totalmente independente da expenencia, mas devem, todavia, tel'
influencia sobre 0 agir real. Uma tal ideia da razao e em "A Paz
Perpetua" a ideia do global, com isso e simultaneamente

"assim a ideia de um direito cosmopolita
noo e nenhum modo de representar;oo
1antasioso e extravagante do direito, mas
lfll1 complemento
necessario do c6digo
noo escrito tanto do direito de Estado
como do direito das gentes para um
direito pLlblico dos homens em geral e,
assim, para a pa::: perperua, da qual
pode-se
apra:::er encontrar-se
na
aproximar;oo continua somente sob essa
condir;oo."

As premissas dos direitos mundiais CIVIS sao premissas iguais as
dos direitos dos Estados e dos povos, e 0 impOliante em relayao a
elas e 0 conceito de influencia reciproca (VIII: 349): pessoas
naturais ou juridicas, que estao especialmente ao lado umas das
outras (VIII: 349; VI: 256) tem 0 dever legal de se colocar em uma
constituiyao comum legal, a qual e 0 direito do Estado civil (no
caso das pessoas naturais, 0 direito dos povos (nos Estados) e 0
direito cosmopolita (Weltbiirgerrecht)

"enquanto homens e Estados que estoo em
relar;oo exterior de injluencia nnitua tem
de ser considerados como cidadoos de
um Estado universal dos homens (ius
cosmopoliticum). "

Ba que se considerar ainda 0 espirito comercial dos povos, que para
Kant e um impulsionador da hist6ria. Os meios de movimento do
processo da hist6ria sao as inc1inayoes e estas inc1inayoes sao
dirigidas ao ganhol6. 0 espirito comercial apodera-se de cad a
povo 17 e 0 ganho exige, para sua maximizayao, um agir reciproco
global nao perturbado pela guerra. E este processo hist6rico que
aponta a uma sociedade comercial global e necessariamente
pacifica, nao e 0 objeto do querer ou nao-querer, ele executa-se
seguramente como 0 destino da humanidade sobre todos (VI:365).
o Estado de direito (nao separado ainda da sociedade
civil, que em Kant e um estado juridico) nao e imediatamente
funcional ao estado natural, mas como ideia da razao, faz abstrayao
de tal estado. Kant abre 0 caminho para pensar 0 Estado a apartir de
uma teoria das condiyoes ideais de uma atividade racionalizadora e
ordenadora das relayoes intel'pessoais. Assim, nem 0 contrato
fundadol' nem 0 Estado sao feitos hist6ricos. Ao pensar a
legitimidade dos mesmos, atribuindo-Ihes apenas a realidade
pnitica de uma Ideia da razao segundo a qual 0 Estado pode ser
construido a priori, Kant separa a questao do fundamento juridico
do Estado do problema da origem. 0 ingresso na sociedade estatal
e urn imperativo da razao, em relayao ao qual os individuos que
vivem no estado de natureza tem a obrigayao de obedecer: 0
fundamento juridico do Estado esta em sua necessidade racional,
nao no calculo interessado nem (em principio) no aperfeiyoamento
ou garantia da situayao natural:
"Uma lei publica que define para todos 0
que Ii permitido e proibido por direito e
o ato de uma vontade publica, do que
16 A contribuiC;30 da natureza para a realizaC;30 de uma rede de direitos globais
pacificos esta no fato de ela ter dado ao homem a inciinaC;30 para 0 ganho, e
~·~ah.llenteUlllganho que se prova como "reciproco" - VIII: 368.
"E 0 espirilo comercial, que nao pode subsistir juntamente com a guelTa e que
ll1ais cedo ou mais tarde se apodera de cada povo." VIII: 368
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procede todo dirr;il() e que, portan/o, noo
e capa~ de fa~er injllstic;a a nada. Mas
isso noo e possivel sem a von/ade de
todo 0 povo (jo que todos decidem pOl'
todos e cada um pOI' si mesmo). ,.

aquelas
antigas
formas
empmcas
(estatutarias),
que
serviam para
conseguir a submissoo do povo, se
resolvam na originoria (racional), que
so tem como principio a liberdade, e se
fa~ como condic;fi.o de toda coac;fi.o
necessaria
para
uma
constituiC;fi.o
juridica no sentido proprio do Estado, e
que
condu~ira
a
este
resultado
finalmente ..."

so

(VIII: 294)

Com a ideia do Estado de direito abre-se a discussao
em torno da natureza da sua legalidade e legitimidade. Para Kant e
importante 0 "modo como 0 Estado faz uso da perfeiyao de seu
poder" (VIII: 352),0 qual pode ser "republicano" ou "despotico,,18.
Quando 0 Estado se denomina Estado de direito segundo principios
da liberdade e igualdade este modo e republicano, e entao se realiza
o "espirito do contrato original" (VI: 340), pois este

"implica na obrigac;fi.o,pOl' parte do poder
constituinte, de adequar a forma de
governo aquela ideia, pOl'tanto, se noo
pode fa~e-lo de uma ve~, a obrigac;oo de
ir mudando paulatina e continuamente
ate que concorde, quando a seu efeito,
com a zinica constituic;oo legitima, quer
di~er, a de uma repllblica pura; e que
18 "0 republicQnismo e 0 principio de Estado da separac;ao do poder executivo (0
governo) do legislativo; 0 despotismo e 0 da execuc;ao autocn\tica do Estado de
leis que ele mesmo deu, pOl' conseguinte da vontade publica enquanto ela e
manipulada pelo regente como sua vontade privada." VIII: 352.
Kant denomina a forma nao-representativa do go verno como uma "nao-forma"
("Un[orm" - VIII: 352), 0 que corresponde a uma situac;ao onde 0 legislador esta
acima dos partidos, dos representantes de interesses partidarios e independente
das leis objetivas da razao.

Com isso nao se pode, como Kant expressamente acentua,
confundir "republicano"
com "democnitico".
Repllblica
e
democracia estao em uma insuperavel rela<;ao contraria, pois entre
"modo de governo" e "forma de governo" ha uma liga<;ao
necessaria do ponto de vista institucional. 0 modo de governo
"republicano" so e possivel quando a forma de governo e
organizada segundo 0 principio da representayaol9, que indica em
geral uma forma de configurayao politica, que expressa a
objetividade da vontade comum politica correspondente, e impede
que se tenha uma particularizayao pm1idaria desta vontade comum.
A democracia (direta), na forma do Estado unitario, nao
pode antecipar a separa<;ao de legislativo e executivo, e pOI' isso e
impossivel a representay3o. Como modo de governo, a democracia
pode por isso ser sempre despotica, pOl'que ela nao tem como base
a relayao de dominio e obediencia, para conter a pm1icularidade dos
interesses individuais. Para 0 povo e

19

'

"Aquele modo [de governo], pOl'em, se ele deve ser conforme ao conceito de
direito, pertence 0 sistema representativo, no qual somente e possivel um modo
de governo republicano, sem 0 qual ele (seja qual for a constituic;ao) e desp6tico
e COmemprego de fon;a." VIII: 353.

"sem
qua/quer
compara9iio,
mUts
importante 0 modo de go verno que a
forma de Estado."

Um Estado tambem pode possuir "poder de dominio despotico",
isto e, possibilitar a forma de govell1o segundo 0 dominio despotico
e ser regido republicanamente2o. Este suposto despotismo, se
vinculado a questao da soberania, fica acentuado como "nao
despotico" e restrito a questao do monopolio do poder, pois a
soberania nao exclui a existencia segura de um dualismo pratica
entre govell1ante e povo, entre aquele que exerce a soberania e
aquele que mesmo a distancia a tem interiormente. A soberania nao
elimina a subordinac;ao do soberano ao que e legal.E assim uma
soberania vinculada a democracia pOl'que nao conduz e nao aceita 0
despotismo do soberano, apenas 0 monopolio do poder, que se
mantem com 0 principio:
"0 que 0 povo (a totalidade dos suditos)
niio pode decidir sobre si mesmo e seus
componentes. tampouco 0 soberano pode
decidir sobre 0 povo."

subordinado a instancias de controle legal, enquanto p0l1ador que
este governante e do poder maior. Porem, 0 mandamento do direito
e limitado no carater de exigencia em relac;ao a pressao:2\ 0
govemante deve, no proprio Estado, conhecer 0 carater provisorio e
insuficiente de seu dominio legal-moral22• Kant parece dizer-nos
que coloca como primeiro problema a conformayao de uma
vontade politica capaz de instaurar um monopolio de coac;ao. Esta
coac;ao funda 0 direito ou a situac;ao de direito. A partir da
problematica desta origem, 0 empirismo politico pode descat1ar
como ilusao a possibilidade do Estado de direito. Aqui, novamente,
a argumentac;ao moral fica evidente, pois este problema e resolvido
com a separac;ao da origem fatica do Estado e do direito de sua
fundamentayao racional: Kant trata da aplicayao do imperativo
categorico na esfera da politica, por meio do direito. 0 ambito da
politica obriga Kant dar um passo a mais para justificar tambem a
aplicac;ao do imperativo categorico a pat1ir dos fins23. Dai na
segunda Critica ser afirmado que 0 imperativo moral e colocado
fora de forc;a, tao logo nao seja assegurada a realidade objetiva
pratica do supremo bem, isto e, a realidade do estado moral do
Estado (Kp V V: 114). As bases legais da constituiyao, que
"nao obstante para Estados, segundo 0 direito das gentes, nem mesmo pode
valeI' isto que vale segundo 0 direito natural para homens em estado sem leis,
'dever sail' desse estado' (pot'que eles, como Estados, ja tern internamente uma
constituic;ao jurfdica e pot·tanto estao excluidos da coerc;ao dos outros para trazelos sob uma constituic;ao legal ampliada segundo seus conceitos de direito);" VIII 355-356.
22 "Cad a membro da comunidade
tem direito de pressao diante de qualquer outro,
do qual s6 0 chefe [de tal comunidade 1 fica exclufdo (e isso pOl'que nao e um
membro da mesma, mas seu criador e conservador), sendo este 0 unico que tern a
faculdade de coagir sem estar ele mesmo submetido a leis de coac;ao. Mas todo
[aquele] que se acha sob leis em um Estado e sudito e, pOl·tanto, esta submetido
~.sleis de coerc;ao igual a todos os demais membros da comunidade." VI: 291.
"yisai primeiramente
ao reino da razao pura prMica e depois a sua justir;a,
assim YOs sera dado pOl' si mesmo YOSSOfim (0 beneficio da paz perpetua)" Vlll:
378.
21

o principio

da soberania do povo, assegurado no direito
estatal, significa que todas as leis precisam atuar na vontade do
povo. Mas a realizac;ao concreta do direito fica reservado 0 poder
soberano do govemante, independente, em principio, das condic;oes
institucionais, pois 0 aspecto da soberania predomina e 0
mandamento da aplicac;ao do direito pelo govell1ante nao esta

20 "DominG!' autocraticamente
e, no entanto, governar republicanamente,
isto e,
no espfrito do republicanismo
e analogamente a ele, isto e 0 que torna urn povo
satisfeito com sua constituic;ao." VlI: 87 n.

_0

precisam de direyoes mais abrangentes de proteyao do direito, sao
garantidas, contudo nao se garante um espa<;:o especial para 0
direito politico de palticipa<;:ao de todos em sentido democrMico.
A vontade do legislador e antes de mais riada a vontade
universal, 0 principio prMico da razao, que funda a soberania da lei,
sobre 0 povo e sobre 0 proprio legislador (VI: 313-314i4. Kant nao
defende uma soluyao ou alternativa com a obediencia acritica e
cega a lei. Aqui 0 aspecto da seguram;a frente as reflexoes de
justi<;:adiferenciada e colocado em primeiro plano: 0 soberano pode
ser ilegal e, sendo assim, ele realiza sozinho as condiyoes minimas
da ideia de direito pOl' meio da seguranya exterior da estabilidade
da sociedade estatal. Atraves da resistencia ou da oposi<;:ao, tais
condi<;:oesminimas sao colocadas em questao.
o cumprimento do mandamento legal e dependente da
disposi<;:ao do soberano para agir de acordo com a lei, e nao se
coloca, neste caso, a realizayao do mesmo pelos cidadaos comuns.
Trata-se de fato de um "apelo" ao Governo e isto fica claro quando
Kant, ao introduzir a utopia do Estado de Platao, acentua:
"Esperar lIln dia, pOI' tarde que seja, a
reali=ac;ao de um produto politico, como
aqui se imagina, e um sonho doce;
aproximar-se sempre mais dele nao e
apenas pensavel, mas, ate onde se pode
2-1 Kant considera, no que diz respeito ao mundo dos fen6menos, a "vontade
publica" como vontade comum e geral que se transforma no ate de escolha dos
representantes. Mas na leitura da "Metaffsica dos costumes" (VI: 319-320), um
sistema politico no qual 0 povo e defendido pelos Deputados pode nao ser
confiavel, pois estes nao representam verdadeiramente 0 interesse publico,
apenas os particulares, e, ao buscarem as vantagens pr6prias, ficam dependentes
do govemo para satisfaze-Ias sendo com isso pressionados a colaborar com 0
mesmo. Tal situayao, ainda de acordo com a "Metafisica dos costumes", se
assegura pOI' meio de uma "constituiyao estatal moderada" que serve para
"encobrir esta influencia sob a aparencia de uma oposiyao permitida ao povo"
VI: 320.

harmoni.=ar com a lei moral, e 0 dever,
nao dos cidadaos, mas do chefe de
Estado."

A soberania do povo, aqui especialmente, nao tem a vel' com
democracia direta, mas com a rela<;:aodo legislador com a lei. A
ideia da "vontade unida geral do povo" permanece ao legislador
hist6rico uma id6ia sem conseqUencia institucional no senti do
democnitico, isto e, ligada a principios regulativos:

"Sem dllvida 0 querer de todos os homens
individuais de viver mona constituic;ao
legal segundo principio das liberdade (a
unidade distributiva
da vontade de
todos) nao e slificiente para este jim, mas
que todos juntos queiram este estado (a
unidade coletiva da vontade unida),' esta
soluC;ao de Ulna dificil tarefa e ainda
exigida para que devenha um todo da
sociedade civil e, ja que, pOl'tanto, acima
da diversidade do querer particular de
todos, ainda tem de acrescer-se uma
causa unificante do querer para prodlcir
uma vontade comunitaria que nenhum
dentre todos pode fa.=er: nao se conta,
assim, para a execuc;ao daquela ideia
(na pratica) com nenhum outro inicio do
estado jurfdico senao com 0 inicio pela
forc;a sob cuja coerC;aopode ser fundado
posteriormente 0 direito pllblico, ..."

(VIII: 371)
Desta forma, 0 pensamento da soberania do povo e sustentado de
modo transcendental e constitui 0 fundamento da legitimidade das

leis estatais, porem nao significa a autorizayao
democratica
de
25
colaborayao na legislaya0 .
A "vontade unida geral do povo" nao e precisamente
exteriorizada,
mas reflete a respeito das exigencias
da situayao
politica comum, ou seja, ela e concebida como vontade do povo
objetivamente
necessaria, julgadora e hipotetica. 0 legislador deve
obter esta vontade hipotetica do povo tambem contra interpretayoes
refutativas
vindas
do proprio
povo;
ele e ainda obrigado
legalmente, enquanto representante
da vontade comum racional, a
oriental' sua lei segundo determinado
conteud026
para que a
"vontade unida de um povo todo" esteja sintonizada com a lei27. 0
pensamento
de Kant no ambito das alternativas
de soberania
considera que, em cad a caso, 0 processo de realizayao progressivo
da liberdade devera ser leva do adiante pOl' medidas do soberano,
pois 0 fim do desenvolvimento
politico e aproximar
em um
processo progressivo de esclarecimento
a forma do Estado com 0
modo do govemo:

conseqiiencia
encontra-se
habil
it
propria legislQl;ao (que originariamente
est6fimdada no direito)."

o

fundamento da quesHio da soberania diz respeito it
Razao pura pratica e teleologia, pois remete a um fim politico: 0
agir moral ou por dever, em politica, necessita tambem de uma
justificayao em termos de conseqilencias para 0 coletivo e baseia-se
em uma vontade a priori, uma vontade "universal" a priori que se
transforma
na
unidade
das
vontades
(individuais).
Esta
transformayao da vontade geral em vontade de todos ocorre:
"pOl'que e precisamente a vontade geral
dada a priori (em um povo ou em
rela9ao a diversos povos uns com os
outros), unicamente ela determina 0 que
e de direito entre os homens; essa uniao
da vontade de todos, pOl'em, se for
procedida
consequentemente
na
execu9ao tambem segundo 0 mecanismo
da nature=a, pode ser ao mesmo tempo a
causa de engendrar 0 efeito finali=ado e
proporcionar efeito para 0 conceito de
direito. "

"ate que 0 povo gradualmente se torne
capa= it influencia da simples ideia da
autoridade da lei (assil11 como se a lei
possu/sse
uma for9a jisica)
e em
Certamente 0 "direito a voz" (Stinumechts) nao e direito de fundalllento
democnHico. Circunscreve-se 0 direito de determinayao conjunta do conlralo do
£Slado a participayao ao "contrato original", 0 qual s6 possui significado
relativo. Disso resulta tambelll 0 Illandalllento de unanimidade. 0 principio da
Illaioria pode ser introduzido, mas precisa ser ordenado por Illeio de resoluyao
hannonica, como Kant argumenta, segundo a tradiyao do contra to (VlII: 296).
26 Vel': Fetscher, 1974: 27.
27 Sobre isso Kant afinna:
"mas se e silllpleslllente possivel que um povo se
mostre confonne a ela, entao constituira um dever te-Ia legitima, ainda que no
suposto de que 0 povo estivesse agora em uma situayao ou disposiyao de
pensamento tais que, se consultado a respeito. provavelmente denegaria sua
confonnidade." VIII: 297.

a
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o progresso

devera se realizar "Nao grayas ao curso das coisas de
baixo para cima, mas de cima para baixo" (VII: 92). Por
conseguinte
cabe ao soberano mesmo, pOI' meio de reformas
permanentes,
a aproximayao
ao supremo
fim. Diante
da
Possibilidade da anm'quia ou das reform as precipitadas (VIlT: 302)
que ameayariam 0 alcance do supremo fim, Kant chama a atenyao
para esta conexao: ao povo nao compete a autorizayao politica de
colaborayao, mas a abediencia incondicional, pais

"A origem do poder supremo, considerado
como
um
prop6sito
pratico,
e
inescrutavel para 0 povo que esta
submetido a ele, islo e, 0 Slldito nao deve
raciocinar ativamente sobre esta origem,
como sobre 1I/11 direito duvidoso no que
se refere a obedie,1cia que Ihe deve (ius
conlrovers um)."

Mas ha que se admitir que 0 problema da rela<;ao entre
o coletivo (considerado empiricamente) e 0 soberano reduplicara a
complexidade do ponto entre direitos individuais (naturais) e
autonomia politica, 0 qual esta no cerne da propria rela<;ao entre 0
estado natural e 0 estado civil. A critica de Kant ao "Estado
paternalista" 6 bem fOlie: critica sua fundamenta<;30 em uma
vontade privada (patiicular) e objeta a tutela estatal aos suditos
derivada, pOl' sua vez, do principio de benevolencia (VI: 317). A
benevolencia termina transformando os deveres em favores e os
direitos, em logros discricionarios que remetem todos a uma
vontade privada (patiicular), a um tipo de a<;ao cuja maxima e
obscura, a uma forma de despotismo.E entao necessario afirmar
uma vontade publica (comum, geral e formulada explicitamente na
lei) que, em ultima instancia, seja garantia e prote<;ao da liberdade
das pessoas individuais. Esta universalidade da vontade publica
exige a suposi<;ao de um Estado geral, mundial, pOl'que esta tese
nao se sustentaria coerentemente com a do Estado unitario.
A perspectiva da soberania do Estado, pOl' um lado,
pode ser questionada, posto que con forme a mesma ao povo nao se
coloca a competencia da legisla<;ao nem em forma direta nem em
forma representativa. Mas pOI'Olltro, a cren<;ahoje predominante de
que a id6ia de um Estado mundial esta anexada it id6ia de um ideal

ou princlplO regulativo28, nao exclui a tese de que um Estado
mundial tome necessariamente um desenvolvimento ditatorial, ou
melhor, segundo as palavras de Kant, ele tornaria-se "monarquia"
despotica "universal". Coerente com esse ponto de vista tem-se
entao pOI' palie do proprio Kant uma defesa da "Volkerbund'
(sociedade das na<;oes), uma alian<;a de Estados livres e
republicanamente compostos29. Uma outra op<;ao pela rela<;30 dos
Estados entre eles, sem 0 elemento de um monopolio global do
poder, remonta ao estado natural, como bem viu Kant (VITI: 357), e
pOI'isso nao 6 viavel, pois que no "estado natural" nada existe que
assegura a boa vontade e a disposi<;ao de coopera<;ao nas rela<;oes
espontaneas entre os Estados e suas respectivas institui<;oes.

Ao refletir sobre alguns aspectos da teoria politica de
Kant nossa intenyao nao foi compara-Ia valorativamente ou
assinalar a influencia que ela pode exercer ou exerce sobre 0 debate
a respeito da possibilidade de um Estado mundial ("Weltstaat,,)30.
Nao obstante 0 tempo decorrido e, pOl' conseguinte, as diferen<;as
de contexto, pensamos que as coloca<;oes oferecidas pOI' Kant
eontem a exigencia que se deve colocar it toda teoria politica
moderna e eontemporanea: a de ser capaz de oferecer uma
fundamenta<;ao dos conceitos que sao utilizados para direcionar 0
eurso da realidade. Em efeito, se uma teoria politica nao atende a
este requisito, ela esta se condenando it esterilidade, pois nao sera
uma disciplina que se justifica pela compreensao que nos permite
)8

;9 Vel': J. Rawls (1993

e 1995).
VIII: 367 e tambem pag. 357.
A respeito deste debate, vel'. D. Held (1995); 0 Hoffe (1995:245-272);
Walzer (1990: 507-556) e W. Kersting (1995/96: 197-246).

30

M.

dos fenomenos politicos e seus determinantes.
A aplicay30 deste
criterio as colocayoes politicas de Kant, aqui abordadas, procurou
demonstrar
ate que ponto sua filosofia politica nos prove de
conceitos validos para subsidiar a compreens30 e tambem a critica

caminho

freqilentemente

as

dos fenomenos

movimentam-se

internacionalmente

globais atuais do ambito politico.

Vimos,

no inicio desta exposiyao,

que a politica

esta

it moral e e considerada
por Kant como "doutrina
do direito"("Ausiibende Rechtslehre"- VI; 370). Como

conectada

exercitante
uma ordenay30,

que sobre uma base mais livre e mais igual dos

sujeitos legais e organizada,
governada pelas leis universais,
0
poder estatal e assegurado com 0 monop6lio do estabelecimento
legal. Isto significa
fundamental

que ele pode representar

a razao e a liberdade

mente, isto e, ele pode levar a cabo, na representayao,

os fundamentos

para a exigencia

da liberdade

produzir

ayao polftica

no mundo dos fenomenos,
pois a polftica e mais que a simples
subsuny30 da realidade sob conceitos dados e mais que a conduy30
cega desta realidade. A isto tem-se como conseqUencia 0 conceito
de direito cosmopolita e 0 de "espirito" comercial de um povo.
Mas a defesa de um Estado Mundial
parece
fazendo
"quiliasmo

uso

das

filos6fico"

ser s6 irrealizavel
normativo:

pr6prias
3\,

palavras

de Kant,

a defesa

ser,

de um

pois um modelo para 0 mesmo pode nao

politicamente,

um Estado mundial

como tambem

ser falho no plano

pode ser concebido

no plano etico,

pacifico

para

cWeltstaatlichkeit")32.
obstaculo

que se coloca

internacional

pois este Estado

global

visto n30 existir

seria capaz

um

que

nao e

espayo

ao direito

de um monop61io

concretamente
a todas

de regular

conflitos

a possibilidade

superior

as demais

regulay30,

sem um poder de press30.

com

Assim,

globais,

de existir

uma

a competencia
um Estado

de

mundial

pode representar a forma normativa da soluy30 e negociay30 de
conflitos internacionais.
POltanto, 0 Estado de carater cosmopolita
de Kant e defensavel se 0 entendemos como um Estado normativo
global e podemos considerar que seu pensamento sobre isso ainda
pode servir de parametro

para analise

da realidade

atual. Quando

Kant lanya a "continuierliche

Annaherung" com a ajuda de um
Staatencongresses" como exeqtiivel (Vill: 360),

"permanenten

podemos aplicar sua tese como parametro
esta

instituiy30

um

verdadeiro

de aproximay30
Retoma-se
nao

organizayao
Na "Religiao" (1793) Kant diz que 0 "quiliasmo filosofico"(Ph!osophische
Chiliasm"), isto e, a esperanc;a de uma ordem internacional da paz na forma de
uma "republica mundial"( We!trepllblik") seria ridicularizada "como fanatisl110
universal" ("als Schwiirmerei allgemein" - VI: 34).

firmas

de direito e subordinam-se

instituiy30

POltanto
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mundial:

ou

central do poder, a verS30 de um Estado mundial concebida num
modelo normativo como Estado global e defensavel politicamente,

soberanos

ou leva a um

em

deste Estado
instituiyoes

apenas parcial mente.
POI'em, se demonstrar a caracteristica

texto, isto e, a politica

si, nada assegura

agentes,

cobelto por sistemas nacionais

perspectiva
l11undial?

entre

para a realizay30

pessoas

como inconveniente
por ignorar a moralidade
concreta
das
comunidades
particulares, alem de poder ser tambem considerado
politicamente
inopOltuno pOl'que, a pattir da situay30 dos Estados
e concorrentes

um Estado
de carater
cosmopolita
Tambem
ha que se considerar
outro
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Este

e 0 ponto

permanente?

assim 0 que fora observado
em Kant esta determinada

e possivel
da moralidade.

Qual

a

da ONU a um modelo de Estado moral

pensar

mundial representante

independente

de analise da ONU. Sera

congresso

um

Estado

no inicio deste
pela moral
global

dos Estados soberanos

A transcendentalidade

ou

e,

uma

de forma

e predominante

de vista do comunitarismo de Michael Walzer (1990: 507-556).

porque a exigencia e a tese de um Estado mundial e condizente
com a defesa de um Estado sob a retomada de um a priori
transcendental, que assegura a moralidade33. Supor uma separayao
categorial entre ambito social e legal seria 0 resultado de uma
interpretayao formalista e reducionista do esquema conceitual de
Kant. Este esquema, se aplicado a conjuntura atual do mundo
permite constatar certa imoralidade do processo de globalizayao,
porque nele 0 monop6lio central de poder nao esta subordinado a
lei moral ou a ideia da razao, mas a pressoes variadas pOI'pmie de
Estados dominantes ou representantes de interesses politicos
pr6prios e por parte de conglomerados econ6micos transnacionais.
A prudencia politica sobrevive, mas ao inves da evoluyao moral da
humanidade, parece estimular mais a inclinayao ao ganho de povos
inteiros sobre outros ou 0 ganho ilimitado de instituiyoes
financeiras que, com espirito comercial e sem escn\pulos eticos,
mantem outros tantos povos e na90es sem vida soberana e digna,
embora sob um clima (superficial) pacifico.
A diferen9a entre 0 Estado de carateI' cosmopolita
(" Weltstaatlichkeit")
kantiano e 0 dos tempos atuais e que a estrita
subordina9ao da politica a moral universal prenuncia que em Kant
ha 0 reconhecimento do lugar da soberania da lei, considerando 0
Estado de direito como expressao da soberania popular e tambem
como condi9ao de sua unidade juridica. Um Estado entao que nao
corresponde ao que temos na realidade atual, pois na cena politica
internacional a condi9ao de pobreza da maioria da humanidade e os
conflitos, embora nao sendo da ordem daquele conflito mundial
manti do pela guerra fria que punha em risco a existencia do pr6prio
planeta, nao podem ser ignorados na sua crueldade e revelam a
ausencia de uma institui9ao mundial forte que faya valeI' padroes de
"Die andere Welt ist ein nothwendig l110ralisches ideal. Ohne dieses ist die
l110ralische Gesetzgebung ohne Regierzmg"' - Refl. 6838: XIX: 176.
33

tl10ralidade minima para a sobrevivencia digna de todos os seres
humanos. Alem disso, 0 direito de autodetermina9ao dos povos,
portanto urn direito a uma organiza9ao politica de identidade
coletiva, nao tem 0 respeito e nem se materializa na estrutura do
globalismo atual. Isto impossibilita a colabora9ao do cidadao ativo
com os 6rgaos estatais e tambem, consequentemente, a realiza9ao
da '~usti9a pllblica" em nivel mundial, 0 que distancia a teoria
politica kantiana dos fen6menos empiricos atuais, mas nao a
invalida.

AhSm da "Critica da ra~ao pura" (KrV), os textos pesquisados foram:
Critica da ra~ao pr6tica (KpV) - V: 1-163.
Fundamentm;ao da metafisica dos costumes (GMS) - IV: 385-464.
Metcifisica dos costumes (MS) - VI: 203-494.
A rei/igao no interior dos Iimites da simples ra~ao (Religiao) - VI: 1202.
Sobre a afirmm;ao: 0 que pode ser correto em teoria, porem pode nao
servir para a pr6tica (Gemeinsprllch) - VIII: 273-314.

o conflito

das facu/dades - VII: 1-116.

Jdha de uma Historia universal de um ponto de vista cosmopolita (Ideia
de lima Hist. ...) - VIII: 15-32.

A pee

perphua - VllI: 341-386.
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