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RESUMO 

 

  O presente trabalho versa sobre a analise da internacionalização e 

universalização dos direitos humanos a partir do projeto desenvolvido em 1795 por 

Immanuel Kant, intitulado como À Paz Perpetua. O escrito lançado pelo filosofo 

alemão pode ser considerado, mais de dois séculos da sua publicação original, de suma 

relevância para tratar o tema proposto no presente artigo, tendo em vista as ideais 

apresentadas por Kant. 

 

  Além do mais, a relevância do tema é recorrente no mundo todo, haja vista as 

crescentes manifestações sociais e jurídicas em prol da defesa e garantia dos direitos 

humanos que, infelizmente é alvo de violação das mais variadas formas, culminado 

numa verdadeira desordem social.  

 

  O pleito à garantia material dos direitos humanos (e não apenas uma garantia de 

ordem formal) induz a necessidade da universalização destes direitos, como meio de 

estabelecer a paz mundial, o que se pode definir, analogicamente, a partir dos artigos 

preliminares e definitivos apresentados no projeto kantiano da paz.  
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ABSTRACT 

 

  This paper discusses an analysis of internationalization and universalization of 

human rights from the project developed in 1795 by Immanuel Kant, titled Perpetual 

Peace. The brief released by the German philosopher can be considered more than two 

centuries of its original publication, of paramount importance to treat proposed in this 

article, given the ideals initiated by Kant theme.  

 

  Moreover, the relevance of the theme is recurrent throughout the world, given 

the increasing social and legal demonstrations in defense and guarantee of human rights 

that is unfortunately subject to violation of the most varied forms, culminating in a true 

social disorder.  

 

  The election materials to guarantee human rights (not just a guarantee of form) 

induces the need for universalization of these rights as a means to establish world peace, 

which can be defined, by analogy, from the preliminary and definitive articles presented 

the Kantian project of peace. 
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INTRODUÇAO 

 

 Falar em direitos humanos é falar da historia mundial desencadeada pelas lutas, 

pelas guerras, pelas manifestações políticas e sociais, que culminaram numa caminhada 

pela evolução do direito internacional na criação de instrumentos que visam a proteção 

universal destes direitos.  

 

 Para tanto, se faz necessário, primeiramente, buscar a compreensão histórica e 

conceitual do que são direitos humanos e quais são os projetos e instrumentos da 

sociedade para sua universalização.  

 

  Busca-se essa compreensão devido a diversidade de conceitos e da própria 

dificuldade em estabelecer exatamente o que é e qual a função de elevar ao topo os 



 

direitos humanos como meio de proteção individual, coletiva e universal do mundo, 

buscando atingir a paz mundial, diante da necessidade de respeitar o próximo, 

independentemente da condição social, econômica, ética, religiosa.  

 

Nesse interim, após uma breve analise histórica e conceitual sobre direitos 

humanos, far-se-á um estudo paralelo da busca pela universalização dos direitos a partir 

das ideias lançadas no escrito do filosofo Immanuel Kant - À Paz Perpetua – de 1795, 

com ênfase na primeira e segunda seção que trata dos artigos preliminares e definitivos 

para a Paz Mundial.  

 

 

A IDEIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

  Por muito se questiona acerca do surgimento e conceito de direitos humanos, 

tendo em vista a extrema dificuldade em assim defini-lo. Por se tratar de um tema de 

interesse internacional, a vasta doutrina existente não é unanime com relação à 

disciplina, salvo no que tange a garantia da sua universalização.   

 

Os direitos humanos são difíceis de determinar porque sua definição, e 

na verdade a sua própria existência, depende tanto das emoções 

quanto da razão. A reivindicação de autoevidência se baseia em última 

análise num apelo emocional: ela é convincente se ressoa dentro de 

cada indivíduo. Além disso, temos muita certeza de que um direito 

humano está em questão quando nos sentimos horrorizados pela sua 

violação
1
.  

 

 Relevante a citação referida, pois revela, em absoluto, a dificuldade de 

conceituar os direitos humanos. A matéria é de grande expressão doutrinaria a nível 

internacional e, mesmo havendo unanimidade na existência destes direitos desde os 

primórdios da historia, ainda hoje, não se consegue uma definição segura do tema.  

 

 Perez Luño leciona: 

 

                                                           
1
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Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias 

de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional.
2
  

 

 Observa-se que os direitos humanos fazem parte da historia mundial, 

desenvolvendo-se em diversos períodos, de acordo com as necessidades das sociedades, 

mas que demostram a insistente busca pela garantia à dignidade, à liberdade e à 

igualdade, com elementos basilares para formação de uma sociedade justa. 

 

 Direitos humanos são aquelas garantias inerentes à existência da pessoa, 

albergados como verdadeiros para todos os Estados e positivados nos diversos 

instrumentos do Direito Internacional Público, mas que por fatores instrumentais não 

possuem aplicação simplificada e acessível a todas as pessoas. 

 

 Para Norberto Bobbio
3
, 

 

Também, os direitos do homem são, indubitavelmente,  um fenômeno 

social. Ou, pelo menos, são também um fenômeno social: e, entre os 

vários pontos de vista de onde podem ser examinados (filosófico, 

jurídico, econômico, etc.), há lugar para o sociológico, precisamente o 

da sociologia jurídica. 

Essa multiplicação (ia dizendo ―proliferação‖) ocorreu de três modos: 

a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores 

de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos 

típicos a sujeitos diversos do homem; c)porque o próprio homem não 

é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é 

visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas maneiras 

de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc 

 

 

  Na lição de Bobbio, denota-se que o tema instiga a insistente busca pela 

definição e pela consagração de sua origem, havendo autores que defendem que os 

direitos humanos são direitos naturais, que surgiram com o aparecimento da própria 
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raça humana, e parte da doutrina, entende que os direitos precisam estar positivados em 

normas jurídicas para sua validade. 

 

 Essa indefinição, mais importante para fins acadêmicos, se traduz pela própria 

indefinição do exato significado da terminologia dos direitos humanos. Se são direitos 

naturais; se são direitos positivados; se direitos providos de um sistema regional ou 

internacional; se são superiores aos demais direitos; enfim, o que de fato são os direitos 

humanos. 

 

 Para Hunt
4
,  

 

Os direitos humanos requerem três qualidades encadeadas: devem ser 

naturais (inerentes nos seres humanos), iguais (os mesmos para todo 

mundo) e universais  (aplicáveis por toda parte). Para que os direitos 

sejam direitos humanos, todos os humanos em todas as regiões do 

mundo devem possuí-los igualmente e apenas por causa de seu status 

como seres humanos. Acabou sendo mais fácil aceitar a qualidade 

natural dos direitos do que a sua igualdade ou universalidade. De 

muitas maneiras, ainda estamos aprendendo a lidar com as 

implicações da demanda por igualdade e universalidade de direitos. 

Com que idade alguém tem direito a uma plena participação política? 

Os imigrantes — não-cidadãos — participam dos direitos ou não, e de 

quais? 

 

  Partindo da ideia de que os direitos humanos são direitos naturais, iguais e 

universais, a doutrina ainda busca outros critérios. Para tanto, destaca-se: 

 

Entretanto, nem o caráter natural, a igualdade e a universalidade são 

suficientes. Os direitos humanos só se tornam significativos quando 

ganham conteúdo político. Não são os direitos de humanos num 

estado de natureza: são os direitos de humanos em sociedade. Não são 

apenas direitos humanos em oposição aos direitos divinos, ou direitos 

humanos em oposição aos direitos animais: são os direitos de 

humanos vis-à-vis uns aos outros. São, portanto, direitos garantidos no 

mundo político secular (mesmo que sejam chamados "sagrados"), e 
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são direitos que requerem uma participação ativa daqueles que os 

detêm
5
.  

 

 Nesse sentido, o citado autor vai além da simples ideia de que direitos humanos 

para assim ser considerados, deve ter o caráter de universalidade, de igualdade. Na 

verdade, esses direitos devem, de fato, ter uma importância politica e necessitam da 

ativa defesa de que os detém, não bastando, para tanto, apenas a existência do sujeito 

passivo titular de um direito.  

 

 Essa necessidade de existir o agente ativo, titular do direito, representa a força 

moral e politica com efeito vinculante a todas as sociedades, queiram ou não respeitar 

os direitos humanos e, “um Estado fora da lei que viola esses direitos deve ser 

condenado e, em casos graves, pode ser sujeitado a sanções coercitivas e mesmo a 

intervenção
‖6

.  

 

 Portanto, a ideia de direitos humanos são direitos fundamentais garantidos a 

todos os seres humanos, pelo simples fato do homem existir e que não resultam da 

concessão da sociedade, mas que precisam ser reconhecidos mediante a participação 

ativa de todos os cidadãos na defesa e no respeito a esses direitos.   

 

 

A INTERNACIONALIZAÇAO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

  Não obstante a ausência de clareza quanto a definição do tema referente a 

direitos humanos, sua internacionalização é matéria já consagrada e quase unanime na 

doutrina internacional, no sentido de que o mundo globalizado não pode permitir mais a 

violação a dignidade da pessoa humana, a qual é a base do direitos do homem.   

 

  Há diversidade doutrinaria sobre o marco inicial dessa internacionalização. No 

decorrer da historia, varias foram as tentativas de criar instrumentos internacionais de 

reconhecimento e proteção ao direito dos povos.  
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  Por exemplo, nos EUA, foi promulgada em 1776 a Declaração da Virgínia, 

diante da necessidade da garantia da liberdade, religião. Em 1789, a Assembleia 

Constituinte da Revolução Francesa aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Ainda, remonta a historia, a promulgação da Magna Carta de 1215, que visava 

limitar o poder real e o Bill of Rights do século XVII. 

 

  Entretanto, acredita-se que o reconhecimento maior com um efetivo instrumento 

de garantia e busca pela proteção dos direitos do homem se desenvolveu após a segunda 

guerra mundial, tendo em vista as atrocidades cometidas contra os cidadãos e o lastro de 

destruição deixada pela grande guerra. 

 

  Nesse sentido, Piovesan
7
,  

 

A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos 

instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 

confere lastro axiológico e unidade valorativa a esse campo do 

Direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos.  

 

 A Declaração Universal foi promulgada com objetivo de assegura a paz mundial, 

reconhecendo a todos os cidadãos do mundo, o direto a liberdade, a dignidade, como se 

traduz pelos artigos I, III, além do reconhecimento internacional destes direitos, previsto 

no artigo XXVIII:  ―Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que 

os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente 

realizados”
8
.  

 

 Bobbio afirma que “somente depois da Declaração Universal é que podemos ter 

certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores 

comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores”
9
, pois somente 
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assim, com a declaração, é que o mundo adquire algo em concreto que foi acolhido ao 

longo dos anos pela grande parte dos Estados.  

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada uma 

recomendação com natureza jurídica de resolução da Assembleia Geral da ONU, sem 

força vinculante. Em decorrência disso, diversos outros instrumentos de proteção aos 

direitos foram criados após da declaração. Dentre estes, cita-se alguns em que o Brasil 

ratificou, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966, ratificada 

pelo Brasil em 1992); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966, ratificado em 1992); Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes (1984, ratificado em 1989); Convenção de eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a mulher (1979, ratificada em 1984); 

Convenção sobre os direitos da criança (1989, ratificada em 1990); entre outros. 

 

 De suma importância destacar também que um dos mais recentes e importantes 

documentos de garantia da universalização dos direitos humanos foi criado sobre a base 

da Declaração Universal e, diferente desta, visa a garantir uma força vinculante de suas 

clausulas. Esse documento é a Declaração Universal de Direitos Humanos de Viena de 

1993. Como corolário, cita-se o artigo 5, 

 

Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, 

interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 

deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e 

eqüitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter 

sempre presente o significado das especificidades nacionais e 

regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 

compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, 

econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos 

Humanos e liberdades fundamentais
10

. 

 

  Nas palavras de Mireille Delmas-Marty, a internacionalização de direitos 

corresponde a um sistema de unificação, uniformização e harmonização de uma 
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ideologia liberal na dinâmica do direito internacional, no intuito de alcançar um direito 

comum que se pressupõe universalista
11

.  

 

  A partir da ideia de internacionalização desses valores visando a proteção 

máxima do ser humano, diversos países passaram a adotar os princípios da declaração 

universal em suas constituições, garantido a proteção do ser humano contra 

arbitrariedades do próprio Estado e, também, assegurando valor constitucional de 

normas internacionais de direitos humanos, como ocorreu no Brasil, consoante se 

observa da redação do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988  

 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma deste 

parágrafo)
12

 

 

  Assim, o movimento global de internacionalização dos direitos humanos com a 

criação de sistemas protetivos e com força vinculante para maior concretização e 

efetividade ganha destaque na comunidade mundial, o que é fruto da evolução histórica 

acerca do tema na busca da paz mundial.  

 

 

À PAZ MUNDIAL EM IMANNUEL KANT 

 

  Há mais de duzentos anos (em 1795), na Alemanha, Immanuel Kant apresentou 

um projeto filosófico visando à busca pela paz mundial. 

 

 Nessa doutrina, Kant faz a divisão em duas partes. Na primeira, apresenta o rol 

do que denomina de artigos preliminares à paz perpétua. Na segunda parte, trata de três 

artigos definitivos. 
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   O projeto denominado À Paz Perpétua foi definido a partir de três elementos 

para sua concretização. O primeiro foi à existência de uma Constituição Republicana – 

o único meio de garantir a paz e liberdade dos povos; O segundo elemento é a 

Federação dos Estados – com o meio de assegurar a soberania e o direito de permanecer 

em paz com os demais Estados; a terceira ideia é o direito cosmopolita, que busca 

elementos para criação de uma Constituição única e universal para uma comunidade 

internacional.  

 

 Na primeira seção, com os artigos preliminares destacados por Kant, busca-se a 

almejar, através de elementos objetivos e subjetivos, estabelecer diretrizes para a paz. 

Assim, são destacados os seguintes artigos
13

:  

 

I) ―Nenhum tratado de paz deve ser tomado como tal se tiver sido feito com reserva 

secreta de matéria para uma guerra futura‖. Nesse sentido, Kant entendia que o tratado 

não pode ser apenas um meio de cessar a guerra momentaneamente, contendo clausulas 

de reserva para possível guerra futura, haja vista que desse modo, não é crível se chegar 

a paz mundial perpetua. Os tratados devem ser estabelecidos com objetivos claros com 

relação a total cessação dos conflitos mundiais. A reserva, nesse sentido, pode ser 

interpretada como um meio de ―assegurar‖ guerra futura, o que vai à contra mão do 

projeto apresentado.  

 

II) ―Nenhum Estado, independente (pequeno ou grande, isso tanto faz aqui) pode ser 

adquirido por um outro Estado por herança, troca, compra ou doação‖, pois, no entender 

do filosofo, o Estado não é uma mercadoria, um simples patrimônio, suscetível de 

doação, de venda, mas sim, é definido como uma sociedade de homens, onde somente o 

próprio Estado (os homens, a sociedade) pode ordenar, sendo indigno o tratamento 

diferençado sobre a própria disposição desta sociedade. 

 

III) ―Exércitos permanentes (miles perpetuus) devem desparecer completamente com o 

tempo‖, pois a mantença destes acarreta uma ameaça perpétua de guerra entres os 

Estados, considerando a prontidão para tanto e a ausência de limites aos homens 

fortemente armados. Kant ainda frisa o custo empregado, o que onera muito mais a 
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busca pela paz. O filosofo defende a existência do exercito voluntario proposto dos 

cidadãos para defesa própria e à pátria contra agressões externas, em apenas 

determinados episódios.  

 

IV) ―Não deve ser feita nenhuma divida publica em relação a interesses externos dos 

Estados‖. Para busca da paz, o Estado deve evitar o máximo o sistema de credito 

provindo do exterior para alcançar objetivos que não sejam necessários a manutenção 

interna, haja vista que tal sistema acentuaria a beligerância por estar suscetível de 

cobranças imediatas que se sobrepõem aos tesouros deste Estado, acarretando assim, a 

possibilidade de falência e, por que não, da explosão de conflitos armados 

desnecessários.   

 

V) ―Nenhum Estado deve imiscuir-se com emprego de força na constituição e no 

governo de outro Estado‖, eis que tal medida, além de praticamente desnecessária e 

injustificável, acarretaria, sem sombra de duvida, a possibilidade iminente de guerra.  A 

autonomia é direito dos povos que deve ser respeitado, pois a sua violação acarreta a 

fragilidade desse mesmo direito de outros Estados. Para a paz perpetua inadmissível é a 

intromissão de um Estado nos assuntos internos do outro.  

 

VI) ―Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir hostilidades tais que tornem 

impossível a confiança reciproca na paz futura; deste tipo são: emprego de assassinos 

(percussores), envenenadores (venefici), quebra da capitulação e instigação à traição 

(perduellio) no Estado com que se guerreia, etc.‖ Ou seja, Kant define que, mesmo 

entendendo que a guerra é algo inaceitável para a paz perpetua, defende o uso limitado 

de poderes e força entre os estados que estão em regime de guerra, devendo existir 

mutuo respeito aos homens de forma a não permitir o uso de meios inadequados e 

imorais como envenenadores, tortura e tudo aquilo denominado de artes infernais que 

visa destruir e violar a dignidade do ser humano, haja vista que são medidas 

desnecessárias e que desencadeiam a possibilidade de guerras futuras. Ou seja, mesmo 

durante uma guerra, se faz necessário o uso adequado da força. Aqui, se observa 

nitidamente a existência entre a moral o direito e política. 

 

 Ao final desta primeira seção, o filosofo deixa claro que os artigos preliminares 

correspondem em leis proibitivas (1,5,6) que devem ser aplicados de forma objetiva, 



 

haja vista que obrigam imediatamente a um não-fazer, desconsiderando as 

circunstâncias e, ainda, em leis permissivas, a exemplo da 2,3,4, que para sua 

efetividades dependem de algumas circunstancias. 

 

 Na segunda seção, Kant estabelece e programa três artigos para a paz definitiva. 

No intróito deste capitulo, o filosofo faz uma importante referencia sobre a necessidade 

de se estabelecer a paz no mundo, aduzindo que por sua natureza a sociedade convive 

em situação de guerra, sendo, portanto, necessário criar mecanismos para estabelecer a 

paz
14

.  

 
O estado de paz entre os homens que vivem juntos não é um estado de 

natureza (status naturalis), o qual é antes um estado de guerra, isto é, 

um estado em que, embora não exista sempre uma explosão das 

hostilidades, há sempre todavia uma ameaça constante.  

 

 

 Dessa afirmativa que se busca concretizar o audacioso projeto apresentado por 

Kant no século XVIII, pois no seu entender, há uma iminente ameaça de guerra e, sem 

alguns instrumentos universais de proteção, nunca se chegara à paz mundial. 

 

 Dito isso, prossegue na analise dos demais artigos, agora definitivos. 

  

I) “A Constituição Civil de cada Estado deve ser republicana” 

 

   Kant afirma que a constituição civil deve ser republicana, pois é a única forma 

de garantir plena igualdade e liberdade aos homens, eis que assim estarão vinculados a 

uma legislação única e igualitária, com direito pleno de participação nas decisões 

daquele Estado.  

 

  Revela que com uma constituição republicana, os cidadãos terão direito e dever 

de decidir sobre o inicio ou necessidade de uma guerra, mas também, terão de pensar 

sobre todas as conseqüências dessa guerra, bem como, amargurar os resultados e 

conseqüência do conflito. Por outro lado, uma forma de constituição não republicana, 

em que os homens são apenas súditos e sem qualquer poder de participação, a decisão 
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por iniciar um conflito armado que caberá apenas ao Chefe de Estado, a este não haverá 

conseqüências graves, e permanecera com todos os seus luxos e riquezas que são 

benesses de sua função, pois a guerra, de fato, é encarada pelos súditos.  

 

 Sobre o tema, Bobbio leciona
15

: 

 

 (...) não é somente a melhor forma de governo no que diz respeito às 

relações entre o Estado e os cidadãos, mas também no que diz respeito 

às relações entre os Estados. Ela garante, melhor do que qualquer 

outra, internamente, a liberdade, e externamente a paz: é, portanto, a 

condição principal daquela coexistência pacífica na liberdade ou livre 

na paz, que constitui o ideal moral da espécie humana‖.  

 

   

 Assim, verifica-se que para se chegar a paz universal e definitiva é necessário a 

participação direta da comunidade de cada Estado, não podendo deixar as mãos dos 

chefes de Estado a missão de decidir sobre questões de interesse social e mundial, 

assegurando a plena igualdade e liberdade a todos como cidadãos do mundo.  

 

II) O direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados livres. 

 

 Defende a existência de um federalismo de Estados livres, compactuando uma 

constituição civil semelhante a todos, formando-se uma liga de povos, com uma espécie 

de contrato mutuo, com direitos e obrigações, mas ao mesmo tempo, mantendo-se a 

autonomia de cada um. 

 

 Havendo uma legislação semelhante para os povos, a criação de uma liga de paz 

seria a consequencia real e ideal para se atingir a paz perpetua, pautada por direitos e 

obrigaçoes mutuas entre os Estados.  Como exemplo atual dessa proposta, a liga de 

povos pode hoje ser considerada pela própria formação da Organizaçao das Nações 

Unidas.  

 

 Norberto Bobbio comenta que
16
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Essa federação deve se distinguir, de um lado, de um superestado, que 

como já dissemos, contradiz o princípio da igualdade dos Estados, 

mas por outro lado, deve se distinguir de um puro e simples tratado de 

paz, porque esse último se propõe a pôr fim a uma guerra, enquanto 

aquela se propõe a por termo a todas as guerras e para sempre.  

 

  Nesse sentido, pelo que propõem neste segundo artigo definitivo, Kant enfatiza 

que para se chegar a paz perpetua é preciso uma longa caminhada por um processo de 

reestruturação da razão do individuo e do coletivo, visando a busca pela felicidade de 

todos. Em verdade, é um processo longo, duradouro e permanente para estabelecer a 

educação dos povos para que estes consigam resolver conflitos – inevitáveis – sem 

violência, mas usando da razão e da educação.   

 

III) O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade universal.  

 

 Neste ultimo artigo, o filósofo propõe que todas as pessoas devem ser tratadas 

com plena dignidade, independentemente de sua qualidade ou não de estrangeiro. Não 

pode existir um tratamento hostil ou diferenciado para cidadãos natos ou estrangeiros 

em determinados Estados, tendo em vista o direito da propriedade comum da superfície 

da terra. 

 

 Por considerar que todos são proprietários da terra, Kant defende a necessidade 

da garantia do direito a vista, a hospitalidade, sem qualquer violência ou repulsa ao 

estrangeiro, pelo simples fato de assim o ser. Os homens devem, no mínimo, aceitar 

pacificamente, o convívio com os outros.  

 

 Sobre essa proposição, o autor destaca
17

, 

 

(...) a ideia de um direito cosmopolita não é nenhuma representação 

fantástica e extravagante do direito, mas um complemento necessário 

de código não escrito, tanto do direito político como do direito das 

gentes, num direito público da humanidade em geral e, assim, um 
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complemento da paz perpétua, em cuja contínua aproximação é 

possível encontrar-se só sob esta condição. 

 

  Essas garantias e direitos – de posse universal e comunitária da terra e de 

hospitalidade – representam a verdadeira razão global para sustentar a paz perpetua, 

calcada na ideia de cooperativismo e educação reciproca entre os individuais e entre os 

próprios Estados. 

 

 

CONCLUSAO 

 

 A partir de uma breve exposição acerca de um tema muito debatido pela 

doutrina pátria e internacional – que é estabelecer mecanismos para a efetivação dos 

direitos humanos – buscou-se utilizar dos artigos apresentados no projeto Kantiano 

algumas formas para concretização da paz mundial, revelada pela máxima proteção e 

respeito à dignidade do ser humano.  

 

  Nesse sentido, observou-se que Kant reconhece que os Estados, assim como as 

próprias pessoas, naturalmente, estão inseridas num espaço de guerra iminente, motivo 

pelo qual é necessário estabelecer uma espécie de contrato universal, sem reserva para 

futuros conflitos violentos, a fim de estabelecer a paz perpetua.  

 

 Destaca como atributos a essa paz, a necessidade de que os Estados tenham uma 

Constituição Civil republicana, que visa assegurar a participação igualitária dos 

indivíduos nas decisões de seus Estados, tendo como exemplo para esse tema, a própria 

decisão sobre fazer ou não a guerra, o que revela o pleno direito a igualdade e a 

liberdade.  

 

 Também, que o direito das gentes deve fundar-se numa federação de estados 

livres, com a criação de uma liga de paz entre as nações, mantendo-se, igualmente, a 

autonomia dessas nações. Enaltece, por fim, como o terceiro artigo definitivo, um 

direito cosmopolita de hospitalidade universal, onde todos os seres humanos devem ser 

tratados com respeito, com igualdade e com dignidade, independentemente da sua 

condição de nato ou estrangeiro, pois a terra é um espaço de propriedade universal.  



 

 

 A luz das ideias de Kant, conclui-se que os direitos humanos não podem ser 

promovidos apenas através de instrumentos (contratos; pactos; convenções) do direito 

internacional, sob um aspecto meramente formal. Na verdade, é necessária uma 

mudança de pensamento e da razão de todas as nações, estabelecendo critérios que 

almejam alcançar o respeito mutuo à dignidade da pessoa humana em todo o território 

mundial, resolvendo os conflitos sem violência, com uso do exercício da cidadania e da 

educação para se chegar à paz perpetua. 
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