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RESUMO 

 

O objetivo central da presente monografia é compreender como as afirmações aparentemente 

contraditórias de Kant acerca da Revolução Francesa podem conviver em seu pensamento 

sem apontar para uma inconsistência. Assim, acreditamos que tais afirmações são feitas a 

partir de “óticas” distintas, uma particular ao direito racional e outra à filosofia da história. O 

que, de certo modo, se apresenta como um expediente possível para a problemática aqui 

investigada. Com efeito, a explicação do idealismo político kantiano, mais especificamente, 

da ideia de contrato originário e como Kant pensa algumas questões do direito racional, da 

história e sua teleologia, se apresentam como propedêuticas para a compreensão do modo 

como tentaremos expor o pensamento kantiano acerca da Revolução Francesa. É sabido que 

Kant se posicionou de modo muito particular diante das notícias vindas da França, de um lado 

temos um Kant chamado de “jacobino” por uns, mas que repudia completamente o terror da 

Revolução Francesa e nega o direito de resistência ao povo. Com efeito, o que tentamos 

mostrar na presente monografia é que essa postura aparentemente contraditória deve ser 

interpretada segundo uma ótica que entenda a postura kantiana em relação à Revolução 

Francesa como portadora de um caráter que faz a distinção entre aquilo que é racional e do 

campo inteligível, isto é, ideal, o campo do “dever ser”, e aquilo que é próprio do campo 

empírico, do real espaço-temporalmente determinado, mostrando que as afirmações, 

aparentemente contraditórias, são frutos, como afirmado anteriormente, de “óticas” distintas: 

uma particular à idealidade (direito racional) e outra particular à filosofia da história, o que 

nos leva a defender a tese de que tais afirmações participam de “planos” distintos e podem 

conviver em um mesmo sistema filosófico sem que estas caiam em contradição.  
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos comentadores afirmam que apenas dois acontecimentos retiraram Kant de sua 

conhecida rotina diária: a leitura do livro Emílio de J-J. Rousseau e a Revolução Francesa, e, 

mesmo que o tom de anedota seja evidente, os acontecimentos seguidos à queda da Bastilha 

em 1789 levaram Kant a buscar informações diariamente sobre o fim do Ancien Régime na 

França. Como filósofo, sua posição não poderia ser diferente, senão se posicionar criticamente 

diante do maior evento do seu século. Sua postura, desde o seu tempo, suscitou comentários 

dos mais diferentes tipos, desde aqueles que diziam que Kant era um jacobino àqueles que 

diziam que Kant havia sido convidado para redigir a constituição da França. Diferentemente 

de grande parte da intelectualidade prussiana e dos conservadores ingleses, Kant defendeu a 

Revolução Francesa até o fim de sua vida. Porém, em seus escritos políticos, publicados 

desde antes da Revolução até os seus últimos dias de vida, a posição de Kant diante do direito 

de resistência é de negação total e pode ser vista em obras como Teoria e Prática, À paz 

perpétua e a Doutrina do direito.  

Dessa forma uma pergunta surge como consequência: Como Kant pode defender a 

Revolução Francesa até os últimos dias de vida e, ao mesmo tempo, negar todo e qualquer 

direito de resistência por parte dos súditos em um Estado? A questão vem sendo analisada por 

toda uma tradição de comentadores que deram respostas distintas para a questão. Para uns, 

como Domenico Losurdo (1993), o texto kantiano possui uma “criptografia” e, para entender 

sua postura diante da Revolução é necessária uma leitura que consiga decifrar as afirmações 

de Kant sob a censura de seu tempo. Outros comentadores afirmam que a resposta encontra-se 

na filosofia da história e sua teleologia, o que, de certo modo, permitiria o convívio entre as 

afirmações contrárias e favoráveis à Revolução.  

O problema do direito de resistência e do entusiasmo em Kant expõe um leque de 

questões que estão inexoravelmente vinculadas à sua filosofia teórica e prática. Desse modo, 

analisar a postura de Kant diante do maior evento do seu século permite-nos compreender 

com mais clareza as nuances do pensamento kantiano e o modo como este está estruturado 

através de seus textos “menores”: seus escritos políticos. Através deles, empreendemos uma 

análise de cada uma das afirmações de Kant em relação ao direito de resistência, à liberdade 

e ao entusiasmo, de um modo que procuramos seguir o argumento kantiano na ordem de sua 

apresentação, seguindo uma espécie de “ordem cronológica”, buscando compreender quais 

são as razões que fundamentam cada passagem e como elas formam uma unidade em cada 
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texto em particular. Por fim, tentamos mostrar como as afirmações de Kant sobre o direito de 

resistência e sobre o entusiasmo podem conviver no pensamento kantiano, sem apontar para 

uma inconsistência, através da distinção feita por Kant em O conflito das faculdades entre a 

concepção de Respublica phaenomenon e Respublica noumenon.   

Com efeito, no capítulo I: “O contrato originário e o estado de direito”, apresentamos as 

noções de contrato originário e de estado de direito, pois acreditamos que a questão aqui 

proposta requer uma compreensão acerca do idealismo político kantiano que julgamos ser 

propedêutica para se trabalhar a questão das afirmações de Kant acerca da Revolução 

Francesa. Desse modo, nos ocupamos, inicialmente, do modo como Kant pensa a questão do 

contrato originário e do estado de direito, questões que serão constantemente retomadas em 

suas obras para fundamentar seus argumentos em relação ao direito de resistência e à 

impossibilidade das revoluções como formal e juridicamente aceitáveis.  

No capítulo II: “A Revolução Francesa: resistência e entusiasmo”, empreendemos uma 

análise que investigou em algumas obras, especialmente: Teoria e Prática, Doutrina do 

direito e À paz perpétua, a questão do direito de resistência e do entusiasmo, acompanhando 

cada passagem e interpretando-as segundo o idealismo kantiano. Neste capítulo, 

apresentamos, também, algumas razões pelas quais acreditamos que a questão das afirmações 

aparentemente contraditórias de Kant em relação à Revolução Francesa podem ser melhor 

compreendidas no horizonte de sua filosofia da história e na distinção entre as razões que 

acompanham as afirmações de Kant, segundo os diferentes “pontos de vista” que podem ser 

observados em seus textos. 

Por fim, no capítulo III: “Respublica phaenomenon e Respublica noumenon”, tentamos 

mostrar como a distinção entre Respublica phaenomenon e Respublica noumenon pode nos 

ajudar a compreender com mais precisão os diferentes “pontos de vista” particular à postura 

de Kant diante da Revolução Francesa. Através de tal distinção, acreditamos que o 

pensamento político de Kant é melhor compreendido, uma vez que diferencia em cada juízo 

em particular suas características próprias. A distinção entre Respublica phaenomenon e 

Respublica noumenon não corresponde de nenhum modo à distinção entre os juízos do ponto 

de vista do direito racional e da filosofia da história, mas, na medida em que remete para uma 

distinção que leva em conta a república enquanto fenômeno, enquanto determinada espaço-

temporalmente, e, também, a república enquanto noumenon, enquanto ideal possível de ser 

pensado, acreditamos que esta distinção encontra-se no horizonte de todas as discussões de 

Kant em relação ao direito de resistência e ao entusiasmo.  
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CAPÍTULO I – O Contrato Originário e o Estado de Direito  

 

 

O modo como Kant pensou a Revolução Francesa se apresenta, ao longo de sua obra, 

como portador de um caráter bastante peculiar. Juntamente com seu republicanismo manifesto 

e sua defesa de que todo povo tem direito de se dar uma constituição, tem-se, também, a 

negação do direito de resistência dos súditos e a condenação de todo o terror que uma 

revolução pode trazer. Com efeito, trataremos, antes de investigar a relação entre as 

afirmações aparentemente contraditórias acerca da Revolução, de mostrar como o idealismo 

político kantiano, mais precisamente, a ideia de contrato originário e de estado de direito 

caracterizam o plano conceitual segundo o qual Kant está erigindo seus pensamentos acerca 

da revolução que pôs fim ao Ancien Régime na França do século XVIII. Dessa forma requer-

se uma breve análise da concepção kantiana de contrato originário e de estado de direito, ou 

seja, como Kant pensa a união entre homens, em uma constituição política ideal, segundo os 

aspectos teóricos e práticos de sua filosofia crítica. Com efeito, entendemos que a ideia de 

contrato originário e a concepção de direito fundado na razão, presentes na Doutrina do 

Direito, na Metafísica dos Costumes, apresentam-se como anteriormente necessários para se 

estabelecer uma maior compreensão acerca do idealismo político kantiano, que é o que nos 

interessa neste momento da investigação em especial e é o que nos dará suporte para 

compreendermos as nuances que as afirmações aparentemente contraditórias, feitas por Kant 

acerca da Revolução Francesa, podem nos revelar. 

A ideia de contrato originário se apresenta como necessária para se pensar o estado de 

direito em Kant. No plano político, esta ideia representa o acordo entre homens livres que se 

associam instituindo um estado conforme leis provindas da vontade unida do povo
1
. Além 

disso, essa ideia possui realidade prática, na medida em que deve limitar a ação do legislador, 

                                                 
1
 Em seu texto Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant, Ricardo Terra (2004, p. 53) 

afirma que: “O contrato originário apresenta no plano político a exigência da autonomia, servirá de 

norma para o direito político, exige a soberania popular e servirá como padrão de medida para a 

legislação, uma vez que uma lei será justa só se puder provir da vontade unidade de todo um povo”. 

Com efeito, Kant não elabora seu pensamento jurídico com total independência da tradição filosófica, 

pelo contrário será influenciado pelos grandes intelectuais que pensaram questões como a política e o 

direito. Como afirma Höffe (2005, p. 252-253) em seu livro Immanuel Kant: “De Hobbes, ele [Kant] 

recebe o estado natural como fundamento racional para a necessidade de um Estado, de Locke, a idéia 

dos direitos humanos inalienáveis, de Locke e Montesquieu, a idéia da divisão dos poderes, e de 

Rousseau, a tese de que somente a vontade geral (volonté générale) constitui o princípio crítico-

normativo supremo de toda legislação positiva”.  
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já que este não pode conceber uma lei que não esteja em consonância com a vontade unida do 

povo. Uma lei que não estivesse em consonância com a vontade geral agrediria o caráter 

principal do contrato originário, isto é, o contrato entre pessoas livres e a pressuposição da 

igualdade entre todos. Com efeito, a ideia de contrato tornou-se comum na modernidade 

dando forma às relações entre pessoas nas diversas esferas da vida em sociedade, e 

poderíamos afirmar que é uma das características marcantes do pensamento jurídico moderno. 

Esta ideia representa, como afirmado anteriormente, o livre acordo entre homens, o qual 

envolve vontade, obrigação e consentimento.  

Uma vez que os homens se associam livremente, estes exigem um estado que garanta 

a liberdade e a igualdade de todos. E, uma vez que a liberdade e a igualdade de todos 

dependem, também, da existência de outros estados que sejam capazes de respeitar e garantir 

a paz entre todos, apenas um estado que tenha por objetivo a liberdade, a igualdade, mas 

também a paz perpétua entre todos os homens deve vir a ser o modelo ideal para uma 

constituição no plano fenomênico. Para Kant, um estado conforme a razão só pode ser aquele 

em que a liberdade e a igualdade de cada cidadão estejam garantidas e que se encontre em sua 

constituição política os três poderes independentes: legislativo, executivo e judiciário, para 

Kant: uma república
2
. Vejamos o que ele afirma em À Paz Perpétua: 

 

A constituição instituída primeiramente segundo os princípios da liberdade 

dos membros de uma sociedade (como homens), em segundo lugar segundo 

os princípios da dependência de todos a uma única legislação comum (como 

súditos) e, terceiro, segundo a lei da igualdade dos mesmos (como cidadãos) 

– a única que resulta da idéia do contrato originário, sobre a qual tem de 

estar fundada toda legislação jurídica de um povo – é a constituição 

republicana (KANT, 2008b, p. 24) [grifos nosso]. 

 

Mas aqui uma pergunta pode ser feita: por que uma constituição republicana é a única que 

garantirá a paz perpétua? A resposta a essa pergunta nos remete ao problema da guerra. 

Segundo Kant, os homens organizados em uma república pensarão duas vezes antes de 

escolherem a guerra como último subterfúgio para a dissolução de problemas internacionais, 

pois sentirão “na própria pele” os horrores e os gastos que a guerra trará para o seu 

patrimônio: “eles refletirão muito para iniciar um jogo tão grave” (KANT, 2008b, p. 27). E 

ainda, anteriormente à Paz Perpétua, na Crítica da Razão Pura, lê-se:  

 

                                                 
2
 Em À Paz Perpétua, Kant (2008b, p. 28) afirma: “O republicanismo é o princípio de Estado da 

separação do poder executivo (o governo) do legislativo”. 
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Uma constituição, que tenha por finalidade a máxima liberdade humana, 

segundo leis que permitam que a liberdade de cada um possa coexistir com 

a de todos os outros (não uma constituição da maior felicidade possível, pois 

esta será a natural consequência), é pelo menos uma ideia necessária, que 

deverá servir de fundamento não só a todo o primeiro projeto de constituição 

política, mas também a todas as leis (KANT, 2001, [A316/B373], p. 310-

311). 

 

A questão se mostra importante, mas não poderemos aprofundar aqui, tratemos de voltar para 

a ideia de contrato originário.   

Uma vez que a ideia de contrato originário nos fornece a possibilidade de pensar o 

livre acordo entre os homens para constituir o estado, que com o estabelecimento do direito 

pode ser chamado de sociedade civil, precisamos ter em mente duas coisas: primeiro, a 

possibilidade da liberdade de cada homem e, segundo, o pressuposto de que estabelecer uma 

vida social com normas preestabelecidas que assegurem a liberdade e igualdade de cada um, 

isto é, um estado civil, se apresenta como um ideal fundado na razão, isto é, uma 

representação que possui realidade objetiva e deve ser o fundamento regulador da união dos 

homens. Esse estado, o estado civil é o oposto ao estado de natureza, estado em que há 

ausência de justiça
3
. Pois, para Kant, a condição social não é o oposto ao estado de natureza, 

visto que é possível se pensar uma sociedade ainda nesse estado, o que é oposto ao estado de 

natureza é a condição civil – o estado de direito, que vai garantir a liberdade e a igualdade de 

todos, isto é, o direito de todos. Vejamos o que Kant (2008, p. 88) afirma na Doutrina do 

Direito na Metafísica dos Costumes: “o estado de natureza não se opõe à condição social, mas 

                                                 
3
 No Leviatã, capítulo XIII: Da condição Natural da Humanidade Relativamente à Sua Felicidade e 

Miséria, Hobbes (2004, p. 110) apresenta o estado de natureza como o estado da: “guerra de todos os 

homens contra todos os homens”, o que não quer dizer que a guerra seja “eterna” neste estado, mas 

apenas que ela se encontra no horizonte de todas as relações humanas, como afirma Limongi (2002, p. 

46). E ainda, como afirma Ricardo Terra (1995, p. 32): “Em vários textos Kant caracteriza o estado de 

natureza como o estado de guerra e ainda afirma a necessidade de superar essa situação, apresentando 

as duas teses de Hobbes”. Sua concepção de estado de natureza se distingue da concepção hobbesiana 

na medida em que concebe o estado de natureza apenas como o estado em que há a ausência de algo 

que possa julgar as ações dos homens, ou seja, pode-se, então, se pensar um estado social no qual não 

aja justiça, o que contraria a ideia de Hobbes, que opõe estado de natureza ao estado social. Desse 

modo, para Kant, o estado civil é o estado que se opõe ao estado de natureza e não o estado social, 

pois é a existência de um estado de direito que caracteriza o estado enquanto constituição livre entre 

homens. A “guerra de todos contra todos” não seria então uma injustiça no estado de natureza, seria 

uma injustiça, como apresentado na Doutrina do Direito na Metafísica dos Costumes, permanecer 

nesse estado: “Dada a intenção de estar e permanecer nesse estado de liberdade externamente 

anárquica, os seres humanos não causam, de modo algum, injustiça mútua quando se hostilizam, uma 

vez que o que é válido para um é válido também, por seu turno, para o outro, como se por mútuo 

consentimento [...] em geral causam injustiça no mais elevado grau, desejando ser e permanecer numa 

condição que não é jurídica” (KANT, 2008, p. 152).  Já em Hobbes, o estado social é o estado oposto 

ao estado de natureza.  
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sim à condição civil, visto ser certamente possível haver sociedade no estado de natureza, mas 

não sociedade civil (a qual garante o que é meu e teu mediante leis públicas)”. Com efeito, em 

relação à liberdade, Kant parte do pressuposto de que esta é o único direito inato do homem
4
, 

devido à sua própria humanidade: “A liberdade (a independência de ser constrangido pela 

escolha alheia), na medida em que pode coexistir com a liberdade de todos os outros de 

acordo com uma lei universal, é o único direito original pertencente a todos os homens em 

virtude da humanidade destes” (Ibid., p. 40). Já em relação à união dos homens e a 

necessidade de se estabelecer o estado civil, podemos recorrer a uma passagem de À Paz 

Perpétua, na qual Kant (2008b, p. 23) nos apresenta o postulado que serve de fundamento 

para a construção dos seus artigos definitivos para a paz perpétua: “todos os homens que 

podem influenciar-se reciprocamente têm de pertencer a alguma constituição civil”. Com 

efeito, na Doutrina do Direito, Kant (2008, p. 83) apresenta como um dos “deveres de 

direito”: “(Se não puderes deixar de relacionar-te com os outros), participa de uma associação 

com eles na qual cada um seja capaz de conservar o que é seu (suum cuique tribue)”.  

Ora, só existe, ao que parece, uma única possibilidade de os homens poderem viver 

sem se influenciarem mutuamente: viver em um espaço infinito. Como a Terra em sua 

circunscrição não fornece a possibilidade dos homens se espalharem ao ponto de não se 

influenciarem, resta apenas uma alternativa para Kant: a necessidade da existência de uma 

constituição civil
5
. Mas, não “qualquer constituição civil”, pois homens são seres 

naturalmente livres, segundo sua própria humanidade, e se sua reunião pode ser pensada 

idealmente segundo a ideia de contrato originário, então apenas uma constituição que garanta 

a liberdade de cada um e seus bens através de um estado de direito pode ser uma constituição 

em conformidade com as leis da razão. Em seu texto, de 1793, Sobre a expressão corrente 

isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática, mais precisamente, na segunda 

parte: Da relação da teoria à prática no direito político (Contra Hobbes), Kant (1995, p. 75) 

apresenta os princípios sob os quais o estado civil deve estar fundamentado, princípios estes 

fundados a priori na razão. Aqui, vale apena reproduzir por completo:  

 

o estado civil, considerado simplesmente como situação jurídica, funda-se 

nos seguintes princípios a priori: 1. A liberdade de cada membro da 

                                                 
4
 Essa investigação dos direitos enquanto propriedades inatas do homem, não se ocupando apenas dos 

direitos adquiridos historicamente, é um traço comum à filosofia do esclarecimento. Ver Cassirer 

(1997, p. 316). 
5
 Na Doutrina do Direito, lê-se: “Visto que a superfície da Terra não é ilimitada, mas circunscrita, os 

conceitos de direito do Estado e de direito das gentes conduzem inevitavelmente à ideia do direito de 

todas as gentes” (KANT, 2008, p. 154).  
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sociedade, como homem; 2. A igualdade deste com todos os outros, como 

súdito. 3. A independência de cada membro de uma comunidade, como 

cidadão. Estes princípios não são propriamente leis que o Estado já instituído 

dá, mas leis segundo as quais apenas é possível uma instituição estável, 

segundo os puros princípios racionais do direito humano externo em geral. 

 

 Na antiguidade, mais precisamente, em Aristóteles, o ponto principal da discussão da 

união entre homens em um Estado não era a garantia da liberdade, mas sim a eudaimonia, a 

felicidade, o bem comum estabelecido através da igualdade garantida pela noção clássica de 

justiça como igualdade de todos e para todos – a única capaz de estabelecer um estado 

virtuoso. Em sua obra intitulada Política, Aristóteles coloca o bem comum dos cidadãos como 

aquilo que corresponderia ao padrão da “justiça absoluta”. Vejamos: “[...] as constituições que 

objetivam o bem comum estão certas, de acordo com a justiça absoluta, enquanto as que 

objetivam somente o bem dos governantes estão erradas.” (ARISTÓTELES, 2004, p. 223). O 

bem comum, no final das contas, seria aquilo que permitiria a realização da eudaimonia no 

Estado. Em Aristóteles, a virtude, que em sua forma objetiva no Estado chama-se justiça, se 

apresenta como a finalidade última da união dos homens, desse modo, a união dos homens 

visa o bem comum através da efetivação da justiça e da felicidade. Justiça é igualdade para 

todos e apenas em um estado que ela esteja assegurada os homens encontrarão os meios para 

realizarem suas vidas virtuosamente e para alcançarem a felicidade. Com efeito, no século 

XVIII, podemos observar que Kant rompe com a tradição aristotélica da “união em prol da 

felicidade”. Para Kant, o papel do estado não pode ser o de assegurar a felicidade dos homens, 

pois esta é por demais subjetiva e deve ser alcançada individualmente.
6
 Mas, se 

                                                 
6
 Em Teoria e Prática, Kant (1995, p. 84), afirma que a falta de um princípio universalmente válido 

para se conduzir uma lei para a felicidade impossibilita que esta seja, por definição, adequada para 

servir de base para qualquer legislação: “Em relação à primeira (a felicidade), nenhum princípio 

universalmente válido se pode aduzir como lei. Com efeito tanto as circunstâncias de tempo como 

também a ilusão cheia de contradições recíprocas e, além disso, sempre mutável, em que cada um põe 

a sua felicidade [...] tornam impossível todo o princípio firme e por si mesmo inadequado para servir 

de base à legislação”. Portanto, a felicidade deve ser algo buscado por cada um individualmente, desde 

que não agrida o direito de outrem: “fica ao arbítrio de cada um buscar a sua felicidade no caminho 

que lhe parecer melhor, contanto que não cause dano à liberdade legal geral, por conseguinte, ao 

direito dos outros co-súbditos” (KANT, 1995, p. 84). Com efeito, na Doutrina do Direito, Kant (2208, 

p. 58) afirma que: “Se a doutrina dos costumes fosse simplesmente a doutrina da felicidade, seria 

absurdo buscar princípios a priori para ela, uma vez que por mais plausível que possa parecer afirmar 

que a razão, mesmo antes da experiência, poderia entrever os meios para a consecução de um gozo 

duradouro das genuínas alegrias da vida, ainda assim tudo que é ensinado a priori acerca desse 

assunto é ou tautológico ou presumido sem qualquer base. Somente a experiência é capaz de ensinar o 

que nos traz alegria”. Importante é perceber que Kant não confunde bem-estar com felicidade. O 

Estado não deve se ocupar na busca da realização da felicidade de ninguém, mas o mesmo não serve 

para o bem-estar, que deve sim, ser uma prioridade para o Estado. Porém, como afirma Höffe (2005, 
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reconhecermos que Aristóteles pensa a felicidade enquanto realização do homem podemos 

traçar um paralelo, não entre a noção de justiça aristotélica e a kantiana, mas entre a noção 

aristotélica de atividade política e a noção kantiana que, em certa medida, resgata a ideia 

aristotélica de prática – práxis para a realização humana, se entendermos, em Kant, realização 

humana como a realização do estado de direito ao longo da história da humanidade, mas não 

aprofundaremos tal questão aqui.  

Com efeito, o papel do estado, mais precisamente, do estado de direito é garantir a 

liberdade dos homens. Essa mudança na perspectiva do papel do Estado nos remete a uma 

mudança na noção de direito. O direito, a justiça, não mais é pensada, no século XVIII com 

Kant, como elemento comum ao domínio teocrático, do príncipe, ou do “Estado Leviatã”, 

como afirma Cassirer (1997, p. 321) em A Filosofia do Iluminismo, mas sim como o 

reconhecimento de leis como mandamentos racionais puros capazes de propor racionalmente 

o modo como a união dos homens deve ser pensada e estabelecida em um estado de direito:  

 

o combate para a fundação do direito natural moderno travou-se em duas 

frentes. Deve prosseguir contra a doutrina teocrática que deduz o direito de 

uma vontade divina absolutamente irracional, impenetrável e inacessível à 

razão humana, assim como contra o „Estado Leviatã‟. 

 

O estado de direito, o estado civil, é aquele que surge como solução ao problema já 

anunciado por Rousseau em seu O Contrato Social: “Encontrar uma forma de associação que 

defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual 

cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto 

antes. Este é o problema fundamental cuja solução é fornecida pelo contrato social” 

(ROUSSEAU, 2006, p. 20)
7
. Uma vez que, no estado de natureza, como afirma Rousseau 

(2006, p. 20), é possível supor um instante em que a relação entre os homens possa ter 

chegado a um estágio em que os obstáculos à conservação destes sobrepujam as forças de 

cada indivíduo em particular, parece inevitável pensar que esse estado já não mais poderia 

existir e que os homens, livremente, deveriam sair do estado de natureza unindo suas forças 

                                                                                                                                                         
p. 237): “para Kant, o Estado social e de bem-estar não representa a justiça política. Por isso ele nunca 

deve ser desenvolvido em detrimento do Estado de Direito.”.   
7
 Rousseau é bastante otimista em relação ao homem no estado de natureza e pessimista em relação ao 

homem no estado social. Já Kant inverte essa perspectiva, sendo, de certa forma, pessimista em 

relação ao estado de natureza dos homens, o que poderíamos afirmar que é uma espécie de “resto” 

hobbesiano, mas é otimista em relação ao homem em um estado civil, um estado fundado sobre as 

bases do direito. 
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em comum acordo e superando resistências em busca de um estado no qual a liberdade de 

todos estaria assegurada: o estado social.  

Essa união, esse corpo político, não representa mais um estado de coisas comum a um 

suposto estado de natureza, mas sim uma criação voluntária de indivíduos que já estaria mais 

próxima da “arte” e mais distante da “natureza” – como pensava Rousseau.  Essa “união de 

forças” estaria, então, representada no contrato social – para Rousseau, ou contrato originário 

– para Kant. Com efeito, dispensando eventuais distinções entre as noções de contrato social 

e contrato originário, o que está em questão é que o contrato entre os homens é aquilo que 

fornecerá o caráter de totalidade humana unida e livre. Dessa forma, subordinar ao soberano a 

vontade individual através da associação coletiva passa a ser, então, a característica principal 

da vida social e a execução política de uma exigência racional, como afirma Kant.  

Porém, diferentemente de Rousseau, pelo menos, “o Rousseau” do segundo discurso: 

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Kant não vai 

enxergar na vida social o reflexo da “decadência”, da corrupção da espécie humana, mas sim, 

um fim em si mesma. A passagem do estado de natureza para a cultura reflete uma exigência 

imposta pela razão aos homens, essa exigência é a destinação moral que a espécie humana 

possui, destinação esta que pode ser deduzida da necessidade da observância das leis 

instituídas, o direito, para que a liberdade de todos esteja assegurada e, também, o 

desenvolvimento de todas as disposições humanas. Mas, assim como também não é para 

Rousseau, o estado de natureza não é para Kant um momento espaço-temporal da história 

capaz de ser determinado empiricamente – espaço-temporalmente, ele é apenas uma ideia 

com realidade prática, na medida em que permite serem pensadas as bases para a livre união 

dos homens em um estado de direito.  Em seu texto de 1786: Começo Conjectural da História 

Humana, Kant reforça a ideia de que a saída do homem do “paraíso”, do estado de natureza, 

para a “humanidade” – cultura – é a passagem da rudeza, da animalidade para a razão, para o 

estado de liberdade, vejamos:  

 

a saída do homem do paraíso, representado pela razão como a primeira 

morada da espécie, não foi outra coisa senão a passagem da rudeza de uma 

mera criatura animal para a humanidade, da muleta do instinto para a 

condução da razão, em uma palavra, a passagem da tutela da natureza para o 

estado da liberdade. (KANT, 2009, p. 116).       

 

Aqui se percebe uma diferença crucial entre o pensamento de Kant e o de Rousseau acerca do 

surgimento da vida em sociedade. Para Rousseau (2006, p. 61), como podemos ver em sua 
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célebre passagem do segundo discurso, o estabelecimento da sociedade civil é o início da 

desigualdade entre os homens:  

 

O primeiro que tendo cercado um terreno se lembrou de dizer: Isto é meu, e 

encontrou pessoas bastantes simples para o acreditar, foi o verdadeiro 

fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e 

horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as 

estacas ou tapando os buracos tivesse gritado aos seus semelhantes: “Livrai-

vos de escutar esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes  que os frutos 

são de todos, e a terra de ninguém!.   

 

Contudo, para Kant, se a desigualdade surge com o início da “sociedade civil”, não decorre 

que esta desigualdade seja o fim último da união entre os homens. Com efeito, como afirma 

Peres (2009, p. 634)
8
, esta desigualdade é inicialmente uma desigualdade de fato, enquanto 

ponto de partida, mas que visa, através de um processo de racionalização da vida em 

sociedade estabelecer uma igualdade de direito. Ou seja, a desigualdade entre os homens deve 

ser encarada como um momento da história e não como o estado perpétuo pós-

estabelecimento do estado civil ou da sociedade civil, como chama Rousseau. 

Desse modo, a passagem do estado de natureza para a cultura não é uma conseqüência 

de um movimento de corrupção da natureza humana, para Kant, mas podemos afirmar que é 

sim a expressão daquilo que ele chama, em sua Ideia de uma História Universal de um Ponto 

de Vista Cosmopolita, o resultado de um plano oculto da natureza:  

 

Pode-se considerar a história da espécie humana, em seu conjunto, como a 

realização de um plano oculto da natureza para estabelecer uma 

constituição política (Staatsverfassung) perfeita interiormente e, quanto a 

este fim, também exteriormente perfeita, como o único estado no qual a 

natureza pode desenvolver plenamente, na humanidade, todas as suas 

disposições (KANT, 2004, p. 17), [grifo nosso]. 

 

Este plano oculto resolve-se apenas na espécie humana, nunca em um indivíduo em particular, 

e pode ser representada pela superação histórica do dilema principal ao qual o homem parece 

estar fadado devido à sua própria condição humana, a chamada insociável sociabilidade: “sua 

                                                 
8
 Em seu texto Direito, Política e História em Kant, Peres (2009, p. 634) afirma acerca da diferença 

entre o estabelecimento da vida em sociedade para Rousseau e Kant: “Kant certamente não teria 

problema em afirmar que, com tal ato [o surgimento da sociedade civil a partir da delimitação e da 

posse de terra] se inicia, de fato, a desigualdade. Pois enquanto para Rousseau aí tem início nossa 

miséria, para Kant tal ato marca, isso sim, um processo de racionalização do mundo humano que, 

partindo de uma desigualdade de fato, pretende chegar a uma igualdade não só de fato, mas de 

direito”.  
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tendência [dos homens] a entrar em sociedade que está ligada a uma oposição geral que 

ameaça constantemente dissolver essa sociedade” (KANT, 2004, p. 8).  

A insociável sociabilidade representa, no plano teórico, a tensão entre duas forças 

opostas presentes na espécie humana evidenciadas nos diferentes usos da liberdade: uma ação 

conforme a razão, ou seja universal, ou uma ação que não possua conformidade com a razão, 

ou seja não universal. O reconhecimento dessa posição conflituosa da natureza humana 

desafia-nos a pensar em um expediente para decidir como tornar possível a convivência entre 

forças opostas de modo que os interesses particulares não ultrapassem o campo do direito 

privado invadindo a esfera pública. Esse expediente só pode ser pensado se reconhecermos 

que a “Razão” possibilita o refreamento da insociabilidade através da imposição de deveres 

racionais universais.  

Com efeito, em seu texto pré-crítico datado de 1763, Ensaio para introduzir a noção 

de grandezas negativas em filosofia, Kant incorpora às suas reflexões teóricas a noção de 

grandeza negativa
9
 para explicar a distinção entre uma oposição lógica, uma contradição, e 

uma oposição real, para ele, sem contradição. Desse modo, podemos recorrer a este texto para 

melhor compreendermos o que, para Kant, já estava claro muito antes da concepção da 

filosofia crítica. Vejamos o que Kant afirma:  

 

as grandezas negativas não são as negações de grandezas, como dá a 

entender a semelhança da expressão, sendo, antes, algo em si mesmo 

verdadeiramente positivo, algo que apenas se opõe a outra coisa. E assim a 

atração negativa não é o repouso, mas a verdadeira repulsão (KANT, 2005, 

p. 56).  

 

Mais adiante, ele acrescenta: “Oposto um ao outro é quando um suprime aquilo que é posto 

pelo outro. Essa oposição é dupla: ou lógica, pela contradição, ou real, isto é, sem 

contradição” (KANT, 2005, p. 57). Esta última é a oposição que caracteriza a “insociável 

sociabilidade”, a animalidade e a racionalidade.  

Depois dessa aparente digressão, cabe retornarmos ao “plano oculto” da natureza. Ao 

afirmar que o “plano oculto” se resolve apenas na espécie humana e não em um único 

indivíduo, Kant fortalece a ideia de que uma constituição civil, um estado de direito sólido e 

                                                 
9
 Em seu texto Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant, Ricardo Terra (2004, p. 61), 

citando Lebrun em La patience du concept. Essai sur le discours hégelien, afirma que a interpretação 

que deve ser feita do termo “negativo” no texto Ensaio para introduzir a noção de grandezas 

negativas em filosofia, de Kant, não deve tomar o termo como uma defesa do “negativo em si”, trata-

se de compreender que Kant está falando sobre: “algo que é negativo apenas em uma relação”, e que a 

chamada “grandeza negativa” é, antes de tudo, a resultante de duas forças positivas. 



18 

respeitado por todos se apresenta como um ideal regulador
10

, como uma tarefa que deve ser 

imposta aos homens segundo a razão, pois apenas através dele a liberdade estará assegurada e, 

consequentemente, a possibilidade da execução do “plano oculto” da natureza, isto é, o 

desenvolvimento das disposições da espécie humana. E, embora uma ideia, como nos ensina a 

Dialética Transcendental, na primeira Crítica, não possa ter correspondência perfeita no 

espaço e no tempo, ela possui uma função muito particular: regular a razão em sua busca 

sistemática pela compreensão do mundo fenomênico indicando o “dever ser” no plano 

daquilo que apenas “é”, em um determinado instante no espaço e no tempo. Com efeito, se 

pensarmos a finalidade da comunidade humana apenas como um ideal regulador, isto é, como 

algo que só pode ser vivenciado pela espécie humana e não por um indivíduo, e que deve ser 

pressuposto para se estabelecer uma vida em sociedade que garanta a liberdade dos 

indivíduos, em última instância, a ideia de uma constituição civil de acordo com a razão 

ganha espaço na medida em que passa a servir de fundamento regulador das ações dos 

homens enquanto seres que se influenciam no “mundo fenomênico”.  

Em Teoria e Prática, Kant afirma:  

 

A união de muitos homens em vista de um fim (comum) qualquer (que todos 

têm), encontra-se em todos os contratos de sociedade; mas a união dos 

mesmos homens que em si mesmos é um fim (que cada qual deve ter), por 

conseguinte, a união em toda a relação exterior dos homens em geral, que 

não podem deixar de se enredar em influência recíproca, é um dever 

incondicionado e primordial: uma tal união só pode encontrar-se numa 

sociedade enquanto ela radica num estado civil, isto é, constitui uma 

comunidade (gemein Wesen) (KANT, 1995, p. 73-74). 

   

No estado de natureza, estado ideal que pode ser pensado para fundamentar o 

idealismo político kantiano, o homem encontra-se como livre em um certo sentido: sua 

liberdade é uma liberdade selvagem, que não pressupõe o convívio segundo um regime de 

leis e, por isso, os homens estão constantemente com o estado de guerra no horizonte de suas 

                                                 
10

 Na Doutrina do Direito, Kant (2008, p. 160) afirma: “Por felicidade do Estado entende-se, em lugar 

disso, a condição na qual sua constituição se conforma o mais plenamente aos princípios do direito; é 

por esta condição que a razão, mediante um imperativo categórico, nos obriga a lutar” [grifo nosso]. 

Em sua tese de doutoramento intitulada Autonomia e Obediência: o problema do direito de resistência 

na filosofia moral e política de Immanuel Kant, Cruz (2004, p. 71) afirma, em relação à saída do 

homem do estado de natureza, que: “Deve-se sair do estado natural: exeundum est e statu naturali. E 

não é demais salientar que esse imperativo de saída é concebido por Kant como uma obrigação, não 

como uma opção inteligente para quem busca, com prudência, minorar os males do estado de 

natureza” [grifo nosso]. Percebe-se que tal saída não se mostra como que guiada por um expediente 

utilitarista: “a melhor escolha segundo alguma determinação empírica, etc.”, mas sim, como uma 

exigência racional, como algo que está em conformidade com a razão e exprime um fim último para os 

homens.  
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relações. A partir do contrato originário, os homens, como afirma Kant (2008, p. 158) na 

Doutrina do Direito, abandonam sua liberdade selvagem para se reencontrarem como livres 

no estado civil, estado em que todos os homens encontram-se subordinados ao conjunto de 

leis legitimado pelo soberano, pelos homens enquanto unidos segundo um ideal de 

comunidade: “De acordo com o contrato originário, todos (omnes et singuli) no seio de um 

povo renunciam à sua liberdade externa para reassumi-la imediatamente como membros de 

uma coisa pública, ou seja, de um povo considerado como um Estado (universi)”. Essa união 

(Estado) é de tal sorte que visa garantir a liberdade dos homens perante seus próprios bens e 

perante os demais. E, por qual outra forma essa união poderia ser legitimada senão pelo 

estado de direito?  

O estado de direito, deve ter como principal objetivo assegurar o direito de todos 

como sinônimo de liberdade e igualdade. Em seu livro Kant: metafísica e política, Daniel 

Peres (2004, p. 110-111) afirma que: “os direitos dos homens, os quais devem ser respeitados 

por toda legislação positiva, se põem, justamente, como institucionalização da liberdade, 

como condições para a realização da liberdade”. Desse modo, podemos afirmar que a 

realização da liberdade é representada na efetivação de uma condição jurídica, condição esta 

capaz de garantir por meio da justiça pública os direitos de cada um individualmente
11

. Com 

efeito, para que uma condição jurídica seja possível é necessária a realização de um conjunto 

de leis que possam assegurar a liberdade de todos, esse conjunto Kant chama de direito 

público: “O conjunto das leis que necessitam ser promulgadas, em geral a fim de criar uma 

condição jurídica, é o direito público. O direito público é, portanto, um sistema de leis para 

um povo” (KANT, 2008, p. 154). O conjunto de indivíduos reunidos segundo uma vontade 

comum numa condição jurídica em relação aos próprios indivíduos do conjunto é chamado 

de Estado: “o conjunto dos indivíduos numa condição jurídica, em relação aos seus próprios 

membros, é chamado de Estado (civitas)” (Ibid.). Desse modo, temos o direito público como 

o conjunto de leis que vai garantir a liberdade de todos, e o Estado, como uma relação de todo 

o conjunto dos indivíduos em relação a eles mesmos numa condição jurídica. Portanto, 

podemos concluir que, se o direito é o que institucionaliza a liberdade, então é o estado civil 

que cumpre e está em conformidade com as exigências da razão, uma vez que ele representa 

a efetivação da “causa final” racional: o estado de direito estabelecido.  

                                                 
11 Na Doutrina do Direito, Kant (2008, p. 150) afirma: “Uma condição jurídica é aquela relação dos 

seres humanos entre si que encerra as condições nas quais, exclusivamente, todos são capazes de fruir 

seus direitos. E a condição formal sob a qual isso é possível, conforme a idéia de uma vontade que 

legisla para todos, é chamada de justiça pública”.  
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Porém, o que acontece ou pode ser feito quando a “realidade política” se apresenta 

como um estado de coisas problemático no qual a liberdade da grande maioria não se encontra 

garantida, como haveria de ser segundo um estado de coisas ideal fruto da ideia de contrato 

originário? Seria uma revolução aceitável? É possível ser a favor da revolução e negar o 

direito de resistência? Por que o direito de resistência não está em conformidade com a razão 

para Kant? São essas perguntas que tentaremos responder nos capítulos seguintes, à luz do 

idealismo político kantiano e de sua postura singular acerca da Revolução Francesa, de modo 

que mostraremos como tanto na realidade política quanto no campo teórico a distinção entre o 

“plano” formal da idealidade e o “plano” da filosofia da história comporá a problemática 

acerca das revoluções no texto kantiano e nos fornecerá o expediente para tal questão sobre a 

postura, aparentemente contraditória, em relação à Revolução Francesa, que Kant sustentou.   
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CAPÍTULO II – A Revolução Francesa: resistência e entusiasmo 

 

  

 No capítulo anterior, vimos como a ideia de “contrato originário” é utilizada por Kant 

para se pensar a união ideal entre os homens, naquilo que seria a passagem do estado de 

natureza para a vida em sociedade, para o estabelecimento de um estado civil, no qual a 

liberdade e a igualdade de todos estariam garantidas pelas instituições jurídicas e pela 

elaboração das leis por conta do soberano, isto é, do povo enquanto união e representação de 

uma força única legisladora. Além disso, vimos como o direito racional, o direito fundado na 

razão, serve como uma espécie de ideia reguladora para a construção do direito positivo, 

direito este presente no estado civil, o único estado capaz de assegurar a liberdade e a 

igualdade de todos. No presente capítulo, utilizaremos esses pontos abordados anteriormente 

como elementos propedêuticos para se pensar a problemática questão acerca das afirmações 

aparentemente contraditórias acerca da Revolução Francesa, que Kant sustentou durante toda 

a sua vida.  

Em seu texto intitulado A Revolução Francesa, Hobsbawm (1996, p. 9) afirma que: 

“Se a economia do mundo do século XIX foi constituída principalmente sob a influência da 

Revolução Industrial britânica, sua política e ideologia foram constituídas fundamentalmente 

pela Revolução Francesa”. No caso de Kant, em particular, podemos dizer que ela também 

serviu para salientar certas nuances do idealismo kantiano, trazendo uma oportunidade para 

Kant avaliar e desenvolver traços do seu pensamento que não estavam tão presentes em sua 

filosofia anteriormente a 1789, com exceção, é claro, de Idéia de uma história universal de 

um ponto de vista cosmopolita, de 1784, que já traz em seu texto elementos do que poderia 

ser chamado de pensamento político kantiano, pelo menos enquanto textos publicados até 

então.  

 O século XVIII foi o palco de inúmeros processos revolucionários e de agitações 

políticas. Em 1789, na França, com a convocação dos Estados Gerais e a queda da Bastilha, a 

França deu início a um processo de rompimento das estruturas comuns ao Ancien Régime, 

estruturas estas já em crise com a ascensão da burguesia e o desenvolvimento do comércio
12

. 

A França, vindo de um rigoroso inverno e com um aumento significativo no número da sua 

população alcançou um estado crítico no qual a fome, a miséria e a exploração abusiva das 

                                                 
12

 Hobsbawm (1996, p. 13), afirma que: “o conflito entre a estrutura oficial com os interesses 

estabelecidos pelo Antigo Regime e as novas forças sociais ascendentes era mais agudo na França do 

que em outras partes do mundo”.  
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taxas feudais e dos dízimos intensificaram esse estado de emergência, o qual culminou com o 

processo revolucionário.
13

  

Com efeito, em pouco tempo, por toda Europa, as notícias da Revolução foram 

alcançando os locais mais remotos do antigo continente, e, como haveria de ser, tais notícias 

alcançaram a intelectualidade alemã e seus representantes. O território alemão também não 

vivia uma boa situação econômica, mas sua estrutura de pensamento religiosa, baseada nas 

ideias de Lutero mantinha os alemães em um estado um tanto delicado: os intelectuais 

alemães estavam de um lado cientes das limitações do sistema feudal e de sua estrutura, mas, 

ao mesmo tempo, impossibilitados, pela crença fundamentada no luteranismo, do Estado 

como “intocável”, como o pai soberano que deve ser respeitado, protegido e temido, de 

estabelecer um ambiente revolucionário
14

. Desse modo, a intelectualidade alemã, ao mesmo 

tempo em que se entusiasmava com o processo revolucionário se posicionava com reservas 

ao ver os revolucionários se utilizando de crimes e violência para conduzir o processo na 

França.  

Por sua vez, Kant parece ter se posicionado de forma muito particular, segundo 

Ricardo Terra (2003, p. 103): “Kant se destaca dos outros pensadores de sua época na medida 

em que, sem deixar de fazer a crítica aos crimes da Revolução, continua seu defensor até o 

fim da vida”. Aqui, o que nos interessa é compreender, em particular, como essa defesa se 

articula diante de afirmações aparentemente contraditórias, em outras palavras, como cada 

uma dessas afirmações participam de “planos” distintos, isto é: formalidade ou idealidade e 

filosofia da história, e como elas podem conviver em um único pensamento sem se 

mostrarem contraditórias.  

                                                 
13

 Sobre a situação na economia francesa Hobsbawm (1996, p. 17) afirma: “a grande maioria não tinha 

terras ou possuía uma quantidade insuficiente, deficiência esta aumentada pelo atraso técnico 

dominante; e a fome geral de terra foi intensificada pelo aumento da população. Os tributos feudais, os 

dízimos e as taxas tomavam uma proporção grande e cada vez maior da renda do camponês, e a 

inflação reduzia o valor do resto”.  
14

 Ricardo Terra (2003, p. 101-102), citando o texto de J. Droz, L’Allemagne et La Révolution 

Française, afirma que: “o pensamento alemão fazia sua a teoria de Lutero, que, justificando o Estado 

pelo pecado, ordena a obediência incondicional ao Estado patriarcal e absoluto”. Com efeito, 

Goldmann (1979, p. 65-66) e sua abordagem materialista histórica, em seu ensaio intitulado 

Materialismo Dialético e História da Filosofia, afirma que a desproporção entre idealidade e realidade 

na sociedade alemã, entre teoria e prática, é um reflexo do modo como a sociedade alemã estava 

economicamente limitada, e que isso teria sido um fator determinante para “atestar” a incapacidade 

dos alemães de realizarem uma mudança drástica no cenário político e econômico guiada pelos ideais 

do esclarecimento: “razão e liberdade”. Nas palavras de Marx (1984, p. 115), em A ideologia alemã: 

“As fracassadas tentativas de impor outras formas nascidas de reminiscências da antiga Roma (Carlos 

Magno, por exemplo), mostram até que ponto a forma feudal estava condicionada pelas forças 

produtivas”. 
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No presente capítulo, trataremos inicialmente da questão do direito de resistência à luz 

do idealismo político kantiano como ponto contrário à Revolução e analisaremos, 

principalmente, a experiência do entusiasmo causado pela Revolução como ponto favorável 

ao processo. Em seguida, tentaremos mostrar como essa postura singular, para ser entendida 

com mais clareza, depende de uma compreensão do pensamento kantiano que leva em conta 

aquilo que faz parte do “plano” da idealidade (direito racional) e aquilo que faz parte do 

plano da filosofia da história, o que julgamos ser o expediente para a questão das afirmações 

aparentemente contraditórias. Tal expediente não pretende sustentar nenhum traço de 

originalidade no presente trabalho, visto que ele se insere no conjunto de alternativas de 

leitura elaboradas por renomados estudiosos do texto kantiano. Aqui, apesar de utilizarmos 

este expediente, nosso olhar está muito mais voltado à análise de cada passagem, em textos 

distintos, nos quais Kant discute o direito de resistência e defende, em certa medida, a 

Revolução.  

Em três textos, Kant se ocupa da questão do direito de resistência, e, como afirma 

Ricardo Terra (2003, p. 114), em nenhum desses textos é dado ao povo tal direito. Os textos 

são: Sobre a expressão corrente isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática, o 

chamado Teoria e Prática de 1793, À paz perpétua de 1795 e a Doutrina do Direito de 1797, 

textos estes que nos servirão de suporte para estudar a questão pretendida.  

Muito já foi escrito e dito acerca da postura de Kant, tanto em relação aos seus 

escritos, quanto em relação aos seus “juízos privados”, sobre a Revolução Francesa. Desse 

modo, o número de teses e argumentos apontando um Kant revolucionário e, também, um 

Kant conservador vão, cronologicamente, desde seus primeiros biógrafos, passando pelas 

duras críticas Nietzscheanas e suas controversas afirmações acerca do “imperativo 

categórico”, até as teses mais singulares na contemporaneidade sobre as infinitas 

possibilidades de se interpretar a postura, no mínimo intrigante, de Kant, diante do maior 

evento político e social do século XVIII. Infelizmente, não poderemos percorrer todas as 

linhas de pensamento e os distintos modos de classificar a postura de Kant, mas, poderemos 

reconhecer de forma sucinta as principais correntes que procuram compreender o problema 

do direito de resistência, como sugere Cruz (2004, p. 2-5) em sua tese de doutoramento 

Autonomia e Obediência: o problema do direito de resistência na filosofia moral e política 

de Immanuel Kant, e anunciar aquela que, de algum modo, mais se aproxima da tese central 

do presente trabalho. Segundo Cruz (Ibid.), as linhas de interpretação podem ser divididas da 

seguinte forma:  
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a) A dos que dão ênfase a uma “tensão” não resolvida, seja entre moral e 

filosofia da história, seja entre moral e filosofia política, assinalando a 

existência de problemas que não se resolvem de forma inteiramente 

satisfatória no marco kantiano. [...] b) A segunda grande linha de 

interpretação seria a dos que consideram que, apesar de possíveis 

discrepâncias, a refutação do direito de resistência decorre, sem maiores 

problemas, das premissas fundamentais do pensamento de Kant e, de uma 

forma ou de outra, termina por encaixar-se bem em sua orientação geral. [...] 

c) Por fim, a terceira direção de leitura seria a dos que julgam que, embora 

haja contradição ou tensão, estas bem ou mal se resolveriam por meio de 

alguma válvula de escape, seja a da „filosofia da história‟, seja a de uma 

moldura mais ampla que permita dar sentido àquilo que, à primeira vista, 

parece paradoxal.    

 

Em nosso trabalho, optaremos por uma perspectiva que acreditamos ser mais próxima 

da abordagem da terceira linha de interpretação supracitada, uma vez que acreditamos que as 

afirmações contra o direito de resistência podem conviver com o entusiasmo se observarmos 

que ambas as afirmações participam de “planos” distintos, como afirmado anteriormente: um 

plano da idealidade (direito racional) e outro da filosofia da história.  

Com efeito, é importante mencionar que o modo como coletamos as afirmações e 

argumentações de Kant acerca do direito de resistência serão apresentadas segundo, não 

apenas uma possível “ordem das razões”, mas principalmente, segundo o aparecimento de 

tais afirmações em uma espécie de ordem cronológica de apresentação que acompanha, nas 

diferentes obras, a abordagem do tema. Focaremos, também, exclusivamente, nos textos 

kantianos e antes de anunciar ou se utilizar de qualquer abordagem interpretativa acerca do 

direito de resistência, acreditamos ser mais prudente, para o objetivo do trabalho, apenas 

elencar e comentar as passagens, focando, somente, no argumento kantiano.  

A questão do direito de resistência foi trabalhada por diversos comentadores, desde 

aqueles, como sugere Pinzani (2005, p. 37), que afirmam ser a negação do direito de 

resistência uma espécie de “resto hobbesiano” ou de uma suposta concessão ao despotismo 

de Frederico II, até aqueles, como Domenico Losurdo (1993), que enxergam a negação do 

direito de resistência como uma resposta aos “contra-revolucionários e não à Revolução 

propriamente dita. Aqui analisaremos cada uma das afirmações de Kant tentando interpretá-

las a luz do seu idealismo político, apresentado no capítulo anterior, defendendo a tese de que 

as afirmações aparentemente contraditórias podem conviver no sistema kantiano sem 

representarem uma contradição.  

Começaremos por Teoria e Prática, texto que se caracteriza por ser uma resposta de 

Kant às acusações conservadoras de que os princípios da Revolução Francesa não poderiam 
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ser colocados em prática. Em Teoria e Prática, Kant (1995, p. 76) afirma, a respeito da 

igualdade no estado civil, que:  

 

Cada membro da comunidade possui um direito de coação sobre todos os 

outros, excetuando apenas o chefe de Estado (porque ele não é membro 

desse corpo, mas o seu criador ou conservador), o qual é o único que 

tem o poder de constranger, sem ele próprio estar sujeito a uma lei 

coercitiva [grifo nosso].  

 

Aqui alguns pontos devem ser levados em consideração: primeiramente, o “soberano como 

criador ou conservador” não se apresenta como sinônimo de um monarca necessariamente, 

Kant pensa, neste ponto, em consonância com Rousseau. O soberano é o povo reunido sob 

uma vontade comum: “a vontade geral” de forma a constituir a sociedade civil e pode ser de 

três tipos, segundo Kant (2008, p. 27-28), como afirma em À paz perpétua: autocracia, 

aristocracia e democracia. Dessa forma, a soberania não deve ser confundida, por exemplo, 

com uma forma de governo, que é o modo pelo qual o Estado faz uso de sua plenitude, que 

pode ser de dois tipos: republicano ou despótico.  

Na passagem anteriormente apresentada, esta mostra a negação do direito de 

resistência, uma vez que Kant atribui aos súditos apenas o direito de se coagir mutuamente e 

ao soberano o poder de “constranger, sem ser constrangido”. Ou seja, todos os súditos têm o 

poder de coagir uns aos outros, sem que a liberdade de cada um esteja comprometida, mas o 

soberano não pode ser constrangido, pois representa o ato da vontade geral unida no 

momento do estabelecimento do estado civil. Mais adiante, Kant (1995, p. 76) afirma:  

 

todo o que num Estado se encontra sob leis é súdito, por conseguinte, sujeito 

ao direito de constrangimento, como todos os outros membros do corpo 

comum; a única exceção (pessoa física ou moral) é o chefe do Estado, 

pelo qual se pode exercer toda a coação de direito. [grifo nosso].  

 

Poder coagir, então, o soberano
15

, seria, segundo Kant, um contrassenso, uma vez que seria 

um ato da vontade de todos contrário ao acordo dessa mesma “vontade de todos” no 

estabelecimento do estado civil, mais do que isso, se fosse permitido coagir o soberano, seria 

necessária uma instância superior para julgar as ações, o que, segundo Kant (Ibid., p. 76), 

                                                 
15

 Ricardo Terra (2003, p. 114) assinala que se fosse possível coagir o soberano, como chefe de 

Estado, tal ato levaria à destruição do estado civil e teríamos, assim, um retorno ao estado de natureza 

o que estaria em contradição com o próprio estabelecimento do estado civil no momento do contrato 

originário: “O soberano/chefe do Estado, como criador ou conservador do Estado, está fora de 

qualquer coerção. Logo, sua destruição numa revolta seria a destruição do próprio estado civil e a 

volta ao estado de natureza”.  
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levaria ao infinito a série de subordinação: “se ele também [o Chefe de Estado] pudesse ser 

constrangido, não seria o chefe do Estado e a série ascendente da subordinação iria até ao 

infinito.” [grifo nosso].  

Mais adiante, em Teoria e Prática, mais especificamente, no Corolário da segunda 

parte do texto Contra Hobbes, a respeito de um suposto estado de infelicidade dos súditos em 

relação à legislação, Kant (Ibid., p. 84) também reforça a negação do direito de resistência e 

fundamenta em seguida, vejamos:    

 

Se, pois, um povo sujeito a uma determinada legislação agora efetiva viesse 

ajuizar que a sua felicidade iria muito provavelmente ficar comprometida, 

que é que deveria fazer por si? Não deve ele resistir? A resposta só pode 

ser esta: nada pode fazer por si a não ser obedecer. Pois aqui não se trata 

da felicidade que o súdito pode esperar de uma instituição ou de um governo 

da comunidade, mas acima de tudo apenas do direito, que por este meio se 

deve garantir a cada qual [grifo nosso].  

 

Como vimos na nota de rodapé de número 6 (seis), no capítulo primeiro do presente trabalho, 

a felicidade não pode servir de base para a fundamentação da legislação. Ela é por demais 

subjetiva e deve ser buscada individualmente sem que a liberdade de outrem seja 

comprometida.  

A questão para Kant é de direito, o estado deve garantir a liberdade e a igualdade dos 

seus súditos, e não a felicidade, pelos motivos anteriormente expostos:  

 

a salvação pública que antes de mais importa ter em conta, é justamente a 

constituição legal que garante a cada um a sua liberdade mediante leis; pelo 

que fica ao arbítrio de cada um buscar a sua felicidade no caminho que lhe 

parecer melhor (Ibid., p. 84).  

 

Portanto, uma vez que o legislador estabelece uma lei, segundo, obviamente, a vontade geral, 

os súditos estão obrigados a se submeterem
16

 a ela, já que o contrário, a não-subordinação 

                                                 
16

 Com efeito, poderia ser o caso de alguém alegar que não faz sentido se submeter a uma lei, como a 

que nega o direito de resistência, uma vez que a constituição jurídica atual representa apenas o direito 

positivo, o direito instituído historicamente, e não está em completa consonância com o direito 

racional. O fato é que, como afirma Ricardo Terra (2004b, p. 30): “O direito de resistência tampouco 

pode se fundar no confronto do direito natural com o positivo”.  Não pode se fundar neste confronto, 

pois como afirma Kant (2008b, p. 62) em À paz perpétua: “uma constituição jurídica, ainda que 

somente em pequeno grau conforme ao direito, é melhor do que nenhuma, destino último que uma 

reforma precipitada encontraria”. Para o que Ricardo Terra (Ibid. p. 32) acrescenta: “Para Kant, é 

obrigatório seguir as leis positivas. O direito racional forneceria o padrão para as reformas possíveis, 

mas a partir dele não se pode colocar em questão as leis estabelecidas. Nesse contexto convém 

lembrar que o contrato originário é uma idéia e a formação empírica do Estado se dá através da 

força”. É justamente por ser uma ideia que o contrato originário só pode servir como um ideal 
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representaria um contrassenso, segundo a ideia de contrato originário. Além disso, segundo 

Kant, se uma lei possui caráter legal e irrepreensível esta confere ao chefe de Estado o poder 

de impedir qualquer manifestação contrária a esta mesma lei.  

Mais do que isso, para Kant (Ibid., p. 85):  

 

não existe nenhuma comunidade que tenha uma existência de direito sem 

um tal poder, que suprime toda a resistência interna, pois esta teria lugar 

segundo uma máxima que, uma vez universalizada, aniquilaria toda a 

constituição civil e o estado em que unicamente os homens podem estar na 

posse dos direitos em geral.  

 

Uma máxima possível de ser universalizada contrária a uma constituição civil pode ser 

qualquer máxima que, por exemplo, represente a negação de um direito previamente 

estabelecido pela vontade geral. Aceitar, então, o direito de resistência, para Kant (Ibid., p. 

88), levaria toda e qualquer constituição civil a um estado de insegurança: “ela [a injustiça] 

(tomada como máxima) torna insegura toda a constituição jurídica e introduz o estado de 

uma plena ausência de leis (status naturalis), onde todo o direito cessa” [grifo nosso]. Dessa 

forma, a manifestação pública da defesa de uma máxima que coloque a constituição civil em 

risco representa para Kant (Ibid., p. 85-86) o maior crime que pode ser cometido no interior 

de um estado:  

 

toda a oposição ao poder legislativo supremo, toda a sedição para 

transformar em violência o descontentamento dos súditos, toda a revolta 

que desemboca na rebelião, é num corpo comum o crime mais grave e 

mais punível, porque arruína o seu próprio fundamento. [grifo nosso].   

 

Por fim, ainda em Teoria e Prática, Kant (Ibid, p. 89) afirma categoricamente sua 

postura contrária ao direito de resistência:  

 

nenhuma coação se deve exercer por parte do povo contra o soberano, 

porque então o próprio povo seria o soberano supremo; por conseguinte, o 

povo não dispõe de nenhum direito de constrangimento (de resistência 

em palavras ou em atos) a respeito do chefe de Estado. [grifo nosso].  

 

Vimos então que, em Teoria e Prática, Kant fundamenta a negação do direito de 

resistência na ideia de contrato originário e no pensamento de que uma máxima que pudesse 

                                                                                                                                                         
regulador, e, uma vez que o surgimento do Estado se dá pela força, pela violência, é natural esperar 

que sua constituição positiva possua limitações, mas não é racional, segundo Kant, pretender destruí-

lo, o que seria por demais precipitado. 
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ser universalizada e que fosse contrária à constituição civil instituída seria uma contradição, 

uma vez que negaria a ideia de que todas as leis, como afirma Kant (Ibid, p. 90): “se devem 

pensar como emanadas de uma vontade pública”.  

 O segundo texto kantiano em que a questão do direito de resistência se apresenta é À 

paz perpétua, texto conhecido pela sua ironia, defesa republicana e dos meios para se chegar 

à “paz eterna” entre os estados, apresentados por Kant. Nele, Kant invoca o “princípio de 

publicidade” para negar o direito de resistência dos súditos, princípio este reputado como 

transcendental
17

, ou seja, inteiramente fundado na razão a priori e já ensaiado, em certa 

medida, como vimos em Teoria e Prática.  

No Segundo suplemento – Artigo secreto para a paz perpétua, Kant (2008b, p. 54) 

inicia afirmando que: “Um artigo secreto nas negociações do direito público é objetivamente 

considerado, segundo seu conteúdo, uma contradição”. Ora, imaginemos que um artigo 

secreto fosse possível no estabelecimento da legislação do direito público, e, imaginemos 

também, que nesse artigo conste uma lei que agrida o princípio de igualdade entre os súditos, 

em qualquer momento, alguém conhecedor de tal artigo poderia lançar mão desta “lei 

conforme o direito público” e se utilizaria para impor sua vontade individual de forma injusta 

sobre todos. Além disso, poderíamos imaginar que se o direito de resistência composse esse 

“artigo secreto”, dessa forma, assim como mostrado em Teoria e Prática, seria um 

contrassenso uma constituição civil que comportasse em seu fundamento um “artigo secreto” 

capaz de negar a si mesma. 

 No Apêndice, em À paz perpétua, capítulo II: Da harmonia da política com a moral 

segundo o conceito transcendental do direito público, Kant, mais uma vez, invoca a fórmula 

da publicidade. Segundo o filósofo a possibilidade da fórmula da publicidade “está contida 

em toda pretensão jurídica, porque sem ela não haveria nenhuma justiça (que só pode ser 

pensada como publicamente divulgável), por conseguinte tampouco haveria direito algum” 

(KANT, 2008b, p. 75). Do que Kant (Ibid., p. 75) conclui: “Toda pretensão jurídica deve 

possuir a capacidade à publicidade”. Ora, se pensarmos que no seio de um processo 
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 Em sua Crítica da Razão Pura, Kant (2001, p. 53), mais especificamente em B25, afirma acerca do 

conceito de transcendental: “Chamo transcendental a todo o conhecimento que em geral se ocupa 

menos dos objectos, que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este deve ser possível a 

priori”. Ser possível a priori significa que o conceito pode ser pensado idealmente sem que aja 

contradição, no caso do princípio de publicidade, tal princípio é reputado como transcendental, pois, 

como veremos, remete à publicidade como condição de possibilidade da máxima, isto é, condição de 

legitimidade-legalidade. Segundo tal princípio, uma máxima só pode ser válida racionalmente se esta 

puder se tornar pública. e representa o modo pelo qual os homens, enquanto seres políticos, devem 

manifestar sua vontade representada nas máximas de seu pensamento.  
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revolucionário as ideias contidas na mente dos súditos insatisfeitos possuem pretensão à 

justiça e, mais ainda, que a publicidade destas mesmas idéias colocaria um fim em todo e 

qualquer gérmen de um possível levante contra o chefe de Estado, a ideia mesma de 

revolução ou a ideia mesma de direito de resistência seriam, por definição, negadas, basta-nos 

observar o princípio ou a fórmula transcendental de publicidade.  

Mais adiante, em À paz perpétua, Kant (Ibid., p. 77) se posiciona categoricamente a 

respeito do direito de resistência:  

 

„é a rebelião um meio legítimo para um povo derrubar o poder opressor de 

um dito tirano (non titulo, sed exercitio talia)?‟ Os direitos do povo são 

violados, e a ele (ao tirano) não acontece nenhuma injustiça pelo 

destronamento – não há dúvida sobre isso. Contudo, não menos injusto é, 

no mais alto grau procurar pelos súditos o direito desse modo e menos 

ainda podem clamar por injustiça se forem reprimidos neste conflito e 

por isso tiverem de em seguida sofrer as mais duras penas [grifo nosso].     

 

Esta passagem mostra que a convicção de Kant acerca da negação do direito de resistência 

leva-o a legitimar, até mesmo, a repressão capaz de causar sofrimento e “as mais duras 

penas” nos súditos, caso estes se levantem contra o chefe de Estado.  

A resposta para a negação do direito de resistência, como estamos tentando mostrar no 

presente trabalho, se encontra na ideia de contrato originário, e é a esta ideia que Kant (Ibid, 

p. 77-78) remonta para refletir sobre o direito de resistência. Aqui vale a pena reproduzir o 

texto integralmente. Vejamos:  

 

[...] questiona-se se o próprio povo, antes do estabelecimento do contrato 

civil, sobre se ele se atreveria a tornar publicamente conhecida a máxima do 

propósito de uma eventual insurreição. Percebe-se facilmente que, se se quer 

fazer como condição da instituição de uma constituição de Estado exercer a 

força contra o chefe em certos casos determinados, então o povo teria de 

arrogar-se uma potência legítima sobre aquele. Então, porém, não seria 

aquele o chefe, ou, se ambos fossem postos como condição do 

estabelecimento do Estado, não seria possível então nenhum, o que, 

contudo, era a intenção do povo. O injusto da rebelião evidencia-se 

portanto em que a máxima da revolta pela qual se se declarasse 

publicamente a favor disso tornaria impossível sua própria intenção. 
Ter-se-ia portanto necessariamente de ocultá-la [grifo nosso].   

 

A partir do anteriormente exposto acerca do direito de resistência em À paz perpétua, 

podemos notar que o princípio de publicidade é aquele que decidirá sobre a questão da 

legitimidade de uma possível insurreição ou de uma ideia que, por ventura, poderia levar a 

um tal estado de coisas. O princípio de publicidade, com efeito, se apresenta como 
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manifestação do imperativo categórico, como uma de suas formulações. Se relembrarmos 

que, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant (1988, p. 59) nos apresenta uma 

das formulações do imperativo categórico que é: “O imperativo categórico é portanto só um 

único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer 

que ela se torne lei universal”, e que o princípio de publicidade exige que todas as máximas 

devam ser expostas publicamente, isto é, colocadas em público como um “teste de 

universalização”, então podemos dizer que o princípio de publicidade é uma manifestação do 

imperativo categórico, pois, se caso fosse uma máxima universalizável, essa seria sustentada 

por si mesma como coerente com a razão de um modo geral, porém, caso não se apresentasse 

como universalizável decorreria, no caso da máxima dos “revoltosos” – o direito de resistir – 

por exemplo, a anulação pública dessa máxima diante da coerção do chefe de Estado sobre 

aqueles que estivessem sustentando-a
18

. Curiosamente, o “teste de universalização” revela 

uma ponte entre a filosofia do direito de Kant e sua filosofia moral. De modo sucinto, o que 

podemos afirmar é que, o “teste de universalização” apresenta uma outra perspectiva sobre o 

problema do direito de resistência. Ele não é mais analisado apenas no âmbito lógico, 

pensado através do princípio de não-contradição, por exemplo. Com o “teste de 

universalização”, o direito de resistência é analisado agora no âmbito moral, enquanto uma 

possibilidade de uma ação moral segundo um princípio subjetivo, isto é, uma máxima: a 

máxima que “impulsiona” a defesa do direito de resistência.  

Resta-nos agora analisar, na Doutrina do Direito na Metafísica dos Costumes de Kant, 

as afirmações que estão em consonância com o anteriormente exposto em Teoria e Prática e 

em Á paz perpétua, a fim de concluirmos essa etapa do trabalho. 

Kant (Ibid., p. 155) pensa o Estado como portador de três poderes distintos, 

independentes e representados por três figuras distintas também: o primeiro poder, o poder 

soberano, é representado pela figura do legislador; o segundo poder, o poder executivo, é 

representado pela figura do governante e, por fim, o terceiro poder, o poder judiciário, é 

representado pela figura do juiz. Essa tríplice divisão representa a estrutura dos três poderes, 

as suas competências em um Estado e estão acima de qualquer vontade ou censura privados, 

e mais do que isso, esses três poderes conferem autonomia ao Estado e é pelo meio daqueles 

que este consegue preservar a si mesmo de acordo com as leis da liberdade, como acredita 

Kant. 

                                                 
18

 Segundo Cruz (2004, p. 95): “Encontramos, no argumento contra o direito de resistência, as feições 

típicas do imperativo categórico: universalização, seguida de contradição, da qual decorre a proibição 

do ato cuja máxima se revela, assim, insustentável como princípio universal”.  
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Kant afirma que:  

 

a vontade do legislador (legislatoris) relativamente ao que é externamente 

meu ou teu é à prova de censura (irrepreensível); que o poder executivo do 

chefe supremo (summi rectoris) é irresistível e que a sentença do sumo 

juiz (supremi iudicis) é irreversível (inapelável) [grifo nosso], (Ibid., p. 

158).   

 

Aqui notamos que, pela primeira vez na Doutrina do Direito, Kant afirma que o poder 

executivo do chefe de Estado ou chefe supremo é irresistível, do que podemos concluir que é 

a primeira “manifestação” da negação do direito de resistência na obra. Mais adiante, Kant  

(Ibid., p. 159) afirma: “a punição é um ato do poder executivo, o qual detém a suprema 

faculdade de exercer coerção em conformidade com a lei, e seria contraditório estar ele 

sujeito à coerção” [grifo nosso]. Ora, o chefe de Estado, a representação máxima do poder 

executivo, é aquele que previamente recebeu a incumbência de salvaguardar a ordem pública 

a partir da observância das leis e deve estar livre de ser coagido por parte dos súditos, pois, se 

fosse possível coagir o chefe de Estado, este estaria constantemente vulnerável e qualquer 

vontade privada poderia impedi-lo de executar sua tarefa primordial que é administrar os 

interesses públicos e o cumprimento fiel das ordenações legais. E, ainda que o chefe de 

Estado, o governante, se exceda em suas atribuições, Kant (Ibid., p. 162) acredita que, mesmo 

assim, só resta para os súditos se oporem mediante queixas, mas não por meio de resistência. 

Vejamos:  

 

mesmo que o órgão do soberano, o governante, proceder contra a lei, por 

exemplo, se opor-se à lei da igualdade na distribuição do ônus do Estado em 

matéria de tributos, recrutamento, etc., os súditos poderão, realmente, fazer 

oposição a essa injustiça mediante queixas (gravamina), mas não por meio 

de resistência [grifo nosso].     

 

Kant (Ibid.) vai mais longe afirmando que mesmo a constituição não pode conter 

nenhum artigo que possibilite a existência de algum poder capaz de resistir ao poder do 

governante: “mesmo a constituição não pode conter nenhum artigo que possibilitasse a 

existência de algum poder no Estado para resistir ao comandante supremo”. Pois, se, como 

analisado anteriormente, numa constituição um tal direito tivesse garantido se mostraria como 

um contrassenso, uma vez que a constituição carregaria em si mesma uma cláusula capaz de 

negar a si mesma.  

O poder do chefe de Estado é emanado da vontade do povo unida no momento do 

estabelecimento do contrato originário. O povo outorga ao governante o poder de administrar 
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os bens públicos e colocar as leis elaboradas pelo poder legislativo em atividade. Desse 

modo, assim como seria contraditório os súditos se levantarem contra uma lei elaborada pelos 

legisladores, também é, segundo Kant, contraditório que estes mesmos súditos se ergam 

contra o exercício do poder daquele que fora nomeado por eles para exercer tal cargo: 

“Inexiste, por conseguinte, direito de sedição (seditio), e menos ainda de rebelião 

(rebellio)” [grifo nosso], (Ibid., p. 163). Ora, para que o direito de resistência fosse possível, 

como afirmamos a pouco, deveria constar na constituição uma lei pública que o autorizasse. 

         Kant interpreta o problema da contradição em uma constituição possuir uma lei que 

garanta o direito de resistência a partir da seguinte ideia: se pensarmos que de um lado temos 

os súditos e do outro o soberano em uma disputa por direitos, duas entidades concebidas 

como pessoas morais, como portadoras de direito, Kant nos incita a perguntar: “a quem cabe 

ser o juiz dessa disputa”? (Ibid.). A resposta é: ninguém poderia julgar uma tal ação, uma vez 

que nos estenderíamos ao infinito buscando uma pessoa capaz de decidir a querela 

judicialmente. Mas Kant tem uma resposta, e conclui afirmando que, nesse caso: “o povo 

quer ser o juiz em seu próprio processo”. O que revelaria uma pretensão mal fundada 

racionalmente, uma vez que cabe ao judiciário, que possui poder independente, julgar as 

querelas públicas e não ao povo. 

 Antes de concluirmos nossa investigação acerca do direito de resistência na Doutrina 

do Direito de Kant, uma aparente digressão surge como acréscimo para a compreensão da 

questão estudada no presente capítulo. Aparente digressão, pois se trata de expormos a 

posição de Kant diante do assassinato de Luís XVI e o modo como Kant analisa tal ato a 

partir da sua Doutrina do Direito e do seu idealismo político, o que continua inteiramente 

vinculado ao nosso propósito.  

 Em relação ao assassinato de Luís XVI, Kant chama atenção para a “dupla face” do 

fenômeno da execução de um chefe de Estado: a execução enquanto assassinato e a execução 

formal. A execução enquanto assassinato pode, até mesmo, ser justificada, se pensarmos, 

como Kant afirma, que o povo pode cometer o assassinato do monarca, por exemplo, com 

medo de que este pudesse lhe castigar posteriormente à insurgência. Porém, a outra “face” do 

fenômeno é o que nos interessa. Para Kant, a “execução formal” lança na alma daqueles que 

possuem a ideia de direito sedimentada o “horror”. Horror não enquanto sentimento estético 

(um efeito da imaginação), mas sim um sentimento moral. O crime, o assassinato do 

monarca, é de uma crueldade tal que, segundo Kant, se iguala a um pecado eternamente 

imperdoável. Aqui vale a pena reproduzirmos o texto por completo:  
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É a execução formal de um monarca que infunde horror numa alma imbuída 

da idéia dos direitos dos seres humanos, um horror que se experimenta 

reiteradamente tão logo e tão freqüentemente se pensa em cenas como o 

destino de Carlos I ou de Luís XVI. [...] É considerado um crime que dura 

para sempre e jamais pode ser expiado (Ibid. p. 163-164). 

 

Kant não abre mão da crítica ao regicídio cometido pelos franceses, e permanece 

seguro em sua postura de negação do direito de resistência. O regicídio na França é um caso 

limite com o qual o idealismo kantiano se depara. E, mantendo-se fiel ao seu idealismo 

político, Kant reitera sua negação ao assassinato de Luis XVI, mostrando como tal fenômeno 

simboliza na sociedade civil um crime hediondo para o direito e para o povo, se pensado 

como uma reunião de pessoas organizada em uma condição jurídica. Para Kant, um tal crime 

representa uma espécie de suicídio, é como se o próprio Estado cometesse suicídio: “a 

execução de um monarca parece ser um crime do qual o povo não pode ser absolvido, pois é 

como se o Estado cometesse suicídio” (Ibid., p. 165). Este “suicídio” levaria 

consequentemente os homens de volta para o estado de natureza ou para um estado de 

conflito, pois teriam decretado o fim do estado civil com a destruição do “pacto originário” 

simbolizado na figura do chefe de Estado. Para Kant, os súditos não possuem nenhum direito 

a uma resistência ativa, nem muito menos de executar o chefe de Estado, mesmo que com o 

motivo de promover uma mudança na constituição.  

Kant não acredita que a falha de um monarca seja motivo para o seu assassinato, pois 

suas falhas, a falha de um governo, é também a falha de todos os súditos, como bem afirma 

Williams (2003, p. 23) em Kant’s critique of Hobbes: “The failure of the human race to 

progress was a failure of everyone. It could not be attributed to the rulers of humankind 

alone.”.  Desse modo, ainda segundo Williams (Ibid, p. 26), quando os franceses cometeram 

o regicídio, estes, na visão de Kant, abandonaram a possibilidade das mudanças através das 

reformas e estabeleceram um perigoso momento na sociedade enquanto organização política: 

“With the execution the French had decisively crossed the borderline between reform and 

revolution. [...] The execution of the King brought French society, in Kant’s view, to the point 

of collapse.”.    

Portanto, uma constituição deficiente só pode ser alterada com parcimônia, aos 

poucos, e de modo algum a mudança deve partir dos súditos diretamente. A mudança, 

segundo Kant, deve partir do próprio chefe de Estado através de reformas graduais.  

 Com efeito, depois dessa aparente digressão, cabe retornarmos para o problema do 

direito de resistência, mais especificamente, nos três textos em que Kant discorre a respeito. 

Vimos, então, que a negação do direito de resistência está inteiramente vinculada à ideia de 
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contrato originário e baseada em alguns elementos de sua teoria jurídica. Dessa forma, ao 

longo dos três textos: Teoria e Prática, À paz perpétua e Doutrina do Direito, Kant 

fundamenta de modo distinto a sua negação do direito de resistência
19

.  

Cabe agora analisarmos a passagem do texto A religião nos limites da simples razão, 

de 1793, que apresenta a experiência da liberdade na Revolução Francesa como necessária ao 

amadurecimento dos homens e a “experiência” do entusiasmo promovido pela Revolução, 

apresentada no texto O conflito das faculdades, de 1798, para que, em seguida, possamos 

compreender como essas posturas aparentemente contraditórias conseguem conviver em um 

sistema filosófico sem que estas possam representar uma inconsistência no pensamento 

kantiano. 

 Afirmamos anteriormente que o repertório de comentadores que se ocuparam da 

questão acerca da postura kantiana, tanto no que diz respeito a sua vida privada, quanto no 

que diz respeito a sua vida pública, acerca da Revolução Francesa, ganhou as mais diversas 

interpretações possíveis. Se, por exemplo, tivéssemos optado pela tese de Domenico 

Losurdo
20

 e sua análise “criptográfica” do texto kantiano, certamente não colocaríamos 

apenas a passagem acerca da liberdade em A religião nos limites da simples razão e a 

experiência do entusiasmo em O conflito das faculdades, causado pela Revolução em seus 

espectadores, como as únicas evidências pró-revolução no texto kantiano, mas sim, teríamos 

empreendido uma leitura que enxergaria, mesmo nas categóricas passagens acerca da 

negação do direito de resistência, um Kant dotado de uma argúcia tal capaz de expor seu 

republicanismo e seu entusiasmo pelos eventos franceses, através de textos cuja 
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 Em sua tese de doutoramento, Cruz (2004, p. 48-53) estabelece uma tipologia esquemática do modo 

como podemos dividir os argumentos de Kant acerca do direito de resistência. Cruz analisa cada um 

dos argumentos em dez quadros. Aqui, apenas veremos como ele reúne esses argumentos em dez 

tópicos distintos. Vejamos: “a) Há uma contradição inerente à idéia de limitação do poder soberano. b) 

O reconhecimento de um direito de resistência produziria, para o Estado que o reconhecesse, uma 

constituição contraditória. c) O reconhecimento de um direito de resistência deixaria sem resposta a 

questão: no conflito entre autoridade pública e insurrectos, quem poderá julgar? d) Irrelevância da 

origem da autoridade para a legitimidade de seu poder – Crítica à tese do pactum subiectionis e à 

concepção do contrato originário como um fato histórico. e) Refutação ou reinterpretação do ius 

necessitas. f) Reconhecer direitos inalienáveis não significa necessariamente aceitar um direito de 

resistência. g) O aprimoramento da ordem jurídico-política (a „constituição') deve-se fazer por meio de 

reformas realizadas pelo próprio soberano, e não pelo povo ou por revolução – Necessidade 

imperativa de evitar um retorno ao estado de natureza. h) Uma constituição imperfeita é melhor do que 

nenhuma constituição, uma vez que representa, ao menos, uma aproximação com relação ao ideal de 

uma constituição conforme ao direito. i) As „boas intenções‟ voltadas para a realização de um bom fim 

(um Estado mais perfeito) não podem justificar a injustiça cometida por revolucionários que derrubam 

a constituição sob a qual vivem. j) O próprio comportamento dos líderes de revoluções nega a 

pretensão de um direito de resistência.”.  
20

 A tese de Losurdo é apresentada em sua obra Autocensura e compromisso no pensamento político 

de Kant. Ver a edição francesa em Referências.  
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“criptografia” denunciaria, de um lado, o compromisso com uma forma de pensar e, de outro, 

prudência em reconhecer os “olhos” da censura
21

 sobre o trabalho do filósofo. Com efeito, 

como também afirmado anteriormente, nossa leitura aqui prioriza o texto kantiano visando 

uma interpretação baseada na análise dos argumentos de Kant. 

 A religião nos limites da simples razão foi o texto que levou Kant a ser orientado a ter 

mais “prudência” em seus trabalhos como intelectual. Aqui, o que nos interessa é analisarmos 

uma passagem que julgamos ser uma posição favorável aos eventos franceses. Vejamos:  

 

Confesso que não consigo adequar-me muito bem a essa expressão que até 

homens sensatos usam: um certo povo (em vias de elaborar sua liberdade 

legal) não é maduro para a liberdade; os servos de um proprietário de terras 

não estão ainda maduros para a liberdade; de igual modo, os homens não 

estão maduros para a liberdade de crer. Numa hipótese desse tipo, a 

liberdade jamais haverá de se realizar, pois não se pode amadurecer para a 

liberdade, se não tivermos sido primeiramente postos em liberdade (é 

necessário ser livre para poder servir-se utilmente de suas forças na 

liberdade). As primeiras tentativas serão sem dúvidas toscas e ligadas 

usualmente a uma condição penosa e mais perigosa do que quando nos 

encontrássemos ainda sob ordens, mas também sob a previdência de outrem 

[grifo nosso] (KANT, 2006, p. 169).  

 

Ora, “um povo em vias de elaborar sua liberdade legal” parece ser uma clara referência ao 

povo francês e a passagem que diz que “é necessário ser livre para poder servir-se utilmente 

de suas forças na liberdade” nos sugere uma interpretação que a toma como posição favorável 

à Revolução.  

A partir de agora é preciso termos prudência. Como assinala Ricardo Terra (2003, p. 

112), não podemos negligenciar o fato de que os juízos sobre a Revolução Francesa foram 

emitidos de pontos de vista distintos. No caso dos juízos acerca do direito de resistência, estes 
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 Em O conflito das faculdades, no prefácio da obra, Kant (1993, p. 10-11) expõe a carta que recebera 

do ministro Wöllner, o qual, falando em nome de Frederico Guilherme II, então atual rei da Prússia, 

acusa Kant de fazer uso indevido de sua filosofia, principalmente no que diz respeito ao tema da 

religião em seu livro A religião nos limites da simples razão, e que, por ordem do rei, Kant deveria 

parar de agir “irresponsavelmente” e que, caso continuasse a tratar de “assuntos sagrados” 

publicamente seria alvo de “medidas desagradáveis”.  Vejamos a carta reproduzida por Kant: “A nossa 

suprema pessoa constatou já longo tempo com grande desgosto que fazeis um mau uso da vossa 

filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do 

cristianismo; que fizeste tal sobretudo no vosso livro A Religião nos Limites da Simples Razão, bem 

como noutros tratados mais pequenos”, mais adiante acrescenta: “utilizeis a vossa consideração e o 

vossos talentos para realizar cada vez mais a nossa intenção soberana; caso contrário, e se 

persistirdes em ser refratário, tereis de esperar infalivelmente medidas desagradáveis. Vosso 

afetuoso Rei. Berlim 1 de Outubro de 1794. Por ordem especial muito graciosa de sua Majestade real: 

Wöllner” [grifo nosso]. É, então, na consciência de Kant acerca da censura sobre seu trabalho que 

Losurdo parece conduzir a sua interpretação, propondo uma leitura que visa “decodificar” no texto 

kantiano suas “reais intenções”.  
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teriam um ponto de vista jurídico, já a citação acima, acerca da liberdade, por exemplo, seria 

emitido de um ponto de vista histórico. Desse modo, a necessidade da liberdade previamente 

ao “estar pronto para ser livre” só poderia ser lida como um fenômeno inserido na história e 

não como uma necessidade fundada na razão capaz de ser deduzida a priori. Nesse ponto, a 

“realidade” parece exigir um ponto de ruptura com a “idealidade”. É como se, como afirma 

Gérard Lebrun em Uma escatologia para a moral, as condições empíricas “desautorizassem” 

a razão por um instante. Para Lebrun, e todos os demais estudiosos do texto kantiano que 

vêem na história e sua teleologia o “caminho conciliador” entre as posição distintas de Kant 

acerca da Revolução, essa “desautorização” está diretamente vinculada a uma espécie de 

“causa maior”: o desenvolvimento (progresso) humano no curso da história. Somente através 

do desenvolvimento da espécie humana poderíamos compreender essa espécie de 

“desautorização” do campo teórico, uma vez que simbolizaria muito mais um aspecto 

particular, de um momento histórico particular, e não uma desautorização que revelasse um 

primado empírico sobre a razão. No final das contas, como afirma Giannoti (2004, p. 117) em 

Kant e o espaço da história universal: “o fim último da natureza (der letzte Zwecke der 

Natur) tem como condição uma finalidade mais alta, um espaço vazio supra-sensível, 

impondo uma forma a toda e qualquer atividade transformadora do homem”. Ou seja, 

segundo essa interpretação “histórico-teleológica” não podemos perder de vista a perspectiva 

teleológica e seu primado teórico frente a um momento em particular, como a Revolução, em 

que os elementos empíricos parecem ser muito mais “entusiasmantes” do que, obviamente, 

racionais, isto é, universais e necessários. Sobre o entusiasmo, nos reteremos em O conflito 

das faculdades, texto em que a questão é discutida por Kant. 

 Em O conflito das faculdades, a questão “Estará o gênero humano em constante 

progresso para o melhor?” dá a tônica da discussão kantiana acerca do conflito entre a 

faculdade inferior – de Filosofia, e a faculdade superior – de Direito, e vai abrir caminho para 

a questão do entusiasmo dos espectadores em relação à Revolução Francesa, que é o que nos 

interessa em particular.  

Kant, ao analisar a questão do progresso da humanidade, coloca a questão da 

necessidade de haver algo na experiência que indique o constante progresso dos homens, 

mais do que isso, esse “algo”, esse acontecimento empírico, precisa apontar de modo 

indeterminado tal progresso como um sinal histórico, pois não deve significar, por exemplo, 

uma sucessão de eventos particulares que exprima uma determinação momentânea, o que 

interessa é encontrar um evento de natureza tal que represente incondicionalmente uma 

espécie de “fio condutor” que aponte para o progresso da humanidade. Por isso que algumas 
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interpretações da postura de Kant acerca da Revolução Francesa apontam a filosofia da 

história kantiana como uma espécie de “válvula de escape” para a aparente série de 

afirmações contraditórias.  

Vejamos como Kant (1993, p. 100) inicia a questão: “Na espécie humana, deve 

ocorrer qualquer experiência que, enquanto evento, indica uma constituição e aptidão suas 

para ser causa do progresso para o melhor (já que tal deve ser o ato de um ser dotado de 

liberdade)” [grifo nosso]. Mais adiante, Kant (Ibid. p. 101) acrescenta: “um acontecimento 

que aponte, de modo indeterminado quanto ao tempo, para a existência de semelhante causa 

e também para o ato da sua causalidade no gênero humano, e que permita inferir a 

progressão para o melhor” [grifo nosso]. Por fim, conclui afirmando que o acontecimento 

tem que ser o indicativo de um sinal histórico:  

 

e poderia, por isso, demonstrar a tendência do gênero humano, olhada no 

seu todo, i.e., não segundo os indivíduos (pois tal proporcionaria uma 

enumeração e uma contagem intermináveis), mas quanto ao modo como na 

Terra se encontram divididos em povos e Estados (Ibid.).   

 

Com efeito, se o acontecimento fosse tomado como um caso particular e a análise do 

evento fosse uma análise exclusivamente momentânea, “quantificável”, não teríamos 

qualquer evidência sobre um possível “fio condutor” do progresso, apenas, teríamos uma 

maior compreensão quantitativa e provavelmente qualitativa do evento, o que não é suficiente 

para Kant.  

A investigação continua no tópico seguinte à exposição da questão do progresso: De 

um acontecimento do nosso tempo que prova esta tendência moral do gênero humano. O 

acontecimento a que Kant se refere não pode ser outro senão a experiência do entusiasmo 

causado pela Revolução Francesa. A Revolução em si mesma não interessa à Kant, isto é, sua 

série de assassinatos, a onda de terror, a destituição de uma forma obsoleta de governar e seus 

estabelecimentos públicos, a secularização dos bens da Igreja, etc.: “Este acontecimento não 

consta, digamos, de ações ou crimes importantes, cometidos pelos homens, pelos quais o que 

era grande entre os homens se tornou pequeno, ou o que era pequeno se fez grande” (Ibid.).  

O ponto principal da “experiência”
22

 do entusiasmo é o que este representa para os 

homens: um acontecimento cuja universalidade está para além de todos os acontecimentos e 

                                                 
22 “Experiência”, aqui, não possui o mesmo significado restrito de experiência apresentado na primeira 

Crítica. Na primeira crítica experiência diz respeito à determinação categorial, pelo entendimento, das 

intuições dadas através da sensibilidade. Aqui, o termo “experiência” remete à filosofia prática e 

representa o sentimento causado pela Revolução Francesa em seus espectadores distantes. 
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participações no processo revolucionário. O entusiasmo é o que Kant vai chamar de 

“participação universal”, pois, até mesmo o mais remoto dos espectadores pode vivenciar a 

“experiência do entusiasmo”. Essa “experiência universal”, o entusiasmo, aponta para uma 

disposição moral do caráter humano, a qual permite a progressão para o melhor, vejamos as 

palavras de Kant (Ibid. p. 102):  

 

(o entusiasmo) demonstra assim (por causa da universalidade) um caráter do 

gênero humano no seu conjunto e, ao mesmo tempo (por causa do 

desinteresse), em seu caráter moral, pelo menos, na disposição, caráter que 

não só permite esperar a progressão para o melhor, mas até constitui já tal 

progressão, na medida em que se pode por agora obter o poder para tal.       

 

Por isso que Kant mais adiante afirma que a Revolução pode estabelecer um melhor estado 

de coisas ou fracassar por completo, pois o que importa não é a Revolução tomada em 

particular, sob o ponto de vista de algum dos seus atores ou até mesmo de um espectador, o 

que importa é encontrar nela algo que revele uma disposição moral no gênero humano, o que 

já é um ganho significativo se pensarmos que “esse ganho” pode conduzir a política e a vida 

pública doravante.  

Com efeito, Kant não perde a oportunidade também de afirmar que se um homem 

“bem pensante” esperasse repetir um tal acontecimento não deveria, se reparasse nos custos 

de uma revolução, querer empreendê-la mais uma vez. Vejamos o que Kant (Ibid.) afirma: 

 

A revolução de um povo espiritual, que vimos ter lugar nos nossos dias, 

pode ter êxito ou fracassar; pode estar repleta de miséria e de atrocidades de 

tal modo que um homem bem pensante, se pudesse esperar, empreendendo-

a uma segunda vez, levá-la a cabo com êxito, jamais, no entanto, se 

resolveria a realizar o experimento com semelhantes custos. 

 

Para o que mais adiante completa:  

 

esta revolução, afirmo, depara todavia, nos ânimos de todos os espectadores 

(que não se encontram enredados nesse jogo), com uma participação 

segundo o desejo, na fronteira do entusiasmo, e cuja manifestação estava, 

inclusive, ligada ao  perigo, que, por conseguinte, não pode ter nenhuma 

outra causa a não ser uma disposição moral no gênero humano [grifo 

nosso].  

 

Para Kant, a causa moral, essa disposição moral, encontra-se em dois registros. 

Primeiramente, ela está fundada no direito de todo povo de se dar uma constituição e mais do 

que isso, ele (o povo) não pode ser impedido de se dar uma constituição. E, por fim, a causa 
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moral, a causa derradeira, encontra-se na única constituição que, segundo Kant, é capaz de 

impedir a guerra e garantir “a paz perpétua” entre os homens no globo: a constituição 

republicana:  

 

A causa moral aqui interveniente é dupla: primeiro, é a do direito de que um 

povo não deve ser impedido por outros poderes de a si proporcionar 

uma constituição civil, como ela se lhe afigurar boa; em segundo lugar, a 

do fim (que é ao mesmo tempo dever), de que só é em si legítima e 

moralmente boa a constituição de um povo que, por natureza, é capaz 

de evitar, quanto a princípios, a guerra ofensiva – tal não pode ser 

nenhuma outra a não ser a constituição republicana, pelo menos segundo a 

ideia (Ibid.). [grifo nosso]  

 

Com efeito, Kant parece ter encontrado o seu “fio condutor do progresso humano”, 

pois, de um lado, tem-se um acontecimento empírico e, de outro, aquilo que este suscita 

universalmente e que possui fundamento moral
23

. Mas uma questão surge nessa altura da 

reflexão em relação ao entusiasmo, Peres (2010, p. 6), em seu texto Kant e a Revolução 

Francesa e o Sentimento do Sublime, aponta para a ambigüidade que a expressão “fronteira 

do entusiasmo” suscita. Parece que, com tal tradução, fica em aberto se Kant posiciona o 

espectador “dentro” ou “fora” da “fronteira”. Além disso, segundo Peres (Ibid.), o que 

importa é reconhecer algumas características do entusiasmo, principalmente, que este não é 

sinônimo de aceitação total dos acontecimentos franceses, à luz da Crítica do Juízo, a qual 

parece oferecer uma interpretação clara do sentimento de entusiasmo e suas características, a 

mais importante, a de que “toda afecção merece censura”. Ora, o sentimento de entusiasmo 

deve ser refletido, ele não pode ser um sentimento de adesão completa dos acontecimentos, 

ainda que, como afirma Kant, seja um estado de ânimo tão sublime que sem ele nada de 

grande poderia ser realizado
24

. Dessa forma, vejamos o que Peres (Ibid.) afirma:  

                                                 
23

 Pierre Bourdieu e sua análise sociológica em seu texto O poder simbólico, mostra como a história e 

seus embates entre personagens cheios de interesses privados constituem universos sociais que buscam 

abstrair da defrontação dos interesses particulares aquilo que ele chama de “essência sublimada do 

universal”. Vejamos as palavras de Bourdieu (1998, p. 73): “a história só pode produzir a 

universalidade trans-histórica produzindo, por meio das lutas tantas vezes impiedosas dos interesses 

particulares, universos sociais que, por efeito da alquimia social das suas leis históricas de 

funcionamento, tendem a extrair da defrontação dos interesses particulares a essência sublimada do 

universal”. Aqui podemos fazer um paralelo com a “experiência do entusiasmo”. Kant pretende sim 

abstrair as participações particulares movidas por interesses privados na Revolução Francesa, ele 

busca algo que revele uma “participação universal”, isto é, que sugira uma disposição moral como 

sinônimo do “fio condutor” do progresso da humanidade. É claro que a análise de Bourdieu é 

sociológica, mas acreditamos que não invalida o paralelo aqui feito. 
24

 Segue o texto nas palavras de Kant (2010, p. 118): “A idéia do bom com afeto chama-se entusiasmo. 

Este estado de ânimo parece ser a tal ponto sublime, que comumente se afirma que sem ele nada de 

grande pode ser feito.”.   
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No Conflito das Faculdades a censura ao entusiasmo encontra seu 

fundamento na segunda das razões apresentadas, uma vez que o fim é posto 

pela razão: o direito, a idéia de uma constituição republicana, a única capaz 

de garantir a paz. Mas então Kant não está, nesse momento, refletindo no 

que se passa no ânimo dos espectadores, e sim dos atores políticos, se não 

dos atores mais próximos e envolvidos na cena política, ao menos daqueles 

que, como Bergk e Erhard, seus amigos e discípulos, defendem o direito à 

revolução e que bem gostariam que ela atravessasse o Reno.  

 

O ponto central aqui é que o entusiasmo nos remete à ideia do progresso, à ideia do direito de 

se dar uma constituição, à ideia de fundar uma república e que, ao passo que a revolução se 

apresenta como uma tentativa de por essa ideia “em prática”, sua ilegalidade se apresenta no 

momento em que a violência e a violação do direito público ganham espaço nos 

acontecimentos.  

O entusiasmo, como sugere a Crítica do Juízo, “é aquele movimento do ânimo que 

torna incapaz de promover uma reflexão livre sobre os princípios para determinar-se segundo 

ela. Portanto, ele não pode de maneira alguma merecer uma complacência da razão”. (KANT, 

2010, p. 118-119). É necessário, então, avaliar a “experiência” do entusiasmo do plano da 

razão. O entusiasmo só vai revelar uma disposição moral na medida em que a figura do 

direito encontrar o seu lugar na reflexão, movendo o pensamento daqueles que estavam “de 

fora” dos acontecimentos revolucionários para o campo do reconhecimento moral da 

necessidade do direito e do fortalecimento de suas instituições. Como assinala Peres (Ibid.):  

 

o direito, as instituições jurídicas, compõem o elemento formal da cultura, e 

é determinante, portanto, à destinação da humanidade. O homem é 

destinado a viver em sociedade sob um ordenamento jurídico. Pouco 

importa, então, que a revolução vise antes uma alteração na cultura do ponto 

de vista material, a saber, o bem estar de um maior número de cidadãos. Sua 

consequência parece estar em que se progride justamente do ponto de vista 

formal, porquanto se lança luz sobre o conceito mesmo de direitos do 

homem e da constituição a ele a mais adequada.   

 

 A questão convida-nos a relembrar o objetivo central do presente trabalho: 

compreender como afirmações aparentemente contraditórias podem conviver em um mesmo 

sistema filosófico sem apontar para uma possível inconsistência. A nossa ideia principal é 

que as afirmações, tanto acerca do direito de resistência, quanto acerca da “experiência” do 

entusiasmo e da liberdade do povo francês, participam daquilo que chamamos desde o início 

de “planos” distintos. Ora, em todo o momento da discussão acerca do direito de resistência 

Kant se utiliza da lógica, do princípio de não-contradição, do princípio transcendental de 
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publicidade, da ideia de contrato originário, etc. para fundamentar sua negação ao direito de 

resistência. Desse modo, percebemos que a negação do direito de resistência parece estar 

inteiramente ligada ao “plano da idealidade”, da formalidade que não prevê exceção, na 

medida em que sua negação se baseia em um exercício a priori da razão, que não vai à 

experiência buscar nenhum exemplo capaz de refutá-la ou de justificá-la, pois tal 

procedimento não é necessário.  

Por sua vez, a “experiência” do entusiasmo nos dirige para o “plano teleológico da 

filosofia da história”, mais precisamente, a uma teleologia que possui como fim derradeiro o 

desenvolvimento das instituições jurídicas de modo que estas possam garantir em um estado 

republicano a liberdade, a igualdade e a possibilidade de todos os homens desenvolverem as 

suas disposições por completo. Dessa forma, negar o direito de resistência é negar tal direito 

a partir de uma perspectiva jurídico-formal, em um plano absolutamente ideal. O que, de 

certa forma, asseguraria também uma nova constituição, por exemplo, uma constituição 

oriunda de uma revolução, como afirma Kant em À paz perpétua. E, defender a Revolução do 

ponto de vista da filosofia da história é assegurar também um dos direitos dos povos: o de se 

dar uma constituição, o que representaria uma caminhada em direção à realização de uma 

constituição mais próxima da razão.  

A postura de Kant em relação à Revolução se situa na compreensão de uma teleologia 

que enxerga no plano ideal uma constituição jurídica noumênica e no plano histórico uma 

constituição jurídica fenomênica, aquela que um povo possui em um certo momento no 

espaço e no tempo. Portanto, compreender a questão aqui suscitada é entender a questão das 

afirmações aparentemente contraditórias de um ponto de vista tal que transporta a questão 

para a filosofia da história se utilizando da distinção entre o plano da formalidade jurídica e o 

plano fenomênico, distinção que julgamos ser o expediente da questão.  

Acreditamos que a filosofia da história de Kant nos traz a necessidade de pensar o 

republicanismo kantiano com mais precisão. Entendemos a postura kantiana em relação à 

Revolução Francesa como uma postura que diferencia em seu bojo uma análise do ponto de 

vista jurídico-formal de uma república noumênica e do ponto de vista histórico de uma 

república fenomênica. Isto é, para Kant e sua filosofia da história, esses pontos de vista são 

distintos e nos levam a interpretações também distintas. Desse modo, conduziremos a nossa 

investigação para a distinção e compreensão dos conceitos de respublica noumenon e 

respublica phaenomenon de um modo que tal distinção possa nos ajudar a compreender mais 

precisamente a questão proposta por este trabalho monográfico.   
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CAPÍTULO III – Respublica noumenon x Respublica phaenomenon 

 

 

No capítulo anterior, vimos basicamente como a ideia de contrato originário e o 

princípio transcendental de publicidade conduzem Kant em sua negação do direito de 

resistência. Ao mesmo tempo, também, vimos como a “experiência” do entusiasmo, em certa 

medida, nos autoriza a ler um Kant que enxerga um lado positivo no processo revolucionário. 

Por fim, propomos uma leitura que, embora não reivindique originalidade, pretende levar as 

afirmações aparentemente contraditórias de Kant para o horizonte da filosofia da história e 

sua teleologia, horizonte em que acreditamos, em consonância com diversos comentadores, 

encontrar uma possível resposta para a investigação proposta pelo presente trabalho.  

No presente capítulo, empreenderemos uma análise acerca dos conceitos de 

Respublica noumenon e Respublica phaenomenon de um modo em que tentaremos mostrar 

como essa distinção pode aprimorar a nossa compreensão da postura singular de Kant frente à 

Revolução Francesa.  

 Ainda que a distinção entre Respublica phaenomenon e Respublica noumenon seja 

apresentada em O conflito das faculdades, a distinção entre noumenon e phaenomenon nos 

remete inexoravelmente ao vocabulário da primeira Crítica. Na filosofia teórica, os noumena 

são conceitos problemáticos, representam, via negativa, a não-aplicação das categorias do 

entendimento e a não-intuição de tais “objetos”. Dessa forma, são conceitos que sugerem a 

limitação das nossas faculdades. Ou seja, são “objetos” apenas passíveis de serem pensados, 

ainda que problematicamente, mas não de serem determinados via categorias do 

entendimento, ou seja, não podem ser constituídos enquanto objetos de uma experiência 

sensível. Com efeito, o conceito de noumenon na filosofia prática e política de Kant ganha 

uma perspectiva própria, segundo Williams (2003, p. 82):  

 

The human being seen from its noumenal side only is the human 

being as intelligence whose actions can correspond to the 

requirements of reason. Of course, such a human being cannot be met 

in our day-to-day experience. Individuals in their ordinary guise as 

appearances in the world Kant describes as phenomena.  

 

Dessa forma, enquanto que no plano da filosofia teórica o conceito de noumenon ou “coisa 

em si” se apresenta como um conceito limite, na filosofia prática e política de Kant representa 

o homem visto a partir de um ponto de vista que enxerga a possibilidade de ações conforme a 
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razão e não conforme a hábitos, por exemplo. Por sua vez, phaenomenon é todo objeto 

determinado via intuição (sensibilidade) e representa o modo como podemos intuir e 

constituir os objetos do conhecimento, ou seja, apenas como eles nos aparecem, como sugere 

a própria etimologia da palavra, e não como são “em si mesmos”.  

Tal distinção, no campo da filosofia prática, mais especificamente, em relação ao 

conceito de respublica, possui uma característica singular. Enquanto que no uso teórico da 

razão os noumena se apresentam mais como consequências da “fenomenologia” kantiana, no 

plano do pensamento político podemos afirmar que estes representam aquilo que deve ser no 

plano daquilo que apenas é, em um dado espaço e em um certo tempo. Segundo Pinzani 

(2005, p. 38): “A Respublica noumenon é o ideal a ser alcançado [...]; a Respublica 

phaenomenon constitui a realização concreta deste ideal – realização que sofre por inevitáveis 

limitações determinadas pela natureza fenomênica do ser humano”. Se a diferenciação entre a 

Respublica noumenon e a Respublica phaenomenon aparenta ser simples, a passagem de uma 

para a outra ao longo da história nos suscita uma infinidade de questões e nos esclarece, em 

certa medida, como Kant pode negar completamente a existência de qualquer direito de 

resistência e ter entusiasmo pelas mudanças na França revolucionária.  

O exercício de Kant em apresentar as razões pelas quais rejeita definitivamente a 

existência de qualquer direito de resistência está vinculado ao ponto de vista que está sendo 

utilizado para emitir tais juízos. Enquanto permanece no ponto de vista jurídico-formal 

(direito racional), a lógica e o princípio de não-contradição fundamentam a negação da 

existência de uma constituição, por exemplo, que possua um artigo que assegure o direito de 

negar a soberania de um povo, reconhecida no momento da constituição do estado civil. Do 

ponto de vista da Respublica noumenon e sua formalidade é contrário à razão elaborar uma 

constituição que possa negar a si mesma, mas, talvez não sirva para um juízo elaborado do 

ponto de vista da filosofia da história e sua teleologia, por exemplo.  

O ponto de vista da Respublica phaenomenon nos suscita algumas questões. Como 

vimos nos capítulos anteriores, o contrato originário é apenas uma ideia que deve guiar a 

reflexão e a elaboração do direito. Não há um momento que possa ser determinado espaço-

temporalmente e nomeado como o momento da constituição do estado civil. O nascimento do 

estado civil decorre de um ato de força e, ainda que, como Rousseau (2006, p. 13) afirma: “a 

força não faz o direito”, é inevitável que “algum” direito tenha que existir no momento do 

nascimento do estado civil, caso contrário não haveria sentido para as pessoas se reunirem em 

tal constituição.  
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A Respublica phaenomenon é problemática, de certa forma, pois representa a 

manifestação no plano fenomênico dos interesses e de forças historicamente efetivadas. Ela é 

a reunião dos homens em um certo espaço, em um certo período de tempo e seu direito ainda 

está longe de ser o “reflexo perfeito” do direito racional. Desse modo, abre-se a possibilidade 

da elaboração de juízos de um ponto de vista completamente distinto do da Respublica 

noumenon. Na Respublica phaenomenon, o ponto de vista dos juízos não pode ser mais o 

ponto de vista jurídico-formal, pois não estamos falando no campo do ideal, mas sim, no 

campo dos fenômenos e de suas limitações. E, se pensarmos que o direito racional está para a 

Respublica noumenon assim como o direito positivo está para a Respublica phaenomenon 

notamos que há uma assimetria considerável entre estes dois modelos da “coisa pública”. O 

direito positivo é o direito instituído pelos homens e reflete, naturalmente, suas limitações, 

inclinações, atos de força e até mesmo violência, sua constituição é histórica, mas impossível 

de ser delimitada espaço-temporalmente, pelo menos o momento inicial. E, como o direito 

positivo está inserido na história, é nela que muitos comentadores enxergam o caminho para 

o aprimoramento das instituições jurídicas, uma solução que aponta para inúmeras questões 

no texto kantiano, as quais, na medida em que nos auxiliarem a compreender a questão 

pretendida pelo presente trabalho serão aqui apresentadas.  

No caso da Revolução Francesa, Kant se mantém defensor da mesma até o fim. O que 

não significa que ele tenha aprovado o regicídio e os atos de violência cometidos pelos 

franceses. Do ponto de vista da Respublica phaenomenon, para Kant, o evento aponta para 

uma disposição moral no gênero humano na medida em que suscita nos mais distantes 

expectadores a “experiência” do entusiasmo. O entusiasmo de Kant não é pelo terror e nem 

mesmo pelo assassinato de Luís XVI, mas sim pelo ideal republicano e pelo seu significado 

histórico. Nenhuma revolução, do ponto de vista jurídico-formal (Respublica noumenon) 

pode ser concebida, porém, do ponto de vista histórico, frente a uma constituição injusta e 

obsoleta, uma revolução pode, ao menos, ser justificada, o que não significa que Kant aceita a 

possibilidade de uma nova revolução e uma nova mudança violenta na estrutura política de 

um Estado. Kant (1993, p. 102) afirma em O conflito das faculdades que: “um homem bem 

pensante, se pudesse esperar, empreendendo-a uma segunda vez, levá-la a cabo com êxito, 

jamais, no entanto, se resolveria a realizar o experimento com semelhantes custos”. O 

entusiasmo, então, não deve ser visto como uma espécie de “combustível” para suscitar nos 

diferentes povos o interesse por uma revolução, ele deve sim, servir como uma inspiração 

para a realização de uma melhor constituição em um Estado através de uma atividade pública 

e política que aproxime a Respublica phaenomenon da Respublica noumenon. Além disso, a 
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constituição conseguida por meio de uma revolução ganha legitimidade e como afirmado em 

A paz perpétua:  

 

Se também for obtida uma constituição conforme à lei de modo ilegítimo 

pelo arrufo de uma revolução provocada por uma constituição ruim, então 

também não teria mais de ser considerado permitido trazer o povo 

novamente à antiga, embora em sua vigência cada um que tome parte com 

emprego de força ou com perfídia estaria por direito sujeito às penas de 

insurreição (KANT, 2008b, p. 62). 

 

Neste ponto alguns comentadores resgatam a negação do direito de resistência como, no final 

das contas, um meio para proteger a República instituída via revolução. Para comentadores 

como Losurdo (1993), a negação do direito de resistência deve ser lida como a negação de 

uma possível mudança no Estado pós-revolucionário, ou seja, mais próximo da Respublica 

noumenon.  

 Que as revoluções do ponto de vista jurídico-formal (direito racional) sejam 

inaceitáveis vimos, principalmente, através da argumentação de Kant em Teoria e Prática e 

na Doutrina do Direito, porém, vimos, também, que Kant foi favorável à Revolução Francesa 

até seus últimos dias, a partir de um ponto de vista histórico que enxerga na “experiência” do 

entusiasmo a evidência de uma disposição humana para o progresso, para um melhor estado 

de coisas na esfera pública e política. Porém, a questão não se soluciona aqui, Ricardo Terra 

(1995, p. 162), por exemplo, em A Política Tensa, afirma que o que há é uma tensão entre o 

inteligível e o sensível, diríamos, entre o real e o ideal, e que essa tensão por si só exige a 

filosofia da história
25

.  

Aqui lançaremos mão de uma digressão que trará o tema do esclarecimento e da 

política para que, em seguida, possamos utilizá-los como elementos para pensar a 

problemática proposta pelo trabalho.  

Ora, compreender a lógica interna de cada passagem de Kant acerca da Revolução 

Francesa nos informa as razões pelas quais Kant as sustenta, nos informa até mesmo porque 

elas não são contraditórias, mas sim participam de pontos de vistas distintos em um único 

sistema filosófico, porém, nos obriga a buscar uma saída para a seguinte questão, se 

pensarmos que resta a última e talvez a mais importante de todas as questões: como, então, 

cumprir com a teleologia da filosofia da história, isto é, como conduzir os homens de modo 

                                                 
25

 Segue a passagem do texto citado: “A tensão entre o inteligível e o sensível, o idealismo político e a 

“antropologia política”, o direito político e as instituições políticas efetivas exige a filosofia da 

história” (TERRA, 1995, p. 162).    
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que o desenvolvimento de suas instituições sejam o reflexo racional do progresso histórico do 

homem, e mais, qual é o caminho para a realização de tal fim?  

  Para Kant, o desenvolvimento da humanidade está diretamente ligado ao processo de 

esclarecimento (Aufklärung), que para ele corresponderia a um estado de “maioridade” dos 

homens no qual estes fariam uso de seu entendimento com independência. Em seu texto 

Resposta à pergunta: Que é Esclarecimento (Aufklärung)?, de 1783, Kant (2009c, p. 63-64) 

afirma:  

 

Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 

seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 

culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 

entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 

sem a direção de outrem. Sapere aude!
26

 Tem coragem de fazer uso de teu 

próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento [Aufklärung]. 

  

O processo de esclarecimento de um povo é algo que Kant (Ibid, p. 65) reconhece como 

lento
27

. Pensar por conta própria, “fazer uso do próprio entendimento”, não é o resultado da 

educação em sentido estrito, mas sim da ilustração, da libertação dos tutores e da “preguiça” 

de conduzir a própria razão em seu uso. Ainda que Kant (Ibid) afirme: “que porém um 

público se esclareça [aufkläre] a si mesmo é perfeitamente possível; mas que isso, se lhe for 

dada a liberdade, é quase inevitável.”, este afirma em seguida:  

 

Uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo pessoal ou da 

opressão ávida de lucros ou de domínios, porém nunca produzirá a 

verdadeira reforma do modo de pensar. Apenas novos preconceitos, assim 

como os velhos, servirão como cintas para conduzir a grande massa 

destituída de pensamento [grifo nosso]. 

 

                                                 
26

 Sapere aude é uma frase do poeta romano Horácio, e como Kant afirma, é o lema do 

Esclarecimento: ousar conhecer, ousar se libertar de uma condição de inteira dependência para uma 

condição em que seja possível fazer uso do próprio entendimento com liberdade. Em seu livro Utopia 

and Reform in the Enlightenment, Venturi (1971, p. 9) afirma que: “Horace and his motto sapere aude 

have been  a dream of philosophers, a consolation for those who felt themselves increasingly involved 

in the battle of the Enlightenment, a lament for a lost world and a mask to conceal ideas which were 

too bold and dangerous”. Ou seja, Kant se insere em uma tradição de pensamento se identificando 

através de seu lema e forma de pensar.  
27

 Em seu texto Que significa orientar-se no pensamento, Kant (2009b, p. 61-62) afirma que: “É por 

conseguinte fácil em indivíduos particulares estabelecer o esclarecimento [Aufklärung] mediante a 

educação; deve-se apenas começar cedo e habituar os jovens espíritos a esta reflexão. Porém, 

esclarecer uma época é muito penoso e demorado, porquanto encontram-se muitos obstáculos 

exteriores que em parte proíbem esta espécie de educação e em parte dificultam-na”.  
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Ora, o que Kant critica aqui é a possibilidade do povo, a grande massa, ser usado como meio 

para a realização de interesses privados ou de um determinado grupo. Uma revolução que se 

sustente na ignorância já era criticada por Kant antes mesmo de 1789.  

A liberdade, a qual Kant (Ibid) se refere, diz respeito ao uso público da razão: “Para 

este esclarecimento [Aufklärung], porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais 

inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar de liberdade, a saber: a de fazer uso público 

de sua razão em todas as questões”. Aqui a ironia kantiana se manifesta na escolha do 

adjetivo “inofensiva”, afinal, poder usar publicamente a razão, isto é, submeter o juízo 

privado à apreciação pública é, senão o maior, um dos meios mais poderosos de se promover 

debates públicos sobre as mais diversas questões e, consequentemente, mudanças no âmbito 

político e social.  

Vejamos o que Kant (Ibid, p. 65-66) afirma: “O uso público de sua razão deve ser 

sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento [Aufklärung] entre os homens”. Mas há 

também um outro registro em que a razão faz o seu uso: o uso privado. Vejamos como Kant 

faz a diferenciação:  

 

Entendo contudo sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que 

qualquer homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do 

mundo letrado. Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua 

razão em um certo cargo público ou função a ele confiado.  

 

Enquanto funcionário público, sacerdote ou outro cargo público qualquer, o homem está 

limitado a fazer um uso privado da sua razão, pois possui “instâncias” superiores que, de um 

certo modo, devem regular as ações de seus funcionários. Por exemplo, não compete ao uso 

privado da razão de um sacerdote questionar publicamente os preceitos sacro-santos de sua 

religião, porém, enquanto sábio e enquanto homem público, pode fazer um uso público de 

sua razão debatendo com aqueles que fazem parte do que Kant (Ibid, p. 66-67) chamou de 

“mundo letrado”: 

 

o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou 

à comunidade, de conformidade com o credo da Igreja a que serve, pois foi 

admitido com esta condição. Mas, enquanto sábio, tem completa liberdade, 

e até mesmo o dever, de dar conhecimento ao público de todas as suas 

idéias, cuidadosamente examinadas e bem-intencionadas, sobre o que há de 

errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido da melhor 

instituição da essência da religião e da Igreja. 
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Portanto, Kant propõe que seja dada a liberdade sim a um povo no que diz respeito à 

publicação de suas ideias e a possibilidade de submeter publicamente o seu próprio juízo. O 

juízo [das Urteil] privado, as ideias dos sábios, devem ser tornadas públicas, pois não há um 

outro caminho para o esclarecimento, para o rompimento com estruturas antiquadas ou 

preconceituosas rumo a uma posição de maior compreensão das próprias ideias. Aqui, em um 

certo sentido, Kant parece ter em seu horizonte a educação socrática – a maiêutica e o seu 

modo de “purificar as ideias por uma via dialética”. Em seu texto Sobre a Pedagogia, Kant 

(1996, p. 75) afirma: “No cultivo da razão é preciso praticar o método de Sócrates”. Pois, os 

homens, podendo publicar suas ideias, poderão aprimorá-las como em um processo socrático-

maiêutico. 

 O esclarecimento não é um estágio, mas sim um processo e Kant (2009c, p. 69) deixa 

sua posição clara: “„vivemos em uma época esclarecida [aufgeklärten]‟?, a resposta será: 

„não, vivemos em uma época de esclarecimento [Aufklärung]‟”. Do mesmo modo, uma 

constituição republicana dada no espaço e no tempo certamente não estaria em total 

conformidade com uma constituição inteiramente segundo a razão, ou seja, não seria também 

um estado possível de ser observado espaço-temporalmente, mas o que não significa que o 

trabalho de aproximação entre a Respublica phaenomenon e a Respublica noumenon deva ser 

descartado. Esse trabalho também exige um processo, assim como o esclarecimento. O 

importante é notar o sentido de continuidade que Kant acredita existir no esclarecimento e 

que, transportando para a política, deve ser sinônimo de uma atividade contínua e pública.  

 Dessa forma, a passagem de uma Respublica phaenomenon para uma Respublica 

noumenon exige algo que permita gradualmente a mudança na constituição de um Estado, 

algo que se mostre em consonância com o processo gradual de esclarecimento que, para 

Kant, só pode ser uma política de reformas graduais.   

 Em À paz perpétua, Kant (2008b, p. 29), ao discorrer sobre a representatividade nas 

formas de governo, afirma que:  

 

quanto menor o número de pessoal do Estado (o número dos dirigentes), 

maior, em contrapartida, a sua representação, tanto mais concorda a 

constituição de Estado com a possibilidade do republicanismo e pode 

esperar alçar-se finalmente a ele por reformas graduais [grifo nosso]. 

 

As reformas graduais devem ser feitas, no caso de uma monarquia, segundo o próprio rei e 

seus súditos devem, ao fazer o uso público da razão, instruir seu representante ou seus 

representantes, em caso de um regime republicano, sobre os modos racionais de se proceder 
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politicamente levando o estado atual para um grau cada vez maior de proximidade com a 

Respublica noumenon:  

 

Não é de se esperar que reis filosofem ou que filósofos se tornem reis, mas 

tampouco é de se desejar, porque a posse do poder corrompe 

inevitavelmente o livre julgamento da razão. Porém, é indispensável, para 

iluminar sua ocupação, que reis ou povos reais (que governam a si mesmos 

segundo leis de igualdade) não atrofiem ou emudeçam a classe dos 

filósofos, mas a deixem falar publicamente, porque esta classe é incapaz, 

segundo sua natureza, de agremiações e alianças, insuspeitos de propaganda 

por meio de boato. 

 

O papel do filósofo, então, exige uma atividade não só de reflexão sobre questões 

teóricas, mas de comunicação de seus pensamentos visando sempre uma tarefa incansável de 

esclarecimento gradual de suas próprias ideias mediante o debate público, mediante a 

correção de seus próprios juízos a partir do conflito entre “razões”. Essa tarefa auxiliará o rei 

ou aqueles que representam o povo a conduzir a sua política de modo esclarecido não 

podendo nunca perder de vista o “horizonte ideal” o qual podemos pensar que a espécie 

humana pode alcançar, como defendido por Kant em Idéia de uma história universal de um 

ponto de vista cosmopolita.  

Em substituição às revoluções temos as políticas de reforma, e o que mais se 

evidencia é que, nas políticas de reforma, o povo e os intelectuais passam a ter uma tarefa 

própria, na medida em que se enxergam em um processo e não mais em um estado de coisas 

“eternamente injusto” como poderia se julgar acerca da França pré-revolucionária. Tal tarefa 

é o exercício incansável de se esclarecer, de se emancipar intelectualmente se libertando dos 

“tutores” e da “preguiça” de pensar e fazer uso do próprio entendimento. Para Kant essa é a 

tarefa que o homem deve se impor. Com tal tarefa as revoluções somem do horizonte das 

relações sociais e mesmo que uma revolução como a de 1789 possa ser historicamente 

justificada, Kant não defende nem que os outros países interfiram na França revolucionária 

nem que esta sirva de “combustível” para que outros países empreendam o mesmo processo.   

Com efeito, Kant não defende nenhuma outra revolução em seu tempo, mas também 

não deseja, como vimos, que a constituição conquistada via revolução seja colocada em risco 

pela possibilidade de uma nova revolução. Sua postura diante da Revolução Francesa revela 

de um lado resistência e do outro entusiasmo. Uma posição apenas aparentemente 

contraditória se tivermos o cuidado de analisar o ponto de vista ou o “plano” em que os 

aparentes juízos contraditórios estão sendo formulados. Em sua Lógica, Kant (2009b, p. 100) 

afirma que: “Um juízo é a representação da unidade da consciência de diferentes 
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representações”, sendo que temos a matéria, o conteúdo intuitivo, e a forma, o modo como o 

conteúdo intuitivo é determinado
28

. Em juízos do ponto de vista jurídico-formal, o conteúdo 

intuitivo tem sua origem inteiramente a priori, por exemplo: uma constituição jurídica 

completamente de acordo com a razão não pode ser intuída espaço-temporalmente em 

nenhum local do planeta, mas pode ser pensada idealmente. Por sua vez, em juízos do ponto 

de vista da filosofia da história, isto é, juízos em que a “figura” do sentimento ganha espaço, 

este necessita de um ato de reflexão que apresente um horizonte em que o sentido de tal juízo 

possa ser, ao menos, justificado, por exemplo, o caso do entusiasmo causado pela Revolução. 

No plano do direito racional toda revolução é condenável, porém, Kant acredita que, de um 

ponto de vista histórico, ela possa ser, ao menos, justificada e possui uma função. Função esta 

representada pela possibilidade do progresso da espécie humana, ou seja, de uma constituição 

civil que represente cada vez mais a aproximação entre a Respublica phaenomenon e a 

Respublica noumenon. Nesse caso, o sentido do juízo de defesa e entusiasmo pela Revolução 

Francesa se explicaria historicamente.  

A política surge, na compreensão kantiana, como responsável pela aproximação 

gradual do direito positivo com o direito racional, e seu exercício não é apenas o exercício 

dos poderes que compõem uma república, mas, também, dos homens em processo de 

esclarecimento, publicando suas ideias com liberdade e instruindo seus representantes através 

de debates públicos que esclareçam juízos, elimine “pré-conceitos” e enxergue na Respublica 

noumenon um fim em si mesma, uma tarefa incansável que deve ser empreendida e colocada 

por cada indivíduo a si mesmo.  

Com efeito, acreditamos que a defesa da liberdade expressa por Kant em suas 

afirmações privadas e públicas acerca da Revolução Francesa possui, como horizonte, um 

Estado que assegure a liberdade de todos e de publicação de suas ideias. É em vista desse 

ideal, que é o ideal republicano, que acreditamos que Kant emite seus juízos acerca da 

Revolução. O entusiasmo provocado pela Revolução nos espectadores distantes é, então, o 

sentimento de que existe uma predisposição para a moralidade e para o reconhecimento do 

plano do “dever ser”, o plano que sugere a imposição de uma tarefa a qual o homem deve 

reconhecer e impor-se a si mesmo. Esta é a tarefa do esclarecimento e da atividade pública. A 

Revolução continua, no plano jurídico-formal, condenável pelas inúmeras razões 

anteriormente expostas, mas o que interessa a Kant não é mais os seus eventos particulares, 

                                                 
28 Em sua Lógica, Kant (2009b, p. 100) afirma: “A cada juízo pertencem como suas componentes 

essenciais a matéria e a forma. A matéria consiste nos conhecimentos dados, jungidos na unidade da 

consciência no juízo; a forma, pelo contrário, consiste na determinação do modo como as diferentes 

representações, enquanto tais, pertencem a uma única consciência”.   
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nos quais alguns homens, movidos por suas paixões, executaram tarefas que são condenáveis 

racionalmente. O que interessa para Kant é o que pode ser pensado a partir de um evento de 

tal magnitude.  

Desse modo, o embate entre as afirmações aparentemente contraditórias em relação à 

Revolução sugere uma reflexão sobre aquilo que deve ser pensado como possível e segundo a 

razão na esfera pública: a política e sua incansável tarefa de aproximação entre aquilo que é, 

no plano fenomênico, e aquilo que deve ser, o plano noumênico. Com efeito, a política é a 

alternativa às revoluções e a qualquer mudança drástica em um Estado, é o movimento 

constante de embate e manifestação de ideias e interesses, porém, numa república, a política é 

o embate e a manifestação de interesses do povo em processo de esclarecimento e não a 

imposição ou a realização de desejos estritamente privados impostos despoticamente.  

Assim, acreditamos que, enquanto a análise das afirmações aparentemente 

contraditórias de Kant acerca da Revolução Francesa conservar a distinção entre o plano da 

idealidade jurídica e o plano da filosofia da história, poderemos ler a questão como uma 

oportunidade de encontrar no texto kantiano a justificação para a sua postura e compreender 

as demais questões que estão na órbita do problema aqui apresentado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Kant fundamentou sua negação do direito de resistência através de argumentos que 

encontram no direito racional e em seu idealismo político as razões últimas para tal rejeição. 

Servindo-se de suas premissas elaboradas desde o início de sua “fase crítica”, o direito de 

resistência é negado do ponto de vista jurídico-formal em perspectivas distintas. Com o 

auxílio da ideia de contrato original, em Teoria e Prática, Kant nega o direito de resistência a 

partir da ideia de que apenas o chefe de Estado tem direito a coagir sem ser coagido, o que 

não ocorre com os súditos, além disso, isso é uma condição para que o estado jurídico esteja 

assegurado. O chefe de Estado é responsável, desde o momento do contrato originário, por 

manter a ordem pública e seu poder de coagir sem ser coagido é previsto pelo legislador, o 

que levaria o povo a se contradizer, caso se rebelasse contra o chefe de Estado, contra a 

própria lei que inicialmente cunhara. Dessa forma, toda rebelião é tida como um crime grave, 

já que é contrária ao direito por definição. Em À paz perpétua, Kant evoca o princípio de 

publicidade para mostrar como toda máxima que possui pretensão jurídica deve ser 

universalizável e publicável. Para Kant, se a máxima utilizada para justificar uma rebelião 

fosse publicada, ela colocaria um fim na rebelião, a qual seria repelida pelo chefe de Estado. 

Dessa forma, não é dado ao povo direito de resistência. Já na Doutrina do Direito, Kant 

defende a ideia de que o poder do chefe supremo, do chefe de Estado é irresistível e não 

poderia haver constituição conforme a razão que possuísse em seu texto uma lei que 

autorizasse o direito de resistência por parte dos súditos, pois, tal constituição, por definição, 

entraria em contradição consigo mesma e acarretaria na anulação desta. 

 Com efeito, em oposição à negação do direito de resistência, têm-se as afirmações de 

Kant acerca da liberdade em A religião nos limites da simples razão e a “experiência” do 

entusiasmo provocado nos espectadores distantes da Revolução, como posições favoráveis à 

Revolução, apresentado em O conflito das faculdades. Kant defende a ideia de que um povo 

deve ser posto em liberdade para aprender a viver de forma livre. Sem se encontrar num 

estado de liberdade o povo nunca poderá aprender a fazer uso de sua própria liberdade. Já em 

relação ao entusiasmo causado pela Revolução nos espectadores longínquos, Kant acredita 

que esse lança luz a uma predisposição moral que a humanidade possui. O entusiasmo suscita 

nos espectadores o sentimento de progresso para um melhor estado de coisas baseado em 

uma exigência moral. 



53 

 Desse modo, Kant vai rejeitar toda e qualquer revolução no plano jurídico-formal 

(direito racional) e na medida em que o terror e a violência ganhar espaço em qualquer 

processo político. O seu entusiasmo e sua defesa da Revolução Francesa se dão no plano 

histórico, pois o que importa é o que tal evento representa para o progresso da espécie 

humana e o modo como os espectadores devem pensar a Revolução. Os espectadores não 

devem ter outras revoluções em seus horizontes políticos, mas sim devem se engajar em uma 

tarefa infindável de reforma das instituições políticas visando o progresso destas. Portanto, é 

a política que Kant tem em mente quando está pensando todas essas questões, pois somente 

ela poderá fazer a aproximação entre o direito positivo e o direito racional, ou seja, só ela 

pode representar o progresso através de reformas graduais sem lançar mão de violência ou 

terror.  

 Dessa forma, acreditamos que a negação do direito de resistência e o entusiasmo pela 

Revolução podem conviver no sistema kantiano se levarmos em conta as características de 

cada uma dessas posições sem perder de vista as premissas e suas origens. Além disso, 

enxergamos na política e no esclarecimento um expediente para a questão suscitada por essa 

“tensão de forças contrárias”, porém não contraditórias, o que vai lançar luz sobre a questão 

da perspectiva histórica, perspectiva esta que julgamos ser capaz de harmonizar o problema 

da negação do direito de resistência e do entusiasmo pela Revolução no interior do sistema 

filosófico de Kant. 
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