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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

  

RESUMO: Ao avaliar as obras de Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau que versam sobre 

o ponto de vista cosmopolita, podemos traçar conexões entre os seus pensamentos em como é 

construído o conceito da cidadania. Assim, essa reflexão busca sintetizar os seus raciocínios, 

bem como contraria-los entre si, de modo a ampliar o nosso conceito de união dos povos a uma 

escala global. Dessa maneira, ressalta-se a importância temática no sentido de se buscar um 

modelo de educação universal, voltado à preservação dos direitos humanos, cujo resultado 

poderá constituir um modo de interculturalização propenso à rejeição de conflitos armados e 

pela busca de uma solução pacífica das controvérsias. Esse estudo, de imediato, nos fará 

compreender melhor as razões do porquê de o indivíduo abrir mão de parte da sua liberdade, 

em troca de proteção e segurança, os quais são providos por um órgão superior.  Dentro desse 

contexto, será mostrado que muitas vezes a moral pode entrar em conflito com o próprio direito, 

já que a moral se estabelece nas relações entre os homens, a qual é constantemente mutável, e 

o direito tende a se mantém inerte, pois é instrumento não só de coação, mas também de política, 

a qual necessita de instituições jurisdicionais para se manter no poder. Aliás, poder este que, 

segundo Kant, é a mais difícil das funções, já que se não há nenhum poder superior a ele, o qual 

é exercido por homens, estes homens necessitam de um alto grau de desenvolvimento moral e 

educacional para se manterem justos, ao passo que, para Rousseau, esse ideal é inatingível, o 

qual seria possível apenas em nossa imaginação, onde assim, qualquer estrutura governamental 

seria o suficiente para nós, desde que possível o mínimo de liberdade interna e moral. Essa 

análise utilizará do método de pesquisa dedutivo, seguindo o rumo traçado pelos estudos de 

Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau, dentro do que tange a origem do homem, a sua 

educação e a sua evolução dentro da sociedade, sobretudo em uma análise específica das obras 

Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita, de Kant, e Emílio ou Da 

Educação, de Rousseau. Nesse sentido, buscaremos concluir o raciocínio de que o homem 

necessita viver em um meio social ordeiro e ao mesmo tempo cooperativo, pois só assim, a 

justiça e a igualdade jurídica podem ser atingidas. 
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