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A relação entre Kant e a Revolução Francesa não chega exatamente a ser tema novo nos 

estudos kantianos. As interpretações mais diversas têm sido propostas, sem falar da anedota 

do possível convite feito a Kant para redigir uma então nova Constituição para a França. De 

fato, a posição de Kant suscita mesmo um amplo espectro de interpretações, indo daquelas 

que defendem um Kant revolucionário e mesmo jacobino, desde que se possua a chave 

capaz de decifrar a criptografia kantiana, àquelas que julgam Kant contrário à Revolução, 

passando, evidentemente, pelos matizes intermediários,  segundo os quais Kant condenaria 

apenas um, alguns ou todos dos aspectos do movimento revolucionário, a saber, a 

condenação do Rei, o Terror e o Comitê de Salvação Pública. Minha proposta aqui não é 

apresentar nenhuma interpretação a se somar às demais; tampouco defender uma delas, 

ainda que ao final uma posição intermediária venha a parecer a mais condizente com o 

pensamento de Kant. O que eu proponho é de outra natureza, pois se trata de uma análise 

das instâncias que são mobilizadas e dos elementos que se tornam disponíveis a partir da 

reflexão que Kant, filósofo crítico, efetua sobre o fenômeno da Revolução Francesa. 

 Dois filósofos de matrizes distintas como são Alain Renaut e Lyotard ajudam a 

encurta caminho indo direito ao ponto: a relação, em Kant, entre o estético e o político, ou 

melhor, entre o juízo estético e o juízo político. Renaut, muito mais atento às exigências do 

racionalismo de Kant, em particular de seu peculiar racionalismo jurídico, sem se pejar 

afirma em dado momento, a propósito da passagem entre natureza e liberdade: “natureza e 

liberdade ligam-se apenas na experiência subjetiva do filósofo refletindo seu sentimento de 

prazer em face aos progressos históricos do direito. No coração do “sistema da filosofia” é 

o filósofo ele mesmo que surge e assegura uma mediação sem valor objetivo” (Renaut, 

411). A empresa de Lyotard é certamente mais radical. Ele não pretende encontrar a 

passagem fazendo uso do juízo estético do gosto, mas sim através do juízo estético sobre o 
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sublime. Daí ele descartar a importância do direito para o pensamento político de Kant, o 

que é condizente com um projeto que visa o político não a partir da perspectiva do 

progresso, mas pela localização de rupturas. O que ambos compartilham me parece ser a 

seguinte posição, que se encontra formulada de modo claro no mesmo texto de Renaut, 

algumas linhas antes: “o sujeito [o sujeito que reflete, eu acrescento] limita-se a sentir ‘o 

modo como é afetado pela representação’”. Enquanto um sente, por meio desta afecção, a 

ordem social a mais bela, o outro é tomado de entusiasmo pelo movimento desencadeado 

pela revolução.  

 A posição de Lyotard, porém, é mais nuançada. Afinal, como ele não deixa de 

reconhecer, a percepção que guia o juízo na passagem entre natureza e liberdade, entre 

teoria e prática, é sempre uma percepção refletida (Lyotard, Leçons, 54), submetida então a 

uma função inteligível – ou intelectual – do ânimo. Mas a reflexão aí em jogo não é mera 

reflexão lógica, trabalhando para a formação de conceitos empíricos, capazes de subsumir 

um múltiplo dado na sensibilidade. No caso dos juízos estéticos, sabe-se muito bem, tal 

subsunção não se dá jamais, sendo justamente essa a marca característica dos juízos 

estéticos que, por oposição aos juízos lógicos, são meramente reflexionantes. Ora, o juízo 

do sublime é desta mesma espécie. Mas na análise de tal juízo está operando uma outra 

figura da reflexão, a reflexão transcendental. No momento do Conflito das Faculdades em 

que Kant se refere à Revolução Francesa, quando então se trata de encontrar uma prova que 

sustente a avaliação de que a humanidade progride rumo ao melhor, é essa mesma figura 

que está operando, a reflexão transcendental. Antecipo um ponto ao qual pretendo voltar 

depois: a distinção entre os participes da revolução e seus espectadores se dá justamente em 

nome do bom funcionamento de tal reflexão, na medida em que com relação aos primeiros, 

por terem demais em jogo, não se pode discernir com clareza se respondem ao seu simples 

interesse próprio, particular, ou ao interesse da razão, universal. Se fossemos fazer uso dos 

conceitos de reflexão, e de lambuja tomo de empréstimo uma imagem proposta por 

Giannotti, diríamos que a ação do revolucionário se encontra em um cone de sobra tão 

espessa que não se sabe bem o que é matéria e o que é forma da ação; sabe-se menos ainda 

da relação entre ambas, ou seja, se é o fim, como determinável, que impõe uma 

determinada forma, ou, como deve ser no caso da razão prática, se a forma que acaba por 

determinar um fim que é, ao mesmo tempo, dever. 
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 Antes de entrar na problemática do juízo sobre o sublime, me permito lembrar um 

pouco sobre o conceito de reflexão transcendental, tal como este aparece no capítulo da 

“Anfibologia dos Conceitos de Reflexão”, presente na primeira Crítica, com a ressalva, 

porém, de que não é o caso de uma análise mais detida desse texto tão importante. A 

reflexão transcendental trabalha para o estabelecimento de uma tópica transcendental, isto 

é, as representações em geral, em sua comparação para a formação de conceitos, são 

confrontadas com a faculdade do ânimo, de modo a se determinar a que faculdade elas 

[comparações] pertencem, dito de outro modo, de modo se determinar o seu lugar 

transcendental.  Ou seja, à reflexão transcendental cabe saber a que condições subjetivas, se 

sensíveis ou se puramente intelectuais, está submetida a síntese contida em cada conceito 

(como unidade de uma multiplicidade), que então se reporta a um objeto, ou melhor, que 

determinada a multiplicidade como objeto.  

Quando transpomos a reflexão transcendental para o âmbito do sublime dois 

problemas: o primeiro, que ele se dá sem conceito, quer dizer, a atividade de julgar, no caso 

do sublime, bem como no juízo de gosto, não chega a formar um conceito. Daí o juízo ser 

estético e meramente reflexionante. Em segundo lugar, o que é decorrência do primeiro, 

que não há objeto sublime. Se chegamos a considerar sublime um objeto, o fazemos por 

equívoco, pois sublime é, propriamente falando, o próprio juízo. Assim, os conceitos de 

belo e sublime não se encaixam, ao menos não à primeira vista, na tópica transcendental. A 

primeira e segunda introdução à Crítica da Faculdade de Julgar não se referem 

explicitamente a tal questão, mas a uma sua irmã: os juízos estéticos, e mesmo o juízo 

teleológico, não possuem domínio próprio, não exprimem uma legalidade própria, ou seja, 

não determinam qualquer domínio de objetividade, como o fazem o entendimento, que 

juntamente com a sensibilidade instaura a legislação da natureza como objeto de 

conhecimento, e a razão prática, que o faz autonomamente, por meio de um juízo da razão. 

Se é verdade, então, que não há objeto estético, não é menos certo que no juízo estético – 

no caso que nos interessa, no juízo sobre o sublime - está presente um certa articulação 

entre as faculdades, que cabe à reflexão transcendental analisar. 

No § 23 da Crítica da Faculdade de Julgar vê-se que a articulação – a relação -

entre as faculdades, imaginação e entendimento, no caso do belo, e imaginação e razão, no 

caso do sublime, é pensada como um acordo, o qual porém não pressupõe quer uma 
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sensação, com a do agradável, no juízo dos sentidos, e tampouco um conceito, ao menos 

não pressupõe um conceito determinado, como o conceito do bem, que é o exemplo mesmo 

de Kant. Uma primeira diferença entre o belo e o sublime não está, porém, apenas nas 

faculdades que aí se articulam em um acordo, mas, o que nos é mais importante, no modo 

como este acordo é obtido:  

“em uma intuição dada, a faculdade de apresentar, ou imaginação, é 
considerada como estando de acordo com a faculdade de conceitos do 
entendimento, ou com a [faculdade de conceitos] da razão, [este último 
acordo] como promoção desta [razão]” (KU, V, 244). 

Daí Kant poder afirmar logo adiante que o sublime pode ser tomado como apresentação de 

um conceito indeterminado da Razão, o que lhe reserva um papel especial na passagem 

entre natureza e liberdade em geral, mais especificamente na avaliação da Revolução 

Francesa. 

Assim, diferentemente do belo, que aponta para um acordo sem regra determinada 

entre imaginação e entendimento, o sentimento do sublime, que acompanha a representação 

de um objeto apreendido na intuição, indica uma relação entre imaginação e razão, na qual 

a primeira se revela antes de tudo sensível às exigências da razão: quando julga algo 

sublime, a faculdade de julgar refere a imaginação “à razão, para produzir um acordo com 

as idéias desta (sem determinar quais idéias)” (KU, V, 256). Desse modo, enquanto o 

acordo entre entendimento e imaginação se dá como um livre jogo entre as faculdades, o 

acordo entre imaginação e razão se dá a fim de “produzir uma disposição do espírito 

semelhante – e com ela compatível -  à disposição que a influência de idéias determinadas 

(práticas) produziria sobre o sentimento” (KU, V, 256).  

De saída, então, o acordo é efeito da atividade da razão sobre a imaginação, 

semelhante portanto, mas guardadas as devidas diferenças, à síntese especiosa, que é o 

resultado da atividade determinante do entendimento sobre a imaginação. Simplesmente no 

sentimento do sublime, como de resto no sentimento moral, a sensibilidade não é 

considerada com relação às formas de espaço e tempo, mas tão-somente como sentimento, 

isto é, como capacidade de sentir o efeito de uma ação. O juízo sobre o sublime “limita-se a 

representar, por meio do seu contrataste, o jogo subjetivo do espírito (imaginação e razão) 

como harmonioso” (KU, V 258). Contraste de critérios, uma vez que a imaginação, instada 

pela razão, deve abandonar, por limitados, seus critérios sensíveis de avaliação e adotar, 
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como lei, o critério que lhe impõe a razão. A harmonia está justamente na conformidade à 

lei do esforço que a razão, por meio da idéia de supra-sensível, exige da imaginação. O 

sentimento do sublime como que realiza nossa destinação supra-sensível, na medida em 

que, por meio dele, temos o sentimento de que possuímos uma razão pura autônoma. No § 

29 da Crítica da Faculdade de Julgar há uma passagem que, mesmo longa, merece ser 

citada:  

A disposição em que deve estar o espírito para sentir o 
caráter sublime exige que ele seja aberto às idéias; pois é 
precisamente na inadequação da natureza às idéias, ou seja, no 
simples fato de as pressupor e no esforço da imaginação a fim de 
tratar a natureza como esquema para elas [idéias], que reside aquilo 
que aterroriza a sensibilidade, mas que é, contudo, ao mesmo 
tempo, atraente; pois é uma violência que a razão exerce sobre a 
sensibilidade a fim de estende-la à medida de seu próprio domínio 
(KU, V, 265) 

  Que esse domínio seja o domínio prático, permite que comecemos a voltar à 

avaliação dos elementos presentes na Revolução Francesa e que fornecem a Kant as razões 

para julgar que a humanidade progride rumo ao melhor. São dois os principais motivos que 

levam a uma aproximação entre juízo estético e política em Kant, a propósito da Revolução 

Francesa: a distinção entre participantes e espectadores, e o sentimento de entusiasmo 

compartilhado, se não por todos, pelo menos por boa parte desses últimos, que se deixam 

trair publicamente.  

Começo então a analisar o texto do Conflito das Faculdades, me detendo, em 

primeiro lugar, no sentimento de entusiasmo. Como escreve Kant, “a revolução de um povo 

espiritualmente rico (...) encontra no ânimo de todos os espectadores uma tomada de 

posição (Teilneumung) segundo o desejo, que se avizinha da fronteira do entusiasmo (die 

nahe an  Enthusiasm grenzt)” (Streit, VII, 85). Antes, porém, de continuar com a análise, 

gostaria de fazer um parêntese sobre a tradução de tal passagem, que não me parece sem 

conseqüência para a boa compreensão do texto. Gibelin traduz: “que toca de perto o 

entusiasmo” (101); Piobetta: “que beira (frise) o entusiasmo” (211). O problema com essas 

traduções está em que, sem serem propriamente incorretas, elas perdem a referência a um  

tema caro o Kant, a saber, o tema do limite, da fronteira. As soluções de Morão e Renaut 

mantêm essa referência, mas com um outro custo. Morão traduz por “na fronteira do 
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entusiasmo”, o que deixa em aberto a questão de saber se o espectador se encontra dentro 

ou fora do campo “definido” pelo sentimento de entusiasmo. Alain Renaut, me parece, 

apresenta a solução mais problemática: “que confina ao entusiasmo”, uma vez que decide 

erradamente, ao pôr o espectador no interior de tal campo. Beck, por sua vez, oferece a 

melhor tradução, mas que, como o texto alemão, comporta para nós o mesmo problema: 

“borders on enthusiasm”. Ainda que próximo do entusiasmo, o espectador não é, 

necessariamente, um entusiasta; se ele se encontra na fronteira, encontra-se, contudo, do 

lado de cá. O que Renaut perde é, justamente, a posição de Kant. 

É preciso reconhecer, porém, que pouco mais à frente o texto parece autorizar a 

tradução de Renaut, porquanto atribuiria aos espectadores uma participação no bem com 

afecção, isto é, o entusiasmo.  Ocorre que se lê, também, que o entusiasmo não se deve 

aprovar de modo integral, na medida em que toda afecção enquanto tal merece censura. 

Mas qual a razão de tal censura? Quanto a isso, a resposta encontra-se na Crítica da 

Faculdade de Julgar:  

A idéia do bem acompanhada de afecção chama-se entusiasmo. 
Este estado do ânimo parece sublime a ponto de comumente se considerar 
que , sem ele, nada de grande pode ser levado a termo. Ocorre, porém, que 
toda afecção é cega, seja na escolha do fim, seja, quando então o fim é 
dado pela razão, em sua realização (KU, V, 272). 

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, refletido acerca do 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. Simplesmente, a revolução não é o meio para 

se realizar o direito. Que o que está em questão são os atores o prova ainda a participação 

dos contra-revolucionários, pois estes não se limitam a condenar a revolução no âmbito das 

idéias, mas passam propriamente à ação, mesmo que pelo modo da corrupção. Se o público 

espectador  - o próprio Kant inclusive – toma partido daqueles que sentem entusiasmo, é 

porque o verdadeiro entusiasmo, aquilo que o torna comunicável e reivindica adesão 

universal, refere-se ao “ideal e, claro está, puramente moral, o conceito de direito, por 
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exemplo, ao qual não se deixa imiscuir qualquer interesse próprio” (Streit, VII, 86). Para 

bem determinar a direção que a reflexão deve tomar, é preciso porém estar já em outro 

patamar que não o do sentimento, próprio do entusiasmo, uma vez que este não é senão “o 

movimento do ânimo que o torna incapaz de promover uma reflexão livre sobre os 

princípios, a fim de a partir daí se determinar” (KU, V, 272). 

 Os espectadores que se traem publicamente encontram-se justamente nessa posição, 

a posição da razão. Sem estarem movidos por qualquer interesse próprio, antes são levados, 

como Kant escreve na Fundamentação, a tomar interesse pelo desenrolar dos fatos. Pois a 

representação que os determina é uma representação da razão, o direito. Ora, o direito, as 

instituições jurídicas, compõe 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 cidadão. 

Sua conseqüência 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. Como bem afirma Lyotar, se os espectadores avaliam positivamente a 

revolução, é porque já a realizaram quanto ao modo de pensar. 

 O sublime também convida a uma tal revolução, impondo à imaginação um 

alargamento que é próprio da razão. Mas a estreiteza da imaginação tem fundamento 

objetivo, é constitutivo dela. No juízo jurídico-político a estreiteza é de outra ordem, isto é, 

tem fundamento por assim dizer subjetivo, resultante do processo histórico-social, ou seja, 

empírico, de institucionalização dos princípios puros do direito. Na impossibilidade de 

acessar imediatamente a razão universal e como remédio a tal estreiteza, conta-se 

unicamente com a publicidade, com a formação pública de juízo por meio do modo liberal 

de pensar. Como afirma Hinske a propósito da liberdade de imprensa, ela não é apenas um 

meio útil e historicamente condicionado entre outros de descoberta da verdade, mas é um 

momento necessário e incontornável de tal descoberta (Hinske, 90). Não é então na 

reflexão estética do filósofo que se dá a passagem entre teoria e prática, mas na formação 

de um senso comum de justiça.  

 
  


