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“(...) pressionados por seu próprio risco, embora sem 
consideração legal, eles se oferecem como árbitros e 
desse modo preparam com antecedência um futuro 
grande corpo político (Staatskörper), do qual o 
passado não deu nenhum exemplo. Embora este corpo 
político (Staatskörper) por enquanto seja somente um 
esboço grosseiro, começa a despertar em todos os 
seus membros como que um sentimento: a 
importância da manutenção do todo; e isto traz a 
esperança de que, depois de várias revoluções e 
transformações, finalmente poderá ser realizado um 
dia aquilo que a natureza tem como propósito 
supremo, um Estado cosmopolita universal, como o 
seio no qual podem se desenvolver todas as 
disposições originais da espécie humana.” (Kant – 
Ideia de uma História Universal de um Ponto de 
Vista Cosmopolita) 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho argumenta, primordialmente, que a Organização das 

Nações Unidas e, antes dela, a Liga das Nações seriam traduções, na prática, de ideias 

modernas para a construção da paz. Na tradição do pensamento ocidental em que essas 

ideias se inscrevem, destacam-se o sistema da teoria da paz no pensamento kantiano, 

sobretudo, as ideias reunidas no projeto de paz perpétua de Kant. O trabalho se assenta 

sobre o pressuposto de que há uma correlação do projeto desenvolvido por Kant e o direito 

internacional contemporâneo, da qual seriam mostras as Organizações Internacionais. Já 

por força desse pressuposto, o seu tema seria relevante por estar inscrito na gênese do 

direito internacional. 
 

Palavras-chave: Projeto de paz perpétua. Institucionalização da paz. Direito internacional 

contemporâneo. Organização das Nações Unidas. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation argues, basically, that the UN and the League of Nations, 

before it, translate into practice modern ideas to the construction of peace. In the tradition 

of the modern thought, in which these ideas are inscribed, it highlights the Kantian system 

of the theory of peace, above all, the ideas collected in the project of perpetual peace of 

Kant. The dissertation presupposes that there is a correlation between the project 

elaborated by Kant and contemporary international law, of whom the international 

organizations would be clear signs. Already by force of this understanding, its theme 

would be inscribed in the genesis of international law.  

 

Keywords: Project of perpetual peace. Institutionalization of peace. Contemporary 

international law. United Nations Organization 
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INTRODUÇÃO 

“A construção da paz e a durabilidade desta, como 
premissas de ordenação humana do mundo: cabe 
enfatizar, de ordenação teleologicamente humana do 
mundo! Tão fácil de se desejar, como complexo para se 
construir”. (Paulo Borba Casella) 

 

Nas primeiras linhas de “The Changing Structure of International Law1”, 

FRIEDMANN, conecta de maneira inexorável o direito, a sociedade e a história. A partir 

dessa conexão estabelecida, somos levados a crer que o estudo do direito, particularmente 

do direito internacional, não pode prescindir do elemento histórico. 

Sob esse prisma, interessante observar que a percepção do direito 

internacional como produto de seu tempo e meio cultural não é nova. Nesse exato 

sentido, cabe citar Serge A. Baron Korff (1923)2 e Otfried Nippold (1924)3, dentre os 

primeiros a utilizar a abordagem mencionada em seus cursos na Academia de Direito 

Internacional em Haia.4 

Pois bem, como se pode inferir, as ideias podem ter curso durante séculos, 

como é exemplo o ideal da construção da paz no direito internacional, objeto de estudo 

do presente trabalho, até vir esse ideal traduzir-se na prática5. 

A pertinência do tema reside no fato de que a investigação acerca do 

estabelecimento de uma paz no mundo, como se pretende encetar, é certamente umas das 

ideias mais antigas da humanidade e ao mesmo tempo uma preocupação constante e 

atual, conforme bem assevera Casella, no trecho em destaque. 

 

                                                 
1FRIEDMANN, Wolfgang. The changing structure of international law. New York: Columbia University 

Press, 1964. p. 7. 
2KORFF, Serge A. Introduction à l'histoire du droit international. Recueil des Cours, Haye, v. 1, p. 5-23, 

1923. (Collected Courses of The Hague Academy of International Law). 
3DU NIPPOLD, O. Le développement historique droit international depuis le Congrès de Vienne. Recueil 

des Cours, Haye, v. 1, n. 2, p. 1-121, 1924. (Collected Courses of The Hague Academy of International 
Law). 

4CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 450. 

5Id. Ibid., p. 212. 
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“A tradução do ideal de construção da paz na Europa, na linha de 
Charles Irénée Castel, dito o Abbé de SAINT-PIERRE, comentado por 
G. W. LEIBNIZ. Foi retomado e anotado por Jean-Jacques 
ROUSSEAU, embora fosse este bastante cético em relação ao direito 
internacional, como também pelo enciclopedista D’ALEMBERT, antes 
de ser levado à formulação definitiva por Immanuel KANT. Desde o 
final do século XVIII, percorre, ao longo do tempo, seu tortuoso 
caminho, passa inclusive por Max SCHELER (1931), até o bicentenário 
da formulação kantiana, conforme examina Jürgen HABERMAS 
(1995)”6. 

 

Tendo em vista a finalidade desta pesquisa, cabe agora de forma introdutória 

discorrer acerca do sentido da simbólica da paz que a humanidade, no decorrer da história 

ocidental, procurou construir. 

Entendemos por simbólica da paz o conjunto de expressões, discursos, mitos 

e ritos cotidianos, por meio dos quais a humanidade buscou expressar sua valoração 

acerca do conceito de paz. 

Todavia, orientados pelo nosso propósito temático e sobremaneira seu 

espectro, optamos por definir exordialmente, a simbólica da paz como a expressão da 

autoconsciência do ser humano em relação ao seu convívio em sociedade, 

imprimindo à noção do conceito de “paz” uma conotação de serenidade, 

tranquilidade e concórdia entre os povos. 

Em sequência, apresentaremos de forma sintética, um iter da construção da 

paz na tradição grega e alguns apontamentos sobre o seu tratamento na modernidade7. 

Na perspectiva da tradição mitológica grega, Hesíodo apresenta no poema 

épico8 Teogonia9, a deusa Eirene, Paz, como uma das três Horas10. As outras duas são a 

Eunomia11, Ordem ou Disciplina e a Diké, Justiça. As Horas na mitologia grega são 

divindades da natureza, que tem por função assegurar o equilíbrio da vida em 

                                                 
6CASELLA, Paulo Borba. op. cit., p. 212-214. 
7O conceito de paz na modernidade bem como no Medievo, será retomado de forma mais minuciosa no 

primeiro capítulo do trabalho. 
8A Teogonia teria sido escrita por volta de 700 a.C. 
9Transliteração para “Genealogia dos Deuses”. Do grego theogonia: theos (deus) + genea (origem). 
10As Horas são deusas filhas de Têmis e de Zeus. 
11Importante dizer, que apesar da distinção de significado dos vocábulos, em algumas traduções 

encontramos a deusa Eunomia como Equidade. 
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sociedade. Moradora do Olimpo, Eirene era perseguida por Ares, o deus grego que 

personifica a guerra. 

Eirene, também conhecida como a “deusa dos frutos”, era representada tendo 

em suas mãos um ramo de oliveira, ou o menino Plutão, deus da riqueza, ou um caduceu 

(espécie de archote virado para baixo com espigas de trigo) ou ainda uma cornucópia 

(vaso em forma de chifre com frutos e flores). 

Fácil perceber ante as múltiplas representações da “deusa da paz” grega, acima 

mencionadas, tratar-se de um símbolo que evoca prosperidade, abundância e fartura. 

Em 371 a. C, ano da celebração do tratado de paz que pôs fim aos conflitos 

entre Atenas e Esparta, uma estátua de bronze de Eirene foi erguida na praça do mercado 

de Atenas, local de grande circulação. Infere-se pela escolha do local, a função de 

protetora e guardiã da polis grega que é atribuída a essa deusa pelos gregos antigos. 

Ato contínuo, com esfacelamento da cristandade medieval, os fundamentos 

religiosos e místicos sucumbem ante a necessidade de uma justificativa não religiosa da 

aspiração da humanidade à paz.  

Em adição, o surgimento dos Estados nacionais e o aparecimento da 

racionalidade moderna, são fatores que contribuíram para redimensionar a simbólica da 

paz no ocidente.  

Em especial no período do Iluminismo, autores começam a pesquisar os 

pilares teóricos de uma ordem de paz baseada na razão. Em seu dizer, Casella novamente 

enuncia. 

“Foi no tempo do Iluminismo que se cria a história do direito 
internacional como novo campo de estudo, ainda relutante em chamá-
lo de ciência. Trata-se da conscientização do trajeto já percorrido, a 
preparar o caminho para o futuro: a construção da utopia, com a 
multiplicação das formulações dos projetos para tornar perpétua a paz 
na Europa – do Abbé de SAINT-PIERRE 1713) a Immanuel KANT, no 
Ensaio sobre a paz perpétua (1795), com vários autores, entre esses 
dois marcos, ao longo do século XVIII12”. 

                                                 
12ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 

direito internacional público. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 47. 
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Sob esse enfoque, introduz-se como método reflexivo teórico da investigação 

da paz, no âmbito do direito e da filosofia, uma tradição de vários projetos para 

estabelecer ou manter a paz no mundo ocidental. 

Assim, o primeiro capítulo do trabalho procura mostrar, mesmo que 

sinteticamente, o fluxo histórico do Direito Internacional Público; no sentido de afirmar a 

existência de um direito internacional é inerente à figura de um Estado soberano 

institucionalizado.  

Nesse sentido, o capítulo traz alguns apontamentos sobre o “Direito das 

Gentes”, que tende a evocar um sentido muito mais amplo do que a própria designação 

“direito internacional”. À medida que, revela a noção de um direito comum a todas “as 

gentes”, independente da necessidade de uma coletividade organizada (Estados), recaindo 

na tônica contemporânea dos indivíduos como novos sujeitos do Direito Internacional. 

Outrossim, o capítulo vestibular busca consignar a importância de 

determinadas correntes filosóficas e conceitos que auxiliaram posteriormente para a 

elaboração dos projetos de paz perpétua. Em especial a elaboração do conceito de direito 

natural enunciado pela “escola estóica” de Zenão de Cítio, no século III a. C.. 

Busca também, introduzir institutos jurídicos próprios do direito 

internacional, tais como a Arbitragem, mecanismo de solução de conflitos extremamente 

utilizado nos projetos de paz perpétua, como se verá, a diplomacia, as Embaixadas e os 

Consulados. 

Por fim, o primeiro capítulo disserta sobre alguns autores ditos como os 

precursores do Direito Internacional Público como disciplina autônoma. 

O segundo capítulo do trabalho, apresenta alguns projetos de paz perpétua, 

com ênfase nos projetos oriundos do século XVIII, pois nesse século, pareceu-nos ser 

quase uma obsessão a busca pela paz e a consequente titulação nas pesquisas e obras 

publicadas com a adjetivação de “perpétua”, como se verá. 

Acerca desse capítulo, importante tecer algumas ponderações sobre a escolha 

dos projetos apresentados. 
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A escolha, em um primeiro momento, pautou-se em dois aspectos: no fluxo 

temporal dos projetos e na raridade dos textos em português. Dois dos autores e projetos 

apresentados no trabalho, William Penn e Emeric Crucé, são praticamente desconhecidos 

no Brasil. 

Deixando-se desde já consignado, de que não se fará uma análise exegética 

dos textos. Até porque nos dois casos acima mencionados, o que se fez foi uma tradução 

para o idioma pátrio, buscando ao máximo manter-se a ideia trazida nas versões originais, 

ou seja, no inglês e no francês respectivamente. 

Far-se-á sim, uma apresentação dos objetivos dos projetos com a preocupação 

de trazer à tona algumas contribuições teóricas, filosóficas ou políticas para o 

desenvolvimento sistemático da investigação da paz no direito internacional. 

Esclareça-se ainda, que o capítulo, tem por condão servir de arcabouço 

teórico, para a teoria de paz perpétua no pensamento de Kant, que será objeto de capítulo 

próprio e sequente.  

Ainda nesse sentido, há uma apresentação dos projetos do Abbé de Saint-

Pierre e Rousseau, corroborando do entendimento de Soromenho-Marques, para quem a 

pugna kantiana pela paz, parece num primeiro momento, conjugar alguns elementos das 

reflexões setecentistas, tais como as apresentadas pelos dois autores13. 

Nessa concepção, entendemos que para além de repisar os argumentos 

setecentistas de seus antecessores, Kant avança na elaboração não para mais um projeto 

de paz ordinário, mas sim, conforme podemos depreender nos dicionários filosóficos de 

uso corrente, o filósofo caminha para um verdadeiro sistema da teoria de paz na 

modernidade. 

A estrada tracejada por Kant transporta o leitor no sentido de que a paz 

perpétua é a síntese do múltiplo, numa unidade articulada em um todo orgânico, motivo 

pelo qual, o projeto de paz perpétua do autor foi analisado de forma destacada no terceiro 

capítulo. 

                                                 
13MARQUES, Viriato Soromenho. História e política no pensamento de Kant. Portugal: Publicações 

Europa-América, 1994. p. 92. 
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Por esse motivo, resta imprescindível, mesmo que brevemente, uma 

introdução ao pensamento kantiano que encontra lugar no início do terceiro capítulo, que 

em verdade, é o centro norteador de todo o trabalho. 

Desta feita, o capítulo “Kant e um projeto filosófico para a paz perpétua”, foi 

dividido e ponderado de forma compartimentada dos demais projetos. 

No tocante a análise do projeto kantiano em si mesmo, o terceiro capítulo 

ainda traz num segundo momento, uma divisão binária de estrutura e de conteúdo, por 

meio de uma análise compartimentada dos seis artigos preliminares e dos três artigos 

definitivos aptos a instituir a paz entre os Estados. 

Cumpre ainda dizer, que ao final do capítulo, apresenta-se a discussão sobre a 

moral e política na paz pela apresentação dos apensos. E também, a digressão sobre uma 

possível garantia e o artigo secreto para uma paz perpétua futura. 

Em retrospectiva, a pesquisa em tela, procura estabelecer a correlação da 

atualidade dos projetos de paz perpétua no direito internacional contemporâneo, por meio 

da eleição do projeto kantiano à luz da tarefa da institucionalização da paz. 

A seguir, o quarto capítulo traz à baila o debate hodierno da 

tridimensionalidade kantiana, consubstanciada nas palavras de Soraya Nour. 

“O direito, até Kant, tinha duas dimensões (...) em uma nota de rodapé 
na Paz perpétua, Kant acrescenta uma terceira dimensão: o direito 
cosmopolita, direito dos cidadãos do mundo, que considera cada 
individuo não membro de seu Estado, mas membro, ao lado de cada 
Estado, de uma sociedade cosmopolita”14. 

 

Pretende-se, ao término desse capítulo, constatar de forma delimitada, as três 

dimensões do direito no “Projeto de Paz Perpétua” do filósofo de Königsberg: o jus 

civitatis do direito interno; o jus gentium do direito internacional público que rege as 

relações dos Estados entre si; e o jus cosmopoliticum, o direito cosmopolita que diz 

                                                 
14NOUR, Soraya. À paz perpétua de Kant: filosofia do direito internacional e das relações internacionais. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 54-55. 
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respeito aos homens e Estados em suas relações exteriores e sua interdependência como 

cidadãos de um Estado universal da humanidade. 

A fim de responder os anseios da busca da paz perpétua na 

contemporaneidade, o quinto e último capítulo tece uma consideração sobre o percurso 

histórico da realização institucional da paz no desenvolvimento das Organizações 

Internacionais no direito internacional atual. 

Sob esse influxo, especial destaque será dado em duas tentativas; a 

experiência da Liga das Nações e a fundação na Organização das Nações Unidas. 

No âmbito da ONU, será comentada a influência do pensamento kantiano 

através da atuação da Assembleia Geral, inclusive em sua competência residual para 

recomendar medidas que possibilitem manter ou restabelecer a paz; e em menor grau; 

com o Conselho de Segurança que é o órgão de competência originária. 

Por fim, há no trabalho um anexo que traz a ilustração de um “Mapa de 

reorganização da Europa”, pensado por Duque de Sully em seu projeto de paz perpétua. 

Além de um apêndice sobre as técnicas para uma alteração da disposição humana da paz 

mundial, elaborado à pedido da UNESCO em 1948, por Carl Gustav Jung. 

Busca-se colocar em debate, no presente trabalho, o fato de que Kant não se 

limitar apenas e tão somente a elaboração de um projeto de paz; segundo aponta Sérgio 

Viera de Mello “ele nos propõe, há dois séculos, o esboço de um verdadeiro edifício 

conceitual e de uma estrutura empírica capazes de superar contingência e conflito e 

instaurar relações de confiança e cooperação entre as nações”15. 

  

                                                 
15MELLO, Sérgio Vieira de. A consciência do mundo: a ONU diante do irracional na História. In: 

MARCOVITCH, Jacques (Org.). Sérgio Vieira de Mello: pensamento e memória. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 47. 
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CONCLUSÃO 

“Ele não propunha nenhuma solução já pronta, apenas 
princípios e a vontade de prosseguir em sua busca. Era 
dessa liberdade que Kant nos falava, ao nos lembrar que 
“devemos agir como se a coisa, que talvez não seja, 
fosse”(...) Mais do que nunca, ao olharmos a nossa volta, 
uma evidência nos interpela: o futuro é para ser inventado. 
Afastar-se desse nobre desígnio equivaleria a renunciar à 
nossa razão de ser, que consiste em sermos razão”. 
(Sérgio Vieira de Mello) 

 

A definição do conceito de “paz” ao longo da história da humanidade, e 

também do direito internacional, guardou estreita conexão com o conceito de “guerra”, 

impondo-se a constatação de que entre dois termos opostos, um é definido por meio do 

outro, como um “movimento”, no caso dos dois contrários – paz e guerra – é sempre o 

primeiro que é definido por meio do segundo16. 

Nesse sentido, enquanto o conceito de “guerra” é definido de forma positiva 

com a enumeração de conotados caracterizantes, o conceito de “paz” é definido 

negativamente, como a ausência de guerra17. 

Todavia, o que se buscou no trabalho foi promover uma subversão, conceituar 

e valorar a paz de forma desconecta ao conceito da guerra, no intuito claro de demonstrar 

a sua existência independente. 

Em uma passagem da Crítica do Juízo, Kant disse que, na ausência de um 

sistema jurídico de todos os Estados, a guerra é inevitável, asseverando que ela é oriunda 

da irresponsabilidade inerente dos homens, mas logo em seguida acrescenta que a guerra 

“talvez esconda profundamente um projeto da sabedoria suprema, pelo menos para 

preparar, se não para estabelecer, a conciliação da legalidade com a liberdade dos 

Estados, e, portanto a união destes num sistema moralmente fundado18”. 

                                                 
16BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução: Márcio Pugliesi, 

Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006. p. 139-140. 
17Id. Ibid., p. 140. 
18KANT, Immanuel apud BOBBIO, Norberto. O problema da guerra e as vias da paz, cit., p. 87. Pela 

tradução de A. Gargiulio. Bari: Laterza, 1923. p. 305. 
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Por esse motivo, optou-se em trazer no bojo do trabalho a simbólica da paz 

por meio da investigação teórica do conceito, na tradição dos projetos de paz perpétua do 

pensamento ocidental, em especial os projetos do período moderno. 

Assim, percebe-se que a tônica da pesquisa recaiu no ideal da construção da 

paz ao longo da história e do direito internacional. 

Indubitável que as contribuições teóricas acerca da paz em junção com os 

projetos de paz perpétua serviram de fundamento para a investigação realizada por Kant, 

que resultou em uma verdadeira sistematização racional do tema pelo filósofo. 

Pode-se perceber que Kant introduz e inova na construção de sua teoria de 

paz, vez que entende que essa não é apenas uma ideia vazia ou um sonho. A paz é, sim, 

um dever prescrito para a humanidade. 

Na sua lição, a instituição de uma paz universal é o objetivo último e 

principal do Direito Internacional Público, que pode ser tomado como arma para se lutar 

por essa paz com a força da razão no lugar da força das armas.  

Em síntese, o fim para o qual tendeu a história humana foi realmente a 

constituição de uma sociedade jurídica que busca uma paz com liberdade de soberania 

interna, ao molde do que já previa Kant em sua “Liga das Nações”, preconizada por seu 

projeto de paz perpétua. 

No direito internacional contemporâneo, a institucionalização da contínua 

busca pela paz consubstanciou-se na criação das Organizações Internacionais, e para o 

presente trabalho a Organização que melhor representa a proposta kantiana é a ONU. 

A Organização das Nações Unidas, na atualidade, avocou para si a 

responsabilidade de ser um foro de discussão dos problemas mundiais, com o propósito 

de manter a paz e a segurança internacionais, além de tentar desenvolver relações de 

cooperação internacional entre as nações19. 

                                                 
19MENEZES, Wagner. A contribuição da ONU para a formação do direito internacional contemporâneo. 

In: MERCADANTE, Araminta de Azevedo; MAGALHÃES, José Carlos de (Orgs.). Reflexões sobre os 
60 anos da ONU. Ijuí: Unijuí, 2005. p. 552. 



21 
 

Com efeito, acerca do direito cosmopolita, Kant não o vê como uma quimera, 

uma representação fantástica de mentes exaltadas. Ele o vê como uma das condições 

necessárias para a busca da paz perpétua, com fundamento em um direito público da 

humanidade, para uma época da história em que a violação ao direito ocorrida num ponto 

do planeta venha a ser sentida em todos os outros. 

Cumpre dizer que, apesar de articulado em torno do legado de Kant, o 

trabalho não é, pois, tão ingênuo ou deslumbrado perante o “problema da paz” quanto 

pode parecer. Procurou-se abordar a paz, fruto de esforços de todas as ordens, com 

destaque para o direito internacional ao longo de sua história e, atualmente, por meio da 

atuação das Organizações Internacionais, em vista da construção de uma paz possível. 

Kant teria dito que devemos trabalhar pela paz universal mesmo que não 

saibamos se “a paz perpétua” é uma coisa real ou um contrassenso, isto é, “devemos agir 

sobre o seu fundamento, como se a coisa fosse possível”, e é assim que acreditamos. 
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I. MAPA DE REORGANIZAÇÃO DA EUROPA DO DUQUE DE 

SULLY (MAXIMILIEN DE BETHUNE) 

 

Mapa da Europa proposto por Maximilien de Bethune, mais conhecido como 

Duque de Sully, baseado na ideia do “projeto para estabelecer uma Organização 

Geral, uma Arbitragem Permanente e uma proteção recíproca entre os Soberanos 

Cristãos”, de Henrique IV, o Grande, no século XVII. 

 

I. Mapa de Reorganização da Europa do Duque de Sully (Maximilien de Bethune) 
Fonte: LEDERMANN, László. Les précurseurs de l´organisation internacionale. Nêuchatel: Èditions de la 

Baconnière, 1945. p. 89. 
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I. TÉCNICAS PARA UMA ALTERAÇÃO DA DISPOSIÇÃO 

HUMANA EM PROL DA PAZ MUNDIAL POR CARL GUSTAV 

JUNG: RESPOSTA A UMA SOLICITAÇÃO DA UNESCO EM 194820 

 

“Toda reforma interior e toda mudança para melhor 
dependem exclusivamente da aplicação do nosso 
próprio esforço”. (Kant) 

 

DA JUSTIFICATIVA DO ANEXO 

 

O presente anexo traz um trecho da resposta dada a UNESCO21, em 1948, 

pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da chamada psicologia analítica ou 

junguiana, que introduz na psicologia os conceitos de inconsciente coletivo22, 

sincronicidade e individuação. 

A escolha do mencionado anexo fundamenta-se na temática abordada no 

trabalho através da investigação kantiana sobre a paz à luz do progresso moral da 

humanidade23 e sua influência nos argumentos apresentados por Jung. 

Importante dizer que, Jung, era um leitor entusiasta de Kant. Tanto que, 

o psiquiatra suíço chegou a declarar em 1941 que, epistemologicamente, apoiava-se 

no filósofo.  

Assim sendo, o ponto de partida da investigação junguiana no tocante a 

alteração da disposição humana em prol da paz mundial, coincide com a de Kant. 

No sentido de que ambos partem da crença de que a mente (racionalidade) em si, e 

                                                 
20JUNG, Carl Gustav. Técnicas para uma alteração da disposição humana em prol da paz mundial. 

Tradução e Adaptação: Petho Sandor. Resposta a uma solicitação da UNESCO em 1948. São Paulo: 
Sedes Sapientae (arquivos), 2000. 

21A UNESCO é uma agência especializada do Sistema das Nações Unidas. 
22Em apertada síntese e de acordo com a teoria desenvolvida por Jung, o “inconsciente coletivo” é a 

camada mais profunda da mente humana. De acordo com a teoria analítica, a mente seria constituída 
pelos materiais que foram herdados geneticamente, além dos chamados traços funcionais, tais como as 
imagens virtuais que seriam comuns a todos os seres humanos. O “inconsciente coletivo junguiano” 
também é atrelado as pré-disposições funcionais de organização do psiquismo, comparando-se nesse 
sentido às condições a priori da experiência, da teoria kantiana. 

23Progressão que se daria por meio de mudanças operadas primeiramente no âmbito individual de cada ser 
humano, como parte de um todo, para depois refletir na coletividade, podendo-se aqui entender por 
coletividade as mais diferentes nações. 



39 
 

não o mundo além dela, é o objeto mais imediato da percepção, e que tudo o que 

alegamos conhecer é de certa maneira dela derivado. 

 

EXTRATO24 DA RESPOSTA DE JUNG A UNESCO 

 

Uma nação é a soma de seus indivíduos. O “caráter nacional” corresponde à 

média moral dos indivíduos. Ninguém está imune contra um “mal” nacionalmente 

difundido. 

No entanto, a imunidade ao mal nacionalmente difundido, depende 

inteiramente da existência de uma minoria dominante, ou seja, depende da existência de 

indivíduos imunes e, portanto, capazes de combater o poderoso efeito sugestivo da 

aparente possibilidade de satisfação dos desejos individuais. Jung assevera que, caso os 

governantes (liderança da nação) não sejam imunes, inevitavelmente serão vítimas de seu 

próprio poder. 

A cobiça acumulada de uma nação será totalmente incontrolável se não for 

contrarrestada por todos os meios de poder de natureza cívica e militar à disposição de 

um governo. 

Com apoio nas premissas enunciadas, Jung faz duas sugestões: 

1) Divulgar as ideias acima em círculos de debates que poderiam 

influenciar aqueles poucos em condições de chegar às suas próprias deduções e; 

2) Propiciar uma oportunidade aos indivíduos que adotam a convicção 

de que a sua própria disposição necessita ser revista, ou seja, um tratamento 

individual analítico. 

Por óbvio, “alterar a disposição” é uma noção bastante indeterminada. Assim 

sendo, deve ser salientado que, sob tal denominação, entende-se uma transmutação 

fomentada pela integração de conteúdos anteriormente inconscientes, à consciência. Com 

tal acréscimo ocorre inevitavelmente uma alteração, como tal bem percebível, e que 

nunca é “neutra”. 

                                                 
24Tentou-se com a feitura do extrato impor uma linguagem mais familiar ao direito internacional retirando-

se as questões específicas psicológicas que permeiam o original. Importante dizer que a tradução contém 
muitos vocábulos jurídicos que padecem de precisão. 
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A alteração da disposição humana em prol da paz é essencialmente uma 

expansão da consciência, dependendo inteiramente do caráter do indivíduo a forma que 

ao fim tomará. Quem sabe? 

O desenvolvimento progressivo da consciência do ser humano e por conseguinte da 

humanidade como um todo. 

 

 


