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10
O PROCESSO DE DESEN VOLVIMENTO
DAS DISPOSIÇOES
NATURAIS E
O
,
,
DIREITO PUBLICO: DIREITO POLITICO
<STAA75RECHT>, DIRErro DAS
GENTES < VOLKERRECHT> E DIRErro
COSMOPOLrTA < WEL7BURGERRECHT>
NA PERSPECTIVA DA FILOSOFIA
DA HISTORIA
Conforme salientado anteriormente, para Kant o estabe
lecimento da justiça pública no plano nacional e internacional é
meta subalterna, mas não por isso menos importante, do pro
gresso histórico (cf. capítulo 1). Segundo minha interpretação, o
estabelecimento das instituições do direito público tem de ser
considerada como meio para o alcance do fim último da histó
ria, o desenvolvimento completo das disposições originárias dos
seres humanos e a consequente moralização da humanidade.
Como afirmado na Ideia de uma história universal, o estabele
cimento de uma "constituição política perfeita interiormente"
e "também exteriormente perfeita" é "o único estado no qual"
este desenvolvimento pode ter lugar (laG, AA 08: 27).
Vimos também que, para Kant, a constituição civil jus
ta é o único estado no qual a humanidade pode desenvolver
completamente suas disposições originárias porque permite a
máxima liberdade dos cidadãos (em sentido negativo, liberdade
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de fazer tudo o que não faça injustiça ao outro) e, com isso, pos
sibilita um antagonismo geral entre eles. Este antagonismo, por
sua vez, é o principal meio natural por meio do qual se dá o
desenvolvimento dos talentos e disposições humanas. Portanto,
a constituição civil que permite o maior antagonismo entre os
indivíduos é a que oferece as melhores condições para o desen
volvimento das disposições e talentos dos seres humanos.
Mas que a justiça pública nacional e internacional seja
"meio" para outro fim não quer dizer de maneira alguma que ela
possa ser negligenciada. Não é sem razão que a maioria dos tex
tos kantianos sobre filosofia da história volta boa parte de sua
atenção ao problema da instituição da constituição civil justa e
da confederação de nações. A justiça pública nacional e interna
cional é entendida por Kant como condição indispensável para
o desenvolvimento completo das disposições racionais huma
nas. Além disso, como mencionado de passagem anteriormen
te, Kant guarda muitas ressalvas com relação à possibilidade do
alcance do te/os moral da história da humanidade, ao passo que
parece ser muito mais otimista234 com relação à instituição da
justiça pública no plano nacional e internacional. Cabe agora,
portanto, acompanhar mais de perto a discussão kantiana sobre
o direito público no contexto de sua filosofia da história.

Conforme indicado nos capítulos 1 e 6, a solução para a questão da insti
tuição do modo de governo republicano (ancorado na constituição civil justa)
oferecida por Kant em À Paz Perpétua, apoiada no autointeresse dos cidadãos
e ilustrada provocativamente pela imagem do povo de demônios [cf. ZeF,
AA 08: 366-7), suplanta aquela oferecida na Ideia de uma história universal,
que dependia ainda da "boa vontade" do chefe do Estado. Isso permite que se
espere um progresso nas instituições políticas sem que seja preciso pressupor
a moralidade dos agentes e explica o que chamei de "otimismo" de Kant com
relação à solução do problema da instituição da justiça pública.
234
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Veremos que o direito público compreende para Kant
três ordens distintas: as ideias do direito político, do direito das
gentes e do direito cosmopolita. Mas, antes de avançarmos na
caracterização de cada uma delas, convém notar que, no con
texto da filosofia da história, as três ideias do direito público são
consideradas de outra perspectiva que aquela da Doutrina do di
reito, obra em que (ao lado da "Segunda Seção" da Paz Perpétua
e, em parte, da "Segunda Seção" de Sobre a expressão corrente:
isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática) é de
senvolvida a teoria política kantiana.
Nos textos mencionados acima, o direito público é ex
posto do ponto de vista de seu ancoramento na razão pura práti
ca, isto é, como um "dever" que "decorre totalmente do concei
to da liberdade na relação externa dos seres humanos entre si"
(TP, AA 08: 289). Nesta perspectiva, a ideia do direito (tomada
como "a limitação da liberdade de cada um à condição da sua
consonância com a liberdade de todos, enquanto esta é possí
vel segundo uma lei universal", isto é, como o "conjunto das leis
exteriores que tornam possível tal acordo universal" (08: 290)) é
apresentada como tendo origem na "própria razão [...] que legi
fera a priori" (08: 290). Por isso, Kant afirma, no "Segundo artigo
definitivo" de À Paz Perpétua, que a instauração de uma con
federação de nações se nos impõe como "um dever imediato"
(ZeF, AA 08: 356). Por isso também, a Doutrina do direito mostra
que a passagem do estado de natureza para o estado jurídico ou
civil (que se opõe ao estado de natureza, estado de ausência de
justiça pública) "pode ser desenvolvida analiticamente a partir
do conceito de direito na relação exterior" (RL, AA 06: 307) e se
apresenta como uma "lei a priori" fundada na mera razão práti
ca pura (06: 306).
Diferentemente, no contexto da filosofia da história, a
mesma ideia do direito público é considerada de uma perspectiva
._,359
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genética235 • Assim, no Começo conjetural, Kant conjetura que
o estado civil teve origem na violência e no uso indiscrimina
do da força, e não na mera ideia do direito e na obrigação nela
contida analiticamente de abandonarmos o estado de natureza
(cf. MAM, AA 08: 119) 236• De maneira semelhante, na Ideia de
uma história universal, Kant localiza na ameaça de guerra e na
miséria que os seres humanos causam uns aos outros no estado
de natureza (expressões do caráter insociável da sociabilidade
humana) a origem das primeiras formas da constituição civil, ca
racterizadas por ele como acordos extorquidos patologicamen
te, isto é, originados da força e não da ideia a priori do direito
(cf. laG, AA 08: 21).
235
Cumpre notar que, por mais que a filosofia da história kantiana ocupe-se
da gênese da capacidade humana de fazer uso da razão e da gênese do estado
civil, isso não implica que a história filosófica kantiana se confunda com uma
história empírica. Como mostrei acima, as conjeturas sobre o começo da histó
ria humana e a ideia de progresso histórico têm caráter meramente hipotético
e baseiam-se numa concepção teleológica de caráter regulativo e heurístico.
Assim como a fundamentação a priori do contrato originário e da ideia do di
reito, também a história kantiana sobre a fundação do estado civil não se apoia
em fatos ou relatos.
236
Em Sobre a expressão corrente, Kant afirma que a ideia de contrato origi
nário, que unifica os arbítrios e funda a justiça pública, não pode ser tomada
como um foto (cf. TP, AA 08: 297). Do mesmo modo, na Doutrina do direito ele
afirma que não é um "fato [... o] que torna necessária a coação legal pública"
(RL, AA 06: 312). Tais afirmações permitem aproximar a perspectiva genética
da filosofia da história da perspectiva a priori da filosofia do direito. Por um
lado, a Doutrina do direito mostra que não é o contrato originário como fato
que funda a justiça pública, e, sem contradizê-la, as conjeturas sobre o começo
da história humana apontam que, como fato, o mais plausível é que a violência
tenha levado a humanidade às primeiras formas de constituição civil. Por ou
tro lado, na filosofia kantiana do direito a ideia do direito racional oferece-se
como critério de legitimidade do direito positivo (cf. RL, AA 06: 230), o mesmo
critério que, no contexto da filosofia da história, servirá corno meta a orien
tar o sentido das reformas políticas necessárias para que o direito positivo se
aproxime do direito racional.
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Além desta perspectiva genética, destaca-se na filosofia
da história a preocupação em pensar as condições de realização
do direito público e avaliar até onde já se avançou neste aspecto.
Na Ideia de uma história universal, Kant mensura os avanços e
recuos na instituição das constituições civis no mundo europeu
(desde os gregos, passando pelos romanos, até o século XVIII)
segundo o critério de uma constituição civil perfeitamente justa
(cf. 08: 29). E, como vimos no capítulo 6, em À Paz Perpétua e
no suplemento sobre a "Garantia da paz perpétua", o autor reto
ma a questão da história como fim da natureza, desenvolvida na
Ideia de uma história universal, e volta-se para o problema das
condições que permitem esperar com segurança a realização do
direito público (cf. ZeF, AA 08: 365).
Feitas estas ponderações sobre o caráter específico do
direito público no contexto da filosofia da história, passemos à
consideração de suas três ideias.

10.1

O direito político <Staatsrecht>237 : autolegislação
pública e esclarecimento; conflito social e progresso
reformista

Como se sabe, nos textos da década de 1790 onde expõe
sua filosofia política madura, Kant se compromete com a ideia
de constituição civil republicana. Esta última é entendida como
aquela constituição na qual todos os cidadãos são, ao menos em

O termo alemão Staatsrecht seria traduzido literalmente por "direito es
tatal". No entanto, em português esta última expressão poderia levar a ambi
guidades. O Staatsrecht diz respeito à forma da constituição civil e à fonte de
sua legitimidade. A expressão "direito estatal" sugeriria que o Staatsrecht se
refere a leis e ordenações jurídicas que decorrem de um Estado já constituído.
Por isso é usual traduzir Staatsrecht por "direito político".
237
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ideia238, colegisladores (cf. ZeF, AA 08: 349-353; TP, AA 08: 294295; RL, AA 06: 313-314) e na qual o poder político se encontra
dividido entre poder soberano (na pessoa do legislador), po
der executivo (na do governante) e poder judiciário (na do juiz)
(cf. ZeF, AA 08: 349-50; RL, AA 06: 313-8)239 •
A ideia de constituição civil republicana funda-se na ideia
de um contrato originário, por meio do qual nos representamos
a "coligação de todas as vontades particulares e privadas num
povo para uma vontade geral e pública" (TP, AA 08: 297). Por sua
vez, a ideia do contrato originário apresenta-se como "a pedra
de toque da legitimidade de toda a lei pública" (08: 297) e, "em
ideia", "serve de norma [ ...] a toda unificação efetiva em uma
república <gemein Wesen>" (RL, AA 06: 313). Por esta razão,
Kant vincula indissociavelmente constituição civil republicana,
autolegislação pública e ideia de justiça: se, do ponto de vista da

Kant não pressupõe que todos os cidadãos sejam efetivamente legislado
res, o que se expressa tanto em sua exigência de representação política ("toda
forma de governo que não seja representativa é, em termos estritos, uma não
forma") quanto na afirmação de que é mais fácil chegar a uma constituição
republicana numa "monarquia" do que numa "aristocracia" e mesmo impos
sível "na democracia" (ZeF, AA 08: 352-353). Basta que a ideia do contrato ori
ginário seja critério de justiça e legitimidade da constituição e que o chefe do
Estado governe "conforme ao espírito" ou "ideia" de tal contrato para que se
tenha um modo de governo republicano (08: 353; cf. também RL, AA 06: 340 e
TP, AA 08: 297). Sobre o caráter ideal da filosofia política kantiana, ver TERRA,
R. R. A Política Tensa, p. 26-74.
239
Além disso, Kant atribui aos cidadãos do estado civil republicano os seguin
tes atributos jurídicos: "a liberdade legal de não obedecer a nenhuma outra
lei senão àquela a que deu seu consentimento; a igualdade civil que consiste
em não reconhecer nenhum superior a si mesmo no povo, senão aquele que
tenha tanta faculdade moral de obrigar juridicamente quanto ele de obrigá-lo;
e, em terceiro lugar, o atributo da independência civil, que consiste em po
der agradecer sua existência e conservação não ao arbítrio de um outro no
povo, mas aos seus próprios direitos e forças enquanto membro da república"
(RL, AA 06: 314; cf. também ZeF, AA 08: 349-350 e TP, AA 08: 290-296).
238
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razão pura prática, a ideia de constituição republicana funda-se
na ideia de um contrato originário no qual todas as vontades pri
vadas são unificadas numa vontade pública, então apenas aque
las constituições que encontram na vontade pública do povo sua
fonte de legitimidade podem ser consideradas justas.
Além disso, é parte central das preocupações políticas
de Kant a convicção de que a constituição republicana é a única
que pode conduzir à paz perpétua entre os Estados: numa re
pública é o próprio povo quem delibera sobre a entrada ou não
em guerra; quem arca com os seus sofridos custos é sempre o
próprio povo; portanto, ele jamais optaria por entrar em guerra
(cf. ZeF, AA 08: 350-351).
Entretanto, salta aos olhos o fato de que a ideia de au
tolegislação pública e a noção de constituição republicana es
tejam ausentes do principal texto kantiano sobre política e his
tória da década de 1780, a Ideia de uma história universal de
um ponto de vista cosmopolita. Chamando atenção para isso,
certos intérpretes identificam uma inflexão na noção kantiana
de constituição civil durante a década de 1790, que teria como
causa a recepção kantiana da Revolução Francesa. Com relação
a isso, Volker Gerhardt afirma que "o acontecimento que muda
[a concepção kantiana de constituição civil] é nenhum outro que
a Revolução Francesa. Ela é o ponto de virada para uma história
'de um ponto de vista cosmopolita'. Ela traz os seres humanos
a uma nova posição histórica diante do direito e da política" 24º.
Veremos adiante, no entanto, essa posição é questionável.
Como se sabe, Kant concebe a Crítica da razão pura
como obra de uma época em esclarecimento (cf. KrV A XI).
E, tal como diferentes intérpretes têm procurado mostrar
240 GERHARDT, V. lmannuel Kants Entwurf 'Zum Ewigen Frieden', p. 18.
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recentemente, o projeto de crítica da razão como um todo, in
clusive o da razão teórica em idos de 1781, pressupõe a ideia de
uso público da razão e pode ser compreendida como tendo na
ideia de autonomia pública a sua condição de possibilidade241 •
Estes elementos permitem questionar a tese de que a recepção
da Revolução Francesa teria levado Kant a uma inflexão na sua
concepção de constituição civil, uma vez que o compromisso
com a ideia de autonomia pública e com o uso público da razão
já marcavam o pensamento kantiano desde pelo menos a Crítica
da razão pura. Como bem nota Leonel Ribeiro do Santos, o pa
radigma político que orienta a própria noção kantiana de razão
deixa suspeitar que a descoberta kantiana da filosofia
política não foi, como por vezes se tem escrito, um
acontecimento tardio, uma 'viragem' resultante do
impacto que sobre o velho filósofo viriam a ter os
Cf. O'NEAL, O. Constructions of reason, cap. 1.; HÕFFE, O. Kant's
Cosmopolitan Theory of Law and Peace, cap. 12. A este respeito, Leonel Ribeiro
dos Santos afirma: "Nos últimos 40 anos, tem-se assistido a um crescente inte
resse pela filosofia política de Kant[...] entendida esta em toda a sua extensão,
como filosofia moral, filosofia política e filosofia do direito[...]. Vários intérpre
tes recentes foram levados a reconhecer que mesmo a grande obra de filoso
fia teorética do filósofo - a Crítica da Razão Pura - está estruturada e escrita
num ambiente semântico configurado por uma pregnante linguagem política
e por um explícito paradigma político-jurídico, graças aos quais a própria razão
pensa e se faz pensar como se fosse ela mesma uma instituição republicana.
Isso se diz na linguagem metafórica envolvente, nos processos argumentativos
utilizados, nos pressupostos da liberdade e da igualdade requeridos para o
exercício mesmo da razão, na recusa do despotismo filosófico- representado
pelo dogmatismo especulativo que despreza o povo da experiência sensível-,
na própria noção de crítica como exercício responsável da maturidade civil de
quem sabe ser intérprete dos seus próprios interesses e não precisa de tutores
que lhe indiquem em que sentido deve pensar ou pronunciar o seu voto ou o
seu veto, enfim, na razão concebida como um espaço livre, aberto e público de
partilha efetiva de pensamentos sem constrangimentos e onde as decisões são
obtidas por consenso ou assentimento livre de cidadãos" ("Kant: da reinven
ção do Republicanismo.à ideia de uma 'Republica Mundial"', p. 16)
241
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acontecimentos da Revolução Francesa de 1789, mas
que, bem pelo contrário, ela deveria ter origem [pelo
menos] na mesma época em que Kant elaborava e re
digia a sua Crítica da Razão Pura242 •

Além disso, conforme argumentei no capítulo 1, seção 3,
na Ideia de uma história universal Kant reitera sua aposta nos
efeitos emancipatórios do esclarecimento, ao afirmar que este
último "tem de aos poucos ascender até os tronos e exercer in
fluência mesmo sobre os princípios de governo" (laG, AA 08: 28).
Como se sabe, desde O que é esclarecimento (publicado no mes
mo ano que a Ideia de uma história universal) a possibilidade
de um público esclarecer-se é vinculada à ideia de uso públi
co da razão. O direito ao "uso público da razão" deve facultar
aos cidadãos a liberdade de emitir e discutir opiniões sobre os
assuntos de interesse público (religião e legislação entre eles)
(cf. WA, AA 08: 39). Disso se segue que se o esclarecimento tem
de exercer influência sobre os princípios de governo e se ele
pressupõe o uso público da razão, por meio do qual o público
pode se manifestar sobre "o que há de errôneo nas instituições
anteriores" (WA, AA 08: 39), então, no limite, uma constituição
civil sob a influência do esclarecimento seria uma constituição
à qual o publico poderia dar o seu assentimento - critério que,
como vimos, está na base do republicanismo kantiano da déca
da de 1790. Por isso acredito ser possível afirmar que, embora
não considerada de maneira explícita, a ideia de constituição ci
vil republicana já se fazia presente em germe no pensamento
político kantiano desde a década de 1780 e que o dito impacto
da Revolução Francesa tem de ser reconsiderado.
SANTOS, L. R. "Kant: da reinvenção do Republicanismo.à ideia de uma
'República Mundial"', p. 18.
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Ao lado desta dificuldade concernente ao republica
nismo kantiano (isto é, da presença ou não dos conceitos de
constituição civil republicana e autolegislação pública na ideia
de constituição civil presente da década de 1780), é preciso
notar outro elemento relativo à ideia de constituição civil que
distingue a posição kantiana nas duas décadas mencionadas elemento que de certo modo vincula-se ao anterior. Conforme
já salientado nos capítulos 1 e 5, entre a Ideia de uma história
universal e À Paz Perpétua, Kant muda de posição com relação
às condições de possibilidade da instauração de uma a consti
tuição civil perfeita.
Na Ideia de uma história universal, Kant oscila em rela
ção à solução do problema da instituição da constituição civil.
Em certas passagens, a possibilidade de instauração de uma
sociedade civil justa é relegada ao mero antagonismo entre os
indivíduos (cf. laG, 08: 22), enquanto em outras Kant a faz de
pender da "boa vontade" do chefe supremo do Estado (08: 23).
Evidentemente, a solução do problema da instituição da consti
tuição civil perfeita deixada a cargo da insociável sociabilidade
dispensa o recurso a motivos morais (tal como a boa vontade
do chefe do Estado), afinal, o antagonismo que a caracteriza
origina-se do fato dos indivíduos possuírem uma propensão a
agir com base no seu interesse próprio, motivados pelo mero
amor de si ou egoísmo. No entanto, a solução do mesmo pro
blema deixada a cargo da "boa vontade" de quem quer que seja
se compromete com uma solução que pressupõe a moralidade
dos agentes.
Em À Paz Perpétua Kant elimina esta ambiguidade, mos
trando que a solução da questão da instituição da constituição
civil republicana pode ser esperada com segurança porque de
pende apenas do autointeresse. O argumento aí presente é o de
366--
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que esta instituição se resolverá a partir do mero mecanismo da
insociável sociabilidade, que opõe uns aos outros indivíduos mo
tivados somente pelo amor de si (cf. ZeF, AA 08: 366). Tal como a
imagem um tanto provocativa do "povo de demônios" 243 ilustra,
mesmo se imaginarmos um povo constituído apenas por indiví
duos destituídos de qualquer intenção <Gesinnung> boa, isto é,
dotados apenas de intenções más ou egoístas, mesmo assim o
problema teria solução, afinal trata-se de uma questão jurídica
(uma questão pragmática, de prudência ou técnica política244 ) e
A respeito desta passagem Klaus Weyand se pergunta: "Como transpor o
abismo que se abre entre a filosofia moral e a filosofia da história de Kant
quando se lê que mesmo um povo de demônios está em condições de fun
dar um Estado conforme leis?". E logo responde: "Segundo Kant, dever-se
-ia concluir que os demônios, no caminho da fundação do Estado, teriam de
tornar-se morais, o que suprimiria seu próprio ser [... e] é uma contradição
de pensamento" (Kants Geschichtsphi/osophie, p. 150). Ora, evidentemente,
não é disso que se trata. Kant não está pensando na moralização do povo de
demônios. Se ele propõe a imagem de um povo de demônios, é apenas para
ilustrar que mesmo tal povo (e, portanto, também os seres humanos, que,
embora não completamente bons ou maus, na maioria das vezes optam por
agir segundo máximas más) seria capaz de resolver o problema da instituição
de uma república. A solução do problema da realização do direito político é
uma questão pragmática (da ordem da relação externa entre os arbítrios) e
não moral (da ordem da ética ou da motivação moral dos agentes). Um povo
destituído de qualquer disposição moral, o povo de demônios, seria evidente
mente incapaz de se moralizar, mas poderia se civilizar. Um povo de animais
dotados da faculdade da razão (e dotado da disposição moral) que podem se
fazer racionais, isto é, um povo de seres humanos, este sim é capaz de morali
zação tanto quanto de civilização.
244
Como afirma Kant em À Paz Perpétua, a questão da instituição da
constituição republicana depende "apenas de uma boa organização do
Estado" e "deve ter solução" porque diz respeito somente a como "ordenar
uma multidão de seres racionais que, para sua conservação, exigem
conjuntamente leis universais" (ZeF, AA 08: 366, os grifos são meus). A "boa
organização do Estado", que pressupõe certa técnica política ou conhecimento
pragmático sobre o funcionamento das instituições, será alcançada em
função do interesse de autoconservação dos cidadãos, interesse que, vimos
anteriormente, Kant associa à prudência. Sobre a solução do problema da
243
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não ética. Esta solução pressupõe apenas bons cidadãos, dota
dos de inteligência e, por isso, capazes de limitar sua liberdade
exterior segundo os limites da liberdade exterior dos demais em
nome de seu interesse próprio.
A princípio, poder-se-ia atribuir esta oscilação ao fato de
a Ideia de uma história universal ainda não se comprometer cla
ramente com uma noção de constituição civil que encontra na
vontade geral unificada do povo a fonte de sua legitimidade. De
acordo com este argumento, pelo fato da noção de constitui
ção civil de 1784 não ser ainda claramente caracterizada como
republicana, Kant precisaria invocar a boa vontade do chefe do
Estado para pensar as condições de possibilidade de sua instau
ração. Tendo por fim esclarecido que a única constituição civil
perfeitamente justa é a republicana, Kant teria sido capaz de
solucionar o problema sem recorrer à boa vontade do chefe do
Estado, já que em uma república é a vontade pública do povo e
não a vontade do chefe do Estado que legitima o poder políti
co. No entanto, como vimos acima, é apenas "em ideia" que a
vontade geral é base da constituição civil republicana e mesmo
uma monarquia pode ser governada com espírito republicano.
Sendo assim, não é o fato de na Ideia de uma história univer
sal Kant remeter-se à vontade do chefe do Estado que explica
a oscilação entre uma solução meramente jurídico-política (a
partir da insociável sociabilidade) e uma solução moral (a partir
da boa vontade do chefe do Estado) para a questão da institui
ção da constituição civil perfeita. Portanto, o argumento aqui

instituição da constituição civil republicana como uma questão de "técnica
política", cf. ALLISON, H. "The Gulf Between Nature and Freedom and Nature's
Guarantee of Perpetuai Peace", p. 45. Para uma interpretação oposta, cf. VAN
DER LINDEN. Katian Ethics and Socialism, capítulo 4, seção 2.
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desenvolvido, defendido por Kleingeld245 por exemplo, não me
parece acertado e não é o comprometimento com a ideia de
constituição civil republicana a partir dos anos de 1790, motiva
da pela recepção da Revolução Francesa (sempre ela!), a chave
para se desfazer o imbróglio.
Parece-me que a solução interpretativa adequada para
essa mudança de posição da parte de Kant encontra-se em
sua crescente percepção da necessidade de distinguir em dois
âmbitos a metafísica dos costumes, a saber, em uma doutrina
do direito e uma doutrina da virtude246• Segundo me parece,
uma vez distinguidos claramente o domínio jurídico (doutrina
do direito) e o domínio ético (doutrina da virtude), Kant pôde
decidir-se pela tese mais de acordo com os pressupostos siste
máticos da razão prática, isto é, aquela que argumenta que do
mero antagonismo entre indivíduos não necessariamente mo
tivados por intenções <Gesinnungen> virtuosas (e até mesmo
motivados exclusivamente por intenções más) pode-se esperar
com segurança a solução do problema da instituição da consti
tuição civil republicana.
Ainda assim, a desvinculação entre progresso político e
intenção moral dos agentes de maneira alguma quer dizer que a
boa constituição civil não carregue consigo certo valor moral247•
Tese defendida por KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft, p. 185.
De fato, a distinção sistemática entre direito e virtude só será desenvolvi
da plenamente na Metafísica dos costumes, obra publicada posteriormente
À Paz Perpétua, o que poderia ser visto como uma objeção ao meu argumento.
Entretanto, a distinção entre direito e ética já vinha sendo trabalhada por Kant
em seus cursos sobre direito natural, ministrados antes da publicação das duas
obras referidas, tal como atestam as notas de aula tomadas por Feyerabend no
ano de 1784 (cf. V-NR/Feyerabend, AA 27: 1327). Além disso, a distinção entre
doutrina do direito e doutrina da virtude já se faz presente em À Paz Perpétua
(cf. ZeF, AA 08: 381)
247
Como veremos adiante no capítulo 11, esta é uma das razões que possibi
litam Kant tomar a constituição civil justa como facilitadora ou promotora do
245
246
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Afinal, do ponto de vista da razão, ainda que não da sua possível
gênese, a constituição civil republicana fundamenta-se numa
especificação do imperativo categórico e tem na forma da uni
versalidade prática a sua marca distintiva (cf. RL, AA 06: 231) 248.
Isto é, a Doutrina do Direito, com as ideias de constituição civil
republicana e contrato originário, é parte de uma filosofia moral
mais ampla (parte de uma Metafísica dos costumes) que se en
contra fundada a priori na razão pura prática.
Seja como for, acredito que a posição definitiva kantia
24
na 9 é a de que a solução do problema da instituição das cons
tituições republicanas em cada Estado se resolverá a partir do
conflito social porque a constituição republicana é o resultado
natural a ser esperado se tomarmos os seres humanos tal como
são em sociedade (e para Kant não é possível representar os

progresso moral. A constituição civil republicana é um passo para a moralida
de, embora não ainda um passo moral.
248
Daí que Otfried Hõffe possa falar inclusive em um "imperativo categórico
do direito", uma "ética do direito" enquanto "padrão de medida moral das pre
tensões subjetivas" dos cidadãos (cf. "O imperativo categórico do direito: uma
interpretação da 'Introdução à Doutrina do Direito"'). Para uma posição opos
ta a de Hõffe e que, mesmo sem deixar de reconhecer que "Kant concebe a
esfera prática de tal maneira que incide sobre as obrigações jurídicas também
uma obrigação moral", procura mostrar a independência normativa do direito
frente à moral, cf. BECKENKAMP, J. "Sobre a moralidade do direito em Kant".
249
Van der Linden concorda com essa afirmação, embora considere que a po
sição que chamo de definitiva seja a menos plausível. Seu argumento pretende
mostrar que a insociável sociabilidade não seria capaz de conduzir a uma or
dem jurídica justa, cuja instituição, segundo ele, pressupõe necessariamente
cidadãos moralmente motivados (cf. Kantian Ethics and Socialism, p. 12 e cap.
4, seção 2). Este argumento, a meu ver, envolve-se num círculo vicioso, pois
pressupõe que a moralidade seja ao mesmo tempo causa e consequência do
progresso político (cf. p. 152).
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homens senão em sociedade25º), isto é, dotados da propensão
<Hong> a agir motivados por interesse próprio251 •
É nesse contexto que se inscreve a conhecida formulação
presente em "Da garantia da paz perpétua", segundo a qual "a
natureza subministra a garantia de que aquilo que o ser humano
devia fazer segundo as leis da liberdade, mas não faz, fica asse
gurado que o fará, sem que a coação da natureza cause dano
a esta liberdade" (ZeF, AA 08: 365). A insociável sociabilidade,
sabemos, é um dado da natureza humana. Ela tem origem numa
propensão radicada252 na natureza dos seres humanos, expres
sa na frequente adoção de máximas más em detrimento das
boas (cf. Rei, AA 06: 28-29), razão pela qual os seres humanos,
mesmo conscientes da lei moral, tendem a antepor máximas ba
seadas no interesse próprio a máximas que possam valer como
princípio de uma legislação universal . Conforme o argumento do
"mal radical" indica, é próprio da liberdade do arbítrio a faculda
de humana de optar por agir com base em máximas más, desa
catando o mandamento moral e as leis da liberdade (cf. 06: 37).
A tese de Kant é a de que o mecanismo da oposição recíproca
das ações de indivíduos que agem de maneira autointeressada
250
Por isso mesmo as conjeturas sobre o início da história humana partem de
uma forma incipiente de sociedade humana, a sociedade doméstica de um pri
meiro casal originário. Por isso também Kant conjetura que, tão logo a razão se
torna ativa nos seres humanos, dá-se a passagem do estado de natureza para
as primeiras formas de sociedade civil (cf. MAM, AA 08: 110 e 119).
251 "A
inveja, a mania de poder, a mania de posse e as inclinações hostis a elas
associadas assaltam a sua [do ser humano] natureza, em si moderada, logo
que se encontra no meio dos seres humanos, e nem sequer é necessário pres
supor que estes já estão mergulhados no mal e constituem exemplos seduto
res; basta que estejam aí, que o rodeiem, e que sejam seres humanos, para
mutuamente se corromperem na sua disposição <Anlage> moral e fazerem
maus uns aos outros" (Rei, AA 06: 94).
252 "
Radicada", mas não no sentido de inata, e sim de contraída (cf. Rei,
AA 06: 28-9).
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garante (sem dano à liberdade, pois agindo egoisticamente os
seres humanos estão exercendo a liberdade de seu arbítrio, ain
da que de maneira perversa) que aquilo que os seres humanos
deveriam fazer (segundo as leis da liberdade), mas não necessa
riamente fazem, se realizará outrossim.
Ressalte-se que a "garantia" subministrada pela natu
reza não implica que a instituição da boa constituição acon
teça a despeito da liberdade humana. Em primeiro lugar, e de
maneira mais ampla, pelo fato de que o próprio curso mecâ
nico da interação entre as "tendências egoístas" dos cidadãos
(ZeF, AA 08: 366), que garante tal instituição, pode ser remetido,
como dito acima, à livre determinação do arbítrio dos cidadãos.
Afinal, agir segundo máximas autointeressadas, e não segundo
máximas que poderiam valer como princípio de uma legislação
universal, é sempre algo que resulta de um exercício de liberda
de do arbítrio. Se Kant acredita poder esperar que a natureza
coaja os seres humanos à instituição de constituições republi
canas é pelo fato mesmo de considerar que o mau exercício da
liberdade do arbítrio, que está na base das tendências egoístas,
os coage, por fim, "a orientar suas forças de modo que umas
detenham as outras nos seus efeitos destruidores", de tal modo
que "o resultado para a razão é como se essas tendências não
existissem" (08: 366).
Em segundo lugar, e de maneira mais específica, pelo
fato de que, mesmo garantida pela insociável sociabilidade, a
instituição das constituições republicanas não se realiza senão
por decisões políticas. Ou seja, apesar do argumento da inso
ciável sociabilidade parecer implicitamente conter, à primeira
vista, um fatalismo, a possibilidade do progresso jurídico-po
lítico assenta no debate público, na liberdade de opinião e, a
partir daí, em decisões políticas. Não é à toa que ao suplemento
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"Da garantia da paz perpétua" segue-se um primeiro apêndice
endereçado ao que em linguagem comum chamamos hoje de
"ativistas", "militantes" ou "políticos", isto é, aqueles indivíduos
que tomam para si a tarefa de pôr em prática ideais polfticos253 •
A teoria política kantiana relativa ao processo de insti
tuição da constituição civil republicana pode ser caracterizada
como reformista254. Como vimos acima, a ideia de república é
padrão de medida para se julgar as constituições civis efetiva
mente existentes e Kant considera que a maior parte dos Esta
dos de sua época encontra-se bem longe dele. A maioria dos
governos de seu tempo é descrita por Kant como despóticos,
isto é, Estados nos quais o poder legislativo e o executivo encon
tram-se unificados nas mãos de soberanos e que "só servem à
submissão do povo" (RL, AA 06: 340) e estão desastrosamente
voltados à "prática da guerra" (06: 354).
Não obstante tais críticas, a teoria política kantiana
não autoriza uma prática política que buscasse forçar o direito
Ao longo deste "Apêndice" Kant distingue entre os tipos do: "político mo
ral", aquele que toma a ideia racional do direito como limitante da prática po
lítica e de maneira prudente busca as condições adequadas para corrigir os
defeitos das constituições dadas de modo a aproximá-las incessantemente de
tal ideia; do "moralista político", que, invocando uma pretensa incapacidade
da natureza humana para o bem, forja uma moral útil às conveniências do
homem de Estado e só faz adular o poder ora dominante; e do "moralista
despótico", que em nome do direito racional ou natural introduz alterações
precipitadas no direito positivo, chocando-se com a prudência política e levan
do à anarquia (cf. ZeF, AA 08: 372-373). Kant exalta o tipo do "político moral",
pois ele efetivamente "faz política" tal como nosso autor entende que deva
ser feito, isto é, como uma "doutrina do direito posta em exercício" <tradução
livre para ausübender Rechts/ehre> (08: 370). A ausübender Rechts/ehre é uma
prática política que leva em conta "a prudência de modo a não puxar o fim [a
instituição da constituição republicana] com violência e com precipitação, mas
dele se aproximar incessantemente, segundo a característica das circunstân
cias favoráveis" (08: 378).
254
A respeito do reformismo político kantiano, cf. WILLIANS, H. Kant's Politica/
Phi/osophy, p. 214-218; TERRA, R. R. A Política Tensa, p. 172-174.
253

._,373

BRUNO NADAI

positivo (as constituições efetivamente dadas) a concordar com
a ideia do direito (o direito racional ou natural) ignorando a reali
dade do direito instituído, por meio de transformações violentas
ou revolucionárias. Segundo Kant, deve haver uma aproximação
gradativa entre o plano do direito positivo e o plano do direito
deduzido racionalmente, mesmo que isto "custe" os "maiores
[ ...] sacrifícios ao poder dominante" (ZeF, AA 08: 380), mas o
risco da concordância imediata entre os dois planos por meio da
rotura violenta seria para Kant a anarquia. Por mais que o po
der político deva "dobrar os seus joelhos diante do direito", Kant
considera que só se pode "esperar alcançar [... ] lentamente o
estágio" em que o direito positivo e o direito racional coincidirão
plenamente (08: 380).
Como afirma enfaticamente a Doutrina do direito, "uma
mudança na constituição política (defeituosa), que às vezes
pode ser necessária, só pode, pois, ser introduzida pelo sobe
rano por meio de reforma, e não pelo povo por meio de revolu
ção" (RL, AA 06: 321-2)255 • À primeira vista, o veto a que o povo
introduza (por revolução) mudanças nas constituições parece
falar contra a ideia de que a vontade pública deve ter influência
sobre o poder político. Entretanto, se o povo não pode introdu
zir mudanças "por meio de revolução", cabe aos cidadãos que
o compõem, por meio do uso público da razão, instruir o chefe
de Estado a respeito das reformas necessárias. Segundo Kant,
A razão principal do veto kantiano a qualquer forma de resistência ativa
(revolução ou direito de resistência) dos cidadãos frente ao poder soberano
reside em que, segundo Kant, se ao povo coubesse o direito de rebelar-se com
violência contra o poder instituído e a constituição civil vigente, esta última
não seria a fonte última da autoridade política, o povo então teria tanta auto
ridade quanto o poder soberano e não haveria juiz instituído capaz de resolver
os conflitos entre ambos (cf. TP, AA 08: 303). O resultado disso seria o regresso
ao estado de natureza (08: 301)
255
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"é preciso conceder ao cidadão[... ], com a autorização do próprio
soberano, a faculdade de fazer conhecer publicamente a sua
opinião sobre o que, nos decretos do mesmo soberano, lhe parece
ser uma injustiça" (TP, AA 08: 304). Isto é, a concepção kantiana de
reforma por meio da ordem legal pressupõe o uso público da razão,
a liberdade de pensamento e opinião e a abertura dos detentores
do poder às demandas de justiça dos cidadãos.
O que me parece restar sem solução no reformismo
constitucional kantiano é por que razão os detentores do poder
se farão abertos a acolher a opinião pública relativa às injustiças
presentes na ordem constitucional. A aproximação à constitui
ção republicana implica na divisão tripartite dos poderes e na
ideia de que a legitimidade do poder político assenta na vontade
geral do povo, a ser expressa por representação, de tal modo
que as mudanças necessárias nas ordens legais feudais presu
mivelmente implicariam na limitação do poder do soberano e a
extinção de privilégios estamentais256 • Portanto, é plausível ima
ginar que os soberanos não teriam interesse em tais mudanças.
A resposta kantiana imediata para este problema me
parece insatisfatória. Segundo Kant, o soberano seria sensível
à opinião pública a respeito de injustiças, pois estas últimas
256
Kant define a nobreza, por exemplo, como um "estamento hereditário in
termediário" entre o soberano "e o restante dos cidadãos" e, portanto, uma
"anomalia introduzida no mecanismo do governo em épocas passadas (no sis
tema feudal, que se organizava em vista da guerra)", que permitia "que alguns
súditos fossem mais que cidadãos, a saber, funcionários natos (como um pro
fessor por herança)" (RL, AA 06: 329). Ainda assim, Kant considera equivocada
a supressão imediata deste estamento: "o Estado não pode corrigir este seu
erro [...] a não ser por meio de uma extinção gradativa que decorra do não
preenchimento dos cargos. Ele tem, portanto, o direito provisório de permitir
a continuação dessa dignidade segundo o título, até que a divisão entre so
berano, nobreza e povo seja substituída na opinião pública pela divisão entre
soberano e povo, a única natural" (06: 329).
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apenas "podem ter lugar por erro ou por ignorância do poder
soberano quanto a certos efeitos das leis" (TP, AA 08: 304). Isso
porque, segundo ele, a vontade do "chefe supremo [ ...] só em
virtude de representar a vontade geral do povo dá ordens aos
súditos como cidadãos" e o soberano por si mesmo "modifica
ria" a constituição se tivesse "o conhecimento" das injustiças
que afetam aqueles de cuja vontade emana a legitimidade da
constituição (08: 304).
Entretanto, a vontade do soberano ou chefe supremo
só é representativa da vontade geral do povo no caso de uma
constituição que já concorda com o ideal normativo de consti
tuição republicana, isto é, numa constituição que em princípio
não mais conteria injustiças e não mais careceria de reformas.
De tal modo que é difícil conceber por que razão, no contexto de
uma constituição civil ainda distante da republicana e na qual o
chefe de estado ainda não se considera como representante da
vontade do povo, o poder político se faria poroso às demandas
de justiça dos cidadãos257 • E se a solução do problema formulado
depender da boa vontade do soberano, de sua disposição para
acatar a opinião pública e para se considerar como nada mais
do que representante da vontade pública, então estamos nova
mente às voltas com uma solução moral para o problema polí
tico da justiça, com a qual Kant rompera desde À paz perpétua.
Uma possível solução para a questão pode ser encon
trada em Sobre a expressão corrente, numa passagem em que
Kant se vale do argumento posteriormente desenvolvido em
À Paz Perpétua sobre a relação entre a guerra e a constituição re
publicana. O mesmo argumento aparece aqui, mas com a tônica
não no processo interno de republicanização e sim nas relações
257

Cf. WILLIANS, H. Kant's Palitica/ Philosophy, p. 215-216.
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externas entre os Estados, isto é, na guerra: não é a constitui
ção republicana que fará cessar as guerras, mas são as guerras
que farão surgir a constituição republicana. Segundo Kant, a
multiplicação das guerras origina "despesas cada vez mais ele
vadas [ ...] sem que se possa esperar um crescimento progres
sivo e a elas proporcionado dos metais que as representam"
(TP, AA 08: 311). Disso se segue que aquilo
que a boa vontade deveria ter feito mas não fez,
fá-lo-á por fim a impotência: que todo Estado esteja
de tal modo internamente organizado que não seja o
chefe do Estado, a quem a guerra nada custa (porque
a subvenciona à custa de outrem, a saber, do povo),
mas o povo, que a paga, a ter o voto decisivo sobre se
deve ou não haver guerra (para o que se deve decerto
pressupor necessariamente a realização da ideia do
contrato originário (08: 311).

Analisando esta passagem, Kleingeld comenta que a tese
de Kant é a de que "os custos da condução da guerra se tornarão
a tão ponto sem controle que o chefe supremo do Estado perde
completamente seu poder e é coagido a transferir seu poder ao
povo" 258• O argumento de Kant é o de que os chefes de Estados
estão sempre interessados em guerrear, pois por meio da guerra
eles ampliam seus domínios e riquezas. No entanto, o crescente
aumento dos custos das guerras torna inevitável que o chefe do
Estado consulte o povo a respeito da entrada ou não em guerra,
pois os recursos estatais necessários para custeá-las tornam-se
insuficientes. Quando isso se dá, o chefe do Estado, em nome
de seu interesse próprio, é coagido a transferir o poder político
258

KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft. Zur Geschichtsphi/osophie Kants,

p.187.
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ao povo259, o que implica "necessariamente a realização da ideia
de contrato originário". Se for assim, então se pode afirmar que
as reformas constitucionais (e, dentre elas, a mais importante:
a instituição do governo republicano) demandadas pelo povo
num contexto em que a vontade pública não é ainda o critério
de legitimidade do poder político, e a ideia do contrato originá
rio ainda não se encontra realizada, serão acatadas pelos che
fes dos Estados não por sua boa vontade, mas sim em nome de
seus interesses privados, a saber, por sua "propensão crescente
a engrandecerem à custa dos outros por meio da astúcia ou da
violência" (08: 311).
De qualquer modo, parece claro que o argumento da
insociável sociabilidade como promotora do progresso político
não implica em que este progresso se realize a despeito das de
cisões políticas, seja dos cidadãos que, por meio do uso público
da razão, informam ao soberano a respeito das injustiças pre
sentes na ordem constitucional, seja dos próprios detentores
do poder, que, ao serem informados sobre estas injustiças ou
coagidos pelo autointeresse, introduzem as reformas constitu
cionais necessárias. Por isso, acredito que a ideia de que o pro
gresso jurídico-político é um fim da natureza promovido pelo
mecanismo do antagonismo entre os seres humanos tem de ser
compreendida como uma hipótese a respeito de uma tendência
geral que não pode passar sem uma teoria política mais especí
fica, relativa ao papel que o uso público da razão e as decisões
políticas têm a desempenhar no processo de aperfeiçoamento
das instituições políticas.
Argumento semelhante também pode ser encontrado na Ideia de uma
história universal (ver capítulo 1), quando Kant vincula o interesse mate
rial dos governantes à ampliação das liberdades civis e o surgimento do
esclarecimento (cf. laG, AA 27-8).
259
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10.2

O direito das gentes <Volkerrecht>260 : confederação
de nações ou Estado mundial?

A ideia de um direito das gentes é a segunda das ideias
do direito público. A sua meta fundamental é evitar a guerra
entre os Estados e garantir uma paz duradoura. Além disso, Kant
vincula a solução do problema da durabilidade das constituições
civis em cada Estado à consolidação da paz internacional (cf. laG,
AA 08: 24). O meio para se assegurar a paz internacional é a
instituição de um estado internacional de justiça pública. Assim
como os seres humanos têm de sair do estado de natureza e
ingressar num estado jurídico, também os diversos Estados têm
de sair do estado de natureza internacional e ingressar num es
tado jurídico capaz de assegurar a paz entre eles261 •
Por vezes, Kant caracteriza o estado internacional de jus
tiça pública como uma "confederação de nações" <Võlkerbund>,
destituída de poderes coercitivos (ZeF AA 08: 354; RL, AA 06:
344), por outras como um "Estado de nações" <Võlkerstaat> ou
260
Vo/kerrecht literalmente seria traduzido por "direito dos povos". Mas como
o próprio Kant esclarece na Doutrina do direito, "o direito dos Estados <Recht
der Staaten> na relação entre si [... ] em alemão é denominado, de modo não
inteiramente correto, Vo/kerrecht, quando deveria antes denominar-se Sta
atenrecht" (RL, AA 06: 343). A tradição jurídica latina de certo modo desfaz
essa imprecisão terminológica, pois nomeia o direito dos Estados na relação
entre si de jus gentium (o que era de conhecimento do próprio Kant: "ideia
de um Vo/kerstaatsrechts Uus gentium)" (06: 311). Deste modo, é usual que
em línguas neo-latinas se traduza Vo/kerrecht por "direito das gentes". Já seus
correlatos institucionais, Vo/kerbund e Vo/kerstaat, não encontram um corres
pondente latino adequado, e tem-se optado por traduzi-los, respectivamente,
por "confederação de nações" e "Estado de nações".
261
Vale lembrar que a constituição civil republicana é também meio para se
evitar a guerra entre os Estados, pois, acredita Kant, se consultado, o povo ja
mais optaria por entrar em guerra. Isto explica o fato aparentemente estranho
de que o "Primeiro artigo" relativo à instituição da paz entre Estados verse
sobre algo que deve ocorrer no interior deles (cf. ZeF, AA 08: 349-53).
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república mundial, dotado de leis públicas coercitivas (ZeF, AA
08: 357; TP, AA 08: 313). À primeira vista, as duas afirmações são
antagônicas. Usualmente, a segunda delas é considerada na lite
ratura secundária como a posição mais de acordo com os pres
supostos kantianos do direito das gentes262, sobretudo por Kant
pensar a instituição do estado jurídico internacional a partir de
uma analogia com a instituição da constituição civil. Entretanto,
a primeira alternativa encontra também base textual no corpus
kantiano e vem sendo defendida por alguns intérpretes263• Vale
notar, contudo, que, embora antagônicas quando confrontadas
sem mais, as duas posições não são necessariamente excluden
tes. Recentemente, foi proposta uma terceira via que afirma que
a posição kantiana seria a de que a confederação de nações tem
de ser considerada como meio para o alcance do fim último do
direito das gentes, o Estado das nações264• Esta posição me parece
a mais adequada, sobretudo por dirimir a aparente contradição
entre diferentes textos de Kant sobre o direito das gentes ou mes
mo entre diferentes momentos de um mesmo texto. Mas, antes
de adentrarmos nesta questão, vejamos de que modo a ideia de
direito das gentes se faz presente na filosofia da história.
As mesmas ponderações que fiz acima com respeito ao
modo como a ideia do direito político figura na filosofia da his
tória valem para a ideia do direito das gentes. Assim como o de
ver de instituir uma constituição republicana, também o dever
262 Cf. BYRD, S. B. "The State as a Moral Person; GERHARDT, V. "Das Recht
in weltbürgerlicher Absicht: Kants Zweifel am füderalen Weg zum Frieden";
HÕFFE, O. "Eine Weltrepublick ais Minimalstaat. Zur Theorie internationaler
politischer Gerechtigkeit"; WOOD, A. "Kants Entwurf für einen ewigen Frieden".
263
Cf. BRANDT, R. "Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants
Friendensschrift". TERRA, R. R. A Política Tensa, p. 70-73; WEYAND, K. Kants
Geschichtsphilosophie, p. 151-155.
264
Cf. KLEINGELD, P. "Kant's theory of peace".
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de que haja um estado jurídico internacional é estabelecido por
Kant de maneira racional e a priori. Seu argumento consiste em
afirmar que, visto que na ausência de um poder externo que
possa administrar a justiça os Estados perseguem seus interes
ses por meio da guerra, e visto que a guerra não estabelece ne
nhum direito (seja em sua vigência, seja após a vitória de um dos
lados), mas tão só determina a justiça segundo máxima unilate
rais do poder (ZeF, AA 08: 355-356), então, "a razão condena a
guerra como via jurídica e faz, em contrapartida, do estado de
paz um dever imediato, o qual não pode, no entanto, estabele
cer-se ou garantir-se sem um pacto entre os povos" (08: 356).
No entanto, do ponto de vista da filosofia da história, o
que surge em primeiro plano é a consideração das condições
que garantem que se espere com segurança a gênese ou ins
tituição da paz entre os Estados. Para isso, entram em cena as
nossas conhecidas considerações teleológicas a respeito da na
tureza humana e, em especial, argumentos semelhantes àquele
relativo ao papel do autointeresse na instituição da constituição
civil republicana.
No estado de natureza, a ausência de um poder legal
instituído leva a uma guerra de todos contra todos e o autoin
teresse dos indivíduos os coage a ingressar num estado civil. Do
mesmo modo, no estado de natureza internacional, a guerra
entre os Estados ou a mera necessidade de estar de prontidão
para ela (e a consequente miséria que daí advém) coage os Es
tados a ingressar num estado jurídico internacional. Conforme
diz Kant na terceira parte de Sobre a expressão corrente, "a mi
séria resultante das guerras permanentes nas quais os Estados
procuram repetidamente humilhar-se ou submeter-se entre si
tem de finalmente levá-los, mesmo contra vontade, a ingressar
numa constituição cosmopolita" (TP, AA 08: 310). A mesma ideia
é reafirmada em À Paz Perpétua:
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Os povos podem, enquanto Estados, considerar-se
como seres humanos singulares que no seu estado de
natureza (isto é, na independência de leis externas)
se prejudicam uns aos outros já pela sua simples coe
xistência e cada um, em vista da sua segurança, pode
e deve exigir do outro que entre com ele numa consti
tuição semelhante à constituição civil, na qual se pos
sa garantir a cada um o seu direito (ZeF, AA 08: 354).

Ninguém sabe quais os resultados da guerra e, por isso,
sendo ela deflagrada, cada um dos lados teme pela sua segu
rança. Em nome do interesse de preservar esta última, a única
solução é ingressar numa ordem jurídica que garanta a paz in
ternacional.
Além disso, o argumento do autointeresse como pro
motor da instituição de uma ordem jurídica internacional ope
ra também em outro sentido. Como vimos na seção anterior,
dados os crescentes custos das guerras e a consequente difi
culdade em financiá-las, os soberanos de Estados ainda não
republicanos, em nome de seus interesses expansionistas e fi
nanceiros, vir-se-ão forçados a conceder mais e mais poder ao
povo, levando em última instância à conversão destes Estados
em repúblicas (cf. TP, AA 08: 314). E o interesse dos cidadãos
de Estados republicanos em conservar a paz tende a conduzir
tais Estados a ingressar numa ordem jurídica internacional
capaz de promovê-la.
Ademais, apostando na ideia de que as repúblicas ten
dem à paz, Kant parece encontrar na recém-instituída repúbli
ca francesa um centro irradiador da força legal do direito das
gentes: "Se a sorte dispõe que um povo poderoso e esclarecido
pode formar uma república (que segundo sua natureza tem de
tender à paz), esta constitui um ponto central da união federa
tiva para que outros Estados reúnam-se à sua volta, de modo a
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garantir o estado de paz dos Estados de acordo com a ideia do
direito das gentes" (ZeF, AA 08: 356).
Dito isso, passo agora à questão aludida acima sobre a
aparente oscilação de Kant entre a ideia de que esta ordem ju
rídica internacional deva ser uma associação de Estados livres
(uma confederação de nações sem poder coercitivo) e a ideia de
que ela deva ser um Estado de nações ou uma república mun
dial, dotada de poder legal e leis coercitivas.
No início do "Segundo artigo definitivo para a Paz Perpé
tua" Kant afirma que os Estados devem exigir uns aos outros que
ingressem numa "constituição semelhante à constituição civil" e
a qualifica como "uma confederação de nações que, no entanto,
não teria de ser um Estado de nações" (ZeF, AA08: 354, grifos
meus; comparar com RL, AA 06: 344, 3501). Segundo ele, have
ria aí uma "contradição, porque todo Estado implica a relação
de um superior (o legislador) com um inferior (o que obedece, a
saber, o povo) e muitos povos num Estado viriam a constituir um
só povo, o que contradiz o pressuposto" (08: 354).
No entanto, no parágrafo que conclui este mesmo "Se
gundo artigo definitivo", Kant parece ele mesmo contradizer-se,
ao afirmar que o estado jurídico internacional tem de dispor de
leis coercitivas (cf. ZeF, AA 08: 357; comprar com TP, AA 08: 313).
"Um Estado de nações", diz Kant, "que englobaria por fim to
dos os Estados da Terra", dotado de "leis públicas coercitivas"
é, "segundo a razão", o único "modo de sair do estado sem leis
que contém a guerra" (ZeF, AA 08: 357, grifos meus). Ora, o "Es
tado de nações", que na primeira citação do parágrafo acima era
apresentado como uma "contradição", é agora descrito como,
"segundo a razão", o "único modo de sair'' do estado de natureza
internacional. Desenvolvendo esta última ideia, Kant continua:
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Mas uma vez que, de acordo com sua ideia do direito
das gentes, eles [os Estados] não querem a ideia po
sitiva de uma república mundial (portanto, rejeitam
in hypothesi aquilo que é correto in thesi), apenas o
sucedâneo negativo de uma confederação (se é que
tudo não se deve perder) - permanente e em contí
nua expansão - que previne a guerra pode conter a
inclinação hostil a negar o direito, ainda que com a
ameaça constante de sua irrupção (08: 357).

Causa desconforto que Kant se contradiga numa mes
ma seção (o "Segundo artigo definitivo") e a respeito do tema
central do livro, isto é, o caminho para a paz perpétua. Em razão
disso, muitos intérpretes argumentam que a analogia entre a
instituição do estado civil no plano nacional e no plano interna
cional leva a concluir que a ideia de república mundial ou Estado
de nações seria a mais adequada aos pressupostos kantianos do
direito das gentes. Afinal, se os indivíduos têm de abrir mão de
sua liberdade sem leis do estado de natureza e ingressar numa
ordem jurídica baseada em leis da coerção (a constituição repu
blicana), assim também teriam os Estados individuais de abrir
mão de sua soberania e ingressar numa ordem jurídica interna
cional coercitiva, uma república mundial ou Estado de nações.
Além disso, os partidários desta interpretação argumentam que
seria profundamente não kantiana a ideia, contida na citação
em destaque acima, de que aquilo que é correto segundo a ra
zão (in thesi) deva ceder lugar ao que é mais factível (ou correto
in hypothesi) por razões empíricas, isto é, em razão de os Esta
dos rejeitarem a exigência da razão em nome da "sua ideia do
direito das gentes". Todos sabemos que Kant não vê com bons
olhos a ideia de que exigências normativas devam ser abando
nadas devido ao fato das condições empíricas de sua aplicação
não serem as mais fáceis, e é contra esse tipo de expediente que
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ele se volta explicitamente tanto em Sobre a expressão corrente
quanto no primeiro "Apêndice" de À Paz Perpétua.
Contra a interpretação esboçada acima, pode-se le
vantar um argumento afirmando que um Estado de nações
reduzido, mas dotado de poderes coercitivos, poderia pos
teriormente coagir Estados republicanos que eventualmente
têm uma compreensão diversa a respeito do direito das gen
tes a ingressar nesta ordem jurídica internacional. No entanto,
isso evidentemente implicaria tanto uma violação do princípio
de soberania destes Estados, subscrito por Kant no tratado
(cf. ZeF, AA 08: 354), quanto uma violação injusta da autono
mia política dos próprios cidadãos destes Estados (que decidi
ram por não adentrar no Estado de nações), o que certamente
estaria em contradição com exigências normativas básicas da
concepção kantiana de justiça pública. Este me parece ser um
ponto forte contra este argumento e me parece ser esta a ra
zão pela qual Kant explicitamente rejeita uma versão autoritá
ria e coercitiva da associação entre os Estados, chamada por
ele de "monarquia universal" e descrita como "um despotismo
sem alma" (ZeF, AA 08: 367).
Mas a rejeição da monarquia universal não implica ne
cessariamente a rejeição da ideia de um ingresso voluntário na
república mundial ou Estado de nações. E, como vimos acima,
Kant é claro ao afirmar que a ideia de um Estado de nações é
aquela mais de acordo com "a razão" e a mais correta "in thesi".
O motivo pelo qual a ideia correta "in thesi" e exigida pela ra
zão (o Estado de nações ou república mundial) não poder ser
imediatamente posta em prática é de ordem empírica e prag
mática e diz respeito à compreensão própria que os Estados e
seus cidadãos têm inicialmente do direito das gentes (ZeF, AA
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08: 357)265• Daí decorre a dificuldade de representar a exequibi
lidade da ideia de um Estado de nações sem que isso implique
a violação da soberania de cada nação em particular e/ou da
autonomia pública dos cidadãos que as compõem. Como vimos
mais acima, a exequibilidade de uma confederação de nações
pode ser concebida a partir do fato de que "um povo poderoso
e esclarecido", o povo francês, já formou "uma república (que
segundo sua natureza tem de tender à paz)" e por isso "constitui
um ponto central da união federativa para que outros Estados
reúnam-se à sua volta" (08: 356).
Isso tudo leva a concluir que Kant considera a confede
ração de nações como um primeiro passo necessário, e a seus
olhos factível, para uma aproximação gradual e voluntária à
ideia exigida pela razão de um Estado de nações ou república
mundial. A instituição de numa confederação de nações me pa
rece ser uma condição preparatória para a posterior instituição
de um Estado de nações. Tanto é que, na Doutrina do direito,
Kant afirma que antes os de Estados ingressarem "em um es
tado legal [...] análogo àquele pelo qual um povo se torna um
Estado" "todo direito dos povos [ ... ] é meramente provisório e
265
Outra razão de ordem empírica que fala contra a imediata instituição de
um Estado de nações ou república mundial é levantada na Doutrina do direito:
"Visto, porém, que com a extensão demasiado grande de tal Estado de nações
por vastas regiões acaba por tornar-se impossível o próprio governo e, portan
to, também a proteção de cada membro, e visto que uma quantidade de tais
corporações conduz novamente a um estado de guerra, então a paz perpétua
(o objetivo último de todo o direito das gentes) é certamente uma ideia irrea
lizável" (RL, AA 06: 350). Mas logo em seguida Kant aponta para a necessidade
de uma aproximação contínua a esta exigência da razão pura prática: "No en
tanto, embora os princípios políticos que tendem a esse fim, a saber, realizar
tais alianças entre os Estados, na medida em que servem para a aproximação
contínua do estado de paz perpétua, não sejam certamente realizáveis, essa
aproximação, enquanto tarefa fundada no dever e, portanto, também no direi
to dos homens e dos Estados, é realizável" (06: 350).
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apenas em união universal dos Estados pode [esse direito] pas
sar a valer peremptoriamente e tornar-se um verdadeiro estado
de paz" (RL, AA 06: 350). "União universal dos Estados" esta que
o próprio Kant logo em seguida qualifica como um "Estado de
nações" (06: 350).

10.3

O direito cosmopolita <Weltbürgerrecht>:
hospitalidade, comércio e anticolonialismo

A ideia de um direito cosmopolita é a terceira ideia do
direito público. Ressalto que, assim como no caso das demais
ideias do direito público, também a presença da ideia do direito
cosmopolita no interior da filosofia da história diz respeito não
à sua fundamentação racional, mas às condições de sua gênese
histórica. O direito cosmopolita é aquele que visa garantir um di
reito à "hospitalidade", isto é, "o direito de um estrangeiro a não
ser tratado com hostilidade por causa de sua ida ao território de
outro [Estado]" (ZeF, AA 08: 358). O direito cosmopolita não deve
ser entendido como um "direito de hóspede", mas como um "di
reito de visita", isto é, o direito do visitante de não ser tratado
com hostilidade pelo Estado visitado, desde que ele se comporte
"amistosamente" (ZeF, AA 08: 358). E é nisto que o direito cosmo
polita se diferencia do direito das gentes: ele regula não a relação
entre Estados, mas a relação entre indivíduos e Estados.
Kant apoia a fundamentação de certo modo a priori do
direito cosmopolita na ideia de propriedade comum da superfí
cie da Terra. Somada à esfericidade da Terra, esta propriedade
comum de sua superfície obriga os seres humanos a suporta
rem-se uns aos outros (cf. ZeF, AA 08: 358). Todos os seres hu
manos são proprietários da superfície da Terra. A Terra é esférica
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e põe limites para a dispersão da humanidade por sua superfí
cie. Portanto, os seres humanos têm necessariamente de convi
ver uns com os outros. Aí se funda o direito de cada ser humano
de visitar qualquer lugar.
Vale notar que, como mencionei de passagem no capí
tulo 6, em À Paz Perpétua Kant pela primeira vez refere-se ao
direito cosmopolita como uma instância autônoma do direito
público. É verdade que na Ideia de uma história universal ele
qualifica de "cosmopolita" o ponto de vista da sua ideia de his
tória. Também o 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, cos
mopolita") parece sugerir que Kant tinha em mente aquilo que
À Paz Perpétua descreve como "direito cosmopolita". No entan
to, não há nestes dois textos qualquer referência ao direito a
uma hospitalidade universal que caracteriza o direito cosmopo
lita tanto em À Paz Perpétua quanto na Doutrina do direito. Seja
na Ideia de uma história universal seja em Sobre a expressão
corrente, o direito público inclui apenas as ideias do direito polí
tico e do direito das gentes e não faz menção ao direito cosmo
polita como direito à hospitalidade.
Kant atribui à ideia do direito cosmopolita um teor for
temente anticolonialista. A ideia de direito cosmopolita lhe per
mite endereçar pesadas críticas ao imperialismo europeu de sua
época. Kant admite que a visitação a países estrangeiros possa
ter como intenção principal o "comércio" entre habitantes de di
ferentes países, mas desde que este comércio se faça por meio
de "relações pacíficos" (ZeF, AA 08: 358). Como é sabido, nada
pacíficos, os europeus se portaram de maneira extremamente
injusta, conquistatória e depredatória em suas incursões a Áfri
ca, Ásia e América. E Kant não deixou de criticar o fenômeno.
"Se", diz Kant,
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se comparar a conduta inospitaleira dos Estados ci
vilizados da nossa região do mundo, sobretudo dos
comerciantes, causa assombro a injustiça que eles
revelam na visita a países e povos estrangeiros (que
para eles se identifica com a conquista dos mesmos).
A América, os países negros, as ilhas das especiarias, o
Cabo, etc., eram para eles, na sua descoberta, países
que não pertenciam a ninguém, pois os habitantes
nada contavam para eles. Nas Índias Orientais (lndus
tão), introduziram tropas estrangeiras sob o pretexto
de visarem apenas estabelecimentos comerciais, mas
com as tropas introduziram a opressão dos nativos, a
instigação dos seus diversos Estados a guerras mui
to amplas, a fome, a rebelião, a traição e a ladainha
de todos os males que afligem o gênero humano
(ZeF, AA 08: 358-359).

As "potências" europeias, conclui Kant, "querem fazer
muitas coisas por piedade e pretendem considerar-se como
eleitas dentro da ortodoxia, enquanto bebem a injustiça como
água" (ZeF, M 08: 359).
Na seção 6.1, mencionei que Kant é bastante lacônico
com relação às condições de realização do direito cosmopolita.
Em linhas gerais, o progresso político em direção à instituição do
direito cosmopolita é também atribuído ao mecanismo da na
tureza e se apoia no interesse próprio dos indivíduos e Estados.
A garantia da possibilidade da efetivação do direito cosmopolita
(e a possibilidade da consequente instauração da paz perpétua)
oferecida pela natureza fica aqui a cargo do "espírito do comér
cio". O "espírito do comércio", segundo Kant, "não pode coexis
tir com a guerra" (ZeF, AA 08: 368).
Indiquei anteriormente também que a contribuição do
"espírito do comércio" para o progresso em direção à instituição
do direito cosmopolita leva a uma dificuldade. Isso porque, me
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parece, o comércio pode contribuir para o estabelecimento de
relações pacíficas entre os Estados, o que caracteriza o direito
das gentes, mas não para a relação de indivíduos com os Estados
estrangeiros, que caracteriza o direito cosmopolita (cf. 08: 368).
Tudo o que Kant nos informa sobre a possibilidade de realiza
ção do direito cosmopolita se resume à afirmação de que pelo
"poder do dinheiro os Estados vêm-se forçados a [...] fomentar
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" (ZeF, AA 08: 368).
Uma possível solução para esta dificuldade, proposta
por Kleingeld266, consiste em afirmar que o poder do comércio
pode levar à instituição do direito de visitação de comerciantes
a Estados estrangeiros, já que isso interessa aos Estados para
fortalecer a sua economia interna. No entanto, a intérprete su
gere que isso implicaria uma limitação injustificada do direito
cosmopolita aos comerciantes, os mesmos a quem Kant censura
abertamente por terem injustamente identificado o direito de
visitação a países e povos estrangeiros com um direito de con
quista. Ainda assim, nada impede que se considere que, garanti
do o direito de visitação dos comerciantes por meio do interes
se dos Estados em fomentar sua economia interna, este direito
seja estendido também aos não comerciantes.

Cf. KLEINGELD, P. Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants,
p.192.

266

390--

