
ALGUMAS CONSIDERACOES SOBR.E
ESTADO E DIREITO EM KANT

"Wenn wir wachen, so haben wir eine
gemeinschaftliche Welt, traumen wir
aber, so hat ein jeder seine eigene."

(II: 342)1

Ha uma razao que faz as colocayoes politicas de Kant
revela-lo como homem pel1encente a I1ustrayao: trata-se da
moralizayao da politica. Kant diz que a politica e a m1e de utilizar 0

mecanismo natural como meio de governar:

"se nao ha liberdade e nem lei moral
fimdada na liberdade; se a que ocon'e e
pode ocon'er e simples mecanismo
natural, entao a poliiica (arte de utili=ar
esse mecanismo para go vernar as
homens) e a tlnica sabedoria pratica, ..."

(VIII: 372)

"Se despertamos, temos um mundo em comum, mas nos sonhamos, e assim
cada um tem 0 seu proprio". A referencia a obra de Kant tem como base a edi<;ao
da Academia ("'Kants gesammelte Schriften", organizado pela "Preussischen und
~eutschen Akademie del' Wissenschaften", Berlim, 1902 ss.). Algumas obras sao
lndicadas pelas iniciais do titulo no original (vel': Bibliografia). Apenas as
citac;:oesda "'Critica da razao pura" nao remetem aos volumes da Academia, pois
as iniciais do titulo no original (KrV) sao seguidas da letra A (correspondendo a
primeira edic;:ao- 1781) e da letra B (indicando a segunda edic;:ao- 1787) e da
numerac;:aode pagina da respectiva edic;:ao.
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Dest - me" -I politica e comJ"'':,;'·, ': \ 1 . : "loral: os
problemas, as comparayoes e as soluyoes surgirao do terreno da
moralidade e nao do fato de se entenu..:t a politica como ciencia ou
de se concebe-Ia no ambito preitico juridico.

a objetivo deste texto e examinar 0 alcance politico do
conceito de Estado mundial (" Weltstaat") em Kant. Para tanto
exporemos alguns pontos da relayao entre moral e politica,
especificamente os problemas da doutrina do direito e, pOl'
decorrencia, da justiya. Serao analisados tambem alguns aspectos
relativos as reflexoes kantianas sobre 0 contrato e sobre a
govemabilidade, pois 0 tratamento destas duas questoes leva a
formular algumas interrogayoes acerca da concepyao da politica em
Kant que dizem respeito tanto ao principio da esfera pllblica (0
fJentlichkeit) como demanda de "visibilidade" no exercicio do
poder, quanta a propria constituiy30 de um "Weltstaat". Com isso
procuraremos encontrar respostas para questoes como: qual a
relayao que 0 pensamento de Kant coloca entre 0 Estado de carateI'
cosmopolita ("Weltstaatlichkeit") e uma possivel "civitas moral"?
Se ha uma relayao entre ambos, tal relay30 pode servir de
parametro a analise de alguns fenomenos da atualidade politica
mundial- principalmente aquele predominante na llitima decada do
seculo XX, isto e, 0 relativo a perda de poder dos Estados
Nacionais e a propria fragilidade da aNU frente ao processo de
globalizayao imperante no mundo?

A concepyao de Estado de Kant e, de fato, cunhada pOl'
meio de dois fatores diferentes, cuja mediayao constitui a
problematica central de sua filosofia politica: a esfera estatal legal
(Rechtstaatlichkeit) e a soberania. primeiramente 0 conceito de
Estado e definido de modo mais amplo por meio do principio de

"Rechtstaatichkeit". Seu supremo fim e a realizayao do direito. Mas
o conceito de soberania e aplicado em urn outro senti do, podendo
se entender que 0 Estado serve ao fim de realizar a soberania do
direito, pensamento expresso por Kant quando acentua que

"Esta Ii a umca constltuu;ao politica
estavel em que a lei ordena pOl'si mesma e
mio depende de nenhuma pessoa
especialmente."

Qual 0 significado desta "esfera estatallegal"?
a conceito de direito vincula-se tanto ao de politica

quanta ao de justiya. A realizayao do direito e a realizayao da
politica, pois a politica e uma "doutrina exercitante do Direito"
("ausubende[r] Rechtslehre" - VI: 370), cujas "atividades proprias"
simultanea e precisamente pOl' meio disso est30 em harmonia com
o fim geral do Pllblico, isto e, com a realizay30 da felicidade (VI:
386). Alem de ser caracterizada por Kant como aplicayao do direito
e como extensao da moral, a politica aparece tambem como uma
esfera que se refere as relayoes de poder e dominayao e esta ligada
a natureza tanto no que diz respeito a aplicayao do poder coercitivo
(elemento definidor do direito), quanta como no que diz respeito ao
calculo prudencial. Assim, Kant afirma que se cre ser
absolutamente necessario unir 0 conceito do direito a politica e ate
eleva-Io a altura de condiyao limitativa da politica, entao deve-se
admitir a possibilidade de uma harmonia possivel entre a esfera
moral e a politica (VIII: 372). Precisamente esta compreensao e que
permeia a concepyao de "esfera estatallegal".



A teoria kantiana do Direito vincula-se a uma teoria da
justic;;a,2 e determina a teoria do Estado, pOl'que esta e uma teoria
moral. 0 Estado que mantem 0 Direito e 0 "estado ( ... ) de uma
justic;;a distributiva" ("Zustand (...) einer austheilenden
Gerechgkeit" - VI: 307l Na "Paz Perpetua" ha uma concepC;;ao do
Direito, que traz consigo 0 conceito de direito cosmopolita
("Weltburgerrecht,,)4. Neste texto, 0 supremo fim do direito e
assegurar a vida pacifica nos Estados e sob os Estados e povos. Nao
ha direito sem justic;;a e a justic;;a pressupoe a esfera Pllblica, pois
sem esta nao existiria

)11oralidade correspondente. A suposic;;ao da realidade prMica desta
ldeia em um Deus como legislador, gevernante e juiz, e necessaria
porque sem 0 governo da civitas Dei5

, as leis nao san regidas (XIX:
176).

A moral pensada pOl' Kant nao existe em estado
natural, mas s6 em um status civilis divino com sua iustitia
distributiva e directiva. 0 Estado legal e a justiya distributiva
(V[: 307). Esta justiya transcende 0 agir moral e legal do
homem individual; ora ela esta em Deus, ora no Estado como
"justic;a publica". Os homens nao estao envolvidos na justic;a
distributiva da autoridade divina, mas sim com a justiya
mundana do status civilis. POl' conseguinte, fica pOI' responder
como 0 homem "pode se proporcionar um chefe da justic;a publica
que seja justo" (VIII: 23)? Da justic;;a material pode-se observar
que, no ambito da fundamentayao transcendental, a realizayao
do Direito e colocada em primeiro plano sobre a base da
liberdade e da igualdade. 0 direito fundamental a liberdade
nao e definido como direito fundamental de cunho
constitucional legal, embora Kant vincule as conseqiiencias
constitucionais estatais ao principio do Estado de direito.

Ao se pensar a justiya con creta no mundo dos
fenomenos, tem-se a considerar que, como na etica, na doutrina do
direito san desenvolvidos primeiramente os deveres e, apos as
suposiyoes de sua concretizayao ou da realizaC;;ao dos fins da aC;;ao,
sao desenvolvidos os direitos e deveres em status naturalis ou

"justh;a (que pode ser pensada apenas
como publicamente revogavel), pOl-tanto
tambem nao [existiriaj direito, que e
originado apenas dela."

Um elemento central da doutrina do direito como tambem da etica
e a justiya, pois 0 direito e a etica san formas de justiya fundadas
pOI' meio do mesmo pensamento, a saber, que s6 a iustitia
distributiva (VI: 237, 312 e 341) possibilita a realizac;;ao do agir
legal e eticamente pOI' dever. A moralidade nao existe sem justiya.
E s6 com a suposiyao de um "modo criador e regedor" ("weisen
Urhebers und Regierers" - KrV A 81 I) e do j uiz lega I podera ser
pensado 0 que a razao pura (te6rica e prMica) liga necessariamente
com 0 agir moral: Uma "iustitia distributiva" em relayao a uma

5
A KpV associ a a representayao do civitas Dei da primeira Critica ao

pensamento do supremo bem. Sem uma justiya distributiva divina nao e
realizavel 0 agir moral, necessita-se de uma "ligayao necessaria entre a
consciencia da moralidade e a esperanya de uma felicidade a ela proporcional,
COmo conseqUencia do mesmo" (KpV, V: 119). A felicidade proporcional nao
est<'!em nosso poder, pOl' isso a razao pura pr<'ttica postula Deus e a imortalidade,
POrtanto lima civitas moral. Vel': Brandt, 1993: 32.

2 Brandt, 1993: 35.
3 Paradoxalmente a questao da justiya paJ'ece nao interessar a Kant, pois ele nao
elaborou uma analise comparativa da justiya. As palavras 'justiya" e "injustiya"
nao serao em geral aplicadas na GMS e serao apenas de fonna marginal na KpV.
Na MS 0 tema e 0 Direito (ius) e nao justiya (iustitia) Vel'. Brandt, 1993: 25 e 27.
4 Pela primeira vez, segundo Klemme (1992: XXXVIII).



dirieto privado, para 0 qual supoe-se a realizayao dos direitos e
deveres legais. Aqui trata-se do Estado terrestre, mundano
essencialmente como iustitia distributiva:

"da aquisiC;Qo condicional subjetiva
pela sentenc;a de umajustic;a publica"

(VI: 296)

em uma sifuac;oo de coexisfencia
inevitavel com todos as demais, deves
passar daquele esfado [de nature~aJ a um
estadojuridico, quer di~er, a um estado de
justic;a distributiva. - Pode-se retirar
analiticamente a ra~oo disso do conceifo
de direito nas relac;oes exfernas, pOI'

oposic;ooa violencia (violentia). "
(VI: 307)

prepara a passagem do status naturalis para 0 status civilis da
justiya comum. Como seres racionais, todos os homens possuem
em estado natural um direito natural, isto e, um direito origimirio a
liberdade (VI: 237); mas 0 estado natural significa, devido ao seu
poder latente como estado abelto, um estado de "nao tel' direito"
(VI: 307-308). A suposiyao necessaria de valor deste direito
originario e a unificayao de todo direito individual. Direito
individual mais generalizado se entende como

o estado legal referido pOI'Kant e a justiya publica, na qual cada
um pode ser reconhecido perante a lei e estar seguro sobre ela6. Par
nao ser possivel a realizayao da perfeita justiya, isto e, do "estado
absolutamente legal" ("absolut rechtlichen Zustand' - VI: 341),
entao se busca um principio essencial de aproxima<;ao progressiva a
este estado - dai Kant referir-se a "continua aproxima<;ao"
("continuierliche Annaherung") com a ajuda de um "congresso
permanente estatal" (''permanenten Staatencongresses" - VIII:
360).

"essencia das condic;oes... sob as quais
podem ser ligados conjuntamente a livre
arbitrio de um com 0 livre arbitrio de
outro segundo uma lei universal da
liberdade."

o direito ongmano a liberdade implica, pOI' conseguinte,
universalidade, igualdade e reciprocidade. E ha que se considerar
ainda que a passagem do direito privado ao pllblico significa
tambem a subordina<;ao do Estado ao Direito, a uma norma da
razao positiva que seja capaz de unificar, em uma comunidade, a
heterogeneidade dos interesses privados. POltanto e uma passagem
que historicamente pode materializar 0 sentido de global, pois se
todos os Estados estiverem submetidos a ela, eles deixarao seus
proprios interesses em fun<;ao de um interesse geral a ser
representado e defendido par um "Estado mundial" ("Weltstaat").

6 Assim tambem encontram-se as considerayoes em Kant na terceira parte do
"Direito Privado": "Se pOI' direito natural entendel110s s6 0 nao estatutario,
portanto, unical11ente 0 direito cognoscivel a priori atraves da razao de cada
homem, tambel11 pertencera ao direito natural nao s6 a jllstic;a vigente entre as
pessoas em seu comercio reciproco (illslitia COl11l11l1taliva),mas tambem a justiya
distributiva (iustitia distributiva), tal como se pode conhecer a priori, segundo
sua lei, que tem que ditar sua sentenya (senlenlia)." VI: 296-297.



Aqui esta precisamente 0 ponto central da quesHio, pois
o direito Pllblico e resultante apenas do direito privado em estado
natural:

"Do direito privado em estado natura!
surge entao 0 postulado do direito
publico."

o direito natural sobre a liberdade e especial mente a lei de
permissao a primeira aquisi<;;aode posse conduzem a exigencia de
se deixar 0 estado natural: a posse so e provisoria, e para Ihe dar um
carateI' concludente e duradouro todas as pessoas (as quais saD
excluidas do usufruto do bem provisorio ocupado) precisam estar
de acordo com a aquisi<;;ao(Aneignung). Este reconhecimento pode
produzir sozinho 0 contractus originarius constitutivo estatal e
vice-versa, pois a propriedade e tambem apenas provisoria e faz 0
contractus pOl' dever do direit07

• 0 estado natural e abandonado se
um contractus originarius patiicular de cada homem desloca-se
para um status civilis comum:

"Posto que 0 estado de nature::a dos
povos, igual ao dos homens individuais, e
o estado do qual se deve sail' para entrar
em um estado legal, antes deste
acontecimento, todo direito dos povos e
todo 0 meu e teu externo dos Estados,
que se adquire e conserva mediante a
guerra, e meramente provisorio e so em

7 "Assim pois, se em estado de natureza tampouco houve provisorial71ente um
meu e teu exteriores, tampouco houve deveres juridicos em relayao aos mesmos
e, pOl' conseguinte, tambem nenhum mandamento de sail' daquele Estado." VI:
312-313.

uma associm;:ao universal de Estados
(analoga aquela pOI'meio da qual 0 povo
se torna Estado) pode valeI'
decisivamente e converter-se em um
verdadeiro estado de pa::."

Esta situa<;;aofica mais clara nas coloca<;;oes de Kant
sabre 0 valor do contrato original, pois "0 contrato original nao e 0
principio do esclarecimento da origem do status civilis, mas como
ele deve ser"s. Enquanto Ideia da raza09, 0 conceito de contrato nao
esta desvinculado do esclarecimento do proprio ser do Estado legal.
E a vontade publica que instaura a constitui<;;ao civil como lei
suprema soberana, que regula normativamente a estrutura de poder
e assegura os direitos individuais. Kant refuta a no<;;aode "contrato
historico" para distinguir a legitimidade de origem da legitimidade
"racional": 0 suposto contrato historico implicaria

"que teria de se provar primeiro, a partir
da hist6ria, que um povo em cujos
direitos e obrigar;iJes temos ingressado
como descendentes uma ve:: realmente
teve de reali::ar um tal ato e deixar dele,
pOI' escrito ou oralmente, uma
informac;ao segura ou instrumento, antes
que pudessemos considerar-nos ligados
par lIIl1aconstituic;ao preexistente."

(VIII: 297)

8
"Del' Contractlls originarills ist nicht das Princip del' Erkltirung des Ursprungs

des status civilis, sondern wie er se)'n soil." - Refl. nO7740, xix: 504.
9 o contrato nao e L1111 fato hist6rico-empirico, mas "uma simples ideia da razao
que tem sua realidade (pratica) insuspeita, a saber, a de obrigar todo legislador a
ditar suas leis como se estas pudessem tel' emanado da vontade unidade de todo
LII11 povo e a que considera a cad a slJdito, na medida em que este queira ser
cidadao, como se tivesse concordado com tal vontade." VIII: 297.



Como ideia da razao 0 contrato supoe que se possa obrigar
qualquer legislador a faze I' suas leis de tal modo que elas possam
ser produzidas pela vontade unificada de uma na9ao, e a considerar
a cada um dos suditos, como dando seu consentimento a vontade
gera!. Assim, a figura do contrato como "ldeia geradora" da
sociedade estatal passa a ser um mecanismo de prova da
legitimidade de "qualquer lei Pllblica", sem perder seu estatuto de
"Ideia da razao". POlianto, 0 direito a liberdade e uma realidade
apenas no status civilis. Quando 0 contrato social nao e fechado
entre todos os hornens este direito e incompleto. Ora, isso nos forya
a admitir a possibilidade de existir apenas urn Estado, a saber, 0

Estado mundial:

o cidadao estatal ativo de Kant nao tern uma vita activa
politica pensada, por exemplo, em termos patiidarios; ao contrario,
sua atividade dirige-se a conservayao da autonomia
(Selbstandigkeit) civil e a possibilidade de um atuar conjunto em
corporayoes. A autoridade estatal faz a seleyao dos cidadaos ativos
(VI: 314-315), os quais primeiramente deverao seguir 0 preceito

"Nao se torne ao outro simples meio, mas
seja para ele igualmente fim."

"Pode se di:.er que esta instituir;ao
universal e continua da pa:. nao
constituiria lima simples parte, mas todo
o fim terminal da' doutrina do direito
dentl-o dos limites da simples Ra:.ao."

(VI: 355)

Ao seguir este preceito tais cidadaos serao pressionados a reagir
contra 0 despotismo iminente de cada autoridade nao-republicana,
que age em desacordo com 0 fim ltltimo da criayaolO

• Os cidadaos
ativos tem assim 0 direito de atuar na realizayao da paz nao
permitida (VI: 354-355) e deles e exigida uma colaborayao com os
orgaos estatais, a patiir do que se pressupoe um dever dos mesmos
para com a realizayao da '1ustiya Pllblica", isto e, a justiya nas
instituiyoes estatais. Neste ponto, ao considerar 0 homem civil
como responsavel pela realizayao da "justiya publica", esta teoria
parece responder as necessidades da atualidade.

o que afirma a teoria kantiana, como valida e
necessaria, e a conservayao e a melhoria da justiya publica do
respectivo Estado. Kant refere-se a um Estado que cOlTesponde a
um nivel especifico da consciencia da liberdade: 0 Estado civil de
direito. Este Estado, pOl' estar baseado em uma constituiyao civil,
l1aoe isolado e por si mesmo autonomo, ao contrario,

Este Estado e uma exigencia da razao pura prMica, ou seja, a ideia
acerca dele existe pOl' ele ser necessario legal-rnoralmente, e nao
devido as vantagens estrategicas que uma positividade do direito
natural dos seres racionais possa oferecer. 0 Estado mundial
representaria 0 centro da politica normativa, tese que e esclarecida
na filosofia do direito de Kant com as simples afinnayoes que dao
fundarnentayao ao direito e ao Estado, abrangendo a exigencia de
um Estado mundial. Por isso, 0 Estado universal e a condiyao de
realidade do direito. A materializayao do direito originario
universal do homern a liberdade e a logica do Estado mundial. Mas
como pensar isso de forma institucional na vida do cidadao
comurn?

10 P .
OISos soberanos degradam os cidadaos no tratamento "quer calTegando-os

COmoanimais, simples instrumentos dos seus propositos, quer dispondo-os uns
Contra os outros nos seus conflitos para os deixar massacrar - eis 0 que ... e... a
inversao do fim ultimo da cria<;ao." (VII: 89).



"0 problema do estabelecimento de lima
COl1stilllir;oo civil pelfeila depende do
problema da relar;oo exlerna legal entre
Estados e noo pode ser resolvido se111
este lillimo.'·

obra, Kant nao defende um "contrato social" planetario: como os
individuos humanos devem confiar inevitavelmente uns aos outros
conforme um dever legal, entao cabe tambem aos Estados

"sair do estado sem leis dos selvagens
para entrar nllma federar;oo de nar;oes
em que todo Estado, mesmo 0 men or
deles, plldesse esperar sua seguranr;a e
direito noo da propria forr;a ou do
proprio jui::::olegal, mas somente desta
grande confederar;ao de nar;oes (Foedus
Amphictyonum) de um poder unificado e
da decisao segundo leis de uma vontade
unificada."

o Estado civil de direito nao pode existir singularmente, pois ele
precisa existir se relacionando com outros Estados. Tanto na "Ideia
de uma historia universaL", como tambem no "Gemeinsp1'llch" ha
referencias claras a favor de um Estado mundiaili. Na primeira

II _ Na "Jdeia de uma hist6ria universal... .. (1784): "para que serve trabalhar em
wna constituiyao civil confol1ne leis entre individuos,ou seja, na ordenayao de
uma repllblica? A mesma insociabilidade que obrigou os homens a esta tare fa e
novamente a causa de que cada repllblica, em suas relayoes externas - ou seja,
como Wll Estado em relayao a outros Estados -, esteja ml\na liberdade irrestrita, e
consequentemente de va esperar do outro os mesmos males que oprimiam os
individuos e os obrigavam a entrar num estado civil conforme leis. A natureza se
serviu novamente da incompatibilidade entre os homens, mesmo entre as grandes
sociedades e corpos politicos desta especie de criatura, como um meio para
encontrar,no seu inevitavel antagol1.isl11o,UI11estado de tranqiiilidade e seguranya;
ou seja, pOl' meio da guelTa, pOl' meio de seus excessivos e incessantes
preparatgivos, pOl' meio da miseria, advinda deles, que todo Estado final mente
deve padecer no seu interior, mesmo em tempo de paz, a natureza impele a
tentativas inicialmente imperfeitas, mas final mente, ap6s tanta devastayao e
transtomos, e mesmo depois do esgotamento total de suas foryas internas, conduz
os Estados aquilo que a razao poderia ter-Ihes dito sem tao tristes experiencias, a
saber: sail' do estado sem leis dos selvagens para entrar numa federayao de
nayoes ..." (VIII: 24)A "Ideia" resume-se aqui em um "plano ocullo da nafureza
para eSfabelecer uma consliluic,:[/opolifica IJel!eifa inferiormenfe e,quanlo a esfe
fim, lambem exleriormenle perreifa, como a zinico esfado no qual a nalureza
pode desenvolver plenamenle, na humanidade, fodas as suas disposic,:i5es"(VIII:
27).
- No "Gemeinspruch" (J 793): "Mas se din! que os Estados nao se submeteriam
jamais a tais leis coersitivas, e a pro posta de um Estado universal dos povos sob
cujo poder deveriam acomodar-se voluntariamente todos os Estados particulares
para obedecer suas leis, pOI' muito bem que soe na teoria de UI11Abbe de Sainf

No "contrato social" planetario os Estados soberanos nao buscam
mais "tranqUilidade e seguranya em uma constituiyao conforme
leis" (VIIT: 24), pois encaixam-se em um "grande corpo politico"
("grossen Staatsko}per" - VI1l: 28). E no "Gemeispruch", os povos
precisam encontrar-se ou em uma constituiyao civil ou instituir,
quando da ameaya deste super-Estado, que e 0 despotismo mais
terrivel,

"uma situar;oo juridica de federacao
segundo um direito das gentes acO/'dado
comunitariamente. "

POl'em, em "A Paz Perpetua" e na Doutrina do Direito
(Metafisica dos Costumes) e expressamente negado um Estado

Pierre ou de LII11Rousseau, nao e valida porem para a pr<itica; [...] De minha
parte, ao contrario, contlo na teoria, pois esta parte do principio juridico de como
cleve ser a relayao entre homens e entre Estados ..." VIII: 312-313.



mundial nao s6 na fonna de uma monarquia universal, isto e, como
um Estado global ditador, mas tambem na forma de um Estado
baseado em principios republicanos. Em "A Paz Perpetua" nao ha
mais a defesa da monarquia universal e daquela outra forma de um
"Estado universal do povo" presente no "Gemeinspruch"
("allgemeine Volkerstaat" - VIII: 313), pois neste texto e defendido
como possivelmente legal e necessario apenas um Estado geral do
homem (allgemeinenMenschenstaat). Kant ve a possibilidade da
paz exterior diante de uma repllblica, poder constituir livremente
outras republicas soberanas legalmente populares coexistindo uma
ao lado da outra.

negayao apenas temporal e political2
, pois diz respeito a

inviabilidade da paz perpetua assegurada pOl' este Estado, devido a
sua grandeza,o que fica muito claro quando na MS Kant afirma:

"Mas como a extensiio excessiva a amplas
regioes de tal Estado de nac;oes torna
pOl'Jim impossivel seu governo eportanto
tambem a proter;iio de cada membro, e
como uma quantidade de tais
corporac;oes condu:: novamente a um
estado de guerra, a pa:: perperua (0 Jim
itltimo do direito das gentes em sua
totalidade) e certamente uma ideia
irreali::avel. "

"Pois quando consente a fortuna que um
povo poderoso e ilustrado possa formar-
se em uma repzlblica (que tem de ser,
segundo sua nature::a, inclinada a pa::
perpetua), entao esta da para outros
Estados um centro da uniao federativa
para juntar-se a ela e assim garantir 0

estado de liberdade dos Estados.
conforme a ideia do direito das gentes, e
expandir-se sucessivamente sempre mais
pOI' varias ligac;oes desse tipo."

(VITI: 356)

Todavia e preciso considerar que 0 conceito de "Estado do povo"
("V6Ikerstaats - civitas gentium") em "A Paz Perpetua" indica
"ideia positiva" de uma "republica do mundo" -os Estados aceitam
o "substituto negativo" desta ideia, uma "republica da paz"
("Friedensbund" - foedus pacificum). Isso leva a interpretar a
negayao de Kant da ideia positiva de "Estado mundial" como uma

Por conseguinte, a argumentayao kantiana do Estado mundial,
sup5e uma posiyao filos6fica, it qual cabe a possibilidade de
transcendencia do contexto em geral e parece exigir a disposiyao de
direitos universais do homem para serem assegurados de forma
transcendental. E contradit6rio nao compreender anoyao do "Estado
mundial" como essencialmente transcendental, pois com isso se
nega a fundamentayao moral que para Kant todo fen6meno politico
tem.

o Estado deve ser fundado na liberdade como "uniao
de uma quantidade de homens sob leis juridicas" (VI: 313). Isto
quer dizer que 0 Estado precisa estar necessariamente sobre leis de
origem a priori, pOlianto sobre leis com carateI' obrigat6rio
incondicional. Mas como 0 carateI' de obrigatoriedade
incondicional nao pode ser encontrado diretamente nas leis
empiricas, pois s6 e realizado na forma pura da legislayao, entao
essa exigencia pode ser realizavel de forma completa s6 na ideta da
raziio do Estado:



"Conquanto que estas [leis juridicasJ,
como leis a priori, SaG necessarias (noo
estatutarias), quer di:::er,resultam pOl' si
mesmas dos conceitos do direito externo
em geml, suaforma e a de um Estado em
geml, quer di:::er,0 Estado na idba, tal
como deve ser segundo os principios
juridicos puros, Estado que serve de
norma (7lOrma)a toda 1ll1ificac;aoefetiva
dirigida a formal' lOna com unidade
(portanto no interior)."

deve e precisa ter seu "aspecto" institucional, mas a fenda entre
mundo pnitico e mundo empirico deixa este "aspecto" indefinido.
precisamente pOl' isso, "porque se 6 liberdade" (KrV A 317/B
374)14, cada qual pode ir al6m dos limites dados. A "res publica
phaenomenon" fica sob a exigencia da Id6ia. A posi9ao de Kant
encontra-se em uma perspectiva transcendental: tanto a exigencia
de um Estado mundial ("Id6ia de uma Rist. Universal", 1784 e
"Gemeinspruch", 1793) como sua nega9ao ("A Paz Perp6tuca,
1795 e "Doutrina do direito" da "Metafisica dos costumes", 1797)
devem se aproximar - e a aproxima9ao da Republica phaenomenon
com a republica noumenon significa naturalmente uma
aproxima930 historica entre 0 movimento (Bewegung) politico com
a Id6ia do Direito 15. 0 Estado como um mandamento da razao nao
pode ser mais que um constructo, e como tal ele serve para a
imposi9ao do direito em rela9ao a um povo de determinado
Estado. 0 espirito da posi9ao kantiana demonstra-se, pela primeira
vez, na introdu9ao de urn direito mundial (ius cosmopoliticum):
este precisa assegurar a defesa da primazia dos individuos em
rela9ao aos Estados.

Na "doutrina exercitante do Direito" as id6ias da razao
do ambito pnitico sao obtidas como simples id6ias, pOlianto

Ora, 0 conceito noumenal de Estado, que Kant liga a
id6ia de "contrato original" (" Urspriinglichen Kontraktes" - VIII:
297), nao assegura os fundamentos historicos para 0 Estado
''phaenomenalen'', nem serve para este como norma fundamental
hipot6tica, que legitimaria formal mente a normatividade de sua
ordem legal. Ele 6 a norma fundamental no ambito transcendental-
logico, isto 6, no sentido de uma id6ia prMica da razao ele serve de
legitima9ao do Estado como uma sociedade de direito em geral.
Mas 0 "Estado na Id6ia" (VI:313), para ser valido como Id6ia, deve
servir pOl' norma, isto 6, como Id6ia regulativa com efeitos prMicos
diretos. E como regulativo prMico, este "Estado na Id6ia" nao 6
uma hipotese formal de esclarecimento, pOl'que atende as
exigencias prMicas diretas na realiza930 historica do direito. Assim,
se pOI'urn lado a republica representativa de Kant nao 6 alcan9aVel
na via por meio de interesses conflitivos civis ou de paliidos, pOI'
outro a Id6ia de ''platonische Republik", nao 6 uma utopia longe da
realidade, urn "exemplo suposto de uma perfei9ao sonhada
imaginada que so pode residir no c6rebro do pensador ocioso"
(KrV A 316/B 372) 13. 0 cosmopolitismo moral defendido pOI'Kant

U/11 possa coexistir com a de todos os outros(n30 uma constituiy30 da maior
felicidade possivel, pois esta sera a natmal conseqti(~ncia), e pelo menos uma
ideia necessaria. que devera servir de fundamento n30 s6 a todo 0 primeiro
projeto de constituiy30 politica, mas tambem a todas as leis. e na qual,
inicialmente. se devera abstrair dos obstaculos presentes, que talvez provenham
menos da inelutavel natureza humana do que de terem sido descuradas as ideias
autenticas em materia de legislay30.'· (KrV A 316/B 373.
14 "Pois seja qual [for] 0 grau mais elevado em que a humanidade devera parar e
a grandeza do intervalo que necessariamente separa a ideia da sua realizay30, e 0

que ninguem pode nem deve determinar. .." KrV A 317/B 374.
b Pois 0 direito "beftndet sich in einer Bewegung hin auf eine globale
Friedensordnung; es kann nul' aus dem Gan:::en diesel' Ordnung gedacht und
::ugleich nul' vom ein:::ell1en,noch provisorischen Recht her entwickelt werden. "
(Brandt, 1995. 134)

13 Em relay30 a isso Kant acentua: "Uma constituiy30 que tenha pOI' finalidade a
maxima liberdade humana, segundo leis que permitam que a liberdade de cada


