

 

Assim se une a força motora subjectiva com a severa lei moral, o subjectivamente prático e 

as leis objectivamente práticas da Razão Pura Prática, a liberdade do homem e a obediência à 

lei, pela consciencialização que cada sujeito adquire da norma universal que se torna 

individualmente sua. 

Seguindo esta linha de raciocínio poderemos compreender, sem dificuldade, a pertinência de 

colocar a questão de saber em que consiste especificamente a atribuição ao educando dos 

deveres para com o outro e dos deveres para si mesmo. Não se trata, no caso dos últimos, de 

satisfazer os desejos e as inclinações da criança, mas, sobretudo, de a conduzir a conquistar 

uma certa dignidade que a torne, enquanto homem, mais nobre do que todas as outras 

criaturas.  

 

Pretendemos estimular a consciencialização do dever de não renunciar à sua própria pessoa e 

à dignidade da humanidade, promover a conciliação de dever do seu eu com o dever do eu 

universal da humanidade. É a ideia de humanidade e a noção de bem universal, que se opõe a 

quaisquer tendências egoístas, que devem ser instauradas como o modelo original ao qual o 

espírito do educando deverá conformar-se. 

 

É da maior importância em todos os juízos morais atender, com a mais extrema precisão, ao 
princípio subjectivo de todas as máximas, a fim de se colocar toda a moralidade das acções na 
necessidade de agir por dever e por respeito pela lei, não por amor e por inclinação 
relativamente ao que as mais acções podem produzir. Para os homens e todos os seres 
racionais criados, a necessidade moral é constrangimento, isto é, uma obrigação 
(Verbindlichkeit), e toda a acção aí fundada deve ser representada como um dever, mas não 
como um modo de procedimento que já nos o grada ou nos pode agradar a si mesmo.63 

Os deveres para com o outro, que não são mais do que a extensão imediata dos deveres para 

si mesmo que consiste «no homem conservar a dignidade na sua própria pessoa.»64 

Apresentam como postulado essencial a necessidade de inculcar desde muito cedo no espírito 
 
63 Ibidem, p.97. 
64 KANT, Sobre a Pedagogia, (…), p.74. 
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da criança o respeito e a veneração pelos direitos do outro. «A veneração e o respeito pelo 

direito dos homens têm de se velar muito para que os ponha na prática.»65 Todo o 

relacionamento com a alteridade exige, inequivocamente, uma conduta que não contrarie, em 

nenhum aspecto, os direitos próprios da humanidade. O outro, essa entidade fundamental que 

perpassa unidimensionalmente a filosofia kantiana., apresenta-se como aquele que deve ser 

respeitado, não pela sua aparência, pela sua riqueza ou pobreza, mas simplesmente por aquilo 

que em si mesmo é.  

 

Respeitar o outro é respeitar-se a si mesmo, ou seja, respeitar a humanidade no outro e em si 

mesmo, eis a súmula da moral kantiana e o acto único que toda a educação deve realizar. 

 

Não é, pois, simples admiração este respeito que mostramos por uma tal pessoa (na realidade, 
pela lei que o seu exemplo nos apresenta); é o que também é confirmado pelo facto de que o 
comum dos admiradores (Liebhaber), se ele julga de algum modo ter inquirido acerca de 
onde procede a malvadez do carácter de um tal homem (como, por exemplo, Voltaire), 
abandona todo o respeito em relação a ele; mas o verdadeiro letrado continua sempre, pelo 
menos do ponto de vista do seu talento, a ter esse sentimento, porque ele próprio está 
embrenhado num trabalho e numa profissão que, de certo modo, torna lei a imitação desse 
homem.66 

Do ponto de vista geral, a educação moral consiste na formação do carácter, relativamente ao 

qual Kant propõe as seguintes definições: 

 

� O carácter consiste na aptidão de julgar segundo máximas; 

� O carácter consiste na firmeza da determinação a partir da qual fazemos qualquer 

coisa, e também na sua execução real. 

 

Como é explícito pelo conteúdo da segunda definição, o carácter que devemos formar no 

educando, seja qual for o seu temperamento, supõe necessariamente a firmeza nas 

resoluções, porque sem esta qualidade nada pode ser imbuído de constância, a coerência e a 

integridade do eu, as quais exigem, por sua vez, a existência de uma sólida estabilidade moral 

da criança. Kant julga a firmeza do carácter de tal modo fulcral, que afirma que um homem 

mau pode-nos inspirar qualquer estima, logo que o vejamos proceder com tenacidade nos 

seus desígnios: num homem mau o carácter é muito mau (…) e, contudo, é agradável vê-lo 

aplicar as suas decisões com perseverança. Neste âmbito, Kant diz que 

 
65 Ibidem, p.73. 
66 KANT, op. Cit., p.94. 
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O homem deve desenvolver primeiro as suas disposições para o bem; a  Providência nãos as 
colocou já prontas nele; são meras disposições e sem a  distinção da moralidade. Tornar-se 
melhor, cultivar-se e, quando se é mau,  produzir em si a moralidade, isto é a tarefa do 
homem. Mas, quando se reflecte maduramente sobre isso descobre-se que é muito difícil. Daí 
que a educação  seja o maior e mais difícil problema que pode ser confiado ao homem. Pois o 
saber depende da educação, e a educação depende, por seu turno, do saber67

Daí que a educação também só possa avançar pouco e pouco, e é apenas pelo facto de uma 

geração transmitir as suas experiências e conhecimentos à seguinte, e esta acrescentar algo 

por sua vez e passa-lo deste modo à seguinte, que pode brotar um conceito correcto do modo 

de educar.  

 

67 KANT; op. Cit., p.74. 
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Capítulo III 

Uma Breve confrontação das duas concepções mediante a situação 

educacional cabo-verdiana  

Depois de termos, adiantado com a exposição das duas concepções da educação na 

perspectiva dos autores já analisados nos dois capítulos anteriores, cabe-nos agora entrarmo-

nos na essência do nosso trabalho que consiste, exactamente no confronto das duas 

perspectiva, com intuito de fazer valer os objectivos cruciais do nosso trabalho, que foram 

delineados previamente. 

 

Antes, achamos conveniente e necessário destacar que os itens desenvolvidos em cada um 

dos capítulos, foram elaborados com a preocupação de mostrar as contribuições das duas 

perspectivas educacionais na possibilidade de uma educação integral, procurando ressaltar 

condições que possam se constituir como fundamento da mesma. Deste modo, não pautamos 

por uma análise profunda de todos os aspectos propostos por Platão e Kant, mas sim, 

desenvolvemos itens, que de certo modo, podem fornecer-nos uma base sólida para uma 

possibilidade de uma vida melhor e digna de ser vivida, alargando, deste modo, o contributo 

dos dois pensadores no projecto educativo em particular e a filosofia de uma forma geral. 

 

Desde logo, poderemos avançar que é quase indubitável o contributo deixado pelos 

pensadores retro mencionados. Contudo, assumiram posições antagónicas, apesar de terem 

aproximado nalguns pontos.  

Portanto, enquanto Platão propõe uma educação no sentido da formação do cidadão, Kant 

propõe uma educação virada para a formação do carácter.  

Para mostrar os contributos de Platão iremos desenvolver o seguinte item e de seguida 

abordaremos o item educação e direitos humanos para evidenciar os de Kant nesse processo 

de desenvolvimento de uma educação integral.  
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3.1. Educação e cidadania  
 

Assistimos, hoje, uma nova ordem internacional em que as transformações em curso exigem 

novos olhares sobre o mundo. A ambiguidade e a complexidade das relações e das práticas 

de organização dos grupos sociais implicam mudanças de óptica, mudanças de escalas, de 

representações, de posicionamento. Exigem-se, assim, novas tomadas de consciência, que há 

que assumir, com coragem, com risco, mas também com esperança e muita determinação. 

 

Por estes motivos, que meio de salvação vislumbra para a natureza filosófica, de maneira que 
possa permanecer na sua ocupação, para atingir a sua finalidade? Raciocina a partir dos 
antecedentes. Concordámos que a facilidade de aprender, a memória, a coragem, a 
superioridade é própria dessa natureza. 68 

A educação como a preparação para a vida, tem como objectivo a apropriação utilitária do 

saber relativamente às necessidades da vida, de modo a responder às exigências do mercado; 

esta é uma das finalidades máximas do estado que procura ser legitimado, a coesão e a 

estabilidade social. Parece ser nesta lógica que, a par da transmissão dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos da sociedade da informação, surge, hoje, a preocupação da 

educação para a cidadania cuja legitimação pedagógica advém do reconhecimento do papel 

privilegiado cometido ao sector educativo na formação dos bons cidadãos na organização da 

sociedade justa, isto é, no estabelecimento e na manutenção da ordem na cidade.  

A educação para a cidadania apresenta como indispensável para esta concretização, tendo de 

se constituir como um espaço de compreensão, de liberdade, de responsabilidade, visando 

ajudar o homem a pensar de uma forma autónoma, de modo a viver solidariamente numa 

sociedade participativa, viva e activa, e a desenvolver uma consciência crítica que lhe 

permita construir os valores do respeito, da justiça, da cooperação, da tolerância e da 

igualdade, na diferença e na diversidade, na equidade que implica a dignidade do ser-se 

pessoa. Isto porque, tem de educador os cidadãos, visando a sua totalidade de homens como 

pessoa. Portanto a educação deve proporcionar aos futuros cidadãos condições que lhes 

permita compreender o mundo em que estão inseridos, do qual faz parte uma componente 

conceptual e simbólica para avaliar esse mundo em ordem a poder intervir na sua 

transformação.  

 

68 PLATÃO, A República, (…), p.284. 
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Neste âmbito, Platão sustenta um ensino de conteúdos, uma educação que consiste, baseada 

na simples transmissão dos conteúdos, seguindo regras sem as questionar, em que, na escola, 

os currículos estão centrados essencialmente nos conteúdos, se inculcam valores e se 

praticam metodologias directivas.  

 

Neste sentido, sendo a nossa sociedade uma sociedade de direito democrático, que de certa 

forma bebe-se muito na concepção tradicional da educação, pensamos que na nossa época, 

perpassada pela incerteza e pela desilusão, mas em que, apesar de tudo, a tolerância, a 

responsabilidade e a solidariedade são lugares comuns de esperança, tornou-se urgente o 

retorno à reflexão de modo a que cada homem encontre as suas respostas para um percurso 

existencial autêntico, definindo a sua identidade e autonomia; por isso, o tempo em que 

vivemos é marcado pela redescoberta dos valores e da ética em virtude de ela aparecer, de 

novo, como uma necessidade global cada vez mais premente, vivida, quer individualmente, 

quer nos diversos grupos da sociedade, como uma dimensão indispensável do mundo 

contemporâneo. Daí que, a nossa sociedade necessita, para perdurar este ambiente de crise 

eminente, de uma educação capaz de formar cidadãos intervenientes e responsável. Implica 

por, isso, um processo lento de aprofundamento de conhecimentos e de atitudes baseado na 

relação recíproca entre a acção e a reflexão. 

 

A sua finalidade é formar cidadãos capazes de um exercício de cidadania individual, 

colectiva e política, de maneira responsável. Uma formação para a cidadania, baseada no 

princípio da responsabilidade, permite situar a dualidade entre os valores e interesses. O 

cidadão, ao longo deste processo formativo, deve adquirir espírito crítico, participativo e 

interiorizar valores morais, cívicos, estéticos, etc, pois o acesso à cidadania depende da 

adesão a uma determinada forma de vida. 

 

Kant, em oposição a Platão, que acredita na aspiração progressiva do governo enquanto 

realização da felicidade dos cidadãos. Kant, por sua vez, como forma de evitar a produção de 

invasões, propõe um ensino diferente do ensino dos conteúdos proposto por Platão. Ele 

propõe um ensino de procedimentos capazes de apagar os limites que o ensino de conteúdos 

não consegue superar; contribuindo-se para um autêntico pluralismo cultural em que a 

aceitação e interrogação característica do acto de pensar, caminharão a par da transmissão do 

saber, à qual a educação não pode renunciar, bem como com o aprender a viver num mundo 

marcado pelo progresso da ciência e pelo avanço da tecnologia; optar-se-á, pelo homem (nos 
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moldes da concepção antropológica da educação), por uma humanidade lançada na 

realização do seu ser e do sentido misterioso da existência, escutando a qualidade primeira de 

viver em comum, do encontro, retirando do esquecimento a tensão infinita da liberdade, 

numa perspectiva individual e social, através das virtudes formativas do conhecimento 

humanizado, afirmando a prioridade do indicativo e imperativo.  

 

Por isso, segundo como já foi demonstrado, deve portanto, recusar-se o empobrecimento do 

conceito da educação, uma vez que o homem a educar é uma pessoa, isto é, um ser pensante 

capaz de se distanciar de si próprio, e de se realizar uma acção autónoma, julgando, de forma 

crítica, as suas necessidades e orientando-se por valores.  

 

Neste âmbito, não se educa apenas para o indivíduo, nem se educa apenas para a sociedade; 

educa-se para a humanidade do homem; na verdade, a acção educativa não está ao serviço de 

qualquer critério de servidão, mas ao serviço desta plenitude humana; através do processo 

educativo, o homem é colocado na cultura, operando-se uma dialéctica de assimilação entre o 

singular e o universal.   

 

3.2. A educação e direitos humanos  
 

Uma educação em prol dos direitos humanos contém implícita esta ideia, quase redundante, 

de que é uma educação que procura consciencializar os seus destinatários relativamente a um 

conjunto de direitos a que os mesmos têm direito, incluindo-se aqui o próprio direito à 

educação.69 Assim, a Declaração Universal Dos Direitos Humanos outorga no artigo 26º 

ponto 1, o direito de educação a todos. «Toda a pessoa tem direito à educação» 70 A 

Declaração garante os Direitos, outorgando-os, a indivíduos e (grupos) que daí por diante, 

pode reivindicar a sua realização efectiva, sejam diante dos estados que assumiram o 

compromisso de os fazer cumprir, seja diante dos Estados que declaradamente os violam.  

 

69 CARVALHO, Alberto Dias, Utopia e Educação, Colecção Ciência da Educação, Porto Editora, Portugal, 
1994, p. 104.  
70Declaração Universal Dos Direitos Humanos, Edição Comissão Nacional para os Direitos Humanos e 
cidadania, Praia, 2007, p.17.   
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Sabemos que as propostas kantianas inspiraram a Declaração dos Direitos Humanos 

enquanto a proposta platónica pressuponha fundamentalmente, a ideia de dever e não a de 

direito, sobretudo no plano do seu discurso explícito. Isto é, a educação platónica considera o 

aluno preferencialmente enquanto um se a educar através da sua subordinação, mais passiva 

ou mais activa, a um conjunto de normas morais, ao passo que a educação kantiana acentua a 

responsabilidade de cada um relativamente a si e aos outros. A educação dos direitos 

privilegia a consciencialização dos indivíduos no que concerne as prerrogativas em relação 

aos outros mas na medida em que essas prerrogativas são recíprocas. A educação dos 

deveres, em consonância, não pressupõe em primeira instância os deveres dos outros. 

Enquanto, quando um projecto educativo contempla prioritariamente os direitos, ensina-se 

que eles são simultânea e necessariamente de todos, seja qual for a circunstância. Os direitos 

afirmam, pois, constantemente, a sua universidade e perenidade. 

 

Dos direitos desprendem-se, entretanto, deveres, porém, deveres tendentes a assegurar, 

sobretudo a implantação e desenvolvimento dos direitos. Os direitos surgem, deste modo, 

como fundamentos de atitudes que fomentam comportamentos reivindicativos. Significa isto 

que as próprias técnicas pedagógicas devem ser aproveitadas enquanto estratégias de 

aprendizagem prática das problemáticas dos direitos humanos, evitando-se, assim, 

confrontos, potencialmente bloqueadores, entre os princípios e os valores dos discursos 

educativos e a complexidade conflitual da experiência concreta.  

 

Na educação dos direitos o processo que cada um deve cumprir assinala, sobretudo, uma 

evolução que, se bem sucedida, nos permitirá aceder à possibilidade de construir uma nova 

realidade susceptível de assegurar no concreto, os direitos que apenas nos eram reconhecidos 

em toda a sua plenitude, na esfera do princípio. Verificamos, assim, que o processo de 

instauração dos direitos humanos deve, ele mesmo, subordinar-se aos limites e aos princípios 

de tais direitos. Neste âmbito, uma educação que procure promover os direitos humanos tem 

de favorecer o desenvolvimento da autonomia da pessoa humana.  

 

A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz»71 

71 Idem, ibidem., ponto 2º. 


