
Ideia de uma hist6ria universal de urn ponto de
vista cosmopolita

- Interpreta~ao do texto de Kant -

-Neste artigo 0 Autor se detem na filosofia da hist6ria de
Kant. 0 fil6sofo de Koenigsberg ve os absurdos dos fatos hist6ri-
cos particulares. Esta, porem, convicto que a hist6ria da humani-
dade nao se pode esgotar em tais absurdos. Por isto pergunta pelo
fim racional da hist6ria universal. Neste sentido, 0 homem deve
assumir-se como sujeito de sua hist6ria. 0 A. mostra como a
busca da racionalidade hist6rica em Kant se baseia numa antropo-
logia filos6fica e politica, bem como num determinado conceito de
natureza. Uma natureza sabia, criada por urn criador tambem
sabio. Por isto mesmo a hist6ria da humanidade nao poderia re-
sumir-se num absurdo vazio de sentido. Dali 0 esfon;o de Kant em
delinear as regras do decurso racional da hist6ria da humanidade.
Esta hist6ria, mesmo respeitando a liberdade das vontades
individuais, certamente nao escaparia de uma estrutura racional,
da mesma forma como existe uma estrutura de racionalidade na
natureza como urn todo. E nestas trilhas que 0 Autor do presente
comentario busca analisar 0 texto de Kant sobre a hist6ria univer-
sal cosmopolita. _

* Nelson Matos de Noronha e Mestre em Filosofia e Professor de
Filosofia na Universidade Federal do Amazonas.

1. Introdu~ao

Ao procedermos a leitura de IDEIA DE UMA mSTO-
RIA UNIVERSAL DE UM PONTO DE VISTA COSMOPO-
LITA, opusculo escrito pelo fil6sofo alemao Immanuel Kant em
1784, e apontado por Ricardo R. Terra como 0 texto que inaugu-
rou a filosofia da hist6ria na Alemanha, nao podemos deixar de
pensar, atrave~ dos problemas ali colocados, as condi~5es que es-
truturam a socledade modema. 0 texto kantiano trata da possibili-
cladede se redigir uma hist6ria da humanidade cujo conteudo nao
seja apenas narrativas de grandes fatos que marcaram este ou
aquele povo isoladamente, ou descri~5es dos costumes mais pito-
rescos de cada civiliza~ao, mas sim que busque, no desenvolvi-
mento das a~5es humanas, urn curso regular e ininterrupto.

A simples enuncia~ao daquela ideia e algo problematico.
Ela aponta para 0 projeto da escritura de uma mSTORIA UNI-
VERSAL, isto e, nao uma cronica de fatos particulares e isolados
entre si, mas uma hist6ria cujo redator deva ser capaz de olhar
paraos homens como urn todo; ele nao deve ver individuos mas a
humanidade. Mais ainda: 0 lugar de onde este historiad~r deve
estar, para realizar 0 seu trabalho, e justamente aquele para 0 qual
a humanidade devera carninhar se a sua hist6ria for regulada por
u~ fim racional: este historiador devera ser capaz de falar como
cldadao do mundo.
~ Procuraremos compreender, neste nosso trabalho, quais

saoas condi~5es que podem tomar possivel esta ideia; se a ideia
de que os homens, em seu conjunto, devam, necessariamente,
des~nvolver suas a~5es no sentido de urn progresso moral ate a
realiza~ao de uma comunidade politica perfeita e, ainda, 0 que
hOdeninos garantir urn sentido comum para 0 conjunto das a~5es
vUl11anas,determinadas, em cada individuo, pela liberdade da
UOntade. De outra parte, se encontrarmos 0 exato significado de
rna tal hist6ria, talvez cheguemos a compreender a modema no-



yao de progresso. Veremos tambem, sob a perspectiva kantiana
~ d i:'. , aconce~ya? .que se po ~ lazer do ser humano a partir da ideia de

uma histo.na com sentldo e a possibilidade de cairmos em ullla
completa mcerteza acerca de nossa especie se nao for descobert
urn.fio con?utor de uma hist6ria universal que aponte para urn ~
r~cI.onal. Fmalmente, v~remos como pode ser valiosa para a eS.
p.ecle humana a proposltura de a pr6pria humanidade tomar par
SI, co~o tarefa, aquela ideia; vindo 0 homem, assim, a tomar_sea
consclentemente, sujeito da hist6ria. l

Desejamos examinar tambem a concepyao do homern
formulada por Kant. Parece que a sua filosofia da hist6ria se apoia
em uma ~:ropologia po.litica e, tambem, no conceito de natureza,
ou proVIdencla, entendldo como criayao sabia de urn criador
tambem sabio, sendo que, para Kant, nao ha diferenya entre razaa
e sabedoria.

2. Formula~ao do problema

A primeira impressao de Kant acerca da hist6ria factual
foi a de u~a su~essao de absurdos. Muitas vezes 0 que cornu-
mente era VIStO,Isoladamente, como grandioso e sabio, ao ser to-
rnado ~omo uma parte da hist6ria universal, pas sou a ser vista
como ndiculo e sem prop6sito. Parece que os grandes homens cia
hist6:ia nao foram capazes de olhar senao para si mesmos e para
seus mteresses ambiciosos e egoistas.

Kant era urn intelectual atento as guerras e as revoluyoes
que se '?U na obrigayao de achar urn sentiqo razoavel para aqueles
aco~teclmentos que, apesar de constituirem urn triste espetaculo,
SUSCltOUurn grande entusiasmo nos seus espectadores.

Para compreender tudo isso, Kant procurou se apoiar na
concepyao do mundo como urn sistema estruturado raciona!-
mente. Ele acreditava que haveria urn meio de encontrar uIJl8

explicayao da hist6ria baseada em uma causa natural universal, dB

mesma forma que Kepler e Newton explicaram as 6rbitas dos
planetas. 0 problema que se apresenta para a redayao de uma his-
t6ria sistematica e a estranha posiyao que 0 homem ocupa entre as
outras criaturas. A hist6ria dos animais pode ser facilmente es-
crita, ja que ela e sempre a mesma; mas as ayoes humanas saD de-
terminadas pela liberdade da vontade, que deve ser peculiar a uma
criatura dotada de razao. Como se pode perceber facilmente, as
ayoes humanas, individualmente, nao seguem 0 mesmo sentido, ao
contrario, elas seguem, quase sempre, sentidos opostos. Nao se
toma complexo demais pensar urn sentido tinico para 0 conjunto
das ayoes humanas, ou seja, uma hist6ria planificada de seres que,
aparentemente, nao orientam suas ayoes por quaisquer regras?

Tendo detectado no conjunto das ayoes individuais a
falta de urn prop6sito racional pr6prio, Kant achou que seria ne-
cessario buscar este prop6sito na natureza. Talvez a natureza te-
nha elaborado urn plano para dar sentido a hist6ria da especie
humana e, assim, talvez por traz do caos que aparece no curso da
hist6ria empirica exista uma ordenayao racional que dirija a hu-
manidade, apesar da liberdade da vontade e do egoismo das pes-
soas, para urn fim tambem racional.

A formula~ao da ideia de uma hist6ria universal nao ex-
clui a hist6ria empirica; pelo contrario, ate podera vir a toma-la
uma disciplina cientifica. A hist6ria empirica podera nos fomecer,
a partir da observayao do jogo da liberdade da vontade, 0 fio con-
dutor que nos levara a compreender as a~oes humanas como urn
todo sistematico. Evidentemente a hist6ria que Kant propoe que
se escreva sob a direyao do fio condutor da razao nao esta dis-
tanciada da filosofia. Podemos afirmar que esta tarefa cabera a urn
historiador fil6sofo.



3. 0 homem que ela deve cumprir na ordem da natureza, ou a sua finalidade
natural. Isto constitui a doutrina teleologica da natureza. De
acordo com esta doutrina, nenhuma criatura devera permanecer
com suas disposi<;oes naturais incompletas.

Logo se ve, na primeira proposi<;ao, a cren<;a de Kant em
urn mundo criado de acordo com uma ordena<;ao racional. Se-
guindo este principio e observando que as disposi<;oes naturais no
homem sac de duas classes: uma animal e outra racional, Kant
procurou compreender como se ordenam estas duas classes de
disposi<;oes numa mesma criatura. Tudo leva a crer que a consti-
tui<;ao fisica do homem ja se desenvolveu completamente. 0
mesmo nao se pode dizer da razao. Alias, para Kant, a disposi<;ao
da faculdade racional em uma criatura significa conceder-Ihe a
capacidade de mudar a regra da natureza concemente aos instin-
tos, ampliando as suas for<;as. Mais ainda: nao ha nenhum limite
para os projetos da razao. Contudo, embora a natureza nao tenha
pretendido que 0 homem produzisse sua vida instintivamente,
tambem nao the deu uma razao inata. Para que a faculdade da ra-
zao se desenvolva no homem, ela precisa se exercitar, adquirir co-
nhecimentos, alcan9ando, passo a pas so, urn grau de inteligencia
mais elevado. Para Gerard Lebrun, a concep<;ao da natureza raci-
onal do homem formulada por Kant indica que no homem a razao
e uma voca<;ao. Neste sentido, somos seres racionaveis.

o sinal de que a razao nao e faculdade completamente
desenvolvida nos homens e 0 fato de que, no seu conjunto, eles
nao agem como cidadaos razoaveis. Como, entao, a natureza pla-
nejou 0 desenvolvimento desta disposi<;ao no ser humano? Vimos
que no homem a faculdade da razao deve passar por urn longo
processo de aprimoramento. Para atingir 0 grau de desenvolvi-
mento intelectual mais elevado, 0 individuo precisaria dispor de
uma vida muito longa. Como, porem, dispomos de urn curto peri-
odo de vida, parece que aquelas nossas disposi<;oes que estao vol-
tadas para 0 uso da razao so atingirao a plenitude na especie, por
urn processo no qual cada gera<;ao legara as subseqiientes as suas

. As tres primeiras proposi<;oes de Ideia de urn historia
uruversal de urn ponto de vista cosmopolita constituem uma uni-
dade. Nest~ unidade formula-se uma concepyao do homem, ou
Antropologla, na qual e caracterizada a peculiaridade da criatura
humana frente as demais criaturas da natureza.

. ~ seguir transcrevemos a primeira, a segunda e a terceira
proposl<;oes do texto:

. Primei~a Pro~osi~ao: Todas as disposiyoes naturais de
uma cnatura estao destmadas a urn dia se desenvolver completa-
mente conforme urn fim.

Segunda Proposi~ao: No homem (unica criatura racio-
nal sobre a Terra) aquelas disposi<;oes naturais que estao voltadas
p~ra 0 ~so. d~ sua razao devem desenvolver-se apenas na especie e
nao no mdlVIduo.

. !erceira Proposi~ao: A natureza quis que 0 homem ti-
rasse mtelr~n:ent.e de si tudo que ultrapassa a ordena<;ao mecanica
de. ~ua eXlstencla .a~mal e que nao participasse de nenhuma
felIcldad~ ou pe~el~ao senao daquela que ele proporciona a si
mesmo, lIvre do mstmto, por meio da propria razao.

E~ pri~eiro lugar, sob uma perspectiva metafisica, a
natureza. e conslderada como urn universo de CRIATURAS
Co~o tal~, foram dispostas no mundo de acordo com uma orde~
na<;~o raclOnal, onde tudo que existe nao pode ser considerado
superfluo ?u fora de lugar. Sempre ha uma razao para a existencia
de uma cnatura, de urn membro do corpo ou mesmo para 0 modo
~o~o un~ e outr?s fo~a:n dispostos na natureza. Alem disso, a
Justlfica<;ao das dlSpos190es naturais de uma criatura e a fun9ao



luzes de inteligencia e conhecimento. E precise acreditar na reali-
da?e Ade~te proc~ss~ ..De o~t:o modo nao haveria motivo para a
eXlsten.clado~ pnnclplOs pratlcos que norteiam a convivencia. Se
eles eXlstem e porque os homens acreditam, de uma maneira ou de
outra, em uma natureza sabia. Quem se propoe a agir racio-
nalmente ac~edi~a e~tar seguindo uma ordena<;ao natural e que
e~ta ordena<;ao e raclOnal. Se, po rem, nao se cre numa ordem ~ra-
cl?~al qu~ regule a natu!"e~a, n~d_ajustifica agir visando urn pro-
POSltOraclon~. Se a autentlca Vlsao do nao-crente chegar a domi-
nar a hum~ru~a?e, a existencia desta estara amea<;ada pela faha
daqueles pnnclplos que ordenam e preservam a vida social.

, A vida e algo que deve ser conquistado pelo homem atra-
yes da raz_ao.Ele nao dispoe de garras para ca<;ar, nem de dentes
~ado~ n~o, t~m pelos espalhados pelo corpo para 0 proteger do
fri~, nao e ag~l ~ar~ escapa~ dos perigos que 0 amea<;am. Seus
melO~de Sub~lstenCIa, sua .ahmenta<;ao, 0 vestuario, a seguran<;a;
tu~o .IStOpr~clsa ser conqUlstado de alguma maneira pelo homem.
o uruco mew que ele dispoe para obter a sobrevivencia e a razao
Como vimos, ela e a faculdade com a qual 0 homem se torn~
capaz de alterar a regra que ordena os instintos, aumentando 0

poder do homem frente a natureza. Com a faculdade da razao 0

homem se torna capaz nao so de superar as dificuldades impos~as
a ele pel.a natureza como tambem de criar umas condi<;oes de vida
caract~nzadamente humanas, criando, por exemplo, qualidades
para SIque a natu~e~a .nao the proporcionou originalmente, como
a bondade, a persplcacla e a prudencia.

Seria uma incoerencia da natureza dotar 0 homem da fa-
culdade da razao a fim de que ele nao ·viesse a desenvolver urn
~O?O de vida raci?n~l. ~le n~o so deve superar a ordena<;ao me-
caruca de. ~ua eXlstencla arumal, mas deve proporcionar a si
mesmo fehcldade e perfei<;.aono ~odo de vida. A natureza quer
que ele proponha urn sentldo raclOnal para sua existencia e nao
apenas ele, pelo aumento de suas for<;as produtivas, adquira bem-
estar.

Agora vejamos: se 0 homem deve conquistar as condi-
<;oesde sua existencia utilizando para isto sua faculdade de razao
e, contudo, esta so tenha sido disposta nele como urn germe pela
natureza, podemos conceber a historia da humanidade como urn
desenvolvimento progressive da razao. Tomando esta no<;ao para
observar 0 curso da historia, veremos que ele deve partir da ma-
xima rudeza ao mais aperfei<;oado modo de pensar.

Parece tambem, para Kant, que razao e moralidade sac
termos inseparaveis. Para a id6ia da historia da especie humana
que estamos estudando, isto implica que a sua ordena<;ao racional
deve atingir urn fim moral. A rudeza que marca 0 seu ponto de
partida nao e apenas intelectual, mas tambem e caracterizada pelo
estado germinal das disposi<;oes morais. A meta para a qual deve
se desenvolver indica nao so 0 completo desenvolvimento da fa-
culdade de raciocinar, mas, principalmente, deve ser a justifica<;ao
da disposi<;ao racional do homem, isto e, urn modo de vida
regulado por leis justas.

o aparecimento da sociedade, sob a forma de uniao civil,
e urn acontecimento natural proprio da especie humana. Tendo
sido dotada pela natureza com a faculdade da razao, a criatura
humana tende a realizar suas disposi<;oes naturais de modo ade-
quado ao proposito da natureza apenas no interior de urn gropo
social regido por regras de convivencia. A antropologia desen-
volvida nas primeiras tres proposi<;oes, passa a configurar uma an-
tropologia politica a partir da quarta, que transcrevemos a seguir:

Quarta Proposi~ao: 0 meio de que a natureza se serve
para realizar 0 desenvolvimento de todas as suas disposi<;oes e 0

ANT AGONISMO das mesmas na sociedade, na medida em que



ele se torna ao fim a causa de uma ordem regulada por leis desta
sociedade.

soffer muitos conflitos causados por aquele antagonismo. Mas 0

entusia;)mo que estes conflitos suscitam em seus expectadores
talvez seja explicado pelo fato de que, no fundo, eles sintam que
sac sinais de que esta em curso 0 desenvolvimento progressive da
humanidade que, superando a rudeza dos povos primitivos, devera
alcan~ar a cultura em seu sentido completo: a funda~ao da ci-
viliza~ao sobre justos principios morais (0 valor social do ho-
mem).

Com a formula~ao de uma antropologia politica na qual a
uniao civil e entendida como uma tendencia natural da especie
humana, come~a a se delinear mais nitidamente 0 plano que a na-
tureza tra~ou para 0 homem. Aponta-se tambem para as reflexoes
que devemos fazer a partir da quinta proposi~ao.

Muitas explica~oes ja foram dadas acerca do apareci-
mento da sociedade. A maioria delas aponta como causa deste
acontecimento a necessidade de coopera~ao entre os homens para
a produ~ao dos meios de subsistencia. Kant aponta 0 antagonismo
das disposi~oes naturais. Este antagonismo consiste na qualidade
do homem de ser sociavel e insociavel ao mesmo tempo, ou a in-
sociavel sociabilidade dos homens, como Kant a chamou. Os
mesmos motivos que obrigam os homens a entrarem em sociedade
amea~am constantemente sua uniao. as individuos tend em a se
isolar porque esperam soffer oposi~ao de todos os lados as suas
pretensoes egoistas. Da mesma forma todos estao prontos a ofe-
recer oposi~ao uns aos outros. Isto porque todos almejam as
mesmas coisas, sob formas variadas: fama ou proje~ao, poder e
riquezas. Mas tudo isso s6 pode ser alcan~ado no interior da soci-
edade. Porque os outros sac imprescindiveis aos nossos projetos e
que os aturamos. A vaidade, 0 desejo de dominar e a cobi~a sac
as causas que impelem os homens a impor miserias uns aos ou-
tros. Mas sao estes impulsos que tambem os levam a superar sua
tendencia a pregui~a. A oposi~ao das paixoes produz uma tensao
no interior da sociedade que faz despertar nos individuos os talen-
tos, leva os homens a aperfei~oar 0 seu modo de pensar a fim de
alcan~ar meios que os livrem do trabalho e os faz tambem desen-
volver 0 gosto.

A natureza parece ter extorquido dos homens, por meio
do antagonismo das paixoes (patologicamente), urn acordo para
possibilitar 0 desenvolvimento de suas disposi~oes naturais. As
disposi~oes naturais dos homens s6 podem se desenvolver em urn
estado onde exista urn equilibrio das for~as antagonicas. A ten-
dencia a buscar urn tal estado indica a existencia de umas disposi-
~oes para 0 discernimento moral. No entanto, ate alcan~ar uma
sociedade constituida como urn todo moral, a humanidade devera

Quinta Proposi~io: 0 maior problema para a especie
humana, a cuja solu~ao a natureza a obriga, e alcan~ar uma soci-
edade civil que administre universalmente 0 direito.

Para alcan~ar urn estado em que possa desenvolver ple-
namente suas disposi~oes naturais, 0 homem precisa estabelecer
urn equilibrio entre as for~as antagonicas da sociedade, de modo
que aquela tensao gerada por impulsos opostos produza efeitos
saudaveis, e que garanta que ninguem seja subjugado ou aniqui-
lado. 0 homem esta obrigado pela natureza a resolver este pro-
blema sob pena de ver truncado 0 desenvolvimento das suas dis-
posi~oes, naturais.

o equilibrio das for~as antagonicas s6 pode ser alcan~ado
em uma sociedade constituida sob leis que estabele~am com
precisao os lirnites das liberdades individuais, de modo que nao
lhes fa~a nenhuma restri~ao a nao ser aquela que proibe atentar
contra a liberdade alheia. Isto significa uma sociedade civil que
administre universalmente 0 direito. Mas uma tal sociedade s6
pode ser vista como urn horizonte ideal pelo qual os homens que
acreditam na racionalidade da existencia devem regular suas



ayoes. Aflnal nada se pode fazer de reto com a "madeira tao re-
torcida da qual 0 homem e feito" .

A sexta proposiyao, que transcrevemos a seguir, indica 0

aparecimento do Estado, entendido como corpo politico da socie-
dade civil, sob 0 signa da violencia e como coercitor da liberdade
da vontade.

Sexta Proposi~ao: Este problema (sociedade civil que
administre universalmente 0 direito) e, ao mesmo tempo, 0 mais
dificil e 0 que sera resolvido por ultimo pela especie humana.

Toda dificuldade que os homens deverao enfrentar para
alcanyar uma sociedade civil que administre universalmente 0 di-
reito reside no fato de que, pela sua natureza racional, 0 homem
deseja viver sob regras de convivencia, mas seus impulsos egois-
tas, mais apropriados a uma natureza animal, 0 levam a proceder
sempre visando apenas interesses pessoais, mesmo que ele tenha
que infringir aquelas regras e violentar 0 direito de outros homens.

Se, de um lado, os homens nao podem viver juntos por
muito tempo sob a liberdade sem leis, de outro lado, para a manu-
tenyao de uma sociedade ordenada por leis, e necessario que, de
seu interior, sUIja um SENHaR forte 0 bastante para subjugar as
vontades individuais e estabelecer a vontade universal mente vali-
da, a qual a lei deve expressar. a aparecimento do Estado nao
pode ser explicado senao pela violencia que um individuo ou um
gropo deles passa a usar contra os demais membros da sociedade.
Porem, apesar de estarmos acostumados a ver com maus olhos os
Estados fortes e coercitivos, apenas com 0 seu aparecimento as
nossas disposiyoes naturais puderam sair da condiyao de germe e
passar a se desenvolver retamente. Estas mesmas disposiyoes ten-
dem a se desenvolver, no estado da liberdade selvagem, de um
modo nao regular e grotesco.

A realizayao de uma sociedade que administre universal-
mente 0 direito exige, ja que os homens so obedecem a lei sob a

coeryao de uma forya externa, 0 governo de um SENHaR
(Estado) que seja justo por si mesmo e tambem seja humano, ja
que nao se pode esperar que criaturas dotadas de liberdade da
vontade procurem quem as governe em outro lugar senao no in-
terior de sua propria especie. Porem, como ja vimos anterior-
mente, os homens tendem a agir menos como cidadaos razoaveis
do que como animais que agem somente em proveito proprio. Por
isto, 0 problema de se realizar uma sociedade civil justa dever! ser
o ultimo a ser resolvido pela especie humana. Apesar disso, sua
soluyao deve ser almejada; do contrano nao se ir! encontrar uma
justificayao racional para as disposiyoes naturais da especie
humana. Neste caso, corremos 0 risco de nos vermos desconsola-
dos diante dos absurdos da existencia, que e como se nos tem
aparecido a maioria dos acontecimentos hist6ricos. Este risco
constitui tambem uma ameaya para a existencia dos principios
praticos pelos quais a convivencia diana entre os homens e ga-
rantida.

5. Uma confedera~ao de na~oes

Ate agora tivemos perseguido 0 fio condutor da natureza
que possa nos proporcionar a concepyao de um desenvolvimento
regular e progressivo da hist6ria humana. Neste percurso olhamos
para as disposiyoes naturais do homem e vimos que elas tendem
para 0 desenvolvimento da faculdade da razao. a antagonismo e 0

tneio utilizado pela natureza para promover na sociedade aquele
desenvolvimento. Assim a hist6ria da especie humana parece
~Onfigurarum processo lento no qual a oposiyao geral entre os
lndividuos gera 0 aprimoramento do modo de pensar, 0 desen-
V~lvimentodos talentos e do gosto, isto e, um processo de aper-
fel~oamento da civiliza~ao, da ciencia e da arte.

a ultimo est!gio a ser alcanyado pela especie humana, se
a SUahist6ria seguir certos fins racionais, e aquele no qual a CUL-



TURA devera estar fund ada, principalmente, na moral, atraves de
urn modo de pensar segundo 0 qual os homens possam discernir 0
bem como uma determinayao natural da razao. Este estagio deve~
ra tomar a forma de urn corpo politico, 0 qual conhecemos corno
Estado, onde se estabeleya a mais ampla liberdade entre os cida~
daos, mas tambem se determine com a maxima precisao desta li~
berdade.

E precise que a humanidade tome este proposito que a
natureza the imp6s como urn proposito, do contrario talvez nao
houvesse prejuizo algum se ela retomasse ao estado selvagem da
liberdade sem lei. Mas a realizayao deste proposito nao e carente
de dificuldades. Ela exige dos homens uma grande experiencia
n~scida da o~servaya~ dos acontecimentos historicos, a concep-
y~Ode conceltos preClSOSde uma constituiyao civil justa e, alem
dISSO,boa vontade para obedecer a lei.

Construir uma sociedade que administre universalmente 0

direito nao e tarefa que deva ser construida somente no interior
dos Estados. Das proprias dificuldades que esta empresa acarreta,
as quais tern origem na dupla natureza humana, decorre a necessi-
dade de estender este projeto sobre os Estados. Este problema e
discutido na setima proposiyao, que transcrevemos a seguir.

Setima Proposi~ao: 0 problema do estabelecimento de
uma constituiyao civil perfeita depende do problema da relayao
extema legal entre Estados e nao pode ser resolvido sem que este
ultimo 0 seja.

Para que a humanidade atmJa a meta de realizar uma
constituiyao civil perfeita, precisa promover, no interior dos Esta-
dos, que sac os corpos politicos das sociedades civis, a formayao
de cidadaos. Mas as guerras e, principalmente, a necessidade que
os Estados tern de estar sempre preparados para ela, impede que
eles promovam adequadamente os meios pelos quais os seus cida-

daos possam desenvolver 0 modo de pensar, ou que todos tenham
acesso a ciencia e a arte.

Mas pelo mesmo mecanismo que a natureza obrigou os
homens a abandonar a liberdade selvagem e entrar em uma socie-
dade civil conforme leis, obriga tambem os Estados a procurarem
resolver, atraves de acordos e tratados, as questoes que geral-
mente os levam a fazer guerra uns contra os outros. Assim como
os individuos, os Estados dispoem da liberdade da vontade e nao
sac obrigados a agir senao por determinayao propria. Os Estados
nao sac constituidos senao por homens. Eles tambem sac marca-
dos pelas mesmas qualidades que levam os homens a agir apenas
em prol de si mesmos: 0 desejo de projeyao, 0 desejo de dominar
e a cobiya. Sao estas as fontes do antagonismo que levam urn
povo a impor as mais terriveis miserias a outros povos. Mas,
como vimos antes, apesar dos propositos imediatos pelos quais os
homens promovem as guerras e revoluyoes, estas parecem indicar
a sabedoria da natureza, que se serve delas para promover 0 pro-
gresso da humanidade. 0 entusiasmo que as revoluyoes do seculo
XVIII na Europa suscitaram em seus espectadores deve ter de-
corrido, no fundo, do sentimento de que elas foram signos do pro-
gresso. Se nada justifica os horrores que elas provocaram, de ou-
tro lado a visao destes horrores suscitou na humanidade urn sen-
timento que pode muito bem ser util para 0 proposito final da na-
tureza: 0 sentimento de que a unidade do todo esta ameayada e
que e precise conserva-Ia.

A ideia de uma grande confederayao de Estados parece
estar tomando corpo na humanidade, a despeito da relutancia da
rnaioria dos govemos. Ela representa 0 que os Estados deverao
ser obrigados a buscar, sob pena de desapar@cer, apos terem so-
frido por muito tempo os prejuizos causada s pelas guerras e por
todos os tipos de conflitos armados. Depois de verem todos os
seus recursos esgotados por causa dos preparativos belicos que,
rnesmo em tempo de paz, as constantes ameayas extemas os obri-
gam a fazer, os Estados deverao buscar urn meio de evitar esses



transtornos. E entretanto 0 simples uso da razao poderia dar a
solu~ao para as questoes juridicas internacionais. Se os Estados
passarem a se organizar em um corpo politico que regule a vida de
seus membros por meio de leis justas e possua a mesma for~a que
um Estado exerce sobre seus cidadaos, a saber: 0 poder de de-
terminar os limites da liberdade individual e de estabelecer uma
unica vontade valida universalmente, ate mesmo 0 menor dos seus
membros £,odera esperar desta grande confedera~ao de paises a
garantia de sua seguran~a. Nao se pode esperar, contudo, que
uma grande confedera~ao de Estados deva abolir 0 antagonismo.
Ora, devemos considerar este ultimo como algo saudavel para 0

desenvolvimento da especie humana, de acordo com 0 plano que a
natureza parece ter estabelecido para esta especie de criaturas. E
evidente, para Kant, que e 0 antagonismo das disposi~oes naturais
na sociedade que desperta as for~as vitais dos homens, que os
impulsiona ao trabalho e que desperta sua criatividade. Uma
grande confedera~ao de Estados devera garantir 0 equilibrio das
for~as antagonicas de seus membros e impedir que este
antagonismo leve qualquer deles ao aniquilamento. Somente uma
tal associa~ao pode permitir que a humanidade atinja a plenitude
do desenvolvimento de suas disposi~oes naturais.

Ainda que a ideia de uma grande confedera~ao de Esta-
dos possa ser tomada com grande entusiasmo por figuras como 0

Abbe de Saint-Pierre e Rousseau, nada garante que a sua realiza-
~ao esteja proxima; ela e uma ideia fantastica e so nos e permitido
toma-Ia como uma ideia reguladora de nossas a~oes, na medida
em que aponta para a finalidade natural e racional da especie hu-
mana.
6 Conclusio

I.
Tendo completado a forrnula~ao de sua ideia de uma his-

toria universal de um ponto de vista cosmopolita, Kant passou a

buscar na historia indicios de que ela (a sua ideia) fosse verda-
deira. Ja na setima proposi~ao esta questao foi mencionada, mas
nO texto subseqiiente Ii oitava proposi~ao, a qual transcrevemos a
seguir, Kant se deteve mais sobre ela.

Oitava Proposi~io: Pode-se considerar a historia da es-
pecie humana, em seu conjunto, como a realiza~ao de um plano
oculto da natureza para estabelecer uma constitui~ao politica per-
feita interiormente e, quanto a este fim, tambem exteriorrnente
perfeita, como 0 unico estado no qual a natureza pode desenvol-
ver plenamente, na humanidade, todas as suas disposi~oes.

Como espectador das mudan~as que ocorreram no
mundo ocidental no seculo XVIII, Kant viu as revolu~oes, 0 TIu-
minismo e 0 desenvolvimento do comercio como sinais de que a
historia segue um progresso linear. Ainda que estes sinais nao
cheguem a comprovar definitivamente sua tese, eles podem con-
tribuir, junto com 0 principio da constitui~ao sistematica da estru-
tura do mundo, para que um dia um historiador-filosofo venha a
explicar os acontecimentos historicos por uma causa natural uni-
versal.

Para Kant, todas as guerras e revolu~oes sac tentativas
da natureza que visam 0 aperfei~oamento das constitui~oes civis e,
tambem, das rela~oes juridicas internacionais. Se, vistas em seu
proposito imediato, elas parecem apenas resultadas da ambi~ao
egoista dos homens que as promovem; ao passo que se as ve
como acontecimentos de uma historia com sentido, elas parecem
c~mprir uma finalidade racional, que e 0 aperfei~oamento da so-
cledade. Internamente, isto se da atraves das revolu~oes, as quais,
de um modo ou de outro, instituem novas constitui~oes civis. As
guerras, que produzem a cria~ao de Estados Novos, 0

desmembramento dos mais antigos e 0 reagrupamento de uns e
Outros tambem parece estabelecer formas cada vez mais aperfei-
~Oadasde convivencia entre os povos.



o antagonismo dos povos nao aponta tao somente para
os horrores da guerra que obrigam a humanidade a buscar formas
racionais de convivencia. Ele tambem produz 0 Iluminismo e a in-
terdependencia econemica dos Estados. Para Kant, 0 Iluminismo
nao se resume ao movimento intelectual que marcou 0 seculo
XVIII como 0 seculo das luzes. Ele e visto como uma centelha da
razao que esta presente em todas as culturas, mesmo a despeito
das miserias que os homens impoem uns aos outros. Mas ele
acredita que especialmente 0 Iluminismo do seculo XVIII deve ser
visto como urn bem para a humanidade, apesar das pretensoes
egoistas de seus chefes e, tambem, do cortejo de quimeras e ilu-
soes inadvertidas que 0 acompanha. Aquele Iluminismo the pare-
ceu urn sintoma de que os povos nao sac insensiveis ao desen-
volvimento da civilizayao, do qual e significativa a disseminayao
da ciencia, da arte e dos principios de moralidade. Ate seria born
para 0 prop6sito da natureza que os principios do Iluminismo
chegassem a influenciar as diretrizes dos govemos, pois assim,
mesmo que estes nao disponham de recursos para promover a
educayao eles verao com bons olhos as iniciativas particulares de
seus povos que visem 0 aprimoramento da razao, do conheci-
mento e do gosto. Neste sentido, e tambem sintomatico que ne-
nhum Estado deixe de perder poder e prestigio frente aos outros
se 0 govemo toma-se alheio a cultura.

o antagonismo tambem promove 0 aumento da liber-
dade. Ora, 0 comercio tambem e uma forma de antagonismo. 0
desenvolvimento do comercio no seculo XVIII promoveu a difu-
sac da liberdade no mundo ocidental, pois ele s6 pede se realizaf
pela aboliyao das restriyoes ao livre transito dos homens pelas

fronteiras dos Estados. Com 0 crescimento do comercio interna-
cional, estenderam-se pouco a pouco, nos paises civilizados, as ll·
berdades individuais, 0 que tomou possivel urn maior antagonisIl1O
na sociedade e, consequentemente, urn maior desenvolvimento das
disposiyoes naturais dos homens, bem como 0 aperfeiyoamentO
das constituiyoes civis.

o antagonismo dos Estados, quando e regulado por ne-
nhuma regra, tende a produzir 0 atrofiamento da civilizayao. A in-
terdependencia econemica, que Kant registrou nos paises do oci-
dente, produzida pelo desenvolvimento do comercio e da indus-
tria, passou a ser urn motivo a mais para que os Estados fossem
tentados a regulamentar, atraves de acordos e tratados, as rela-
ij:oesintemacionais. Ia na epoca de Kant, a industria alcanyou urn
tal desenvolvimento interligado no mundo ocidental, que qualquer
abato que urn determinado Estado viesse a sofrer, os seus efeitos
logo seriam sentidos em todos os outros; dai a preocupayao geral
pela manutenyao do conjunto dos Estados que participavam da-
quela interligayao industrial.

Embora poucos, podemos perceber indicios de que urn
diaos povos deverao buscar sua uniao em urn estado cosmopolita
universal. 0 Abbe de Saint-Pierre e Rousseau se entusiasmaram
muito com essa ideia, talvez porque imaginaram,que ela estivesse
muitopr6xima de ser realizada; mas ela e uma ideia fantastica e s6
nos e permitido toma-Ia como ideia reguladora de nossas ayoes,
na medida que ela aponta para a finalidade natural e racional da
especiehumana.

ll.
E possivel, entao, redigir uma hist6ria universal de urn

ponto de vista cosmopolita? Ja vimos que sim e em que condiyoes
estahist6ria deve se realizar. A nova e ultima proposiyao explica a
utilidade deste projeto, a saber: a redayao de uma hist6ria filo-
satica, para a sua realizayao efetiva no mundo, do modo como foi
exposto ate aqui.

hi Nona Proposi~io: Uma tentativa filos6fica de elaborar a
.staria universal do mundo segundo urn plano da natureza que

Visea perfeita uniao civil na especie humana deve ser considerada
POssivele mesmo favoravel a este propasito da natureza.



A proposta de Kant relativa a redayao de uma historia
universal de urn ponto de vista cosmopolita nao exclui os registros
da hist6ria empirica. Pelo contrario, eles deverao ter uma grande
relevancia se passarem a ser considerados daquela perspeetiva
Como concepyao do mundo construida de urn ponto de vista par~
ticular, a proposta de Kant nao impede que se elabore de outro
angulo uma outra ideia da hist6ria da especie humana. Cont.udo
toda empresa que vise este objetivo nao podera fugir ao problellla
do fim da hist6ria e sempre tera 0 aperfeiyoamento das constitui.
yoes civis como parametro para julgar 0 estagio de desenvolvi.
mento das civilizayoes.

Mesmo que nao seja possivel demonstrar a realidade da
hist6ria cuja ideia Kant elaborou, esta ideia sera util para explicar
como urn SISTEMA aquilo que, ate 0 seu aparecimento vinha
sendo visto como urn agregado sem sentido das ayoes humanas.
Com esta ideia abre-se a possibilidade de se formular previsOes
acerca das mudanyas que deverao ocorrer nas sociedades e, mais
especificamente, nos Estados. Talvez dai se possa esperar 0 nas-
cimento de urn saber que, seguindo 0 fio condutor da racionali·
dade da natureza para 0 sentido das ayoes humanas, podera tomar
o homem, enquanto ser social, como objeto de investigayao cien-
tifica.

Com a ideia de uma hist6ria universal do mundo dotada
de sentido, tambem se abre a esperanya de que a criayao do
mundo somente tenha sido feita com vista a realizayao completa
das disposiyoes naturais do homem. Nao e admissivel, para queJJI
acredita na ordenayao racional do mundo, que somente 0 homeJJI
- a unica criatura racional sobre a Terra! - nao fosse guiadO

pela sabedoria da natureza. Nem se pode esperar de urn criador
sabio, sob pena de nao se justificar a sua obra, que a realizayao da
parte mais sublime da criayao nao possa se completar nesta exis-
tencia aqui na Terra e que, por isso, os homens acabem por de-
sesperar dela e aguardar a felicidade em outra existencia desCO'
nhecida.

Para Kant, antes de cairmos neste desconsolo, e preciso
que a pr6pria humanidade se proponha a realizar sua hist6ria de
urn modo racional e planificado e, mais do que isso, por meio da
formulayao exata de sua ideia, acelerar os acontecimentos.
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