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Nesta obra, A Ideia de uma História Universal sob o ponto de vista cosmopolita, 

Kant defende uma república universal em que cada Estado, mesmo o mais 

pequeno, pudesse esperar a sua segurança e os seus direito, não do seu próprio 

poder ou do seu próprio juízo jurídico, mas apenas dessa grande sociedade das 

nações (foedus amphictyonum), duma força unida e da decisão da vontade 

comum fundamentada em leis. A república universal (Weltrepublik) em Kant 

constitui, assim, um mero princípio regulativo, enquanto imperativo categórico, 

impondo um Estado-razão, enquanto exigência para se superar o estado de 

natureza e estabelecer o reinado do direito na sociedade das nações. E isto 

porque a paz pelo direito não é uma quimera, mas um problema a resolver, 

consequência do reinado do direito, que o progresso um dia estabelecerá. Nessa 

obra, Kant considera que o maior problema da espécie humana, a cuja solução 

a natureza força o homem, é o estabelecimento de uma sociedade civil, que 

administre universalmente o direito, isto é, a criação de uma sociedade, em que 

a liberdade, submetida a leis externas, se encontre ligada, o mais estreitamente 

possível, a um poder irresistível, isto é, à criação duma constituição civil e 

perfeitamente justa. Ora este problema é, simultaneamente, o mais difícil e o 

que mais tardiamente é resolvido pela espécie humana, porque o problema do 

estabelecimento de uma constituição civil perfeita depende do problema das 

relações legais entre os Estados, e não pode ser resolvido sem se encontrar a 

solução deste segundo. Acrescenta que, por visionária que esta ideia possa 

parecer... ela é todavia a inevitável saída do estado de miséria em que os 

homens se põem uns aos outros, miséria essa que há-de forçar os Estados (por 

muito que lhes custe) exactamente à resolução a que foi forçado, embora contra 

a sua vontade, o homem selvagem: a de renunciar à sua brutal liberdade e 

procurar tranquilidade e segurança numa constituição legalmente estabelecida. 

Assim, todas as guerras são apenas outras tantas tentativas (não na intenção 



dos homens, mas na da natureza) para suscitar novas relações entre os Estados, 

e, através da destruição, ou pelo menos do desmembramento dos antigos, 

formar novos corpos, que por sua vez não são capazes de se manter em si 

mesmos ou em relação aos outros, pelo que terão de passar por novas e 

semelhantes revoluções; até que, finalmente, em parte devido à melhor 

ordenação possível da constituição civil, internamente, em parte devido a 

acordos comuns e à legislação, externamente, se conseguirá um estado de 

coisas que, à semelhança de uma comunidade civil, será capaz de se manter por 

si mesmo como um autómato.  
 


