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PERPETUA E A "CONCLUSAO"
/

DA DOUTRINA DO DIREITO

Em À Paz Perpétua, Kant põe em evidência de maneira
exaustiva as implicações da sua teoria do direito público para
a questão da paz entre as nações141 • É verdade que já na Ideia
de uma história universal Kant afirma que uma relação legal
entre Estados é condição necessária para propiciar às "grandes
sociedades e corpos políticos [...] um estado de tranquilidade
e segurança" (laG, AA 08: 24) ou que um "estado cosmopolita
de segurança pública entre os Estados" é o único capaz de intro
duzir "um princípio de igualdade de suas ações e reações mú
tuas, a fim de que [os Estados] não se destruam uns aos outros"
(laG, AA 08: 26). No entanto, embora na Ideia a necessidade de
instituição de uma ordem jurídica no plano nacional e interna
cional seja mencionada como condição da paz entre os povos,
a paz ela mesma é apresentada como meio para outro fim, o
É preciso notar que apenas com a publicação da Doutrina do direito na
Metafísica dos Costumes (1797) Kant sistematiza sua teoria do direito públi
co. No entanto, seus elementos centrais já vinham sendo desenvolvidos em
textos "menores", especialmente em Sobre a expressão corrente e na própria
Paz Perpétua.
141
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desenvolvimento completo das disposições naturais humanas.
No contexto da Ideia, Kant considera que, dado o caráter insociá
vel que define a sociabilidade humana (tanto na relação dos in
divíduos entre si quanto na relação entre Estados) a constituição
civil republicana e uma ordem jurídica internacional se impõem
como as condições unicamente sob as quais pode ter lugar o de
senvolvimento das disposições originárias da humanidade.
Diferentemente, em À Paz Perpétua Kant oferece tam
bém uma fundamentação racional e a priori para as três ideias
do direito público. O relevante para a nossa discussão é que,
nem por isso, ele deixa de recorrer à formulações semelhantes
àquelas apresentadas na Ideia de uma história universal e reto
madas e desenvolvidas no §83 da Crítica da faculdade do juízo.
Boa parte do conteúdo da teleologia da história mobilizado nes
ses escritos será revisitado na "Garantia da paz perpétua", parti
cularmente a ideia de que o progresso histórico é um fim da na
tureza alcançado por meio da insociável sociabilidade humana.
Por isso, entendo que em À Paz Perpétua Kant inverte a
relação entre direito público e história: não se faz mais referên
cia à necessidade de promover as instituições do direito público
por elas oferecerem as condições sob as quais o te/os último da
história pode ser alcançado, mas, inversamente, recorre-se ao
te/os da história para se pensar as possíveis garantias de realiza
ção das instituições do direito público, na medida em que estas
últimas são as condições somente sob as quais uma paz perpé
tua pode ser alcançada.
À Paz Perpétua foi publicada em 1794 e traz a forma li
terária de um tratado de paz. Ela é composta de artigos pro
visórios e definitivos, de dois "Suplementos" (o primeiro deles
denominado "Da Garantia da Paz Perpétua" e o segundo, acres
centado numa segunda edição de 1796, "Artigo Secreto Para a
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Paz Perpétua") e um "Apêndice" dividido em duas partes (a pri
meira voltada à questão da discrepância entre moral e política e
a segunda à sua possível concordância). Os seis artigos provisó
rios e os três definitivos contêm as condições necessárias, nega
tivas e positivas, da paz perpétua, uma paz que não deve mais se
resumir à suspensão momentânea e passageira das hostilidades
entre as nações, mas que será capaz de dirimir conflitos a partir
das instituições jurídicas nacionais e internacionais.
Preencher as condições estipuladas nos artigos signi
ficará trabalhar em vista do cumprimento do mandamento "o
estado de paz [ ...] tem de ser instaurado" (ZeF, AA 08: 349). Isto
porque, segundo Kant, "a razão, do trono do máximo poder le
gislativo moral, condena a guerra como via jurídica e faz, em
contrapartida, do estado de paz um dever imediato" (08: 356,
grifo meu). Mas, do fato de que a paz se apresente como um
"dever imediato", fundado na razão pura prática, não se segue
que ela já esteja realizada. Por isso, o primeiro "Suplemento" e
a primeira parte do "Apêndice" buscam apresentar as garantias
e condições históricas e políticas da realização da paz perpé
tua. O suplemento sobre a "Garantia" trata de mostrar de que
modo a realização da paz perpétua pode ser esperada, com cer
ta segurança, na medida em que a natureza humana coage a
humanidade ao progresso nas três instâncias do direito público,
independentemente da moralidade interna dos agentes. Esta
questão será analisada adiante, na seção 6.2.
A primeira parte do "Apêndice" À Paz Perpétua desen
volve a teoria política kantiana do reformismo político-jurídico,
uma teoria que entende a prática política como realização pro
gressiva da ideia do direito público. Ela será analisada na pró
xima seção (6.1). Veremos que esta teoria incorpora a ideia de
prudência política e certos dados da natureza humana e das
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condições histórico-políticas de modo a ser capaz de informar
a prática dos atores políticos de modo a que ela não se choque
com o direito positivo e produza a anarquia ao invés do pro
gresso jurídico. Por sua vez, o segundo suplemento e a segunda
parte do "Apêndice" reiteram o compromisso kantiano com a
ideia de uso público da razão e com a noção de publicidade, que
Kant entende ser a marca distintiva do princípio transcenden
tal do direito público. Dado o escopo deste trabalho, passo ao
largo da análise do segundo suplemento e desta segunda parte
do "Apêndice". Na seção 6.3 apresento, por fim, a justificação
prática da ideia de história como progresso político, formulada
por Kant na "Garantia" e desenvolvida na "Conclusão" da Dou
trina do direito. Retomo, então, a discussão da relação entre a
justificação prática e a justificação teórica da filosofia da história
desenvolvida anteriormente no capítulo 5, seção 2.

6.1

Os artigos preliminares e definitivos para uma
paz perpétua

Segundo alguns intérpretes, À Paz Perpétua consti
tui o que se poderia chamar de uma "doutrina a priori da paz
mundial" 142• Esta interpretação parece acertada quando se con
sidera que os três artigos definitivos, que contêm as condições
positivas para a paz perpétua, correspondem às três ideias do
direito público desenvolvidas por Kant na Doutrina do direito
(direito político, direito das gentes e direito cosmopolita), todas
elas derivadas de maneira a priori da mera ideia do direito. Os ar
tigos definitivos afirmam: 1) "A constituição civil em cada Estado
Cf. CAVALLAR, G. Paz Kantiana, p. 251; GEISMANN, G. "Kants Rechtslehre
vom Weltfrieden".
142
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deve ser republicana" (ZeF, AA 08: 349); 2) "O direito das gentes
deve fundar-se numa federação de Estados livres" (08: 354)143 ; e
3) "O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospi
talidade universal" (08: 357).
Indicarei mais adiante, entretanto, que esta interpreta
ção não é a mais adequada. Antes disso, consideremos breve
mente cada um dos artigos definitivos de modo a indicar sua
origem a priori na razão pura prática.
1) Segundo o primeiro artigo definitivo, a constituição
civil em cada Estado deve ser republicana, isto é, deve ser funda
da segundo os princípios da liberdade dos seus membros (como
seres humanos), da dependência destes em relação a uma úni
ca legislação comum (como súditos) e da igualdade (como ci
dadãos colegisladores) (ZeF, AA 08: 349-350; comparar com TP,
AA 08: 290-295). Este dever ou obrigação é derivado por Kant
da ideia mesma do "contrato originário, em que se deve fundar
toda a legislação jurídica de um povo" (ZeF, AA 08: 350). Sua
origem é, portanto, a priori e "deriva da pura fonte do conceito
de direito" (08: 350). Que, para Kant, a constituição civil deva
ser republicana, já o sabemos desde Sobre a expressão corren
te (cf. TP, AA 08: 294). Mas, em À Paz Perpétua, Kant introduz
a tese de que a constituição civil republicana é também única
que pode conduzir à paz perpétua144 • O argumento kantiano é
conhecido. Como sob uma constituição republicana se exige o
consentimento dos cidadãos (como colegisladores) para que se

Kant aparentemente oscila quanto ao modo como se deve compreender a
ordem jurídica internacional, apresentando-a por vezes como uma confedera
ção de nações e por outras como um Estado de nações (cf. ZeF, AA 08: 356 e
357). Trato desta questão no capítulo 10.
144
Na verdade, esta tese já havia sido introduzida de passagem em Sobre a
expressão corrente (cf. TP, AA 08: 311).
143
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decida se deve ou não haver guerra, e como em caso de guerra
são os próprios cidadãos que arcam com os sofridos custos dela,
então, é natural que os cidadãos e, por extensão, as repúblicas
tendam a rechaçar a guerra (cf. ZeF, AA 08: 350).
2) O dever de que haja uma federação de Estados livres
também é estabelecido por Kant de maneira racional e a priori.
O argumento é o seguinte. Visto que, na ausência de um poder
externo que possa administrar a justiça, os Estados perseguem
seus interesses por meio da guerra (cf. ZeF, AA 08: 355), e visto
que a guerra não estabelece nenhum direito (seja em sua vigên
cia, seja após a vitória de um dos lados), mas tão só determina
a justiça segundo máximas unilaterais do poder (cf. 08: 356), en
tão "a razão condena a guerra como via jurídica e faz, em contra
partida, do estado de paz um dever imediato, o qual não pode,
no entanto, estabelecer-se ou garantir-se sem um pacto entre os
povos [...] a que se pode dar o nome de confederação de paz"
(08: 356). Estabelecer a paz é um dever derivado analiticamente
e a priori do mero conceito de um estado jurídico.
3. Em À Paz Perpétua Kant pela primeira vez menciona o
direito cosmopolita como uma instância autônoma em relação
ao direito das gentes. Embora a presença do adjetivo "cosmopo
lita" no título do artigo de 1784 (Ideia de uma história universal
de um ponto de vista cosmopolita) e no título da terceira seção
de Sobre a expressão corrente ("Da relação da teoria à prática
no direito das gentes, considerado do ponto de vista filantrópico
universal, isto é, cosmopolita") possa sugerir que Kant já tives
se em mente um direito cosmopolita, não há nestes dois textos
qualquer menção às exigências de uma hospitalidade universal
que caracterizam tal conceito a partir de À Paz Perpétua. Neste
contexto, Kant entende por direito à hospitalidade um direito
de visitação, que garante que todo visitante seja tratado sem
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hostilidades em suas idas a territórios estrangeiros. A sua funda
ção de certo modo a priori apoia-se no "direito da propriedade
comum da superfície da Terra, sobre a qual, enquanto superfície
esférica, os seres humanos não podem estender-se até ao in
finito, mas devem finalmente suportar-se uns aos outros, pois
originariamente ninguém tem mais direito do que outro a estar
num determinado lugar da Terra" (ZeF, AA 08: 358).
No entanto, se é possível afirmar que a fundamentação
a priori dos artigos definitivos dá lugar ao que se poderia cha
mar de uma doutrina a priori da paz mundial, não me parece
que o mesmo possa ser dito com relação aos artigos prelimina
res. Estes últimos não podem ser considerados como fundados
meramente na ideia do direito, nem parecem possuir caráter
a priori. Pelo contrário, eles parecem muito mais, como bem
nota Reinhardt Brandt, endereçados "aos políticos e regentes
detentores do poder, os quais podem satisfazer às proibições
[isto é, àquilo que ordenam os artigos preliminares] com ações
particulares determinadas" 145• O caráter empírico dos artigos
preliminares e o seu endereçamento a um público histórica e
socialmente circunscrito ficam claros quando se considera que
eles parecem talhados para uma situação onde a hostilidade e a
guerra ainda dão o tom das relações entre os Estados 146•
Esse é o caso do primeiro artigo, que determina que
"não deve considerar-se como válido nenhum tratado feito

BRANDT,
R.
"Historische-kritische
Beobachtungen
zu
Kants
Friedensschrift", p. 40.
146 O
pano de fundo histórico do escrito de Kant são os tratados de paz
que deram lugar à chamada "paz de Basiléia" (1795) e tentaram pôr fim às
guerras revolucionárias na Europa do final do século XVIII. Esta paz, como
se sabe, significou uma suspensão de hostilidades (alvo de crítica de Kant)
de não mais de um ano. Sobre o pano de fundo histórico, cf. CAVALLAR, G.
Pax Kantiana, p. 1-7. Cf. também Kleingeld, P. Fartschritt und Vernunft: Zur
Geschichtsphilosophie Kants, p. 62.
145
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com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura"
(ZeF, AA 08: 343); do terceiro artigo, que exige o desaparecimen
to gradual de exércitos permanentes (cf. 08: 345); do quarto, que
veta o uso do "sistema de crédito como instrumento de oposi
ção das potências entre si" (08: 345); do quinto, que afirma que
"nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na constituição e
no governo de outro Estado" (08: 346), e também do sexto, que
proíbe que Estados em guerra empreguem instrumentos pró
prios a uma "guerra de extermínio" (assassinos, envenenadores,
espiões, etc.) (08: 346-367). Como é historicamente conhecido,
práticas como a de firmar tratados de paz que continham ar
tigos secretos que autorizavam uma nova guerra (vetada pelo
primeiro artigo) ou como a da aquisição de um Estado por outro
"mediante herança, troca, compra ou doação" (08: 344) (vetada
pelo segundo) eram correntes entre os Estados absolutistas147 •
Assim como a prática do uso do sistema de crédito como ins
trumento de guerra, que Kant mesmo reconhece no quarto ar
tigo ser uma "engenhosa invenção de um povo de comerciantes
neste século" (08: 345, grifo meu). Assim, não é de todo clara a
relação entre o primeiro grupo de artigos (de caráter empírico e
historicamente circunscrito) e o segundo (derivados de maneira
a priori da mera ideia do direito).
No início da seção dedicada aos artigos definitivos, Kant
afirma que "a omissão de hostilidades não é ainda a garantia de
paz e se um vizinho não proporciona segurança a outro (o que
só pode acontecer num estado legal), cada um pode considerar
como inimigo a quem lhe exigiu tal segurança" (ZeF, AA 08: 349).
Segundo Kant, na ausência de uma ordem jurídica internacional,
Cf. BRANDT, R.
Friedensschrift", p. 41.

147
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por mais que a relação entre Estados possa, em dado momen
to, ser caracterizada como um estado de "omissão de hostili
dades", isso não basta para caracterizá-la como um estado de
paz. Isso porque o que caracteriza o estado de guerra (ao qual
se opõe o estado de paz) não é tanto que "exista sempre uma
explosão de hostilidades", mas que ela seja pelo menos "uma
ameaça constante" (08: 348-349). O verdadeiro estado de paz
só pode decorrer de uma ordem jurídica justa nos planos na
cional e internacional. Por isso, Kant conclui na abertura da se
ção dedicada aos artigos definitivos, mesmo após ter enume
rado todos os artigos provisórios: "o estado de paz, portanto,
tem de ser instaurado" (08: 349).
Ora, considerando-se que as passagens citadas logo aci
ma se situam no parágrafo introdutório da seção dedicada aos
artigos definitivos, me parece ser possível afirmar que o coman
do "o estado de paz [...] tem de ser instaurado" dirige-se a Esta
dos que atendem às exigências dos artigos preliminares (cujas
relações talvez caracterizem uma "omissão de hostilidades")
mas que não se encontram ainda no verdadeiro e duradouro
estado de paz, que decorre das instituições jurídicas nacionais e
internacionais. Se for assim, pode-se concluir que com o termo
"preliminar" <Prãliminar>, que qualifica os seis primeiros arti
gos, Kant quer dizer "preparatório", ou seja, que os artigos pre
liminares são condições preparatórias para que se possa seguir
o comando que ordena a instauração do estado de paz. Afinal, é
difícil conceber por que razão certo Estado consentirá ingressar
com outro(s) num estado jurídico capaz de dirimir legalmente
futuros conflitos se eles não tiverem preliminarmente ao menos
suspendido as hostilidades entre si (isto é, cumprido as condi
ções estipuladas nos seis artigos preliminares). Já o adjetivo "de
finitivo", que qualifica o segundo grupo de artigos, diz respeito
._ 245
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ao fato de que eles descrevem as condições necessárias de uma
paz que não se resuma à suspensão de hostilidades, mas que
seja resultando de uma condição jurídica. A eles, portanto, não é
necessário que sejam acrescentados outros artigos. A paz passa
a ser duradoura e os artigos são, assim, definitivos.
Seja como for, importa notar que o caráter de certo
modo empírico dos artigos preliminares e o seu endereçamen
to a um tempo e público históricos põem em questão a inter
pretação que considera À Paz Perpétua meramente como uma
"doutrina da paz mundial [...] idêntica à sua filosofia do direito
como um todo" 148, que faria não mais que prenunciar a seção
dedicada ao direito público na Doutrina do direito. Parece-me
mais adequado considerá-la como um texto no qual Kant "vincu
la elementos da teoria pura do direito com a pergunta [...] pela
sua realização política. [Pois] nessa ligação, não na teoria pura,
mas no problema teórico-prático, reside o centro do tratado" 149•
Conforme indiquei acima, a pergunta pela realização da
paz posta como um dever pela razão prática pura é respondida
por duas vias. Em primeiro lugar, por meio da filosofia da histó
ria. Em segundo lugar, por meio da formulação de uma teoria
política que leva em conta as condições empíricas (tanto da na
tureza humana quanto das circunstâncias históricas) para que
o fim da doutrina do direito possa ser posto em prática com
GEISMANN, G. "Kants Rechtslehre vom Weltfrieden". Contra essa tese,
Brandt afirma: "O escrito não desenvolve os princípios filosóficos da paz,
que seriam por fim idênticos aos princípios do direito em geral. Ele não
constitui uma publicação preliminar de uma parte dos Primeiros Princípios
Metafísicos da Doutrina do Direito da Metafísica dos Costumes, mas vincula
elementos da teoria pura do direito com a pergunta (por seu turno universal)
pela sua realização política" ("Historische-kritische Beobachtungen zu Kants
Friedensschrift", p. 33).
149
BRANDT,
R.
"Kritische-historische
Beobachtungen
zu
Kants
Friedensschrift", p.33.
148
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prudência, possibilitando reformas políticas que aproximem
paulatinamente o direito positivo do direito racional ou natural
(de modo a evitar que um possível choque entre o direito posi
tivo e o direito racional conduza à anarquia ou a um retorno ao
estado de natureza (cf. ZeF, AA 08: 372-373)).
Dados os objetivos deste livro, não oferecerei uma análi
se da teoria kantiana do reformismo político-jurídico, desenvol
vida por Kant no primeiro "Apêndice" 150• Passo agora à análise
da primeira resposta, desenvolvida por Kant por meio da tese
de que a natureza "garante" a realização das condições estipu
ladas nos artigos definitivos. Em seguida extrairei os elementos
que me permitem afirmar que a justificação da hipótese do pro
gresso desenvolvida em A Paz Perpétua é ancorada no interesse
prático do sujeito da ação e não no interesse teórico do sujeito
cognoscente em apresentar como sistema o agregado dos acon
tecimentos históricos.

6.2

A natureza como garantia da exequibilidade do
direito público

Como vimos acima, "a razão, do trono máximo do poder
legislativo moral, condena a guerra como via jurídica e faz, em
contrapartida, do estado de paz um dever imediato" (ZeF, AA
08: 356). Esse dever imediato de realização da paz põe ainda
três deveres como suas condições, explicitadas nos três artigos
definitivos: a constituição civil em cada Estado deve ser republi
cana; deve haver uma federação de Estados livres; e deve ha
ver um direito à hospitalidade universal. No entanto, que, do
Ainda assim, teço algumas considerações a esse respeito no capítulo 10,
seção 3.
150
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ponto de vista da razão pura prática, a paz perpétua se ponha
como um "dever imediato" (e que todas as três ideias do direito
público se ponham como outros tantos deveres imediatos) não
se segue que Kant considere que a paz perpétua esteja dada.
Considerando o contexto histórico do século XVII e XVIII é difí
cil imaginar que Kant fosse ingênuo a esse respeito. A própria
À Paz Perpétua atesta o esforço "pacifista" de Kant, diríamos
hoje, empenhado em combater o estado de guerra que caracte
rizava as relações internacionais de seu tempo.
Ademais, a própria ideia de dever pressupõe que aquilo
a que ele obriga não esteja ainda realizado. Daí, como também
já indiquei anteriormente, Kant formular o mandamento da rea
lização da paz perpétua nos seguintes termos: "o estado de paz,
portanto, tem de ser instaurado" (ZeF, AA 08: 349). A paz não
está dada, ela tem de ser instaurada. Como pensar então essa
instauração? De que modo ela pode ser realizada? Há qualquer
garantia de que aquilo que a razão prática ordena poderá se efe
tivar no mundo?
Fiel à forma dos tratados de paz de seu tempo, nos quais
os Estados acordavam não apenas condições para a suspensão
das animosidades, mas ofereciam também garantias do seu
cumprimento, Kant apresenta também sua garantia. Na abertu
ra do primeiro suplemento (intitulado justamente "Da garantia
da paz perpétua") Kant afirma: "o que subministra essa garantia
é nada menos que a grande artista natureza [ ...], de cujo curso
mecânico transparece com evidência uma conformidade a fins:
através da discórdia dos seres humanos, fazer surgir a harmonia,
mesmo contra a sua vontade" (ZeF, AA 08: 360).
Ao leitor não familiarizado com a filosofia da história kan
tiana pareceria no mínimo surpreendente que qualquer coisa
como a "natureza" seja invocada quando se trata de apresentar
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a garantia da realização de deveres postos pela razão pura prá
tica. Entretanto, a nós que acompanhamos a constituição do
discurso filosófico sobre a história, deixa de causar espanto a
vinculação entre a conformidade a fins da natureza e a institui
ção da concórdia ou da paz entre os indivíduos e nações. Eviden
temente, Kant se beneficia aqui de formulações já trabalhadas
em escritos anteriores.
A ideia de que por meio da discórdia entre os seres hu
manos a natureza faz surgir a concórdia retoma explicitamente
a Quarta Proposição da Ideia de uma história universal (cf. laG,
AA 08: 20). E, ao explicitar de que conceito de natureza aqui
em jogo, Kant remete a formulações da Crítica da faculdade do
juízo, particularmente àquela analogia entre natureza e arte
- "grande artista natureza" - que se impõe ao juízo (reflexionan
te) quando se trata de ajuizar sejam os produtos da natureza
que apresentam uma organização interna (EEKU, AA 20: 217-8),
sejam as relações exteriores e conforme a fins que se verificam
entre diferentes seres naturais (KU, AA 06: 366-9)151 • Do curso
mecânico que resulta das relações externas entre estes determi
nados seres da natureza que são os seres humanos (dotados das
disposições naturais que lhe são próprias e de uma propensão
a agir segundo máximas egoístas) transparece um resultado, a
concórdia. Kant considera que este resultado pode ser atribuído
a uma conformidade a fins na natureza, como se o progresso
político da humanidade fosse uma intenção da natureza.
Nosso autor se empenha em mostrar de que modo, nos
três níveis do direito público, a natureza "subministra a garantia

Estas formulações, por sua vez, retomam e desenvolvem questões tratadas
por Kant no "Apêndice à dialética transcendental" da primeira Crítica. Quanto
a isso, conferir capítulos 3 e 4.
151
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de que aquilo que o ser humano devia fazer segundo as leis da
liberdade, mas não faz, fica assegurado de que o fará, sem que
essa coação cause dano a essa liberdade" (ZeF, AA 08: 365) 152 •
Trata-se de indicar como a natureza, por meio do interesse pró
prio dos seres humanos, promove a realização aproximativa dos
deveres que a razão prática pura lhes impõe no que diz respei
to a sua convivência exterior. Cumpre notar que, na "Garantia",
Kant insiste que a "coação da natureza" se restringe ao âmbito
da legalidade das ações humanas e promove apenas o progres
so político da humanidade. Vimos anteriormente (capítulo 5, se
ção 2) que a admissão da hipótese do progresso moral não pode
ser justificada pelo recurso à ideia de uma coação da natureza.
Primeiramente, trata-se do papel da natureza na reali
zação da instituição da constituição interna dos Estados, mais
precisamente da instituição de constituições republicanas153 •
A solução em À paz perpétua remete a uma via já explorada por
Kant na Ideia de uma história universal, ainda que, no texto de
1784, não ficasse explícito o caráter necessariamente republica
no das constituições a que o progresso da história como fim da
natureza tem de dar lugar 154 • Em À paz perpétua Kant afirma:
152
Adiante, no capítulo 10, seção 1, apresento uma interpretação desta frase
em que procuro mostrar de que modo a coação da natureza pode ser compa
tibilizada com a liberdade humana.
153
Vimos, no capítulo anterior, que na Ideia de uma história universal Kant
parece oscilar entre a solução que deixa a cargo da natureza, por meio da in
sociável sociabilidade, a instituição das constituições civis perfeitamente justas
e outra solução que se reporta à boa vontade do(s) governante(s) e de sua
predisposição em aceitar os princípios de tal constituição (cf. laG, AA 08: 23).
Retomo esta questão no capítulo 10.
154
No capítulo 1 e no capítulo 10, mostro que, embora a ideia de constituição
civil republicana não se faça presente de maneira explícita na Ideia de uma
história universal, é possível encontrar aí ao menos indícios de suas caracte
rísticas. Portanto, acredito ser possível afirmar que o compromisso kantiano
com a ideia de autolegislação do povo não pode ser visto como uma aquisição
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A tarefa consiste em saber como é que no ser huma
no tal mecanismo [da natureza] se pode utilizar a fim
de coordenar o antagonismo de suas intenções <Ge
sinnungen> não pacíficas no seio de um povo e de um
modo tal que se obriguem mutuamente a submeter-se
a leis coativas, suscitando assim o estado de paz em
que as leis têm força (ZeF, AA 08: 366}.

Numa passagem imediatamente anterior, Kant precisa
que a coordenação do antagonismo das intenções pode pres
cindir de qualquer consideração moral por parte dos indivíduos
e pode resultar do mero mecanismo de sua interação. Kant
compreende estas "intenções não pacíficas" como "inclinações
egoístas" (ZeF, AA 08: 366). A coordenação do antagonismo das
inclinações egoístas tem de se dar de tal modo que "umas dete
nham as outras nos seus efeitos destruidores ou os eliminem",
assim, o "resultado para a razão é como se elas não existissem"
(08: 366). A compreensão deste mecanismo me permitirá afir
mar no capítulo 10 que a solução do problema da instituição da
constituição civil e do Estado pode ser pensada como uma ques
tão da ordem da técnica política (questão jurídica e pragmática)
que independe da "moralidade interna <lnnere der Moralitiit>"
dos agentes (08: 366) 155 • É assim que a coordenação da natureza
"garante" a realização da paz no interior dos Estados:
tardia no pensamento político kantiano, motivada por sua recepção da Revo
lução Francesa.
155
Que a coação da natureza não causa dano à liberdade humana se explica
justamente por isso: a oposição mútua entre os indivíduos, que os coage a
uma solução jurídica para a questão de sua convivência exterior, se origina do
fato de que por natureza os seres humanos tendem a fazer um mau uso de sua
liberdade prática, agindo segundo máximas egoístas provenientes do amor
de si e não segundo máximas que poderiam ser máximas de todos (cf. Rei,
AA 06: 28-29). Isto é, a instituição da constituição civil levada a cabo por meio
da insociável sociabilidade pressupõe também o uso da liberdade, se bem que
um uso tal que discorda do uso que os seres humanos deveriam dela fazer
segundo sua razão pura prática. Cf. capítulo 10, seção 1.

._ 251

BRUNO NADAI

o mecanismo da natureza, através das inclinações
egoístas que se opõem entre si de modo natural
também externamente, pode ser utilizado pela razão
como um meio de criar espaço para o seu próprio fim,
a regulação jurídica, e assim também, tanto quanto
depende do próprio Estado, de fomentar e garantir a
paz interna e externa (ZeF, AA 08: 366-367).

Como se trata do mecanismo da interação entre as ten
dências egoístas dos seres humanos, a concórdia jurídica daí
resultante pode prescindir de qualquer motivação moral por
parte indivíduos. E, embora "a causa de semelhante compor
tamento não seja a moralidade interna <lnnere der Moralitãt>
[...], o resultado de sua [dos seres humanos] conduta é o mesmo
de como se eles não tivessem essas intenções más" (08: 366).
É nesse sentido que pode haver uma tendência de convergência
entre o que a razão impõe como dever (a instituição de consti
tuições civis republicanas) e o mecanismo da natureza. O papel
da natureza restringe-se à instituição da constituição civil, isto
é, ao que há de legal na relação exterior entre os arbítrios dos
indivíduos, e, portanto, independe da boa intenção destes156 •
É neste quadro conceituai que interpreto a conhecida
provocação de Kant de que o problema do estabelecimento do
Estado teria solução inclusive para um povo de demônios que
tivessem ao menos entendimento. Com isso Kant não quer di
zer que os seres humanos sejam demônios, isto é, que apenas
156 "O
problema do estabelecimento do Estado[ ...] formula-se assim: 'ordenar
uma multidão de seres racionais que, para a sua conservação exigem conjun
tamente leis universais, às quais, porém, cada um é inclinado no seu interior a
eximir-se, e estabelecer a sua constituição de um modo tal que estes, embora
se opondo uns aos outros nas suas intenções privadas, se contêm, no entanto,
reciprocamente, de modo que o resultado da sua conduta pública é o mesmo
que se não tivessem essas intenções más"' (ZeF, AA 08: 366).
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possam motivar-se por intenções más ou egoístas. Tampouco
que as instituições político-jurídicas (as quais, seja do ponto
de vista de sua gênese histórica seja de sua fundamentação a
priori na razão pura prática, independem da moralidade interna)
não possam preparar ou facilitar o florescimento de intenções
morais 157 • Trata-se apenas de salientar que, a partir do mero
mecanismo da interação entre as intenções autointeressadas
dos seres humanos (suas intenções más, egoístas e não pacífi
cas), a realização do dever posto pela razão prática (que ordena
instituir constituições civis de caráter republicano) pode ser es
perada com certa garantia, independentemente das intenções
serem más ou boas.
No que diz respeito à realização da ordem jurídica inter
nacional (a instituição de uma confederação ou Estado de na
ções) o argumento é bastante semelhante. A oposição mútua
entre os Estados os conduz naturalmente à guerra. A guerra faz
aqui as vezes da oposição mútua entre as inclinações egoístas
dos indivíduos e cumpre o mesmo papel que esta última na ins
tituição da ordem jurídica nacional. Mas, além da guerra, Kant
faz menção também à diversidade natural de línguas e religiões
entre os seres humanos. Por natureza, cada Estado tende a ane
xar belicosamente os demais "de modo a dominar, se possível,
o mundo inteiro" e converter-se numa "monarquia universal"
(ZeF, AA 08: 367). Mas a ideia de uma monarquia universal é
rechaça por Kant por ser um "despotismo sem alma" que acaba
ria "por cair na anarquia", já que "com o aumento do âmbito de
governança" todos os regimes de governo "perdem progressiva
mente a sua força" (08: 366).
Adiante, no capítulo 11, mostro que há boas razões para admitirmos que
Kant compreenda que as instituições políticas facilitam ou preparam a huma
nidade para o desenvolvimento de sua disposição <Anlage> moral.
157
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De modo a evitar a formação de uma monarquia uni
versal e "a confusão de povos" a que ela conduziria, a natureza
serve-se da diversidade natural de línguas e religiões (08: 366).
E como esta mesma diversidade é também causa do ódio mútuo
e da guerra, "o incremento da cultura e a gradual aproximação
dos seres humanos de uma maior consonância nos princípios leva
à convivência na paz [...] mediante o seu [dos Estados] equilíbrio"
(08: 366), isto é, mediante a uma ordem jurídica internacional que
não implique num domínio de um Estado sobre os demais.
Com relação ao papel da natureza na realização do di
reito cosmopolita, Kant é bastante lacônico, como é, de resto,
sempre que se trata do direito cosmopolita. A natureza separa
os povos e, contrapondo-se ao movimento natural dos Estados
de buscar garantir a paz por meio da anexação dos demais, con
duz à realização do direito das gentes. Do mesmo modo, ela os
aproxima e garante que se espere não a unificação de todos os
Estados numa monarquia universal, mas a instituição de um di
reito à hospitalidade para todos os seres humanos em qualquer
lugar do globo (cf. ZeF 08: 368). Vimos mais acima que, ainda
no nível da fundamentação do direito cosmopolita no terceiro
artigo definitivo, Kant menciona que a propriedade comum da
superfície da Terra, somada à sua esfericidade, obriga os seres
humanos a suportarem-se uns aos outros. Aí se funda o direito
de cada ser humano de visitar qualquer lugar. E nisto o direito
cosmopolita se diferencia do direito das gentes: ele não regula
a relação entre dois ou mais Estados, mas a relação entre um
indivíduo qualquer e um Estado qualquer.
A garantia da possibilidade da efetivação da paz que a
natureza tem a oferecer fica aqui a cargo do "espírito do comér
cio", que, nas palavras de Kant, "não pode coexistir com a guer
ra" (ZeF, AA 08: 368). No entanto, não fica de todo claro qual
é a contribuição do "espírito do comércio" ao direito cosmo
polita propriamente dito, já que Kant parece se referir mais às
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contribuições do comércio para a relação entre os Estados (o que
caracteriza o direito das gentes) do que à relação de indivíduos
com os Estados estrangeiros (cf. 08: 368). Segundo Kant, devido
ao "poder do dinheiro [ ...] os Estados vêm-se forçados a [...] fo
mentar a nobre paz e a afastar a guerra mediante negociações
sempre que ela ameaça rebentar em qualquer parte do mundo,
como se estivessem por isso numa aliança estável" (08: 368).
Talvez se possa interpretar, como sugere Kleingeld 158, que Kant
acredite que o "poder do dinheiro" venha a garantir ao menos o
direito de visitação dos comerciantes a Estados com os quais lhes
interessa travar relações comerciais, na medida em que esse co
mércio indiretamente contribui para o incremento das economias
dos Estados a que pertencem. Segundo a intérprete, no entanto,
isso significaria uma restrição não justificada do direito cosmo
polita àqueles que lidam com o comércio, a quem Kant censura
abertamente na explicação do terceiro artigo definitivo por terem
injustamente identificado o direito de visitação a países e povos
estrangeiros com o direito à "conquista" dos mesmos (08: 358).
Nada impede, entretanto, que se intérprete que, uma vez garanti
do o direito de visitação dos comerciantes, este direito seja então
estendido a visitantes que não sejam comerciantes.

6.3

A justificação prática da ideia de história como
progresso político: Paz Perpétua e Doutrina do
direito

A ideia de a natureza "garante" a realização das três
instâncias do direito público pode levar a certas confusões
Cf. KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants,
p.192.

158
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conceituais. De modo a evitá-las, é preciso ter em mente o al
cance cognitivo, criticamente circunscrito, que Kant atribui a
suas formulações concernentes à natureza enquanto garantia.
Indiquei acima que quando Kant fala em grande artista natu
reza", ou em uma conformidade a fins" que transparece" do
curso mecânico" da natureza, ele se reporta a investigações
que foram objeto da segunda parte da Crítica da faculdade de
julgar. Estas investigações, por sua vez, reformulam e desenvol
vem problemas tratados anteriormente no Apêndice à dialética
transcendental" da primeira Crítica. É neste quadro teórico que
se inscreve a ideia de natureza como garantia.
Portanto, podemos considerar que o alcance cognitivo
do discurso que atribui fins ou intenções à natureza tem de ser
restringido àquele próprio ao juízo reflexionante teleológico. Não
se trata de conhecimento em sentido estrito, constituído pela
aplicação de categorias e princípios do entendimento (isto é, leis
universais da natureza) à multiplicidade sensível dada na intuição.
Trata-se, ao invés disso, de uma formação discursiva que atribui
fins às formas, seres e relações entre seres da natureza com vistas
a suprir uma carência cognitiva própria do sujeito que julga tais
objetos da natureza. O discurso que atribui fins à natureza não é
conhecimento no sentido estrito (como o é para Kant, por exem
plo, a física newtoniana), mas sim uma reflexão sobre objetos
da natureza que, de outro modo, restariam ininteligíveis para o
sujeito que se pergunta sobre a sua causalidade.
É a partir deste interesse teórico da razão, precisamente,
a partir do interesse pela unidade da natureza enquanto siste
ma, que juízos teleológicos se justificam 159 • Isso evidentemente
não destitui tais juízos de consistência teórica e nem tampouco
11

11

11

11

11

159

Cf. capítulo 4.
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isentou Kant de investigar a faculdade sobre a qual eles assen
tam, a faculdade do juízo reflexionante. Daí Kant ter escrito uma
Crítica da faculdade do juízo, especialmente uma "Crítica da fa
culdade de juízo [reflexionante] teleológico".
Dito isso, surge uma próxima questão: é também a partir
do interesse teórico da razão que se justifica, em À Paz Perpétua,
a admissão da hipótese da história como progresso político?
Veremos que não e que aqui, tal como em Sobre a expressão
corrente, Kant apresenta também uma justificação prática da
hipótese do progresso. O que difere a justificação prática nestes
dois textos é que, no último, ela diz respeito à hipótese do pro
gresso político enquanto, no primeiro, ela diz respeito à hipóte
se do progresso moral da humanidade. A primeira se baseia no
dever de instituir as três ideias do direito público e a segunda no
dever de atuar sobre as gerações futuras de modo que elas se
tornem melhores do ponto de vista moral.
Ao encerrar a apresentação do modo como a natureza
promove a realização da paz nos três níveis do direito público,
Kant afirma:
A natureza garante a paz perpétua através do me
canismo das inclinações humanas; sem dúvida, com
uma segurança que não é o bastante para vaticinar
(teoricamente) o futuro, mas, no entanto, é suficiente
no propósito prático, e transforma num dever o tra
balhar em vista deste fim (não simplesmente quimé
rico) (ZeF, AA 08: 368).

Com isso Kant chama atenção para a moderação com
que se tem de tomar as suas formulações a respeito da natureza
como garantia. Não se trata de um conhecimento teórico sobre
o que está por vir, não se trata de prever o futuro. A natureza
"garante" o alcance de uma paz perpétua entre as nações não
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do mesmo modo que, por exemplo, a Mecânica é capaz de de
terminar objetivamente a trajetória futura de um corpo em mo
vimento. Na verdade, a garantia da paz perpétua oferecida pela
natureza através do mecanismo das inclinações não assegura
um vaticínio com pretensões teóricas sobre o futuro, embora
Kant considere que a realização da paz possa ser considerada
como garantida no propósito prático.
Mas então qual é afinal a relação entre as justificações
teórica (a ideia de progresso político como fim da natureza) e a
justificação prática da filosofia da história formulada em À Paz
Perpétua?
O modo teórico de justificação da ideia de história da
humanidade parece à primeira vista colidir com a justificação
que Kant apresenta para a garantia da paz perpétua. Afinal, a
garantia se põe aí como uma segurança que "é suficiente no pro
pósito prático" e não no teórico, além do fato de ser impossível
vaticinar teoricamente sobre o futuro. Kant argumenta na mes
ma linha, e de modo ainda mais claro, na abertura da "Garantia",
quando afirma que
representar a relação e a concordância desta causa
[a natureza] com o fim que a razão nos prescreve
imediatamente (o fim moral) é uma ideia que é, sem
dúvida, excessiva <überschwenglich> no propósito
teórico, mas que, segundo sua realidade, está dog
maticamente bem fundada no propósito prático (por
exemplo, em relação ao conceito de dever da paz per
pétua) (ZeF, AA 08: 362).

Aqui, quando Kant se refere a "propósito teórico", ele
não tem em mente o modo de justificação teórico da ideia de
história como progresso político, mas sim o conhecimento teó
rico da natureza. O ponto de vista do conhecimento teórico da
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natureza não deve ser confundido com o ponto de vista teórico
que justifica a filosofia da história pensada como fim da nature
za. O primeiro diz respeito a um conhecimento objetivo que se
estrutura pela aplicação das categorias aos dados da sensibili
dade, enquanto o segundo diz respeito àquele ponto de vista
que se apoia numa teleologia da natureza e não pretende a
legitimidade de um conhecimento teórico e objetivo e deter
minante, mas apenas a de um conhecimento teórico subjetivo e
hipotético-regulativo ou reflexionante. Não há, portanto, incom
patibilidade entre os modos teórico e prático de justificação da
filosofia da história, até porque, como mostrei acima, em À Paz
Perpétua, Kant se vale também da ideia de progresso político
como fim da natureza promovido pela insociável sociabilidade.
Tratemos agora propriamente da justificação prática da
filosofia da história formulada em À Paz Perpétua e na "Conclu
são" da Doutrina do direito. Se, por um lado, a noção de que o
curso da natureza concorda com os nossos fins práticos é uma
ideia excessiva do ponto de vista teórico, por outro lado, ela é
"bem fundada" do ponto de vista prático.
Como mostrei anteriormente, a razão prática impõe a
instauração da paz perpétua como um dever imediato. Na cita
ção em destaque acima, portanto, Kant afirma que o dever da
instauração da paz perpétua "funda" a realidade objetiva prá
tica da ideia de que há uma concordância entre o dever posto
pela razão e o curso da natureza 16º . Isto é, o dever da instaura
ção da paz perpétua fundamenta a realidade objetiva da ideia
de uma possível concordância entre o dever de instaurar a paz

160 Sobre como o dever ou a lei moral fundam a objetividade de uma realidade
objetiva prática, cf. MATTOS, F. C. Da teoria à liberdade: a questão da objetivi
dade em Kant, p. 157-164.
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perpétua e a causalidade conforme a fins da natureza. E esta
fundamentação autoriza Kant a recorrer à justificação teórica de
sua filosofia da história (a ideia de que o curso mecânico das
inclinações humanas revela uma conformidade a fins) de modo
a poder representar as condições concretas que permitem espe
rar esta concordância.
Kant apresenta formulações semelhantes a respeito da
justificação prática da ideia de história como progresso político
na "Conclusão" da Doutrina do direito. Ele nos mostra de ma
neira mais clara como o ponto de vista prático (no caso, aquele
em jogo no dever de realizar a paz perpétua) pode justificar a
admissão da possibilidade da realização de algo que o conheci
mento teórico não justifica admitir e como, portanto, o propó
sito prático transforma em dever o agir com vistas a sua realiza
ção. Kant afirma:
Se alguém não consegue provar que uma coisa é,
pode tentar provar que não é. Se nenhuma das duas
dá certo (o que acontece com frequência), ele pode
então perguntar-se se lhe interessa admitir uma ou
outra (por meio de uma hipótese), seja do ponto de
vista teórico seja do prático, isto é, ou para esclarecer
um determinado fenômeno[...] ou para atingir um de
terminado fim [...] É evidente por si mesmo: a admis
são (suppositio) da exequibilidade <Ausführbarkeit>
desse fim, que é um juízo meramente teórico e, por
tanto, ainda problemático, não se torna aqui um de
ver, pois não há obrigação relativa a isso (acreditar em
algo). Aquilo a que somos obrigados por um dever é,
isto sim, a ação conforme à ideia desse fim, mesmo
que seja mínima a probabilidade teórica de que ele
possa ser realizado <ausgeführt>, não podendo po
rém ser demonstrada, do mesmo modo, a sua impos
sibilidade" (RL, AA 06: 354, grifos meus).
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Como se sabe, o objeto de que trata a conclusão da refe
rida obra é a possibilidade de "instituição da paz perpétua" , que
é tomada como o "fim terminal <Endzweck> total da doutrina do
direito" (RL, AA 06: 355). Do mesmo modo que nos artigos de
finitivos de À Paz Perpétua, na Doutrina do direito, Kant mostra
que a fundamentação a priori das ideias do direito público dis
pensa o recurso à representação da sua exequibilidade: "a razão
prático-moral exprime em nós o seu veto irrevogável: não deve
haver guerra alguma" (06: 354). Como aplicação do imperativo
categórico ao domínio da relação exterior entre os arbítrios, o
princípio universal do direito apresenta-se como uma ideia ne
cessária da razão pura prática e as ideias do direito público po
dem dela ser desenvolvidas analiticamente. Desse modo, as três
ideias do direito público (direito político, das gentes e cosmopo
lita) encontram-se suficientemente fundamentadas do ponto de
vista prático. Ainda assim, a possibilidade da instituição de uma
paz perpétua entre as nações (para a qual aponta a doutrina do
direito) se põe a nós como fim.
O agente tem, portanto, um interesse em admitir a paz
perpétua como algo cuja realização é possível. Enquanto juízo
teórico, a admissão desta possibilidade é meramente problemá
tica e não basta para "vaticinar (teoricamente) o futuro". Seria
injustificado tomar como um dever admitir teoricamente a pos
sibilidade da realização da paz perpétua, até porque não pode
haver um dever de admitir algo teoricamente. Mas a instaura
ção da paz perpétua pode ser considerada um dever fundado
na razão pura prática e todo dever implica a admissão de que
a ação que ele ordena é realizável. Com isso, põe-se o dever de
agir como se a sua instauração fosse possível.
Assim, o que se apresenta como algo indecidível de um
ponto de vista teórico (isto é, a realidade objetiva ou não da
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ideia de uma paz perpétua) pode ser decidido de um ponto de
vista prático. Na medida em que a paz perpétua se põe como
dever necessário, ao agir, tenho de admitir como possível sua
realização. De um ponto de vista prático, ao agir, o sujeito da
ação tem de admitir, mesmo que tacitamente, a possibilidade
de alcançar aquilo que visa com sua ação. E se esta ação é or
denada por um dever bem fundado na razão pura prática, do
ponto de vista deste dever tenho de admitir que a realização da
paz seja possível.
Kant, então, conclui:
Já não se coloca, portanto, a questão de saber se a
paz perpétua é uma coisa real ou uma quimera e, se
nos enganamos em nosso juízo teórico ao admitir a
primeira possibilidade: nós temos de agir como se ela
fosse o que talvez não seja, trabalhar pelo seu esta
belecimento e lutar por aquela constituição que nos
parece a mais conforme a isso [...], a mais conforme a
assim realizar a paz perpétua e pôr um fim à desastrosa
prática de guerra que até hoje serviu de fim supremo a
todos os Estados, que, sem exceção, a isso conforma
ram as suas instituições internas {06: 354-5).

Como não posso provar teoricamente a possibilidade ou
a impossibilidade da hipótese da história como progresso político,
a razão prática fala mais alto: o dever de instituir uma paz perpé
tua entre as nações sobrepõe-se às dúvidas teóricas quanto à sua
exequibilidade. Justifica-se assim, de um ponto de vista prático, a
admissão da hipótese do progresso político da espécie.
Conclui-se, portanto, que Kant parece oferecer um outro
modo de justificação da filosofia da história à medida em que
traz para o primeiro plano o dever de realização da paz. A ideia
de um progresso político da humanidade não mais se justifica
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apenas a partir de um interesse teórico pela sistematização dos
fenômenos da liberdade humana, mas também a partir do inte
resse prático do sujeito que, ao agir por dever, tem de supor que
aquilo ao que o dever obriga é possível de ser realizado. Assim,
neste contexto, é do ponto de vista prático que a instauração da
paz perpétua pode ser justificadamente admitida como mais do
que uma quimera. É o interesse prático do sujeito que age na
história que justifica a admissão daquilo que, do ponto de vista
teórico, permanece indecidível e problemático.
E, como vimos, este interesse prático, por sua vez, justi
fica o recurso às formulações teleológicas a respeito da intenção
da natureza na história humana (a saber, o recurso à ideia de
que do mecanismo da natureza a concórdia é extraída da discór
dia) e, assim, torna possível a representação da possibilidade da
concordância entre o curso da natureza e o fim posto pela razão.
Em certa medida, a pergunta pelas condições de possi
bilidade de realização de deveres postos pela razão pura prática,
em que se baseia a justificação prática da hipótese do progresso,
tem semelhanças com questões tratadas por Kant em sua dou
trina do sumo bem. Passo agora, portanto, a discutir a relação
entre a doutrina do sumo bem a filosofia da história kantiana.
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