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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo investigar o tema do espaço em dois anos 

na carreira acadêmica de Kant, a saber, 1768 e 1769. Incontestavelmente, esse breve 

período colaborou de modo decisivo à doutrina madura do filósofo com respeito ao 

tema em questão, conforme pretendemos mostrar nesta dissertação. Desse modo, a 

fim de realizar tal tarefa, foi feita a divisão em três etapas. Num primeiro momento, 

será exposto o contexto no qual esse assunto encontra-se inserido, pretendendo-se 

tratar de certos aspectos das posições de Leibniz e Newton em torno à temática, bem 

como da influência de ambos em alguns dos primeiros escritos do filósofo de 

Königsberg. Em seguida, no capítulo 2, será exposto o opúsculo de 1768, um 

conhecido escrito de Kant em que ele rompe definitivamente com uma noção de 

espaço defendida em sua juventude: a noção de espaço relativo, passando a aceitar a 

tese newtoniana de espaço absoluto. Finalmente, no capítulo 3, a partir de uma breve, 

porém célebre Reflexão do filósofo, será exposta a descoberta de uma nova e 

determinante teoria acerca do espaço. Esta, diferente tanto daquela primeira (i.e., a do 

jovem Kant) quanto da outra encontrada no opúsculo de 1768, mostrando-se, pois, 

desta vez uma doutrina mais próxima ao que diz Kant sobre o espaço, por exemplo, 

na “Estética Transcendental” da Crítica da Razão Pura. 

Palavras-chave: Kant, espaço, virada crítica, idealidade. 
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Abstract 

The present work aims to investigate the space theme in two years of Kant’s 

thought, namely, 1768 and 1769. Undoubtedly, this brief period collaborated 

decisively to the mature doctrine of the philosopher concerning the subject, as we 

intend to show in this dissertation. Thus, in order to fulfil such task, it was made a 

division in three stages. In a first moment, it will be exposed the context in which this 

theme is inserted, which aims to address some of the aspects of Leibniz’s and 

Newton’s positions around the theme, as well the influence of both in a few earliest 

writings of the philosopher of Königsberg. Then, in the chapter 2, it will be exposed 

the opuscule of 1768, a famous writing in which Kant breaks definitively with a 

notion that was defended by himself in his youth: the notion of relative space, passing 

to accept the Newtonian thesis of absolute space. Finally, in the chapter 3, from a 

brief but well known Reflection of the philosopher, it will be exposed a new and 

determinant theory concerning the space. This one, different from that first (i.e., of the 

young Kant), as well from that other one founded in the opuscule of 1768, therefore, 

showing this time a doctrine bit more close of what Kant asserts about the space, for 

instance, in the “Transcendental Aesthetics” of the Critique of Pure Reason. 

Key-words: Kant, space, critical turn, ideality.  
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Lista de abreviaturas e siglas  

1. As referências aos textos de Kant remetem à edição da Akademie-Ausgabe 

e se efetuam segundo o que é norma em trabalhos especializados. 

Encontram-se nas citações, por exemplo: Ak II, 377. A única exceção 

ocorrerá quando mencionarmos a Crítica da Razão Pura: nesse caso, 

utilizaremos as iniciais KrV, seguindo a edição – primeira edição de 1781 

(A) e segunda edição 1787 (B) – e página. Por exemplo: KrV, A 740 – B 

768. 

2. Quando referidas, as partes e os capítulos da Crítica da Razão Pura serão 

indicados entre aspas. Por exemplo: “Dialética Transcendental”. 

3. Quando aludirmos aos escritos de Kant, além fazermos o uso de seu título 

completo, também nos referiremos a eles por seus nomes abreviados e suas 

siglas. Por exemplo: Sobre o primeiro fundamento da distinção de direções 

no espaço (abreviaremos por: opúsculo de 1768 e por sua sigla: DE). 

Faremos notar isso durante o trabalho. 

4. Palavras-chave da filosofia kantiana serão escritas entre parênteses, ao lado 

da tradução portuguesa, no original alemão em itálico. Por exemplo: 

representação (Vorstellung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Sumário 

Resumo..........................................................................................................................6 

Abstract.........................................................................................................................7 

Lista de abreviaturas e siglas......................................................................................8 

Introdução...................................................................................................................12 

Capítulo I – O contexto: Leibniz, Newton e o problema do espaço no jovem Kant 

1.1. Introdução..............................................................................................................17 

1.2. Sobre o estatuto físico e metafísico do espaço no século XVII: as posições de 

Leibniz e Newton no contexto de seus projetos....................................................17 

1.2.1. O status quaestionis.............................................................................17 

1.2.2. Os projetos de Leibniz e Newton: da autonomia ontológica da Mônada 

à descrição matemática dos fenômenos físicos......................................................20 

1.2.3. Espaço relativo em Leibniz..................................................................23 

1.2.4. Espaço absoluto em Newton................................................................26 

1.2.5. Consequências das noções de espaço absoluto em Newton e de espaço 

relativo em Leibniz.................................................................................................27 

1.2.6. Espaço e situação espacial: a congruência e a disciplina leibniziana 

Analysis Situs..........................................................................................................29 

1.3. O problema do espaço no jovem Kant..................................................................31 

1.3.1. Preliminares..........................................................................................32 

1.3.2. O escrito sobre as Forças Vivas...........................................................35 

1.3.3. A Monadalogia física...........................................................................36 

1.3.4. A noção kantiana de espaço relativo....................................................38 

Capítulo II – O opúsculo de 1768: Sobre o primeiro fundamento da distinção de 

direções no espaço e suas contribuições ao tema do espaço em Kant 

2.1. Introdução..............................................................................................................40 

2.2. O opúsculo de 1768...............................................................................................40 

2.2.1. O problema...........................................................................................41 

2.2.1.1. A crítica inicial de Kant a Leibniz...........................................41 



 10 

2.2.1.2. O objetivo do opúsculo de 1768 e o método proposto por Kant 

a fim de realizá-lo..........................................................................................43 

2.2.2. Exemplos de objetos que reconhecemos por intermédio da orientação 

espacial...................................................................................................................46 

2.2.3. O argumento da contrapartida incongruente........................................47 

2.2.4. A conclusão de Kant no opúsculo de 1768......................................... 49 

2.3. As contribuições do opúsculo de 1768 ao tema do espaço em Kant.................... 51 

2.3.1. A refutação de Kant à noção de espaço relativo leibniziano................52 

2.3.2. A geometria enquanto ciência do espaço.............................................54 

2.3.3. A gênese do conceito de intuição pura (reine Anschauung)................56 

2.3.3.1. Sentido interno (inneren Sinn) na década de 1760...................57 

2.3.4. O espaço enquanto conceito não empírico: o primeiro argumento da 

“Exposição metafísica”..........................................................................................59 

2.3.5. Alguns problemas oriundos da noção de espaço absoluto...................60 

Capítulo III – O ano de 1769 e a “grande luz” 

3.1. Introdução..............................................................................................................62 

3.2. Sobre a origem da “grande luz de 1769”...............................................................62 

3.2.1. A R 5037...............................................................................................62 

3.2.2. Interpretando a R 5037: alguns aspectos da visão de B. Erdmann.......64 

3.2.3. A “luz de 1769” enquanto a idealidade subjetiva do espaço e do 

tempo......................................................................................................................67 

3.3. Alguns dos motivos que levaram Kant a sua nova concepção de espaço.............67 

3.3.1. A negação de Kant a Spinoza...............................................................68 

3.3.1.1. Sobre o papel do espaço na Ethica de Spinoza........................68 

3.3.1.2. A resposta de Kant ao problema...............................................71 

3.3.2. A nova leitura de Leibniz.....................................................................77 

3.3.3. O problema das antinomias..................................................................80 

3.3.3.1. A “Antinomia da Razão Pura”.................................................81 

3.3.3.2. Kant descobre as antinomias em 1769?...................................87 

3.3.3.3. Um exemplo da divergência interpretativa em torno à gênese 

do problema antinômico: o caso de H. J. De Vlesschauwer.........................90 



 11 

3.3.4. Sintetizando dois dos motes trabalhados: da relação do problema 

antinômico em 1769 com as Correspondências com Clarke.................................93 

3.4. A gênese do criticismo kantiano e a nova concepção de espaço..........................96 

Considerações finais...................................................................................................99 

Referências bibliográficas........................................................................................101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Introdução 

Não restam dúvidas de que o espaço foi um dos mais caros temas da 

epistemologia kantiana. Uma das marcas características que se poderia dizer com 

respeito a isso seria, por exemplo, a da frequente presença desse mesmo tema nos 

escritos que compõem o arcabouço teórico do filósofo, isso porque Kant, em 

praticamente todos esses textos, abordou o tema do espaço, seja enquanto tópico 

principal ou secundário. Também não é nenhuma grande novidade dizer que as 

influências com respeito ao assunto em questão foram, sobretudo, tanto a da escola 

racionalista de Leibniz e Wolff quanto a da inovadora, e recente por aqueles tempos, 

mecânica de Newton. Não obstante, algo que não é tão simples ou tão óbvio quanto o 

que foi mencionado acima é o fato de que a doutrina kantiana do espaço não surgiu de 

uma maneira unitária e definitiva em sua carreira intelectual, senão que esta teoria 

sofreu consideráveis reformulações durante o desenvolvimento de seu pensamento, 

i.e., desde o seu início em 1747 até, pelo menos, 1781, quando é publicada a primeira 

edição de sua obra-prima, a Crítica da Razão Pura. Nela se aceita, com razão, que a 

doutrina da sensibilidade do filósofo de Königsberg encontra-se consolidada, tendo 

seu locus classicus na “Estética Transcendental”. Ademais, é nesta última que Kant se 

dedica a tratar do tema do espaço – outrossim, do tempo – e explica em que consiste 

seu decisivo papel para sua doutrina. 

Tendo em vista que a doutrina kantiana do espaço passa por uma evolução 

durante esse largo período que se dá entre os anos de 1747 e 1781 (ou seja, desde o 

início de seu desenvolvimento até que, por fim, o filósofo passe a considerá-lo uma 

intuição pura
1
), a nossa tarefa aqui não prima, em primeira instância, por fornecer 

uma abordagem exegética acerca do assunto em questão,
2
 ou de tratá-lo do modo tal 

qual ele aparece na doutrina madura do filósofo – como seria, por exemplo, o caso de 

um estudo sobre a “Estética Transcendental” da Crítica da Razão Pura –, nem muito 

menos investigar o pensamento kantiano como um todo. Em nosso estudo, 

pretendemos tratar do tema do espaço mais detidamente em apenas dois anos, 

                                                 
1
 Durante o desenvolvimento do trabalho, voltaremos a esse assunto e explicaremos em que consiste 

dizer que o espaço seja uma intuição pura e sua função na teoria de Kant. 

2
 Entretanto, isso não exclui a possibilidade de, em momentos oportunos, fazermos menções aos outros 

escritos do filósofo de Königsberg, tanto àqueles anteriores ao escopo de nossa investigação quanto aos 

outros que viriam após estes mesmos anos. 
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considerados centrais pelos estudiosos, no marco do desenvolvimento da doutrina 

teórica de nosso pensador, e fazer alguns apontamentos sobre a eles e à sua 

importância para este caro tema que foi o espaço na filosofia de Kant. Esses anos são: 

1768 e 1769. Ambos foram considerados fundamentais pelo fato de que 

representaram duas mudanças decisivas com respeito ao tema do espaço. Para que se 

tenha uma primeira aproximação desses desdobramentos, retenham-se os dois pontos 

a seguir. 

A primeira alteração, que ocorreria em 1768, é uma ruptura de Kant com uma 

noção de espaço cuja origem poder-se-ia remeter a Leibniz, a seu conceito de espaço 

relacional. Notem ainda que essa mesma tese (com respeito ao espaço relativo) havia 

sido partilhada pelo próprio filósofo de Königsberg em seus escritos juvenis, não 

obstante, ainda que de uma maneira bastante peculiar e diferente daquela que se 

encontra na letra de Leibniz.
3
 Esta primeira quebra

4
 em 1768 resultaria na adoção de 

uma tese de cariz newtoniana, a saber, de que o espaço é absoluto. Como veremos, as 

consequências disso representariam, face à doutrina crítica
5
 de Kant, algumas 

importantes contribuições rumo ao seu idealismo transcendental. 

                                                 
3
 Esta maneira peculiar com respeito ao espaço relativo kantiano será vista no capítulo 1 (a partir do 

item 1.3.). 

4
 Na verdade tal quebra é dupla, pois Kant romperia tanto com o que ele diz ser a noção de espaço de 

Leibniz, quanto com a sua própria compreensão juvenil sobre o espaço relativo. 

5
 Frequentemente faremos uso de termos tais quais (i) “doutrina critica de Kant”; (ii) “doutrina pré-

crítica”; (iii) “o jovem Kant”; e (iv) “filosofia madura de Kant”, então é conveniente definir o que 

pretendemos dizer com isso. Tais expressões nos servirão para fazermos apontamentos às datas e aos 

períodos de Kant – tendo em vista aquela divisão standard do pensamento kantiano entre: (i) período 

pré-crítico e (ii) período crítico. Chamamos atenção a esse ponto, pois não é pelo fato de serem 

“escritos ‘pré-críticos’” que estes são desimportantes para a filosofia kantiana, ou são como que 

patrimônios históricos e, no mais das vezes, são simplesmente negligenciados em vista do advento da 

Crítica da Razão Pura. Isso porque é possível encontrar nesses mesmos textos “pré-críticos” algumas 

interessantes ponderações do então “jovem Kant”. Todavia, como veremos neste trabalho, Kant por 

vezes foi inconsequente em determinados momentos de sua mocidade. Algo a que não cabe dúvida é 

que o filósofo, no decorrer dos anos de sua carreira intelectual, vai se dando conta de inúmeros 

problemas que ele mesmo não havia levado em conta, por isso a ocorrência de reformulações e, em 

alguns casos – como ocorre com o tema do espaço, por exemplo –, o abandono de certas teorias. 

Assim, embora a filosofia kantiana tenha se tornado célebre, como dissemos há pouco, a partir da 

Crítica da Razão Pura, não se pode perder de vista que nesta obra estão contidos os inúmeros frutos 

que tiveram suas origens plantadas nas décadas que a precederam. Por isso, tais escritos são bastante 

importantes, sobretudo se se quer trabalhar a evolução do pensamento kantiano – o que é justamente a 

nossa tarefa aqui. Ademais, e agora com respeito à divisão standard do pensamento kantiano nesses 

dois períodos, diga-se ainda que alguns filósofos, bem como historiadores, não concordaram com a 

mesma ou que em certos casos a reformularam. Este é o caso, por exemplo, de Kuno Fischer, que foi 

um dos primeiros a propor algumas subdivisões do período pré-crítico e as influências que Kant estava 

sofrendo nesses determinados períodos. Cf. sua Geschichte der neuern Philosophie. Vol IV. Immanuel 

Kant... 1860. (especialmente p. 140). Ademais, F. Beiser, em seu artigo Kant’s intelectual 
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Logo em seguida, no ano de 1769, ocorre uma nova e ainda mais decisiva 

ruptura. Trata-se, desta vez, da idealidade subjetiva do espaço, ou seja, quando Kant 

passa a conceber o espaço – e também o tempo – como uma forma pura de nossa 

intuição. Sem exageros, esta mesma e inovadora teoria consistiria, dentro do 

programa kantiano, em uma parcela decisiva em face de uma operação fundamental – 

e quiçá a mais fundamental – efetuada por Kant: a primeira parte da célebre “inversão 

copernicana”
6
. Frente a isso, ficaria uma pergunta: mas, por que o filósofo muda 

opinião de 1768 para 1769? Ora, uma tal mudança se sucedeu a Kant sob o mote de 

pelo menos três fatores fundamentais, os quais tematizaremos de maneira 

pormenorizada durante o trabalho. Os pontos são: (i) a ameaça do spinozismo; (ii) 

uma nova leitura que faz Kant de alguns textos inéditos, para ele, de Leibniz; (iii) o 

problema antinômico. 

Tendo em vista o breve panorama exposto acima, para cumprirmos nossa 

tarefa, optamos por estruturar o trabalho em três capítulos. Vejamos, assim, o que 

faremos neles. 

Inicialmente, abordaremos dois pontos em torno a um amplo contexto que diz 

respeito diretamente ao escopo de nossa pesquisa: trata-se, pois, num primeiro 

momento, de investigar alguns aspectos fundamentais das posições antagônicas de 

Leibniz e Newton com respeito à natureza do espaço e, num próximo passo, faremos 

notar a influência de ambos, bem como de outros nomes de igual importância, no que 

concerne à compreensão de Kant sobre o espaço em seus primeiros anos intelectuais. 

Tais colocações, situadas em nosso primeiro capítulo, serão de particular relevância a 

nossa pesquisa, pois a partir delas poderemos ter mais claro quais foram os 

diferenciais contidos nos anos que correspondem ao nosso escopo de trabalho, face ao 

início da doutrina do então jovem Kant. 

No segundo capítulo, faremos a análise textual de um conhecido opúsculo de 

Kant sobre as regiões do espaço, que se tornou, por seus próprios méritos, um escrito 

                                                                                                                                            
development: 1746-1781, não concorda com essa divisão categórica dos dois períodos (cf. The 

Cambridge companion to Kant. Ed. Paul Guyer, 1992, p. 36). E também L. W. Beck, em seu Early 

German Philosophy. Kant and his predecessors. Cambridge University Press, 1996 (cf. especialmente 

p. 439). 

6
 Mais precisamente, trata-se de tal parcela a primeira parte da célebre “inversão copernicana”, i.e., 

àquela que compete ao papel cumprido pela sensibilidade. Ademais, a “inversão copernicana” consiste 

na ideia-chave que orienta a solução do problema colocado por Kant na Crítica da Razão Pura. 
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extremamente relevante ao tema em questão. Trata-se do opúsculo: Sobre o primeiro 

fundamento da distinção de direções no espaço.
7
 Nele, o filósofo pretendeu 

basicamente argumentar em favor da tese de que o espaço é real e absoluto, tendo em 

vista mostrar que este é o fundamento de todas as coisas espaciais e de todas as 

relações que nele ocorrem. Para tanto, Kant, na parte central desse escrito – ao 

apresentar o argumento da contrapartida incongruente –, defende que, sem a 

referência ao espaço absoluto, não seria possível explicar a existência de 

contrapartidas incongruentes.
8
 A partir daí, e chegando à conclusão de Kant em 1768, 

notaremos que o filósofo se mostra um defensor dos newtonianos e um crítico de 

Leibniz. Veremos que isso será fundamental para a posteridade da doutrina kantiana 

em determinados pontos. No momento em que estivermos ocupados com o opúsculo 

de 1768, teremos novamente duas tarefas: em primeiro lugar, mostraremos os passos 

fundamentais da argumentação de Kant desenvolvida em 1768 – são no total quatro 

os passos –. Por fim, apontaremos para as contribuições, bem como certos problemas, 

com relação ao mesmo escrito, em vista do que se encontraria posteriormente na 

doutrina teórica madura do filósofo de Königsberg em torno ao tema do espaço. 

Em 1769 Kant obteve uma “grande luz”, conforme atestou ele mesmo em uma 

breve Reflexão (a R 5037) a fins da década de 1770. Essa “luz” representou um dos 

maiores feitos na carreira intelectual do filósofo de Königsberg e o espaço assumiu 

um lugar de destaque. No capítulo 3, tematizaremos o que significou a então “grande 

luz” e – seguindo a metáfora kantiana aqui – abordaremos alguns dos possíveis 

motivos que possam ter “acendido” tal luz. Retenha-se que os motivos de que 

trataremos nessa parte dizem respeito particularmente ao tema do espaço
9
 e, mais 

especificamente, se concentram no problema de se aceitar o espaço enquanto um ente 

absoluto. Veremos que isso seria bastante problemático para o programa consolidado 

de Kant. Em 1769, o filósofo não aceitaria mais o espaço como o que ele mesmo 

                                                 
7
 Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume – Ak II, 375-83. 

8
 O opúsculo de 1768 se tornou célebre principalmente pelo fato de conter, o argumento de Kant sobre 

as contrapartidas incongruentes. Este seria o contra-argumento oferecido pelo filósofo de Königsberg a 

Leibniz e ao fenômeno da congruência. Tematizaremos este assunto mais consequentemente a partir do 

item 2.2.3. 

9
 Isso porque, se se conhecem alguns aspectos desse problema, sabe-se então que na literatura existem 

outros assuntos que dizem respeito à “luz de 1769”. No momento em que nos ocuparmos com isso, no 

capítulo 3, aludiremos a eles também. 
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havia defendido no ano anterior em 1768, senão que passaria a considerá-lo de uma 

maneira bastante próxima daquela defendida por ele em sua doutrina madura. 
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Capítulo I – O contexto: Leibniz, Newton e o problema do espaço no jovem Kant 

1.1. Introdução 

Neste capítulo serão apresentados dois pontos acerca de um contexto muito 

mais amplo do que aquele que nos propomos abordar em nossa temática específica 

(i.e., os anos 1768 e 1769). Pretendemos com isso elucidar alguns pressupostos em 

torno ao tema do espaço no início da carreira intelectual de Kant. Seriam eles: 

1. As posições de Newton e Leibniz sobre a natureza do espaço no contexto de 

seus projetos. 

2. O tema do espaço no jovem Kant.
10

 

Essas duas primeiras apreciações serão de fundamental importância para 

compreendermos de modo mais consistente quais são as verdadeiras novidades 

encontradas nesse momento de “virada crítica”. Ademais, o papel que desempenha o 

espaço nos projetos de Leibniz e de Newton é particularmente relevante para Kant 

pelo fato de que este, na fase inicial de sua doutrina – entre fins da década de 1740 até 

meados da década de 1750 –, para além de estar tomando contato com a doutrina de 

ambos os pensadores e de suas escolas,
11

 ele buscava uma espécie de conciliação 

entre os ideais pretendidos pela metafísica racionalista com as inovadoras atividades 

oriundas da produção científica da época. Tais influências se encontrariam bem 

presentes em seus primeiros ensaios. 

1.2. Sobre o estatuto físico e metafísico do espaço no século XVII: as posições de 

Leibniz e Newton no contexto de seus projetos 

1.2.1. O status quaestionis 

A fim de restringirmos o escopo do presente tópico, uma vez que o tema do 

espaço fora assunto de toda a tradição – tendo sido contemplado com inúmeras teorias 

                                                 
10

 A ideia de abordar, num primeiro momento deste trabalho, alguns dos traços gerais do tema do 

espaço em Kant no período que precedeu os anos de 1768 e 1769 foi sugerida, no exame de 

qualificação, pelos professores Mario Ariel González Porta, Orlando B. Linhares e Pedro Monticelli. 

11
 Além desses dois pensadores, outros tantos nomes, que também influenciaram Kant diretamente, 

serão mencionados neste capítulo. Como, por exemplo: C. Wolff, Boscovich, Maupertuis, Knutzen, 

Crussius e Tetens. 
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que versaram a seu respeito –, o nosso objetivo é trabalhar com um embate específico 

em torno a duas posições adversas de pensadores que contribuíram consideravelmente 

para a alçada das ciências matemáticas de seus tempos (e entenda-se aqui, sobretudo, 

a física) e consequentemente ao tema do espaço. Teríamos, assim, por um lado, a 

posição defendida pelos newtonianos
12

 e, por outro, aquela defendida pelos 

leibnizianos.
13

 Tal polêmica, inclusive, deu ensejo a uma profícua troca de cartas que 

se tornou célebre, a qual se encontra situada nas Correspondências de Leibniz com 

Clarke, iniciada em 1715 e cessada em 1716 em virtude da morte de Leibniz. 

Uma primeira elucidação a ser feita aqui, e antes mesmo de investigarmos a 

querela em torno à natureza do espaço, seria responder uma questão elementar, a 

saber: mas o que se entendia por espaço? Para esclarecer essa pergunta, é preciso 

retomar de início que no período em que Leibniz, Newton e tantos outros pensadores 

se encontram inseridos, existiam, por assim dizer, dois espaços: o espaço físico e o 

espaço geométrico. Esta distinção assumirá uma importante função para nossa 

problemática atual, contudo, deixemo-la por ora reservada e ocupemo-nos 

especificamente com o problema do espaço físico. 

De maneira simples, poder-se-ia dizer que o espaço físico não se trata de outra 

coisa senão daquele lugar onde os corpos se movem. Nessa época é de opinião 

comum se considerar que o espaço físico seja distinto das coisas materiais que o 

ocupam. Não obstante isso, existem duas posições díspares no tocante àquilo que diz 

respeito à natureza dessa distinção. Precisamente nesse ponto nós encontramos aquilo 

que entendiam os leibnizianos e os newtonianos por espaço. As posições são, 

portanto, estas: 

                                                 
12

 Nesse grupo se encontrariam nomes tais quais os de Samuel Clarke e Leonard Euler. 

13
 Ao dizer aqui “leibnizianos” deve-se entender, sobretudo, a figura do filósofo alemão Christian 

Wolff (1679-1754), que, além de ter propagado o leibnizianismo na Alemanha por aqueles tempos, 

certamente influenciou bastante a leitura de Kant com respeito à doutrina de seu predecessor. Portanto, 

de início, não passemos por alto o fato de que muito do que Kant diz sobre o filósofo de Leipzig não é 

dito, por assim dizer, de primeira mão, senão que por via de interpretações que ele obtivera do mesmo, 

por intermédio de seu conhecimento de Wolff e de sua escola, e não propriamente de seu conhecimento 

da filosofia leibniziana. A respeito disso, vejam-se as palavras de Leonel R. dos Santos: “Haveria ainda 

que avaliar o peso que a filosofia leibniziana teve na formação filosófica fundamental de Kant, [...] 

quer por parte de Wolff, quer por parte de outros leibnizianos e wolffianos. Nesse ponto caberia 

também a análise do pensamento dos mestres de Kant, bem como dos manuais filosóficos por onde 

estudou e que utilizaria para seus cursos universitários.” (DOS SANTOS, L. R. Crítica e metafísica: A 

interpretação kantiana de Leibniz. In: A razão sensível – Estudos Kantianos, p. 99-116. p. 103). 
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(i) Se o espaço é uma consequência de que existam corpos; ou, 

(ii) Se, pelo contrário, ele é uma condição prévia para que os corpos existam. 

Frente a essa polêmica, surgiram as posições antagônicas acerca do espaço: o relativo, 

defendido pelos leibnizianos (i); e o absoluto, defendido pelos newtonianos (ii). 

Tendo em vista que as posições de Leibniz e Newton são rivais, há de se notar 

que havia, contudo, entre elas, no que diz respeito ao espaço físico, uma semelhança 

fundamental. Essa seria a de que tanto os newtonianos quanto os leibnizianos – e Kant 

também estaria de acordo com isso – compreendem o espaço físico como o mesmo 

espaço corriqueiro de nossa vida cotidiana, isto é, desde aquele mais elementar, como, 

por exemplo, o espaço no qual nós nos movemos, até aquele no qual a física situa os 

movimentos cujas leis ela estuda. Trata-se do mesmo. Ademais, eles estão de acordo 

em que o espaço puro, ao distinguir-se dos corpos, seja de maneira real ou ideal, é o 

tema de estudo da geometria (entendida basicamente como o sistema de relações 

possíveis no espaço). Dito de modo mais rigoroso, os pontos, as linhas, as superfícies 

e os volumes, cujas relações de ordem e de magnitude são de estudo desta disciplina e 

são determinações – partes ou limites – do espaço puro. De maneira tal que o espaço 

físico, considerado por si mesmo como distinto das coisas que o ocupam, possui os 

caracteres requeridos para que suas partes (volumes) e os limites que as definem 

(superfícies limitadas por linhas, e estas limitadas por pontos) tenham entre si as 

relações que estabelece a geometria. Este último suposto parece indispensável para 

que se possa aplicar a geometria à física e edificar a filosofia natural sobre princípios 

matemáticos. A ciência moderna vinha fazendo isso com êxito cada vez maior desde 

os tempos de Galileu, e na época de Kant este mesmo suposto parecia 

irrevogavelmente confirmado.
14

 

Finalmente, um último esclarecimento que repousa numa distinção essencial 

entre Newton e Leibniz no contexto de seus respectivos projetos seria o de que, 

enquanto o primeiro identifica o espaço geométrico com o espaço físico,
15

 o segundo 

                                                 
14

 TORRETI, R. Manuel Kant – Estudio...., 1967. p. 71. 

15
 No prefácio à primeira edição dos Principia (1686), Newton, ao esboçar o que pretende nesta obra, 

explica o motivo pelo qual a geometria está fundada na mecânica. No prefácio à primeira edição 

encontramos: “Já que os antigos (como nos diz Pappus) consideravam a ciência da mecânica de maior 

importância na investigação das coisas naturais, e os modernos, rejeitando formas substanciais e 

qualidades ocultas, têm se esforçado para sujeitar os fenômenos da natureza às leis da matemática, 
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não o faz. E isso não por um mero capricho, senão que, se o fizesse, sua empreitada 

filosófica simplesmente estaria condenada ao fracasso. Portanto, em vista do dito 

fracasso (de Leibniz) e do sucesso (de Newton) de ambas as agendas em virtude da 

identificação ou não do espaço geométrico com o espaço físico, entendermos agora os 

aspectos fundamentais que pretendiam os projetos de ambos é algo imprescindível. 

1.2.2. Os projetos de Leibniz e Newton: da autonomia ontológica da Mônada à 

descrição matemática dos fenômenos físicos 

Talvez o motivo mais elementar e, sem embargo, decisivo que poderíamos 

mencionar com respeito à diferença entre as concepções de espaço em Leibniz e 

Newton, repousa no fato de que o núcleo de estudo pretendido por cada um desses 

pensadores é distinto. 

Por um lado temos Leibniz, que, motivado por fortes interesses metafísicos, 

defendera seu sistema à luz dessa ciência.
16

 Portanto, se o filósofo de Leipzig 

concebesse em sua teoria um espaço absoluto, então suas aspirações estariam fadadas 

a terríveis problemas. Note-se que um exemplo clássico e desastroso disso para o 

pensador seria o da negação da autonomia ontológica das substâncias (algo que ele 

não pretendia de modo algum). E isso se dá em razão de que: se o espaço fosse, de 

                                                                                                                                            
cultivei a matemática, neste tratado, no que se relaciona à filosofia. Os antigos consideravam a 

mecânica sob dois aspectos: como racional – a qual procede rigorosamente por demonstrações – e 

prática. À mecânica prática pertencem todas as artes manuais, das quais a mecânica tomou seu nome. 

Mas como os artesãos não trabalham com rigor perfeito, diferenciam a mecânica da geometria, o que é 

perfeitamente preciso é chamado geométrico, o que é menos rigoroso é chamado mecânico. No entanto 

os erros não estão na arte, mas nos artesãos. Aquele que trabalha com menor rigor é um mecânico 

imperfeito; e se alguém pudesse trabalhar com rigor perfeito, seria o mais perfeito dos mecânicos, pois 

os desenhos de linhas retas e círculos, sobre as quais a geometria está fundada, pertence à mecânica. A 

geometria não nos ensina a traçar as linhas, mas exige que sejam traçadas, pois deve o aprendiz 

primeiro ser ensinado a traçá-las rigorosamente antes de ser ensinado na geometria, a qual, então, 

mostra como os problemas podem ser resolvidos através dessas operações. Desenhar linhas retas e 

círculos é um problema, mas não um problema geométrico. A solução deste problema é exigida da 

mecânica, e seu uso é mostrado pela geometria; e é a glória da geometria que, a partir desses poucos 

princípios, trazidos do nada, seja capaz de exibir tantos resultados. Portanto, a geometria está 

fundamentada na prática mecânica e não é nada mais do que aquela parte da mecânica universal que 

rigorosamente propõe e demonstra a arte de medir.” (NEWTON, I. Principia..., 2008, p. 13-14). Grifo 

nosso. 

16
 Lembremo-nos que também Descartes defendia seu sistema à luz dessa disciplina (metafísica). 

Contudo, ainda que ambos tenham a metafísica como fundamento e que os dois tenham trabalhado 

naquele ideal da mathesis universalis, seus projetos são bem diferentes. Enquanto, de um lado, o 

filósofo francês tinha sua física reduzida à geometria, de outro, o pensador alemão tinha na dinâmica o 

fundamento de sua física. 
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fato, absoluto, então tais substâncias necessitariam de algo externo a elas mesmas para 

constituição de sua possibilidade.
17

 

Em contrapartida, o compromisso de Newton não é com a metafísica, senão 

que é de modo prioritário com a física. Seu projeto pretendia basicamente dar cabo de 

elaborar uma ciência que fosse capaz de traduzir numericamente os fenômenos 

naturais que são regidos pelas leis da física. Assim, e não por mera casualidade, sua 

célebre obra de 1686 levaria por título, justamente: Princípios Matemáticos da 

Filosofia Natural.
18

 Além disso, o físico inglês representou uma grande mudança em 

se tratando de outros cientistas de sua época. Alguns dos diferenciais de Newton 

frente a outros nomes de seu tempo, como, por exemplo, da estirpe de um Descartes, 

Spinoza ou Leibniz, foram que: 

(i) o físico inglês não atribuiu a certeza da matemática a sua própria 

ciência, até porque, para Newton, essa disciplina é tão somente 

instrumento para explicar o mundo, em conjunto com seu então 

célebre método experimental;
19

 

                                                 
17

 As primeiras considerações da Monadalogia (1714), em que Leibniz descreve sua noção de Mônada, 

cabem ao assunto em questão. Nela se lê: 

“1. A Mônada, de que falamos aqui, é apenas uma substância simples que entra nos compostos. 

Simples, quer dizer: sem partes. 

2. Visto que há compostos, é necessário que haja substâncias simples, pois o composto é apenas uma 

reunião ou aggregatum dos simples. 

3. Ora, onde há partes, não há extensão, nem figura, nem divisibilidade possíveis, e, assim, as Mônadas 

são verdadeiros átomos da natureza, e, em uma palavra, os elementos das coisas. 

4. Delas também não há a temer qualquer dissolução: é inconcebível que uma substância simples possa 

perecer naturalmente.  

5. Pela mesma razão, é inconcebível que uma substância simples possa começar naturalmente, pois não 

poderia formar-se por composição.  

6. Assim, pode dizer-se que as Mônadas só podem começar ou acabar instantaneamente ou, por outras 

palavras, só lhes é possível começar por criação e acabar por aniquilamento, ao passo que todo o 

composto começa e acaba por partes.” (LEIBNIZ, G. W. Monadalogia, 1974, p. 63. Col. “Os 

Pensadores”). 

18
 Philosophiae naturalis principia mathematica. A primeira edição é de 1686. 

19
 “Para Newton, então, a ciência era composta de leis que enunciam o comportamento matemático da 

natureza, exclusivamente – leis claramente dedutíveis dos fenômenos e verificáveis exatamente nos 

fenômenos – tudo mais deve ser varrido da ciência, que assim se torna um corpo de verdade 

absolutamente segura a respeito dos fatos do mundo físico. Newton acreditou, por sua íntima união dos 

métodos matemático e experimental, haver aliado indissoluvelmente a exatidão ideal de um à constante 

referência empírica do outro. Ciência é a formulação matemática exata dos processos do mundo 

natural.” (BURTT, E. A. As bases metafísicas... 1991, p. 180). Os grifos são do autor. 
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(ii) ele não comunga com o ideal racionalista de que ciência é 

conhecimento universal e necessário, portanto ela (a ciência) é algo 

passível de revisão,
20

 
21

 e finalmente; 

(iii) Newton tampouco pretendeu fundamentar a física na metafísica, 

mantendo cada uma delas em seus respectivos lugares, i.e., não 

misturando o que é da alçada da física com aquilo que é 

propriamente da alçada da metafísica. Com efeito, ainda que ele não 

tenha deixado a metafísica simplesmente de lado, o campo forte da 

pesquisa de Newton foi o das ciências naturais, ou seja, o campo 

fenomênico.
22

 

A mecânica newtoniana, tomada em sua forma mais elementar, pretendia descrever de 

modo matematicamente adequado o movimento dos corpos. Em outras palavras, 

Newton se propôs “traduzir numericamente a ordem causal próxima, e não última, 

que rege os fenômenos da natureza”.
23

 

No tocante ao espaço dentro do programa newtoniano, como havíamos 

mencionado outrora, o cientista inglês identifica o espaço físico com o espaço 

geométrico. E faz isso, justamente, por um motivo programático, a saber, porque se 

não o fizesse, resultaria impossível o recurso às matemáticas (seja a álgebra ou 

geometria) como o instrumento para traduzir os fenômenos físicos. Ademais, essa 

identidade dos espaços (físico e geométrico) significa mais concretamente que uma 

determinação considerada válida no espaço físico deve valer também no geométrico, e 

vice-versa. Por exemplo: o caso da infinita divisibilidade. Se isso é válido no caso do 

espaço geométrico (e, de fato, o espaço geométrico é divisível infinitamente), então o 

mesmo deve valer no caso do espaço físico. 

                                                 
20

 Por exemplo, no prefácio à primeira edição dos Principia Newton escreve: “Peço enfaticamente que 

o que aqui realizei seja lido com indulgência e que meus trabalhos em um assunto tão difícil sejam 

examinados não com tanto espírito de censura, mas com o de reparar seus defeitos.” (NEWTON, I. 

Principia..., 2008, p. 15). 

21
 E é interessante notar que Kant – assim como os racionalistas faziam – assume o ideal de ciência 

clássico e, ainda, atribui esse mesmo ideal à mecânica de Newton. Dito de outra forma, para Kant a 

mecânica newtoniana é conhecimento universal e necessário. Voltaremos a falar do conceito de ciência 

em Kant mais à frente. 

22
 Em Newton a metafísica e seus temas não foram simplesmente deixados de lado, mas pelo contrário. 

Inclusive, o físico inglês tem ensaios publicados sobre o assunto, como, por exemplo, suas 

Observações sobre as Profecias. 

23
 PRADO, L. L. Monadalogia e espaço relativo..., 2000, p. 18. 
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Por fim, uma última colocação com respeito ao método investigativo proposto 

por Newton. Nele, assumem importantes papéis tanto a dedução quanto a indução: 

Tomam-se os fenômenos, eles são analisados e daí deduzem-se leis 

matemáticas: aquelas que servirem para explicar o maior número de casos 

serão generalizadas através da indução: em Newton, indução e dedução, bem 

como análise e síntese não se opõem, mas se completam interagindo entre si e 

socorrendo uma à outra quando alguma se revelar insuficiente ou ineficaz.
24

 

Face a essa primeira aproximação com respeito a ambos os projetos, verificamos que 

as ambições de Newton são de fato mais modestas frente à leibniziana, uma vez que 

os objetos de estudo de sua física são apenas os fenômenos naturais. Com efeito, a 

metafísica foi o grande objeto de investigação de Leibniz. 

1.2.3. Espaço relativo em Leibniz 

Para a empresa de Leibniz, o espaço relativo é algo imprescindível. Uma vez 

que, para ele, a metafísica é a disciplina que estabelece o fundamento das demais 

ciências, não é de se estranhar que as razões que levam o filósofo de Leipzig a adotar 

o espaço relativo contêm sérias consequências metafísicas. 

Num momento-chave da teoria leibniziana da substância – sua Monadalogia –, 

o filósofo assevera o seguinte: dada uma substância, nada lhe pode interferir. Dito em 

outros termos, nada, em absoluto, exterior a ela (i.e., a Mônada) pode interferir em sua 

autodeterminação, uma vez que a Mônada – assim definida por Leibniz – não possui 

partes, ou extensão
25

 nem figura. Ademais, ela consiste em algo: indivisível, que não 

começa ou perece naturalmente e, finalmente, não pode ser modificada por uma outra 

substância.
26

 Ainda com respeito à autodeterminação da Mônada, retenha-se que isso 

é tão sério que tal cláusula valeria até mesmo para Deus. Nem mesmo Ele teria esse 

                                                 
24

 GIUSTI, E. M. A filosofia da matemática..., 2004, p. 59. Ademais, sobre o mesmo assunto: “Newton 

acreditava que pode falar do seu método como princípios de dedução de movimento a partir dos 

fenômenos, porque esses princípios são afirmações complexas e exatas dos fenômenos até onde seu 

movimento é relevante. E quando a indução é aplicada a esses princípios, sua exatidão e perfeição 

como redução dos fenômenos não são, de todo, perdidas.” (BURTT, E. A. As bases metafísicas..., 

1991, p. 178). 
25

 O caráter não físico da mônada de Leibniz é de suma importância, pois, outros físicos passaram a 

entender a mônada enquanto “mônada física”. Veremos isso adiante. 

26
 Cf. nota 17 acima. 
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poder. Apesar disso, Deus é determinante na teoria leibniziana no seguinte aspecto: 

Ele pode decidir a existência ou não existência de uma substância. Daí, esta, uma vez 

criada, assim está e estará perfeitamente para todo o sempre.
27

 Sendo assim, haja vista 

que para Leibniz nem mesmo o próprio Deus interfere na determinação ontológica das 

substâncias, que dirá o espaço? Este último, de maneira nenhuma, cumpriria alguma 

função determinante, ou, como gostaria Newton, seria preexistente às coisas espaciais. 

Portanto, a partir de agora pode começar a ficar claro o motivo pelo qual, na teoria de 

Leibniz, existe a demanda para que o espaço seja considerado não mais do que o 

resultado “dos lugares tomados conjuntamente”.
28

 Dito de outra forma – e numa 

espécie de lema do próprio Leibniz –, o espaço seria a ordem dos dados coexistentes 

(“Spatium est ordo coexistendi”
29

), sendo assim, um fenômeno derivado da ordem das 

situações, ou seja, que dependente da existência de coisas físicas que ocupam o 

espaço. 

Ademais, a teoria leibniziana da substância exige que os corpos sejam 

compostos por partes simples e indivisíveis. E isso tem importância para Leibniz, pois 

uma iminente dificuldade que surgiria para ele e sua teoria, se se considerasse – como 

Newton – a identidade entre o espaço físico e espaço geométrico, seria a do problema 

da divisibilidade infinita do espaço. O filósofo de Leipzig diz, repetidas vezes,
30

 que o 

espaço é algo indivisível. Entre outras considerações, a infinita divisibilidade seria um 

tremendo empecilho aos olhos de Leibniz pelo fato de que, se levássemos essa 

consideração às suas últimas instâncias, resultaria então possível a divisibilidade do 

próprio Deus.
31

 

                                                 
27

 Eis aqui um exemplo bastante presente da função exercida pela teoria leibniziana da Harmonia 

preestabelecida. 

28
 LEIBNIZ, G. W. W. Correspondência com Clarke. (Quinta carta de Leibniz, § 47), 1974, p. 438. 

Col. “Os Pensadores”.  

29
 LEIBNIZ, G. W. Initium Rerum Mathematicarum metaphysica, I. In: GERHARDT, K. I. (ed.): 

Leibnizens mathematische Schriften.v. 5. Halle. Druck und Verlag von H. W. Schimidt, 1858, p. 18. 

30
 Por exemplo, nos Novos Ensaios (no Livro II, Capítulos XIV e XV) e nas Correspondências com 

Clarke (na Quinta carta de Leibniz, § 27). 

31
 “Leibniz, com seu intelecto sagaz, explorou-a [i.e., a polêmica em torno da identificação da 

onipresença do espaço com a onipresença divina] magnificamente na polêmica com Clarke. É que, de 

acordo com a concepção newtoniana, a divisibilidade do espaço – posto que os espaços relativos eram 

partes do espaço absoluto – pareceria implicar a divisibilidade de Deus.” (JAMMER, M. Conceitos de 

espaço... 2010, p. 150). Cf. também nos Novos Ensaios de Leibniz o Capítulo XXIII do Livro II, em 

que ele trata do problema da divisibilidade. 
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Uma outra aporia para o filósofo, com respeito ao espaço absoluto, seria o fato 

deste tipo de espaço ser algo meramente imaginativo,
32

 ou seja, a ideia de um 

contínuo surge das percepções sensíveis, algo do qual o filósofo nunca comungou, 

pois em sua teoria, grosso modo, não entra em jogo o conhecimento sensível. Isso 

porque esse tipo de conhecimento é um “conhecimento de grau confuso”, i.e., pela 

sensibilidade se obteriam percepções confusas das coisas, enquanto que é o intelecto a 

fonte única de toda verdade.
33

 

Frente a essas colocações sobre Leibniz, se seguiria que, para que seu 

programa filosófico obtivesse sucesso, seria necessário que no tocante ao espaço, este 

não passasse de uma mera ordem da situação das coisas existentes, e não um ente 

absoluto, como defenderia Newton.
34

 

                                                 
32

 “o espaço não é mais que uma ordem da existência das coisas notada na simultaneidade delas. Assim 

a ficção de um universo material finito que passeia todo inteiro num espaço infinito não poderia ser 

admitida. É totalmente irracional e impraticável. De fato, além de não haver espaço real fora do 

universo material, semelhante ação seria sem finalidade: seria trabalhar sem fazer nada, agendo nihil 

agere. Não se produziria nenhuma mudança observável fosse por quem fosse. São imaginações dos 

filósofos de noções incompletas, que fazem do espaço uma realidade absoluta. Os simples 

matemáticos, que só se ocuparam com coisas imaginárias, são capazes de forjar tais noções, destruídas, 

entretanto, pelas razões superiores.” (Quinta carta de Leibniz, ou resposta à quarta réplica de Clarke. 

In: LEIBNIZ, G. W. Correspondência com Clarke, 1974, p. 434. Col. “Os Pensadores”). O grifo é 

nosso. 

33
 Em Leibniz, claramente, é defendida a tese de que, dentro da esfera de nossas faculdades 

cognoscitivas, o intelecto é fonte de toda a verdade. Além disso, se se tiver presente também que para 

Leibniz todas as verdades são consideradas analíticas, o anterior fica mais plausível. Com respeito ao 

conhecimento sensível e intelectual, para Leibniz existe uma diferença de grau. Sobre o assunto veja, 

por exemplo, nos Novos Ensaios, o livro IV, capítulo II, “Os graus do nosso conhecimento”, onde 

Leibniz trata especificamente desse ponto, distinguindo intuição e demonstração e tudo o mais. Ainda 

acerca disso, Kant escreve na “Estética Transcendental” da Crítica uma severa crítica à escola Leibniz-

wolffiana. Lá se encontra: “A filosofia de Leibniz e de Wolff indicou uma perspectiva totalmente 

errada a todas as investigações acerca da natureza e origem dos nossos conhecimentos, considerando 

apenas puramente lógica a distinção entre o sensível e o intelectual, porquanto essa diferença é, 

manifestadamente, transcendental e não se difere tão só à sua forma clara ou obscura, mas à origem e 

conteúdo desses conhecimentos. Assim, pela sensibilidade, não conhecemos apenas confusamente as 

coisas em si, porque não as conhecemos mesmo de modo algum; e se abstrairmos da nossa constituição 

subjetiva, não encontraremos nem poderemos encontrar em nenhuma parte o objeto representado com 

as qualidades que lhe conferiu a intuição sensível, porquanto é essa mesma constituição subjetiva que 

determina a forma do objeto enquanto fenômeno.” (KrV B 61-62). 

34
 “7. A mesma razão que faz com que o espaço fora do mundo seja imaginário prova que todo espaço 

vazio é uma coisa imaginária, porque entre eles a única diferença é a que vai entre o grande e o 

pequeno. 

8. Se o espaço é uma propriedade ou um atributo, deve ser a propriedade de alguma substância. Ora, o 

espaço vazio limitado, que seus partidários admitem entre dois corpos, de que substância seria a 

propriedade ou afecção? 

9. Se o espaço infinito é a imensidade, o espaço finito será o oposto da imensidade, ou seja, a 

mensurabilidade ou a extensão limitada. Ora, a extensão deve ser a afecção de um ser extenso. Mas se 

esse espaço é vazio, tratar-se-á de um atributo sem sujeito, uma extensão de nenhum extenso. Eis por 

que, fazendo do espaço uma propriedade, recai-se na minha opinião, que o faz uma ordem das coisas e 
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1.2.4. Espaço absoluto em Newton 

Tendo presente que uma das críticas de Leibniz a Newton foi à tese da 

existência absoluta do espaço, vejamos agora alguns aspectos da noção de espaço 

absoluto e sua relevância ao projeto newtoniano. 

No já mencionado Principia encontramos as bases da física newtoniana. 

Poder-se-ia dizer com razão que uma das ambições dessa obra seria a de demonstrar a 

existência do movimento verdadeiro e do espaço absoluto.
35

 Se isso é certo, então 

todas as descobertas de Newton estariam subordinadas à cara noção de espaço 

absoluto. Entretanto, apesar do inestimável prestígio que esta mesma obra alcançou e 

que, ainda nos dias atuais, ela seja considerada um clássico da literatura no campo das 

ciências naturais, nos Principia não é possível encontrar uma definição sequer de 

espaço. E isso ocorre por um motivo bastante simples aos olhos de Newton: ele 

acreditava que um tal conceito seria demasiado conhecido por todos aqueles que se 

ocupavam do assunto – igualmente os outros conceitos fundamentais da física, a 

saber: massa, força, movimento. Assim sendo, por serem conceitos tão “básicos e 

conhecidos”, um trabalho tão fastidioso quanto esse seria suprimível, e, portanto, 

esses conceitos não careceriam sequer de definição.
36

 Sem embargo, apesar de não 

haver, de fato, uma definição expressa de espaço no Principia, nessa mesma obra 

Newton afirma que o espaço possui algumas características. Seriam elas: 

(i) o espaço é real; 

(ii) é onde ocorrem todos os fenômenos físicos; 

(iii) é distinto das coisas que nele existem (ou o mesmo dito de outra maneira: 

o espaço é distinto das coisas espaciais), e mais ainda, ele é uma condição 

prévia às coisas espaciais; e, finalmente, 

                                                                                                                                            
não alguma coisa absoluta.” (Quarta carta de Leibniz, ou resposta à terceira réplica de Clarke. In: 

LEIBNIZ, G. W. Correspondência com Clarke, p. 419. Col. “Os Pensadores”. 1974). Grifo nosso. No 

capítulo 3 voltaremos a tratar esse mesmo problema do espaço absoluto.  

35
 Sobre isso escreve Jammer: “Uma coisa é certa: a mecânica de Newton, tal como exposta nos 

Principia, foi uma defesa magistral de sua teoria do espaço e do movimento absolutos” (JAMMER, M. 

Conceitos de espaço... 2010, p. 152). E diz ainda: “Demonstrar a existência do movimento verdadeiro e 

do espaço absoluto: era esse o projeto dos Principia. Todas as realizações e descobertas de Newton no 

campo da física estavam, a seu ver, subordinadas à concepção filosófica de espaço absoluto” (Id. 

ibidem. p. 153). 

36
 “Não defino tempo, espaço, lugar e movimento por serem bem conhecidos por todos.” (NEWTON, I. 

Principia..., 2008, p. 44). Grifo nosso. 
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(iv) o espaço relativo é parte do espaço absoluto.
37

 

Portanto, o espaço absoluto era, segundo a posição do físico inglês, “uma necessidade 

lógica e ontológica. Era um pré-requisito para a validade da primeira lei do 

movimento”,
38

 sendo essa lei, indubitavelmente, um dos pilares fundamentais de toda 

a sua física. Ou seja, também para Newton, o espaço absoluto foi uma necessidade 

para seu programa, como aconteceu de modo análogo com o espaço relativo para 

agenda de Leibniz. 

Em suma, obtemos em Newton que: se o espaço é absoluto e se possui todas 

essas características que mencionamos, então é possível a existência de um espaço 

vazio, e isso não quer dizer outra coisa que tal espaço pode existir independentemente 

das coisas espaciais – característica (iii) acima –, pois não são as coisas que o ocupam 

que o determinam, mas ao revés: ele é anterior às coisas mesmas. 

1.2.5. Consequências das noções de espaço absoluto em Newton e de espaço 

relativo em Leibniz 

Se compararmos agora essas ponderações de Newton com o projeto metafísico 

de Leibniz, então o que denominamos acima como as características (iii) e (iv) 

propostas pelo físico inglês seria demasiado problemático ao sistema leibniziano. No 

entanto, se a atribuição do caráter absoluto ao espaço fere ou não os interesses 

metafísicos, isso não é de grande relevância ao programa de Newton, pelo simples 

fato de que esta disciplina (a metafísica) não se encontra dentro dos planos de seu 

                                                 
37

 Tais considerações são encontradas nos Principia no conhecido Escólio que segue da Definição VIII: 

“A quantidade de movimento de uma força centrípeta é a medida da mesma, proporcional ao 

movimento que ela gera em um dado tempo”, onde se encontram também as noções de tempo absoluto 

e movimento absoluto. Sobre o espaço, escreve Newton: “II – O espaço absoluto, em sua própria 

natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Espaço relativo 

é alguma dimensão ou medida móvel de espaços absolutos, a qual nossos sentidos determinam por sua 

posição com relação aos corpos, e é comumente tomado por espaço imóvel; assim é a dimensão de um 

espaço subterrâneo, aéreo ou celeste, determinado pela sua posição com relação à Terra. Espaços 

absoluto e relativo são os mesmos em configuração e magnitude, mas não permanecem numericamente 

iguais. Pois, por exemplo, se a Terra, um espaço de nosso ar, o qual relativamente à Terra permanece 

sempre o mesmo, será em algum momento parte do espaço absoluto pelo qual o ar passa; em outro 

momento será outra parte do mesmo, e assim, com certeza, estará continuamente mudando.” 

(NEWTON, I. Principia..., 2008, p. 45). Cabe aqui ressaltar que o espaço relativo mencionado por 

Newton não é o mesmo e tampouco deve ser entendido como aquele de Leibniz. Aqui, no escólio dos 

Principia, o espaço relativo não é outra coisa senão parte do espaço absoluto, e não, como acreditava 

Leibniz, uma consequência da relação de situação entre os elementos que ocupam o espaço. 

38
 JAMMER, M. Conceitos de espaço... 2010, p. 137. 
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projeto. Tanto é assim que se tornou famosa a expressão do inglês: “Hypotesis non 

fingo”. E isso não quer dizer outra coisa que, o cientista, no contrafluxo de seu tempo, 

não tinha a ambição de fornecer explicações que careceriam ir além dos fenômenos 

naturais, as quais requeriam, justamente, hipóteses. Dessa maneira, frente às 

explicações metafísicas de alguns filósofos para darem conta de elucidar certos 

princípios que regiam as leis naturais, como, por exemplo, o princípio causal – que é 

um princípio pressuposto e irrevogável ao sistema do cientista inglês –, Newton, ainda 

que pressupusesse tal princípio, nunca almejou efetuar uma explicação do mesmo. 

Isso porque, se o princípio cumprir devidamente seu papel e o sistema funcionar, 

então não haveria nada mais o que fazer.
39

 

Em oposição a Newton, Leibniz acreditava que o espaço seria um sistema de 

relações desprovido de qualquer existência, seja essa existência qual for.
40

 O espaço 

                                                 
39

 No famoso “escólio geral”, já no final dos Principia, ao tratar da hipótese dos vórtices, Newton 

escreveu: “Mas ainda não fui capaz de descobrir a causa destas propriedades da gravidade a partir dos 

fenômenos, e não construo hipóteses. Pois tudo aquilo que não é deduzido a partir dos fenômenos é 

para ser chamado hipótese. E as hipóteses, quer metafísicas, ou físicas, quer de qualidades ocultas ou 

mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Nesta filosofia as proposições particulares são 

inferidas a partir dos fenômenos, sendo pois generalizadas pela indução. Assim foram descobertas a 

impenetrabilidade, a mobilidade, a força impulsiva dos corpos, e as leis de movimento e da gravitação. 

E para nós é suficiente que a gravidade exista realmente e atue de acordo com as leis que explicamos, 

servindo abundantemente para explicar todos os movimentos dos corpos celestes e de nosso mar.” 

(NEWTON, I. Principia..., 2008, p. 331). Grifo é nosso. 

40
 Leibniz também explora esta polêmica sobre a atribuição, por parte de Newton, do espaço e do 

tempo como divinos com Clarke. Noutra passagem das Correspondências com Clarke, agora na 

Terceira carta de Leibniz, resposta à segunda réplica de Clarke, no § 3, o primeiro escreve criticando 

a concepção de espaço absoluto em Newton. Lá se encontra: “Esses senhores sustentam que o espaço é 

um ser real e absoluto, mas isso conduz a grandes dificuldades, pois que esta entidade deve ser eterna e 

infinita. Daí que alguns tenham acreditado que era o próprio Deus ou um seu atributo, a sua 

imensidade. Mas como o espaço possui partes, não é coisa que possa convir a Deus”. Ademais, ainda 

nesta carta, agora no § 5, prossegue Leibniz sua crítica: “O espaço é uma coisa absolutamente uniforme 

e sem coisas nele colocadas, um ponto do espaço não difere absolutamente em nada de outro ponto do 

espaço. Donde se conclui, na suposição de que o espaço é em si mesmo algo de distinto da ordem dos 

corpos entre si, que é impossível que exista uma razão pela qual Deus, conservando as mesmas 

situações dos corpos entre si, tenha colocado outros corpos de outra maneira, e por que tudo não se fez 

ao contrário (por exemplo), trocando-se o Oriente e o Ocidente. Mas se o espaço não é mais do que 

essa ordem ou produto e sem os corpos não é nada além do que a possibilidade de colocar nele esses 

dois estados, um tal como é, o outro supostamente o contrário, eles, eles não diferiam entre si; a 

diferença encontra-se exclusivamente na nossa suposição quimérica da realidade do espaço em si 

mesmo. Mas, na verdade, um seria justamente a mesma coisa que o outro, como são absolutamente 

indiscerníveis; e, por conseguinte, não se poderá perguntar a razão de se preferir um ao outro.” 

(LEIBNIZ, G. W. Correspondência com Clarke, 1974, p. 412-13. Col. “Os Pensadores”). É sabido que 

até 1768 Kant não havia lido tais Correspondências e talvez não houvesse lido também os Nouveaux 

Essais – com aquela famosa polêmica entre Locke e Leibniz –, que é publicado em 1765. Contudo, 

veremos mais adiante na sequência do trabalho, que, ao que parece, em 1769 Kant lê tais 

Correspondências e, se de fato ele não tivesse lido os Nouveaux Essais, certamente o leu. Daí um dos 

frutos diretos dessas leituras foi uma nova influência de Leibniz na doutrina kantiana de espaço e 
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consiste, pois, no resultado de uma relação dos objetos externos que o ocupam 

(espaço relativo). Dessa maneira, não é possível, segundo o que vimos, de acordo com 

a posição leibniziana, a quimérica existência de um espaço vazio. A relação de 

posição era já uma condição suficiente para se obter uma ideia de espaço; mesmo que 

a posição não seja confundível com aquilo que ocupa tal posição, é possível distinguir 

entre as coisas que ocupam sucessivamente as posições das outras e o sistema de 

posições possíveis. A ideia desse sistema seria a ideia de espaço conforme pretendia 

Leibniz. Segundo sua posição ainda, o espaço não carece – e nem pode – invocar 

nenhuma realidade absoluta, i.e., não é necessário delegar ao espaço um caráter 

absoluto, justamente o que Newton faz.
41

 Por fim, a partir da concepção de espaço 

relativo e dos princípios: (i) de razão suficiente e (ii) da identidade dos indiscerníveis 

(principium identitatis indiscernibilium), Leibniz fizera sua crítica a Newton e a sua 

concepção de espaço absoluto.
42

 

1.2.6. Espaço e situação espacial: a congruência e a disciplina leibniziana 

Analysis Situs
43

 

Outra noção importante, que toca diretamente o nosso escopo investigativo, 

que é preciso que mencionemos antes de tratarmos do tema do espaço em Kant – 

sobretudo em vista do que o filósofo escreveria no opúsculo de 1768 –, seria a do 

fenômeno da congruência, posição esta defendida por Leibniz. 

                                                                                                                                            
tempo. Por conseguinte, essa nova leitura desempenhou um papel fundamental na evolução do tema do 

espaço em Kant. 

41
 Deve-se notar aqui que as concepções newtonianas de espaço e de tempo, apesar das inúmeras 

críticas feitas por Leibniz, foram as posições aceitas durante o período do iluminismo. 

42
 Sobre o papel do princípio da identidade dos indiscerníveis, nesse ponto, leia-se: “O espaço absoluto 

de Newton, na visão de Leibniz, era apenas uma hipostasia injustificada […] A clara concepção do 

espaço como um sistema de relações bem como o famoso principium identitatis indiscernibilium 

(princípio da identidade dos indiscerníveis) foram os dois pilares a partir dos quais Leibniz lançou sua 

crítica ao espaço e ao movimento absolutos de Newton.” (JAMMER, M. Conceitos de espaço..., 2010, 

p. 155). Ademais, diz Russell: “Against regarding space as a substance, or independent existent, 

Leibniz’s favourite argument is derived from the Identity of Indiscernibles and the Law of Sufficient 

Reason; and this argument applies equally against time. Space is absolutely uniform, and one point of it 

is just like another. Thus not only are the points indiscernible, but various arrangements of things 

would be indiscernible—for example, the actual arrangement and that which would result from turning 

the whole universe through any angle (D. 243—4; G. VII. 364). (RUSSELL, B. A critical exposition…, 

1900, p. 119-20). 

43
 Está contido, nos escritos matemáticos de Leibniz, um texto seu sobre a Analysis Situs intitulado, 

justamente, “De analysis situs”. Este texto se encontra situado no volume 5 de Die matematisches 

Schriften von G.W. Leibniz, editados por K. I. Gerhard em 1858. 
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Uma definição inicial de tal fenômeno seria a seguinte: se diz que dois corpos 

– enquanto esses sejam iguais entre si – são congruentes quando eles podem ser 

sobrepostos. A congruência foi o fundamento de uma disciplina leibiniziana intitulada 

Analysis situs (o gérmen dos estudos sobre a topologia).
44

 Nesta, não é a igualdade, 

mas a congruência assume um lugar de destaque, bem como a noção leibniziana de 

espaço relativo. 

Um “sítio” não é nada mais do que um ponto, na medida em que esse se 

relaciona com outro. Este sítio é definido através da distância determinada a um outro 

por intermédio do fenômeno da congruência. Isso ocorre pelo fato de que, segundo o 

dito fenômeno, todos os pontos são passíveis de sobreposição. Os pontos analisáveis 

possuem duas características principais, a saber: 

(i) são desprovidos de grandeza; e 

(ii) coincidem entre si. 

Ou seja, se se pensar no ambicioso projeto de Leibniz na Analysis situs frente àquilo 

que era tido por geometria – por exemplo: a de Euclides e de Descartes –, ela tanto vai 

contra os axiomas da geometria euclidiana quanto almeja ir mais além do que foi a 

geometria cartesiana. Isso porque a Analysis situs trataria de analisar as considerações 

mais básicas e primeiras, que seriam, justamente, os elementos da situação.
45

 Portanto 

tal disciplina, tomada em sua forma mais elementar, se constitui em um projeto de 

geometria estabelecido a partir de um sistema de sítios (pontos), a partir da concepção 

leibniziana do espaço
46

 (ou seja, o espaço relativo
47

), que, por sua vez, é inteiramente 

                                                 
44

 A analysis situs de Leibniz contribuiu consideravelmente para os estudos da topologia 

contemporânea, fornecendo importantes germens a esta disciplina que teve como precursores nomes 

tais quais os de Riemann, Cantor e Poincaré. 

45
 Cf. a respeito da Analysis situs de Leibniz, o artigo de W. de Siqueira Piauí, Leibniz e a metafísica da 

nova geometria..., 2012. 

46
 Cf. a introdução de Rui Magalhães ao opúsculo de 1768 de Kant em: Textos pré-críticos, 1983, p. 

162-63. 

47
 “A analysis situs de Leibniz abstrai por sua vez características quantitativas (comprimentos, ângulos, 

graus de curvatura etc.) e lida apenas com as relações restantes. Isso significa, efetivamente, o estudo 

do que permanece verdadeiro acerca de figuras infinitamente maleáveis, por mais que tenham sido 

esticadas, comprimidas ou deformadas de outras maneiras. A ideia de Leibniz permaneceu adormecida 

até o século XIX, mas desde então tornou-se central na matemática moderna – particularmente para o 

desenvolvimento de geometrias  não euclidianas.” (ROSS, G. M., Leibniz, 2001, p. 38). 
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desligada da extensão.
48

 Tal disciplina proporciona o conhecimento das relações das 

posições entre as coisas situadas no espaço (daí o nome “análise da situação”), tendo 

como fundamento o fenômeno da congruência. 

É de particular importância fazermos notar a Analysis situs de Leibniz, pois, 

como veremos no próximo capítulo, Kant, em 1768, ao apresentar seu argumento da 

contrapartida incongruente, acredita ter refutado tanto o fenômeno da congruência – 

i.e., o fundamento da Analysis situs – quanto a concepção leibniziana de espaço 

relativo. Não obstante, retenha-se que ambos os tópicos (espaço relativo e 

congruência) não são outra coisa que cara e contracara de uma mesma moeda, pelo 

fato de que o que se encontra presente de fato é a concepção leibniziana de espaço. 

1.2. O problema do espaço no jovem Kant 

Como já sabemos, o tema do espaço esteve presente em praticamente todos os 

escritos teóricos de Kant, inclusive em boa parte de seus textos pré-críticos. Portanto, 

diante da tese corrente de que Kant se mostra um defensor da noção de espaço 

relativo até ao menos 1768,
49

 nós faremos notar aqui, tão somente, dois ensaios
50

 

juvenis de Kant que foram fundamentais ao tema do espaço, particularmente para essa 

leitura que faz o filósofo da noção leibniziana de espaço relativo. Notar-se-á também 

que Kant foi um adepto confesso dessa posição referente ao espaço de uma maneira 

diferente daquela de Leibniz. Os textos a que faremos referência por ora serão: 

                                                 
48

 Lembremos que Leibniz, contra Descartes – que havia considerado a essência última do mundo 

físico a extensão –, propôs a noção de força como alternativa (e retenha-se que a característica básica 

da Mônada é o agir), uma vez que o alemão considerava errônea a tese cartesiana da conservação da 

quantidade de movimento. 

49
 Veja, por exemplo, o que Roberto Torretti escreve: “En el artículo de 1768 [isto é, o opúsculo de 

1768], Kant abandona ostensiblemente la doctrina sobre la naturaleza del espacio que ha defendido en 

su publicaciones anteriores para adherir, al parecer, a la doctrina opuesta” (TORRETTI, R. Manuel 

Kant – Estudio..., 1967, p. 62). Grifo nosso. Além de Roberto Torretti, também Mariano Campo (1953) 

e Herman Jean De Vlesschauwer (1934) partilham desta mesma tese de que o escrito do ano de 1768 

foi um marco de ruptura no pensamento kantiano em se tratando do tema do espaço. 

50
 A opção por trazer ao presente debate apenas esses dois ensaios de Kant é programática e visa, 

sobretudo, apontar o caráter relativista do filósofo com respeito ao espaço, do início de sua carreira até 

1768. Faremos isso, pois senão teríamos que mencionar os outros escritos da década de 1750, bem 

como os da década de 1760, os quais, embora tão relevantes quanto os outros que abordaremos aqui, 

necessitariam de um tratamento detalhado, o que infelizmente não é possível neste momento. Não 

obstante o fato de que nós não iremos trazer os escritos de 1760 à tona por ora, isso não significa 

também que não os mencionaremos. Em momentos oportunos, faremos menções aos mesmos. 
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1. Pensamentos sobre a verdadeira estimação das forças vivas;
51

 

2. Monadalogia Física.
52

 

1.2.1. Preliminares 

No início de sua carreira, Kant se encontrou ocupado, sobretudo, com 

problemas de ordem teórica.
53

 Assim, seus tratados versavam sobre metafísica e os 

assuntos referentes às ciências daquela época, como por exemplo: dinâmica, 

mecânica, cosmologia e matemática. Com efeito, os problemas enfrentados por Kant 

em seus primeiros ensaios não eram, por assim dizer, temas inéditos, mas pelo 

contrário, já haviam sido trabalhados por outros nomes que se encontravam em cena 

naquele período. Diga-se ainda que, os mesmos foram personagens de suma 

importância ao debate em voga. Portanto, antes de verificarmos a noção kantiana de 

espaço relativo nos dois ensaios mencionados acima, façamos uma breve nota com 

respeito especificamente a dois nomes que foram fundamentais ao campo da dinâmica 

no início do século XVIII. 

Nessa época, o panorama em torno à teoria leibniziana da mônada muda. Dois 

personagens que representaram uma tal mudança foram: Maupertuis
54

  (1698-1759– 

                                                 
51

 Gedanken Von der wahren Schätzung der lebendingen Kräfte und Beurtheilung der Beweise deren 

sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einingen 

vohergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper üperhaupt betreffen – Ak I, 1-181. 

Doravante citado como Pensamentos. 

52
 Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet 

monadologiam physicam – Ak I, 473-87. 

53
 Eventualmente isso mudaria, em virtude da leitura feita por Kant de Rousseau. Passando, assim, sua 

preocupação também ao campo relativo à ética (sua filosofia prática). Isso é bem presente em seu 

ensaio de 1764 as Observações sobre o sentimento do belo e do sublime (Beobachtungen über das 

Gefühl des Schönen und Erhabenen – Ak II, 205-56). 
54

 Não à toa, a influência exercida por Maupertuis em Kant foi tamanha que este, em 1755, ao publicar 

o ensaio História geral da natureza e teoria natural do céu (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 

des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen 

Weltgebäudes nach Newtonichen Grundsätzen abgehandelt – Ak I, 215-368), menciona por algumas 

vezes o nome de Maupertuis. Cf.: Ak I, 232; Ak I, 254; Ak I, 255. Ademais, Kant volta a citar 

Maupertuis nos Sonhos de um Visionário, de 1766. Cf. Ak II, 330. Ainda sobre Maupertuis, um fato 

histórico notável que viria acontecer no desenvolvimento da história da filosofia foi o de que 

Schopenhauer em seu Die Welt als Wille und Vorstellung – no vol. II, capítulo IV – diria que a 

revolucionária doutrina da idealidade subjetiva de espaço e tempo, sobre a qual trataremos mais 

detidamente no capítulo 3, havia sido expressa anteriormente ao filósofo de Königsberg pelo próprio 

Maupertuis. Lá, escreve Schopenhauer: „Was sollen wir aber sagen, wenn wir Kants wichtigfte und 

glänzendefte Grundlehre, die von der Idealität des Raumes und der Blöss phänomenalen Existenz der 
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diretor da Academie des Sciences, bem como o primeiro presidente da academia de 

ciências de Berlim (sob o convite de Frederico II, na década de 1740) – e Boscovich 

(1711-1787).
55

 

Maupertuis tornou-se conhecido em sua época tanto por ser um ávido defensor 

do newtonianismo quanto um crítico de Leibniz.
56

 Ademais, ele havia tomado contato 

com a doutrina de Hume, sendo um dos primeiros a levar esta última à Alemanha por 

aqueles tempos.
57

 Com respeito ao assunto em questão, a Mônada leibniziana passa a 

ser considerada por ele monadalogia física, cuja diferença básica frente àquela, para 

além de serem mônadas físicas, e não propriamente Percepio e Apetitio – como 

ocorria com Leibniz
58

 –, consistia no fato de que as mônadas interagem entre si. Ora, 

                                                                                                                                            
Körpelwel, schon dreizig Jahre früher ausgesprochen finden von Maupertuis?“. (SCHOPENHAUER, 

A. Die Welt als Wille und Vorstellung. Vol. II, p. 52). 

55
 Acerca das importâncias de Maupertuis e Boscovich nesse ponto em que nos concentramos do 

pensamento de Kant, muitas considerações poderiam ser feitas, no entanto isso nos levaria muito longe. 

Cf. sobre ambos principalmente: CASSIRER, E. El problema del conocimiento..., tomo II, 1956, p. 

339-473. Retomaremos essa bibliografia em seguida. 

56
 “El claro espíritu matemático de los franceses no tardó en reconocer que los Principios del mismo 

representaban la cumbre de su tendencia espiritual; y así, en la primera mitad del siglo XVIII, la 

filosofia natural de Newton desplazó cada vez más la de Descartes. En el campo específicamente 

científico esto se debió sobre todo a MAUPERTUIS (1698-1759), quien desde que vivió en Berlin y 

allí se habia hecho presidente de la Academia, había sostenido recias polémicas com los adictos de 

Leibniz. Frente a éstos defendia sobre todo el punto de vista de la explicación mecánica de los 

fenômenos naturales particulares, y resulto relativamente fácil combatir con las armas de Newton el 

limitado sistema utilitário que en el esse momento era corriente en la concepción de la naturaleza 

propria de la filosofía alemana.”  (WINDELBAND, W. Historia de la filosofia..., v. I, 1951, p. 285-

86). 

57
 “Maupertuis, quien al mismo tiempo es el primero que translada el problema humeano a la órbita 

visual de la filosofia alemana, ya que sus escritos vieron a la luz em las Memórias de la Academia de 

Berlin.” (CASSIRER, E., El problema del conocimiento..., tomo II, 1956, p. 390). 

58
 “14. O estado transitório que envolve e representa uma multiplicidade na unidade, ou na substância 

simples, outra coisa não é senão o que se denomina Percepção, que se deve distinguir da apercepção ou 

da consciência, como adiante se verá. Nisto é que os cartesianos se equivocaram ao desconsiderarem as 

percepções que não são apercebidas. Isso também os conduz a crer que apenas os Espíritos são 

Mônadas e que não há Almas dos Irracionais nem outras Enteléquias, e a confundir, com o vulgo, um 

prolongado atordoamento com a morte no sentido estrito, o que, novamente, os conduz erroneamente 

ao preconceito escolástico das Almas completamente separadas e mesmo a confirmar a crença da 

mortalidade das almas pelos espíritos mal orientados.  

15. A ação do princípio interno que provoca a mudança ou a passagem de uma percepção a outra pode 

ser denominada Apetição. É verdade que o apetite não pode sempre alcançar completamente toda a 

percepção à qual tende, mas sempre obtém alguma coisa, chegando a percepções novas. 

16. Nós próprios experimentamos uma multiplicidade na substância simples, quando verificamos que o 

menor pensamento do qual nos apercebemos envolve uma variedade no objeto. Portanto, todos aqueles 

que reconhecem que a Alma é uma substância simples, devem reconhecer essa multiplicidade na 

Mônada. E Bayle não deveria, nisto, ter encontrado dificuldade alguma, como encontrou em seu 

Dicionário, no artigo Rorarius. 

17. Ademais, deve-se confessar que a Percepção e aquilo que dela depende é inexplicável por razões 

mecânicas, isto é, por figuras e movimentos. Imaginando-se que há uma máquina cuja estrutura a faça 
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mas isso não era assim na Monadalogia leibniziana. Desse modo, enquanto, de um 

lado, tínhamos em Leibniz que as Mônadas não interagiam entre si (pois senão a tese 

da autonomia ontológica da Mônada estaria simplesmente anulada), pelo fato de “não 

possuírem janelas”,
59

 de outro lado – e para continuar com a metáfora leibniziana aqui 

–, “as mônadas físicas de Maupertuis, por agirem na estruturação espaço-temporal do 

organismo, possuem janelas que permitem perceber sua vizinhança”.
60

 

De importância semelhante à de Maupertuis, outra figura célebre nesse 

contexto foi Boscovich, que assumiu notoriedade no campo da dinâmica naquela 

época. Sobretudo, pelo fato de ele dar continuidade ao projeto da dinâmica leibniziana 

com uma novidade: efetuou uma síntese desta disciplina com alguns aspectos centrais 

da mecânica de Newton.
61

 Ou seja, e adiantando algo que tematizaremos à frente com 

respeito a Kant, note-se já que o físico se dedicou a trabalhar, anteriormente ao 

filósofo de Königsberg, no mesmo projeto que Kant trabalharia nos mencionados 

textos de 1747 e 1756, i.e., no problema das forças e dos conceitos relacionados a elas 

(espaço, impenetrabilidade, movimento, etc.). Comparando-o a Leibniz – enquanto 

que para este a mônada possuía capacidade de representação (sendo assim, uma 

espécie de entidade espiritual, i.e., não é física)
62

 –, a mônada de Boscovich carece de 

                                                                                                                                            
pensar, sentir e perceber, poder-se-á, guardadas as mesmas proporções, concebê-la ampliada de sorte 

que se possa nela entrar como em um moinho. Admitido isso, lá não encontraremos, se a visitarmos por 

dentro, senão peças impulsionando-se umas às outras, e nada que explique uma percepção. Portanto, 

essa explicação deve ser procurada na substância simples e não no composto ou na máquina. Por isso, 

na substância simples não se pode encontrar nada além disso: percepções e suas modificações. 

Também só nestas podem consistir todas as Ações internas das substâncias simples.” (LEIBNIZ, G. 

W., Monadalogia, 1974, p. 64. Col. “Os Pensadores”). Os grifos são nossos. 

59
 A metáfora da janela aqui é do próprio Leibniz, que no início de sua Monadalogia escreve: “7. Não 

há meio também de explicar como a Mônada possa ser alterada ou modificada em seu íntimo por outra 

criatura qualquer, pois nada se lhe pode transpor, nem se pode conceber nela algum movimento interno 

que, de fora, seja excitado, aumentado ou diminuído lá dentro, como nos compostos, onde há mudança 

entre as partes. As Mônadas não têm janelas por onde qualquer coisa possa entrar ou sair. Os acidentes 

não podem destacar-se, nem passear fora das substâncias, como outrora as espécies sensíveis dos 

Escolásticos. Assim, nem substância, nem acidente podem vir de fora para dentro da Mônada.” 

(LEIBNIZ, G. W. Monadalogia, 1974, p. 63. Col. “Os Pensadores”). O grifo é nosso. 

60
 RAMOS, M. DE C. As mônadas físicas como unidades gerativas no Sistema da natureza de 

Maupertuis. In: Scientiae Studia, São Paulo, v. 07, n. 03, 2009, p. 469. 

61
 Em 1745 é publicada sua obra De Viribus Vivis, em que Boscovich trabalha com os temas que o 

jovem Kant trabalharia posteriormente. 

62
 “Leibniz’s final metaphysics is thus a form of idealism in the sense that the basic building-blocks of 

the universe are all mental or soul like in nature; monads may be atoms, but they are spiritual atoms. 

This idealism allows Leibniz to do more justice to the claim that all substances are God-like than was 

possible within the theory of corporeal substances. Yet no less striking than the novelty of Leibniz’s 

commitment to idealism is his determination to preserve continuity with the themes of his earlier 

metaphysics. The continuity in Leibniz’s thought about substances is most clearly signalled perhaps in 
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uma tal faculdade, sendo compreendida como uma pequeníssima quantidade de 

matéria, ou seja, trata-se de fato de uma entidade física. 

1.3.2. O escrito sobre as Forças Vivas 

Tendo em vista a mudança de panorama com respeito à teoria leibniziana da 

mônada, vejamos no primeiro ensaio de Kant de 1747, os Pensamentos sobre a 

verdadeira estimação das forças vivas, o caráter relativo do espaço. Pela evidência de 

seu título, a discussão contida no escrito de 1747 gira em torno ao problema das 

forças e de sua verdadeira avaliação. Nessa época, o panorama dessa discussão 

encontrava-se situado entre as posições de Descartes e de Leibniz. A proposta de Kant 

em 1747 foi, grosso modo, a de efetuar uma espécie de conciliação entre ambas as 

posições. Contudo, aqui não nos interessa especificamente o que diz o filósofo de 

Königsberg com respeito às forças, mas particularmente o que ele diz sobre o 

espaço.
63

 

Nos Pensamentos, Kant assevera que o espaço é o resultado das forças 

exercidas pelas substâncias, ou seja, que estas últimas são algo que antecedem o 

espaço.
64

 Se isso é certo, então, à primeira vista, resultaria que Kant é um claro 

defensor do leibnizianismo, pois Leibniz afirmava que não havia espaço se não 

houvesse previamente algo no espaço (isto é, as coisas precedem o espaço). Todavia, 

diante do que foi exposto anteriormente, e agora fazendo uma leitura mais fina disso, 

essa primeira consideração deve ser aceita com algumas ressalvas. Isso porque, 

embora esteja fora de qualquer dúvida que Kant diga que o espaço é relativo (e, 

                                                                                                                                            
his very choice of the term ‘monad’ for the basic building-blocks of reality. The term ‘monad’ derives 

from the Greek word for unity; thus substances continue to be conceived as entities endowed with 

genuine unity.” (JOLLEY, N. Leibniz..., 2005, p. 68). O grifo é nosso. 
63

 Até porque o que Kant diz sobre as forças não colaborou muito ao debate sobre o tema. Uma vez 

que: “Com uma classificação errônea dos movimentos em dois tipos – um que persistia no corpo ao 

qual era transmitido e continuava indefinidamente, outro que cessava com a cessação da força externa 

que o produzia –, Kant tentou fazer justiça a cartesianos e leibnizianos; a medida leibiniziana mv², 

segundo Kant, aplicava-se às forças que produziam movimentos do primeiro tipo, enquanto a medida 

cartesiana aplicava-se às que produziam movimentos do segundo. Kant aceitou o conceito leibniziano 

de força viva como essencial à matéria e concordou com uma frase de Leibniz: ‘Est aliquid praeter 

extensionem, imo extensione prius’ [Existe algo além da extensão, anterior à extensão].” (JAMMER, 

M. Conceitos de força..., 2011, p. 220-21). 

64
 Cf., por exemplo, o § 9 dos Pensamentos: “é fácil provar que não haveria espaço nem extensão se as 

substâncias estivessem desprovidas de forças para atuar fora de si. Porque sem esta força não há enlace 

algum, sem este, tampouco ordem e, finalmente, sem esta, tampouco espaço. Sem embargo, é mais 

difícil compreender como se origina a multiplicidade de dimensões do espaço da lei que rege a ação 

externa dessa força das substâncias.” (Ak I, 23). O grifo é nosso. 
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portanto, a princípio estaria de acordo com o filósofo de Leipzig), nos Pensamentos, 

ele estava pressupondo algo que Leibniz nunca pressupôs – e nem poderia pressupor – 

em seu sistema. Trata-se, ademais, de uma tese inaceitável para o sistema leibniziano 

que vimos repetindo frequentemente, a saber, a de que as substâncias interagem entre 

si. 

Leibniz acreditava que o espaço era relativo, entretanto, esta relação existia na 

medida em que houvesse uma relação entre os lugares ocupados pelas substâncias e 

jamais pelas substâncias mesmas. Isso porque, ainda que na dinâmica proposta por 

Leibniz se levassem em consideração as forças exercidas pelas Mônadas – cuja 

característica básica é agir –, as substâncias nunca interagiam entre si. Dito de outra 

forma, para o filósofo de Leipzig, não existia qualquer tipo de relação causal entre as 

Mônadas. Como vimos há pouco, a teoria da mônada leibniziana é diferente tanto da 

de Boscovich quanto da de Maupertuis e, ao que tudo indica, ambos exerceram, de 

alguma maneira, certa influência no pensamento kantiano neste aspecto. 

1.3.3. A Monadalogia física 

Entre o escrito de Kant sobre as forças vivas e seu segundo texto publicado, 

passam-se quase dez anos. Nesse longo hiato, certos acontecimentos marcantes 

sucederam ao filósofo. Importa-nos aqui retomar um com respeito à física 

newtoniana: reza uma forte tradição que, no desenrolar da década de 1750, Kant se 

torna um adepto da inovadora doutrina de Newton
65

 a partir dos ensinamentos que ele 

obteve de alguns de seus mestres – como Johann G. Teske (1704-1772) e Martin 

Knutzen (1713-1751) –, e isso muda de maneira drástica sua orientação.  

A dita conversão de Kant ao newtonianismo é bastante clara e presente em sua 

obra sobre cosmologia de 1755, mencionada há pouco
66

 a História geral da natureza 

e teoria natural do céu. Não obstante a isso, Kant, na década de 1750, ainda não havia 

aceitado a tese do físico inglês acerca da natureza do espaço, i.e., de espaço absoluto 

anterior às coisas espaciais, algo que só ocorreria em 1768. 

                                                 
65

 Contrário a essa tese, M. Friedman, em seu famoso Kant and the exact sciences, afirma, grosso 

modo, que Kant, desde o início de sua obra escrita, é um newtoniano. 

66
 Cf. a nota 54 acima. 
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A partir daí, Kant se encontrou frente a um sério dilema: como seguir seu 

projeto, tendo que levar em conta de modo consequente a inovadora – e devastadora, 

em algum sentido da palavra – teoria newtoniana, sem abandonar os ideais 

estabelecidos pela escola racionalista Leibniz-wolffiana, da qual Kant fora um 

herdeiro direto? Eis o pano de fundo em que se encontra situada a Monadalogia 

física. 

O problema contido na Monadalogia física é, em suma, o da divisibilidade.
67

 

Kant, não querendo se desvencilhar por completo de nenhuma das duas vertentes 

mencionadas acima, no escrito de 1756 enfrenta seu problema de modo tal que sua 

solução consiste, novamente,
68

 em acordar duas facetas aparentemente distintas. Desta 

vez, trata-se de conciliar as teses de Leibniz e de Newton. Assim, enquanto, por uma 

parte, Leibniz afirma categoricamente que sua Mônada é algo indivisível e que os 

corpos são compostos pelas mesmas – logo não haveria maneira de aceitar a tese da 

divisibilidade infinita do espaço geométrico –, por outro lado, em Newton o espaço é 

divisível infinitamente. Portanto, ambas as teses que o filósofo de Königsberg 

pretende sustentar nesse espírito conciliatório, em 1756, não são outras senão: 

(i) a tese da divisibilidade infinita do espaço (como queria Newton) com; 

(ii) a tese da substancialidade da matéria (como queria Leibniz). 

Ou seja, a argumentação kantiana na Monadalogia física parte do princípio de que a 

matéria é composta por elementos simples e não divisíveis e do espaço enquanto 

infinitamente divisível. Portanto, trata-se de um problema que envolve dimensões: (i) 

metafísicas; (ii) matemáticas; e (iii) físicas. Dessa maneira, para Kant, enquanto o 

metafísico diria que a realidade substancial acaba por ser constituída pelas mônadas; o 

matemático diria que o espaço é infinitamente divisível; e o físico aplicaria o espaço 

matemático à matéria metafísica. Diante desse panorama, o espaço não poderia ser 

uma entidade substancial, uma vez que é a substância mesma que ocupa o espaço. 

Portanto, a grandeza espacial existe enquanto há uma substância que o ocupe.
69

 

                                                 
67

 Como vimos anteriormente, a divisibilidade infinita do espaço foi um problema para Leibniz. 

68
 Como no caso de escrito de 1747, quando Kant intenta conciliar as compreensões de Descartes e de 

Leibniz. 

69
 “A Monadalogia física, de 1756, tentou uma conciliação similar entre a metafísica de Leibniz e a 

física de Newton. O metafísico, segundo Kant, afirma que toda realidade substancial é constituída por 
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Apesar do intento de Kant de conciliar teses aparentemente inconciliáveis, 

com respeito ao espaço, vimos que o filósofo é um adepto da tese de que o espaço é 

relativo. Assim, outra vez – como acorreu no caso dos Pensamentos –, Kant é um 

defensor confesso do espaço relativo.
70

 Consiste, pois, o espaço, em 1756, de “um 

sistema de relações, ontologicamente dependente das coisas”.
71

 

1.3.4. A noção kantiana de espaço relativo 

 Fechando este capítulo, a partir deste breve exposto sobre o espaço relativo em 

dois dos escritos juvenis de Kant, os Pensamentos e a Monadalogia física, façamos 

duas observações: uma com respeito aos problemas enfrentados por Kant em sua 

juventude e outra com respeito ao espaço. São elas: 

1. Em ambos os escritos, o filósofo se encontra ocupado com problemas 

impostos por sua época, relativos à ciência e à metafísica. Diga-se ainda 

mais: nesse período, Kant não foi nada original em se tratando de 

contribuições aos debates em questão, mas, pelo contrário, acaba se 

                                                                                                                                            
unidades ou mônadas fundamentais indivisíveis; o matemático, por sua vez, afirma que o espaço é 

infinitamente divisível; e o físico, por último, aplica o espaço matemático à matéria da metafísica. Esse 

estado de coisas só teria sentido se o espaço não fosse uma substância e sim um fenômeno de relações 

entre substâncias, e se a substância fosse apenas um centro de ação que afetasse outras substâncias e 

fosse afetada por elas por meio da operação mútua de forças. Uma substância simples “ocupa” um 

lugar maior ou menor de partes materiais, mas por exercer forças de repulsão mais fortes ou mais 

fracas para impedir a aproximação de mônadas adjacentes. Assim, a grandeza espacial é apenas uma 

medida da intensidade das forças exercidas pela substância.” (JAMMER, M. Conceitos de espaço..., 

2010, p. 173). 

70
 “Quando investigamos acerca dos elementos, nada se opõe mais ao casamento da geometria com a 

metafísica do que esta opinião preconcebida, que não submetemos ainda à crítica tanto quanto era 

necessário: a ideia de que a divisibilidade do espaço ocupado por um elemento implica também na 

divisão do elemento em partes substanciais. Donde resulta a afirmação comum, tomada até aqui como 

verdade absoluta, de que os partidários da divisão infinita do espaço real afastam-se dos monadistas de 

um modo absoluto e que os defensores mónades são de opinião de que as afecções de espaço 

geométrico devem ser consideradas como afecções imaginárias dos seus elementos. Mas é evidente,  a 

partir das precedentes demonstrações, que o geômetra não está em erro e que a opinião do metafísico 

não se afasta muito da verdade: é pois necessário que a opinião os oponha, a de que um elemento 

absolutamente simples, pelo qual existe a substância, não possa ocupar o espaço mantendo a sua 

simplicidade, seja absolutamente falsa. Com efeito, a linha ou superfície que divide um pequeno espaço 

em duas partes não implica que uma parte desse espaço possa existir separada da outra. Como o espaço 

não é uma substância, mas um fenômeno de relação exterior de substâncias, a possibilidade de dividir 

uma relação de uma só e mesma substância em duas partes não é incompatível com a simplicidade ou, 

se quisermos, com a unidade da substância. De facto, o que está de um lado e doutro da linha de 

separação não é separável do ponto de vista da substância de tal maneira que mantém a sua própria 

existência quando é separada – o que é, contudo, necessário para que exista uma divisão real capaz de 

destruir a simplicidade da substância – mas é uma acção realizada por uma mesma substância, de um 

lado e do outro, isto é, uma relação onde não podemos encontrar nenhuma pluralidade que separe 

partes na própria substância.” (Ak I, 480). Grifo nosso. 

71
 TORRETI, R. Manuel Kant – Estudio..., 1967, p. 105. 
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enredando em confusões ao tratar de ciência e metafísica em seu intento 

conciliatório.
72

 Ademais, quiçá tenha sido mesmo esta a grande ambição de 

Kant: unir os esforços metafísicos com as diversas áreas da atividade 

científica. Por fim, acabamos vendo que o filósofo, em suas colocações, 

acabou sendo muito mais presunçoso do que de fato consequente.
73

 

2. Não é possível negar que Kant é um defensor da tese de que o espaço é 

relativo (i.e., posterior às coisas espaciais que o ocupam), tanto nos 

Pensamentos quanto na Monadalogia Física. Não obstante, sua concepção 

de espaço relativo não é exatamente a mesma de Leibniz; uma das 

diferenças seria a de que Kant pressupõe que as substâncias interagem entre 

si, algo que não ocorria – e nem poderia ocorrem – com Leibniz.
74

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Ainda sobre o ponto que diz respeito ao espírito conciliatório de Kant, G. Tonelli classifica o jovem 

Kant como um “eclético”, cuja marca característica é a clara bandeira anti-Wolff: “l’unica definizione 

addata di Kant precritico è, Che egli era um ecletico independente antiwolffiano.” (TONELLI, G. 

Eclettismo di Kant precritico. In. Fil 10, 1959, p. 562). 

73
 Corroborando a tese, veja o que escreve Arana sobre os primeiros escritos de Kant. Sobre os 

Pensamentos, escreve Arana: “En toda la obra se mezclan confuzamente los planteamentos físicos y 

metafísicos: hay una contínua transposición del nivel epistemico correspondiente a la descripción 

matemática de las secuencias fenomênicas, a la interpretación de sus implicaciones profundas.” 

(ARANA, J. Ciencia y metafísica..., 1982, p. 186). Sobre o mesmoescrito, cf. também a nota 63 acima 

de Jammer. Ademais, o mesmo Arana escreve, agora sobre a Monadalogia Física: “De este modo se 

consuma el fracaso del primer intento de Kant [i.e., na Monadalogia Física] para desarrollar una teoria 

de la ciencia como síntesis de la filosofia natural de Newton y la metafísica racionalista libno-

wolffiana.” (Id. Ibidem, p. 188). O grifo é nosso. 

74
 “Nesta obra [i.e. a Monadalogia física] Kant estabelece uma concepção do espaço que não 

poderíamos dizer nem leibniziana nem newtoniana. Na linha de Newton considera o espaço como 

transcendente, mas essa transcendência não é substancial, mas apenas uma relação ordenada entre as 

coisas” (introdução de Rui Magalhães à Monadalogia física de Kant em: Textos pré-críticos, 1983, p. 

27). Grifo nosso. 



 40 

Capítulo II – O opúsculo de 1768: Sobre o primeiro fundamento da distinção de 

direções no espaço e suas contribuições ao tema do espaço em Kant 

2.1. Introdução 

Indubitavelmente, o opúsculo de 1768 foi um texto que representou um 

verdadeiro divisor de águas no pensamento kantiano, sobretudo em se tratando do 

tema do espaço. Um dos traços distintivos desse escrito que endossam a tese acima foi 

a marcante ruptura do filósofo de Königsberg com a concepção de espaço atribuída 

aos leibnizianos (espaço relativo) e sua adoção do espaço absoluto newtoniano. Isso, 

como nós veremos mais detidamente nas páginas que se seguirão, significou um 

importante passo rumo a sua filosofia crítica. Além disso – e agora acerca da 

importância desse texto no contexto histórico da doutrina de Kant –, um dado digno 

de se ressaltar aqui seria o de que esse breve opúsculo foi o único texto publicado
75

 

pelo filósofo no período que se deu entre os anos de 1766, quando foram publicados 

os Sonhos de um Visionário
76

, e 1770, quando foi publicada a célebre Dissertação de 

1770.
77

 

Neste capítulo nos propomos como tarefa duas coisas, a saber, num primeiro 

momento, faremos a análise textual do breve ensaio de Kant, mostrando seus 

principais momentos e argumentos; em seguida, no segundo momento, apontaremos 

as possíveis contribuições, bem como alguns problemas, desse escrito com relação ao 

tema do espaço na doutrina kantiana nos anos posteriores. 

2.2. O opúsculo de 1768 

Efetuaremos aqui quatro movimentos básicos que balizarão a nossa exposição 

do opúsculo de 1768, contendo os assuntos centrais à nossa problemática atual. 

Primeiramente, trataremos da colocação do problema de Kant em DE. Dando 

prosseguimento a isso, trataremos de alguns exemplos do filósofo com respeito aos 

                                                 
75

 Foi publicado pela primeira vez em 1768 no Wochentliche Königsbergsche Frag- und 

Anzeigungsnachrichten (números 6-8). 

76
 Träume eines Geistersehers, erläutet duch Träume der Metaphysik (Ak II, 317-373 – 1766). 

77
 De Mundi Sensibilis atque Intelligibilis Forma et Principiis (Ak II, 387-419 – 1770). Na realidade, o 

motivo pelo qual Kant escreve sua Dissertação de 1770 é uma exigência acadêmica, para que o 

filósofo pudesse concorrer a uma vaga ao posto de professor titular de lógica e metafísica. 
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objetos que reconhecemos através de sua orientação espacial. No terceiro movimento, 

em que se encontra o cerne do opúsculo de 1768, trataremos do argumento kantiano 

da contrapartida incongruente, i.e., o contra-argumento de Kant a Leibniz e o 

fenômeno da congruência.
78

 Finalmente, fechando esta parte mais descritiva de nossa 

exposição, trataremos da conclusão de Kant em 1768. 

2.2.1. O problema 

O problema que Kant teve a sua frente em 1768 foi basicamente o da 

anterioridade do espaço com respeito aos objetos espaciais. Em outras palavras, ele 

pretendeu responder se o espaço é algo anterior às coisas espaciais ou não. Visto que 

em DE o filósofo defenderia a tese newtoniana do espaço absoluto, suas ambições não 

seriam outras que: 

(i) refutar Leibniz e sua concepção de espaço relacional; e 

(ii) provar a realidade do espaço absoluto. 

2.2.1.1. A crítica inicial de Kant a Leibniz 

 Sobre o primeiro fundamento da distinção de direções no espaço é um escrito 

de Kant que visa refutar Leibniz e sua concepção espacial, e isso e enfatizado durante 

todo o texto. A primeira crítica ao filósofo de Leipzig aparece já nas primeiras linhas 

do opúsculo de 1768, quando, e antes mesmo de estabelecer o problema que pretende 

trabalhar, Kant faz a primeira menção a Leibniz e a alguns de seus feitos. Nesse 

exame preliminar, ele concede um certo crédito a determinadas teses leibnizianas, que 

enriqueceram o campo da ciência, todavia, diz também que esse mesmo célebre 

pensador tinha outros projetos que o mundo das ciências esperou dele em vão.
79

 Além 

disso, ainda em suas primeiras apreciações, o filósofo de Königsberg propõe, a título 

de hipótese, uma certa relação existente entre Leibniz e os químicos de sua época 

                                                 
78

 Apresentado no capítulo anterior. Cf. o item 1.2.6. “Espaço e situação espacial: a congruência e a 

disciplina leibniziana da Analysis Situs”. Ademais, é a partir desse argumento que Kant pretende provar 

a realidade absoluta do espaço. 

79
 “O célebre Leibniz teve conhecimentos muito efetivos com os quais enriqueceu as ciências, mas 

tinha ainda projetos muito maiores, cuja execução o mundo esperou dele em vão.” (Ak II, 377). 
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(entre esses últimos, Boerhaave
80

 assume um lugar de destaque na menção). Essa 

comparação é feita com o intuito de dizer basicamente o seguinte: tanto Leibniz 

quanto os químicos da época se propuseram encontrar soluções para projetos muito 

mais ousados do que aqueles que seriam passíveis de realização.
81

 

Se atentarmos agora ao fato de que Kant está realmente comparando os feitos 

de Leibniz com os feitos dos químicos daquela época, então o resultado disso, a nosso 

ver, é uma crítica severa de Kant ao seu oponente. Isso porque, se temos presente o 

estatuto científico que a química possuía naquela época, nós sabemos, então, que ela 

não se apresenta com o mesmo prestígio de outras disciplinas consideradas ciências, 

tais quais a física ou a matemática. Além disso, a mesma não seria sequer uma ciência 

legítima para Kant, levando em consideração o sentido estrito do conceito de ciência 

daquela época
82

, qual seja: ciência é conhecimento universal e necessário. Enquanto o 

conhecimento científico, por definição, não pode estar submetido às contingências da 

realidade empírica, a química, justamente, estaria ocupada com princípios de ordem 

empírica. De tal modo que seria uma contradição em termos imputarmos o status de 

ciência a uma disciplina que tem por princípios justamente os empíricos, porquanto os 

mesmos não são universais nem muito menos necessários.
83

 

                                                 
80

 Herman Boerhaave (1668-1738), além de médico, botânico e estudioso de filosofia, se ocupou 

bastante com o estudo da química. Sua obra de maior destaque e, pelo que parece, aquela a que Kant 

está se referindo é a Elementa chimiae, de 1724. Boerhaave também é mencionado por Kant nos 

Sonhos de um Visionário. Cf. Ak II, 330; Ak II, 331. 

81
 “ou se com ele [isto é, Leibniz] ocorreu o que Boerhaave conjectura sobre os grandes químicos, que 

frequentemente alegavam poder obter produtos como se estivessem na posse dos mesmos, quando, na 

verdade, estavam apenas persuadidos e confiantes em sua habilidade técnica para produzi-los, e cuja 

execução não poderia falhar, caso quisessem empreendê-las.” (Ak II, 377). Os grifos são nossos. 

82
 Conceito cujas suas origens é sabido que remetem à antiguidade clássica, tendo sido proferido, entre 

outros, por Aristóteles. Cf., por exemplo, uma passagem do estagirita: “a ciência é o conhecimento do 

universal e do necessário” (Ética a Nicômaco, VI, 1). 

83
 Kant, passados quase 20 anos do opúsculo de 1768, depois da primeira edição da Crítica da Razão 

Pura (1781) e depois ainda dos Prolegômenos (1783), publicou seus Primeiros Princípios Metafísicos 

da Ciência da Natureza (Metafphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft – Ak IV, 467-565). 

Muito embora tal projeto fora uma antiga ambição de Kant e suas origens datem da década de 1760; 

basta verificar a Carta de Kant a Lambert de 31 de Dezembro de 1765 (Ak X, 54-57). Nela, essa 

intenção é bem clara. Apesar disso, o fato é que esse texto foi redigido somente em 1785 e publicado 

em 1786. No prefácio da referida obra, o filósofo de Königsberg distingue uma ciência genuína – 

aquela que parte de princípios totalmente a priori – de uma ciência imprópria – aquela que está de 

acordo com as leis de experiência. Sobre o estatuto da química, encontramos uma passagem categórica 

sobre sua impossibilidade enquanto disciplina científica. Nela lemos: “Por conseguinte, enquanto as 

ações químicas das matérias entre si se não se encontrar algum conceito que construir se possa, isto é, 

enquanto não se fornece uma lei da aproximação ou do afastamento das partes segundo a qual, por 

exemplo, em proporção das suas densidades e coisas semelhantes, os seus movimentos, juntamente 

com suas consequências, se possam tornar intuitivas e representar a priori no espaço (exigência que 
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 Após esse primeiro exame e comparação inicial, Kant efetua uma nova, e mais 

pontual, crítica a Leibniz. Trata-se agora de uma crítica à disciplina matemática 

Analysis situs. Esta, conforme vimos há pouco, diz respeito diretamente ao 

entendimento leibniziano de espaço. A Analysis situs é vista por Kant como algo 

quimérico, pelo fato de que essa mesma disciplina não foi levada a cabo de modo 

consistente por parte de Leibniz.
84

 

2.2.1.2. O objetivo do opúsculo de 1768 e o método proposto por Kant a fim de 

realizá-lo 

Diante do fato de que um dos objetivos de Kant no opúsculo de 1768 é provar 

a realidade do espaço absoluto – o outro é refutar Leibniz –, o filósofo de Königsberg 

acredita que o primeiro movimento a ser efetuado para cumprir essa demanda seria o 

de mostrar que a direção que é apontada no espaço,
85

 na realidade, não aponta 

propriamente a um lugar do espaço, mas aponta, numa primeira instância, ao próprio 

espaço. Inclusive as posições das partes do espaço, em suas relações – e aqui ter-se-ia 

uma outra referência de Kant contra Leibniz –, pressupõem apontar para uma direção 

para onde estão ordenadas. Uma direção não consiste na relação entre as coisas 

mesmas, senão como que algo fora delas, e este algo não é outra coisa que o espaço. 

                                                                                                                                            
dificilmente alguma vez se realizará), a química só poderá tornar-se uma arte sistemática, ou uma teoria 

experimental, mas jamais uma ciência genuína, porque os seus princípios são puramente empíricos e 

não permitem nenhuma exibição a priori na intuição; por consequência, não tornam minimamente 

inteligíveis os princípios dos fenômenos químicos segundo a sua possibilidade, porque são incapazes 

da aplicação da matemática” (Ak IV, 470-71). Grifo é nosso. É claro que o exemplo que acabamos de 

fornecer careceria de inúmeros esclarecimentos, tanto em relação ao próprio texto citado quanto acerca 

da evolução que se sucedeu no período entre 1768 e 1786, no entanto, isso nos levaria muito longe. 

Portanto, o único propósito dessa citação foi o de fornecer um exemplo do próprio Kant, ainda que 

anos depois, e do amadurecimento substancial de sua doutrina do escrito de 1768, de que a química não 

pode ser considerada uma ciência em stricto sensu. 

84
 “Pelo menos, parece que uma certa disciplina matemática que ele [Leibniz] antecipadamente 

intitulou de analysis situs, e de que Buffon, entre outros, lamentava a perda, enquanto examinava 

cuidadosamente as naturais irregularidades do germe, nunca foi nada além de uma quimera.” (Ak II, 

377). Os grifos são nossos. 

Buffon (1707-1788) foi um famoso naturalista francês. A citação de Buffon por Kant se refere à 

tentativa de uso da Analysis situs por parte do naturalista em seus estudos sobre genética. No entanto, 

como a disciplina matemática de Leibniz não rendeu grandes frutos naquele período, Buffon não pôde 

utilizá-la conseqüentemente em seu trabalho. 

85
 O termo utilizado no original alemão é Gegend. Traduz-se esse mesmo termo ao português tanto por 

direção quanto por região. Contudo, é preferível, como sugere Rogério Passos Severo em sua tradução 

para o português, traduzir Gegend por direção, pelo fato de que, quando Kant apresenta seus exemplos 

no opúsculo de 1768 – que veremos no próximo item –, fica mais claro e de melhor compreensão dizer 

que os objetos apontam a certas direções do espaço e não, como em uma outra tradução possível, a 

certas regiões do espaço. 
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Para Kant, apontar a uma direção já é um bom indício de que seja possível haver um 

espaço anterior às coisas mesmas. Assim, o espaço adquire um caráter unitário e as 

suas extensões – como, por exemplo, as diferentes direções e ordenações dos objetos 

espaciais em geral – são partes dele (espaço absoluto).
86

 Este será precisamente o fio 

condutor do filósofo para sua argumentação em 1768. 

Diante dessas primeiras considerações, encontramos que o objetivo pretendido 

por Kant não é outra coisa senão o de: 

investigar se nos juízos intuitivos de extensão, como os que a geometria 

contém, não se encontraria uma prova evidente de que o espaço absoluto, 

independentemente da existência de toda matéria e inclusive como o primeiro 

fundamento da possibilidade de sua composição, tenha uma realidade 

própria.
87

 

Retenha-se uma última consideração de particular importância nessa primeira parte do 

opúsculo de 1768: trata-se dessa vez da referência do filósofo a outras pretensas 

tentativas, para além da de Leibniz, que se propuseram a dissertar sobre o espaço. 

Nessas, são ressaltados tanto os esforços de alguns filósofos quanto aqueles outros 

dos cientistas naturais da época, fazendo destacar neles os intentos metafísicos e 

outros por intermédio da experiência para provar a existência do espaço absoluto.
88

 

Diferentemente delas, Kant não pretende, em sua argumentação, seguir nem as 

aspirações metafísicas nem as da experiência, isso porque, na avaliação do filósofo, 

nenhuma dessas tentativas atingiu grandes feitos. Destarte, nas ditas “tentativas 

fracassadas”, Kant ressalta um personagem de destaque em sua época, que, ademais, 

exerceu influência direta em seu pensamento, em especial no que diz respeito ao tema 

                                                 
86

 “procuro aqui filosoficamente o primeiro fundamento da possibilidade daquilo cujas grandezas ele 

[isto é, Leibniz] tencionara determinar matematicamente. Pois as posições das partes do espaço nas 

suas relações recíprocas pressupõem a direção para a qual estão ordenadas em tal relação, e, num 

entendimento mais abstrato, a direção não consiste na relação de uma coisa no espaço com outra – o 

que é propriamente o conceito de posição – mas na relação do sistema dessas posições com o espaço 

universal e absoluto. Em tudo que seja extenso, a posição de suas partes umas em relação às outras 

pode ser conhecida suficientemente pela consideração da própria coisa extensa; mas a direção para a 

qual essa ordenação das partes está ordenada refere-se ao espaço fora dela, e na verdade não os seus 

lugares, pois isso nada mais seria do que a posição das partes mesmas em uma relação externa mas sim 

ao espaço universal como uma unidade, do qual cada extensão tem de ser vista como uma parte.” (Ak 

II, 377-78). Grifo nosso. 

87
 Ak II, 378. 

88
 Veremos em seguida que a tentativa de Kant para provar o a realidade do espaço absoluto, não é 

metafísica nem por intermédio da experiência, mas a partir da geometria. Cf. a nota 87 acima. 
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do espaço e do tempo. Trata-se do cientista suíço Leonard Euler (1707-1783). No 

opúsculo de 1768, há uma referência à sua célebre obra: as Reflexões sobre o espaço e 

o tempo (publicada na História da Academia Real de Ciências de Berlim, no ano 

1748).
89

 Contudo, apesar de estar fora de questão a existência de importantes 

apreciações acerca de espaço e tempo nessa obra de Euler, o físico não foi capaz, 

como acredita Kant, de oferecer uma explicação in concreto do espaço absoluto.
90

 

Com efeito, Euler, em 1748, não havia efetuado tal explicação, o que Kant bem nota. 

Não obstante, o mesmo Euler, em 1765 – portanto, antecipadamente ao nosso filósofo 

em 1768 –, diria que nem o espaço nem o tempo poderiam ser algo derivado da 

experiência. Sobre o espaço Kant diria o mesmo em 1768, conforme veremos a 

frente.
91

 

Enquanto, por um lado, Euler havia tentado uma demonstração do espaço 

absoluto a partir das leis de movimento, por outro, Kant, no opúsculo de 1768, 

pretendia empreender um tal feito não a partir da física, senão a partir da geometria, 

levando em consideração, sobretudo, a distinção das direções do espaço.
92

 Dessa 

                                                 
89

 Em 1749 Kant manda uma carta a Euler pedindo ao cientista um parecer sobre seu texto 

Pensamentos sobre a verdadeira estimativa das forças vivas. Cf. a Carta a Euler de 23 de Agosto de 

1749 (esta carta não se encontra na edição da Academia de Berlim). Também no Ensaio para 

introduzir a noção de grandezas negativas (Versuch den Begriffe der negativen Grössen in die 

Weltwesheit einzufühen – Ak II, 167-204), Kant havia mencionado a mesma obra de L. Euler. E, 

finalmente, anos mais tarde, volta a citá-lo na Dissertação de 1770. 

90
 “Todo mundo sabe como foram inúteis os esforços dos filósofos no sentido de colocar de vez este 

ponto fora de qualquer disputa mediante os juízos mais abstratos da metafísica, e não conheço 

nenhuma tentativa de realizar isso como que a posteriori (a saber, mediante outras proposições 

irrefutáveis, que na verdade se encontram elas mesmas fora do domínio da metafísica, mas podem 

fornecer, por seu emprego in concreto, uma pedra de toque de sua correção), a não ser a dissertação do 

célebre Euler, o velho, [publicada] na História da Academia Real de Ciências de Berlim, de 1748, que, 

contudo, não alcançou completamente seu fim, pois apenas mostra as dificuldades de se dar um 

significado determinado às leis mais gerais do movimento, se não se aceita nenhum outro conceito de 

espaço a não ser aquele que resulta da abstração da relação entre coisas existentes, deixando intactas, 

contudo, as não menores dificuldades que permanecem quando da aplicação das leis em questão, se se 

quer representá-las in concreto segundo o conceito de espaço absoluto.” (Ak II, 378). Grifo do autor. 

91
 A crítica de Kant a Euler é uma crítica ao escrito de 1748, obra na qual o físico, de fato, ainda não 

havia provado a realidade do espaço. Essa demonstração ocorreu, conforme as palavras de Jammer: “A 

demonstração euleriana da realidade do espaço absoluto, com base na lei da inércia, finalmente 

apareceu em sua Teoria do movimento dos corpos sólidos ou rígidos (em 1765)” (JAMMER, M. 

Conceitos de espaço..., 2010, p. 171). Grifo nosso. 

92
 Sobre o assunto, veja o que escreve Cassirer a respeito: “La geometría nos suministra, en efecto, 

determinadas relaciones dentro del espacio y el ejemplo de determinadas distinciones espaciales, que 

en modo alguno pueden consebirse y esclarecerse como simples distinciones en cuanto la mutua 

situación de las partes de um cuerpo. Puede ocurrir que dos figuras sean perfectamente iguales entre sí, 

que sean, por tanto, idénticas en cuanto la ordenación de sus respectivas partes, sin llegar por ello a 

coincidir totalmente y sin representar, por tanto, lo mismo, consideradas como ‘espacios’.” 
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maneira, sua proposta difere da sugerida pelos mecanicistas
93

 – e, para Kant, o 

exemplo claro destes é Euler –, que viam no movimento absoluto a pedra de toque 

para demonstrarem o espaço absoluto. 

2.2.2. Exemplos de objetos que reconhecemos por intermédio da orientação 

espacial 

 Após colocar em cheque aquelas concepções sobre o espaço, bem como 

explicitar o que pretende em seu texto, Kant inicia suas considerações para cumprir 

sua tarefa, fazendo isso a partir de alguns exemplos em que nos faz notar para as 

diferentes direções espaciais. Os exemplos encontrados são dos mais diversos: desde 

o nosso conhecimento geográfico e suas coordenadas até mesmo exemplos botânicos 

sobre a diferença entre as espécies e as características que dizem respeito à direção. 

Eles têm basicamente um intuito: ilustrar a importância que assume a noção de 

direção corpórea enquanto algo que não se dá com relação à posição, mas, 

inicialmente, com relação ao espaço absoluto.
94

 

De início, para que sejamos capazes de conhecer as diferentes direções do 

espaço, inclusive com respeito às três dimensões do espaço corpóreo, Kant acredita 

que o ponto de partida é o nosso próprio corpo. Para ilustrar a importância que assume 

nosso corpo enquanto marco de referência para indicar uma direção no espaço, 

retenham o seguinte exemplo: se algo está voltado a uma direção – por exemplo, para 

esquerda –, esta mesma coisa está em relação com algum ponto de referência que está 

voltado a essa direção (no caso mencionado, à esquerda). No entanto, se estamos 

situados no espaço, então precisamos saber onde fica a esquerda e, assim, não nos 

encontramos em acesso a este mundo de maneira externa, porque também nós 

                                                                                                                                            
(CASSIRER, E. El problema del conocimiento..., v. II, 1957, p. 575). Grifo nosso. Tais considerações 

serão bastante caras quando tratarmos do fenômeno da incongruência. 

93
 “A prova que aqui procuro deve fornecer não aos mecânicos, como o senhor Euler tinha em vista, 

mas aos próprios geômetras uma razão convincente para que possam afirmar, com sua evidência 

habitual, a realidade do seu espaço absoluto.” (Ak II, 378). 

94
 Aqui não mencionaremos todos os exemplos, senão apenas de alguns deles, uma vez que mais 

importante do que estes é a tese de Kant, sustentada pelos argumentos relativos ao problema que o 

filósofo depara em 1768. 
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estamos situados no espaço. Logo, a conclusão a que se chega é a de que somos nós 

mesmos o marco de referência para indicar uma direção no espaço
95

. 

Se se retomar aquele conceito de espaço leibniziano – em que o espaço não 

seria outra coisa senão um sistema de relações dos lugares –, então não seria possível 

considerar que a direção apontada por um corpo é também uma característica 

espacial. Um dos equívocos mais graves que Kant faz notar em Leibniz foi o de que 

ele não levou em conta a noção de direção espacial. Desse modo, se fosse o caso de 

Leibniz estar correto, então não seríamos capazes de efetuar ações corriqueiras como, 

por exemplo, utilizar uma bússola ou até mesmo sabermos nos orientar em uma folha 

escrita, no sentido de lê-la de maneira a seguir a ordem correta.
96

 

2.2.3. O argumento da contrapartida incongruente
97

 

O argumento kantiano das contrapartidas incongruentes parte do seguinte 

princípio: o fundamento da determinação corpórea não depende da relação das 

                                                 
95

 “No espaço corpóreo, por causa de suas três dimensões, deixam-se pensar três planos, que se 

entrecortam todos em ângulos retos. Uma vez que conhecer, por meio dos sentidos, tudo o que está fora 

de nós somente na medida em que se encontre em relação conosco, não é de estranhar que para gerar o 

primeiro fundamento do conceito de direções no espaço, partamos da relação desses planos de inserção 

com nosso corpo. O plano perpendicular ao comprimento de nosso corpo chama-se, em relação a nós, 

horizontal; e esse plano horizontal dá ensejo à distinção das direções que designamos por acima e 

abaixo. Sobre esse plano podem estar dois outros, perpendiculares e cruzando-se igualmente em 

ângulos retos, de modo que o comprimento do corpo humano é pensado na linha de interseção. Um 

desses planos verticais divide o corpo em duas metades exteriormente similares e dá o fundamento da 

distinção entre o lado direito e o esquerdo; o outro, que lhe é perpendicular, faz com que possamos ter 

o conceito de lado, de frente e de trás.” (Ak II, 378-79). Grifo nosso. 

96
 “Em uma folha escrita, por exemplo, distinguimos primeiro o lado de cima do de baixo da escrita, 

observamos a distinção dos lados frente e verso, e então vemos a posição da letra da esquerda para a 

direita ou ao contrário. Aqui, a posição recíproca das partes ordenadas sobre a superfície é sempre a 

mesma e se constitui em uma figura inteiramente idêntica, podendo-se virar a folha como se quiser; 

mas a distinção das direções tem tanta importância nesta representação e está tão estreitamente ligada à 

impressão que o objeto visível produz, que a mesma escrita torna-se irreconhecível quando vista de tal 

modo que seja volvido da direita para a esquerda tudo o que antes tomava a direção contrária.” (Ak II, 

379). Grifo nosso. 

97
 O argumento das contrapartidas incongruentes também pode ser encontrado em outros textos de Kant 

posteriores ao opúsculo de 1768, como, por exemplo: (i) no § 15 da Dissertação de 1770 – Ak II, 402-

406; (ii) no § 13 dos Prolegômenos – Ak IV, 286; e (iii) nos Primeiros Princípios Metafísicos da 

Ciência da Natureza – Ak IV, 484. Não obstante, em cada um desses três textos, Kant usa esse 

argumento de maneiras diferentes. A saber: 1º – em DE o filósofo usa o argumento das contrapartidas 

incongruentes para provar a realidade absoluta do espaço, como veremos agora; 2º – na Dissertação de 

1770, para estabelecer o caráter intuitivo do espaço; 3º – nos Prolegômenos e nos Primeiros Princípios 

Metafísicos, ele é citado com o intuito de arguir sobre a idealidade transcendental do espaço. 
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posições (eis aqui outra acusação de Kant a Leibniz), senão que da relação existente 

com o espaço absoluto.
98

 Vejamos, portanto, o argumento central de Kant. 

Se nos são dadas duas figuras iguais – de mesmo tamanho e desenhadas sobre 

um plano –, então se conclui, sem mais, que elas podem recobrir-se mutuamente. Isso 

é certo. Porém, se algo dado encontra-se fora de um plano, em virtude da extensão 

corpórea, suas superfícies não se encontram num mesmo plano. Daí então se muda 

totalmente tal concepção: ainda que as figuras dadas sejam iguais e similares, é 

possível que elas sejam diferentes entre si, pelo fato de que os limites de uma das duas 

pode não corresponder aos da outra.
99

 Tenha-se presente, ademais, que as duas 

expressões mencionadas acima, i.e., “igual” (gleich) e “similar” (ähnlich) devem ser 

levadas em consideração em suas acepções técnicas nesse contexto. Enquanto 

“iguais” dizem respeito a figuras que possuem a mesma magnitude ou grandeza 

(como, por exemplo, duas figuras que possuem a mesma área); “similares” dizem 

respeito a figuras que possuem a mesma forma e a mesma estrutura do objeto (como, 

por exemplo, quando temos duas retas, dois quadrados, dois triângulos, etc). 

Para Leibniz e sua Analysis situs, igualdade e similaridade implicariam a 

congruência entre os objetos. Ora, o que Kant quer dizer aqui não é outra coisa senão 

que os corpos são iguais e semelhantes e, mais ainda, são incongruentes. Essa é a 

diferença fundamental que o filósofo de Königsberg nos faz notar no opúsculo de 

1768, sendo esse o contra-argumento de Kant à tese leibniziana acerca da 

congruência.
100

 Mesmo que isso, a princípio, pudesse soar um pouco estranho, outro 

exemplo fornecido por Kant no opúsculo de 1768 – o exemplo da rosca, do parafuso e 

                                                 
98

 “Queremos, portanto, provar que o fundamento de determinação completo de uma forma corpórea 

não depende meramente da relação e da posição de suas partes umas com as outras, mas, além disso, de 

uma relação com o espaço absoluto universal, como o que os geômetras pensam, ainda que, entretanto, 

não se possa perceber imediatamente esta relação, mas sim, contudo, aquelas diferenças entre os corpos 

que dependem única e exclusivamente deste fundamento.” (Ak II, 381). Grifo nosso. 

99
 “Se duas figuras, desenhadas sobre um plano, são iguais e similares entre si, então elas recobrem-se 

mutuamente. Todavia, com a extensão corpórea, e também com as linhas e superfícies que não se 

encontram em um plano, as coisas passam-se frequentemente de modo bem diverso. Elas podem ser 

completamente iguais e similares e, contudo, ser em si mesmas tão diferentes que os limites de uma 

não podem ser simultaneamente os limites da outra.” (Ak II, 381). 

100
 Severo em seu artigo Tree remarks on the interpretation of Kant on the Incongruent Counterparts 

faz um aporte minucioso sobre a temática referente a Leibniz, Kant e a incongruência. Veja a respeito 

principalmente p. 31-39. In: Severo, R. P. Three Remarks on the Interpretation of Kant on Incongruent 

Counterparts. Kantian Review, v. 9, p. 30-57, 2005. 
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da porca – é bastante sugestivo e quiçá pode colaborar na compreensão do que ele 

pretendia. Nele lemos: 

Um parafuso cuja rosca procede da esquerda para direita nunca servirá a uma 

porca cuja rosca vai da direita para esquerda, mesmo que a espessura e o 

numero de voltas do parafuso fossem iguais na mesma altura.
101

 

A partir dele, obtemos a definição da contrapartida incongruente, qual seja a de um 

corpo perfeitamente idêntico a outro, seja do mesmo tamanho ou ainda, como no 

exemplo mencionado acima, com a mesma espessura e o mesmo número de voltas, 

mas que não pode ser incluído nos mesmos limites.
102

 Como nesse caso, outro 

exemplo fornecido por Kant em DE são os próprios membros de nosso corpo. 

Pensemos em nossas mãos: de fato, tanto a direita como a esquerda são iguais, porém, 

se nós puséssemos uma mão – a direita, por exemplo – numa superfície, então não 

seria possível que, no mesmo espaço ocupado pela mão direita, a mão esquerda o 

preenchesse. Seguindo esse mesmo raciocínio, vejamos um exemplo prático sobre 

isso: uma luva que serve a mão esquerda não cabe na mão direita da mesma pessoa. 

Portanto a contrapartida incongruente da mão direita é a mão esquerda, pois ambas 

nunca poderão ser incluídas numa mesma superfície. Poderíamos ainda pensar em 

outros tantos exemplos análogos a esse (como no caso de nossos pés). O que importa 

notar aqui é que a razão disso não se trata de outra coisa senão a diversa orientação 

espacial, tendo como fundamento dessas orientações espaciais justamente o espaço 

absoluto.
103

 

2.2.4. A conclusão de Kant no opúsculo de 1768 

Retomando seu argumento da incongruência, uma vez mais se utilizando do 

exemplo das mãos, as quais são iguais entre si, mas, não obstante, não podem ocupar 

                                                 
101

 Ak II, 381. 

102
 “Designo um corpo completamente igual e similar a outro, e que mesmo assim não pode ser 

incluído nos mesmos limites, de sua contrapartida incongruente.” (Ak II, 382). Grifo do autor. 

103
 Sobre isso, vejamos novamente o que escreve Cassirer: “Conocido es el modo como Kant desarolla 

este pensamiento a la luz del ejemplo de los ‘opostos incongruentes’. Así, la característica específica y 

peculiar que forma la diferencia entre la mano derecha y la izquierda no reside precisamente em 

ninguna cualidad de las manos mismas, ni en la relación entre sus diversas partes: para encontrarla, 

tenemos que proceder más bien a situar a los dos cuerpos en contraste con la totalidad del espacio, tal 

como hacen los geômetras.” (CASSIRER, E. El problema del conocimiento..., v. II, 1956, p. 575). 

Grifo nosso. 
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o mesmo lugar, “Visto que esta superfície, que delimita o espaço corpóreo de um, não 

pode servir de limite para o outro”, 
104

 chegamos à conclusão de Kant no opúsculo de 

1768.  

Se se retomar aquilo que, no início de seu texto, nosso filósofo havia colocado 

como sendo problemático, a saber, a compreensão de outros pensadores de seu tempo 

– e tenha-se presente, sobretudo, o que Kant diz acerca de Leibniz – de que, se fosse o 

espaço uma mera relação externa entre as coisas, então, com efeito, o espaço seria 

“aquele ocupado por uma dada coisa”.
105

 Contudo, se o mesmo fosse meramente essa 

ordem de coexistência, então o fenômeno da incongruência não seria possível e, por 

conseguinte, o argumento kantiano não seria nem sequer necessário. A apresentação 

do argumento da contrapartida incongruente é, portanto, uma refutação da tese de 

Leibniz, que rezava que toda contrapartida é congruente e, além disso, a partir da 

incongruência, foi obtido que a similaridade não implica ser congruente, ou seja, 

poder ser enquadrado nos mesmos limites. Portanto, se não levarmos em consideração 

que os corpos são voltados a uma direção, não será possível distinguir as 

contrapartidas incongruentes. E é aí que verificamos a grande virada kantiana: ele 

conclui a realidade autônoma do espaço, advogando que as determinações do espaço 

não derivam das situações dos objetos, mas, pelo contrário, são estas que dependem 

daquelas, e que, portanto, o espaço é absoluto, independentemente das relações que 

ocorrem nele, e é necessário para o estabelecimento de tais relações. Dessa maneira, o 

espaço é um objeto da sensação externa, mas num conceito fundamental que torna 

todos os objetos (e neste caso dos objetos externos) possíveis – ou seja, é uma 

condição prévia dos objetos espaciais –, por consequência, tudo aquilo que 

percebemos na forma de um corpo está em relação com o espaço puro, através da 

comparação com outros corpos.
106

 

                                                 
104

 Ak II, 382. 

105
 “Ora, se aceitarmos a concepção de muitos filósofos recentes, principalmente os alemães, segundo o 

qual o espaço consistiria apenas nas relações externas das partes da matéria situadas umas ao lado das 

outras, então no caso mencionado todo espaço efetivo seria apenas aquele que esta mão ocupa.” (Ak II, 

383). 

106
 “Disso fica claro que não são as determinações do espaço consequências das posições recíprocas das 

partes da matéria, mas estas é que são consequências daquelas, e que também na natureza dos corpos 

podem ser encontradas diferenças, e de fato verdadeiras diferenças, que dizem respeito unicamente ao 

espaço absoluto e originário, pois apenas por meio dele a relação com as coisas corpóreas é possível; e 

que, como o espaço absoluto não é um objeto da sensação externa, mas um conceito fundamental que 

os torna todos em primeiro lugar possíveis, nós podemos perceber aquilo que na forma de um corpo diz 
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Por fim, Kant faz uma última e importante menção aos “leitores reflexivos”, 

que puderam compreender sua concepção de espaço, não como uma simples coisa do 

pensamento, isto é, através das ideias da razão – como, por exemplo, Leibniz 

pretendia –, mas que os mesmos tenham compreendido igualmente como os 

geômetras e os “filósofos sagazes”, os quais haviam aplicado tal conceito em suas 

teorias na ciência natural, pois a sua realidade se apreenderia através da intuição, por 

meio do sentido interno.
107

 Ora, estes últimos (os “filósofos sagazes”) não são outros 

senão Newton e seus epígonos. Eis outro endosso da frequentemente citada tese 

acerca da adoção de Kant, no opúsculo de 1768, da posição newtoniana sobre a 

natureza do espaço. 

2.3. As contribuições do opúsculo de 1768 ao tema do espaço em Kant 

 Tendo em vista agora tratar das contribuições do opúsculo de 1768 ao tema do 

espaço em Kant, vejamos de modo esquemático os resultados alcançados em nossa 

exposição: 

1. Em 2.2.1 apresentamos o que Kant tinha por objetivo em 1768: encontrar 

uma prova evidente de que o espaço absoluto, independentemente de toda 

matéria e como o primeiro fundamento da possibilidade de sua composição, 

tenha uma realidade própria. Assim, acreditava o filosofo, se refutaria a 

concepção leibniziana de espaço relativo. 

2. Em 2.2.2 apresentamos os exemplos fornecidos por Kant dos objetos que 

reconhecemos em virtude de sua diversa orientação espacial, tendo 

enfatizado, sobretudo, a importância do conhecimento das direções ou 

regiões (Gegenden) do espaço a partir de nossa noção dos lados, os quais se 

obtêm por intermédio da relação com nosso corpo. Fez-se isso com o intuito 

                                                                                                                                            
respeito unicamente em relação com o espaço puro somente pela comparação com os outros corpos” 

(Ak II, 383). Grifo nosso. 

107
 “Por isso, um leitor reflexivo considerará o conceito de espaço – tal como o geômetra pensa, e 

também certos filósofos sagazes adotaram-no no sistema da ciência natural – não como uma simples 

quimera, ainda que não faltem dificuldades envolvendo este conceito, se se quer aprender sua 

realidade, que é suficientemente intuída pelo sentido interno, por meio de ideias da razão. Mas esta 

dificuldade mostra-se por toda parte, se se quer ainda filosofar sobre os primeiros dados de nosso 

conhecimento, mas ela não é jamais tão decisiva como aquela que se apresenta quando as 

consequências de um conceito adotado contradizem a experiência mais evidente.” (Ak II, 383). Grifo 

nosso. 
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de mostrar que a fundação de uma determinação corpórea não se dá por 

conta de sua relação de situação, mas, na realidade, que o único fundamento 

disso é a relação existente com o espaço absoluto. 

3. Em 2.2.3 apresentamos o argumento da contrapartida incongruente, isto é: 

de um corpo idêntico ao outro, mas que não pode ser enquadrado nos 

mesmos limites. Os exemplos utilizados foram os membros de nosso corpo. 

Tal argumento refuta, aos olhos de Kant, a disciplina Analysis situs, de 

Leibniz. 

4. Em 2.2.4 apresentamos a conclusão de Kant em DE, qual seja a de que o 

espaço não é uma relação entre as coisas que o ocupam (i.e., a leitura que 

Kant faz da posição de Leibniz). Ademais, o espaço é absoluto e não é 

objeto de sensação externa, senão um conceito fundamental que torna os 

objetos externos possíveis. 

A partir do que temos visto desde o início deste trabalho, pudemos observar que o 

ensaio de Kant Sobre o primeiro fundamento da distinção de direções no espaço 

apresentou uma significativa mudança em relação aos outros textos do período pré-

crítico, outrossim representou um importante passo na evolução de seu pensamento 

rumo à Crítica da Razão Pura, embora também seja certo que o filósofo não adotaria 

nela a mesma posição realista defendida no opúsculo de 1768. Vejamos, portanto, 

alguns aspectos de quatro possíveis contribuições desse ensaio à posteridade da 

doutrina kantiana, bem como certos problemas oriundos dessa mesma posição. 

2.3.1. A refutação de Kant à noção de espaço relativo leibniziano 

Em primeiro lugar, destaquemos a adesão à teoria espacial de Newton e a 

refutação à tese de Leibniz. Como já se sabe – e isso foi dito por repetidas vezes aqui 

–, a marca distintiva do texto de 1768 fora, sem dúvida, a ruptura de Kant com a 

concepção leibniziana de espaço relativo. Algo que o filósofo de Königsberg até então 

(i.e., até o ano de 1768), ainda que de modo vacilante, mantivera. 

Enquanto em vários dos escritos pré-críticos Kant criticava Leibniz em muitos 

pontos, o mesmo Kant, ao falar do espaço nestes textos, defendia a posição do espaço 
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enquanto relativo, ou seja, assumia um partido que se atribuía geralmente a seu 

oponente. Ora, ao que parece, o último aspecto a ser desvencilhado por Kant, com 

respeito a Leibniz, é justamente o espaço, e isso ocorreu só em 1768. Acreditamos 

que esse último afastamento de Kant em relação a Leibniz é chave, pelo fato de que 

fica aberta a possibilidade para Kant, ao menos de maneira embrionária, compreender 

a sensibilidade como uma fonte de conhecimento autônoma,
108

 mesmo que, de fato, 

no opúsculo de 1768, Kant não tenha relacionado explicitamente o espaço com a 

sensibilidade, algo que ele faria posteriormente e que seria fundamental para sua 

empresa. 

Ainda com respeito a isso, lembremos que para Leibniz, segundo o que vimos 

no capítulo anterior
109

, existe uma diferença de grau ente o conhecimento sensível e 

do intelectual, sendo que o conhecimento sensível seria sinônimo de conhecimento de 

grau “confuso”. Um dos erros de Leibniz, aos olhos de Kant, com respeito à função 

que cumpre a sensibilidade, foi o da incapacidade de reconhecer nesta faculdade um 

papel ativo na constituição do conhecimento. Ora, para Kant o conhecimento sensível 

foi de suma importância, como testemunharia alguns anos depois tanto a Dissertação 

de 1770 quanto a própria Crítica da Razão Pura. Tenha-se presente que nesta ultima 

obra, caberia à sensibilidade – faculdade esta tratada por Kant na “Estética 

Transcendental”
 110

  – uma decisiva função dentro de sua teoria. Tal função seria a do 

papel assumido pela sensibilidade na manobra operada pelo filósofo em sua célebre 

“inversão copernicana”. Nela, a sensibilidade assumiria uma parte de extrema 

importância na fundamentação da resposta de Kant ao problema crítico. Ademais, 

para que Kant pudesse responder como são possíveis os juízos sintéticos a priori em 

matemática (aritmética e geometria) e física ambas teriam que passar por uma 

                                                 
108

 Não obstante a isso, Kant, nos Sonhos de um visionário, de 1766, já havia traçado o esboço dessa 

distinção: sensibilidade e entendimento. No próximo capítulo, veremos que muitos estudiosos 

interpretaram que a distinção categórica entre sensibilidade e entendimento ocorre em 1769. Sobre o 

espaço nos Sonhos de um visionário, Kant ainda defende a tese de espaço relativo. Leia-se: “o 

geômetra representa o tempo através de uma linha, apesar de espaço e tempo corresponderem apenas 

em relações, estando, portanto, de acordo um com o outro segundo a analogia, mas nunca segundo a 

qualidade” (Ak II, 339). Grifo nosso. 

109
 Cf. o item 1.2.3. 

110
 “Designo por estética transcendental uma ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori.” 

(KrV, A 21 – B 35). E ainda: “Na estética transcendental, por conseguinte, isolaremos primeiramente a 

sensibilidade, abstraindo de tudo o que o entendimento pensa com os seus conceitos, para que apenas 

reste a intuição empírica. Em segundo lugar, apartaremos ainda desta intuição tudo o que pertence à 

sensação para restar somente a intuição pura e simples, forma dos fenômenos, que é a única que a 

sensibilidade a priori pode fornecer” (KrV, A 22 – B 36). 
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revolução, ou mudança de método. Tal mudança consiste, pois, na “inversão 

copernicana”.
111

 

2.3.2. A geometria enquanto ciência do espaço 

Repetidas vezes Kant menciona a geometria no opúsculo de 1768.
112

 Inclusive 

seu argumento garante ao geômetra, justamente, o fundamento do espaço absoluto.
113

 

Sabidamente, essa disciplina, em conjunto com a lógica e a mecânica de Newton, é 

uma disciplina de cunho científico – no sentido estrito do conceito de ciência, isto é, 

conhecimento universal e necessário – para o filósofo de Königsberg. Ademais, tendo 

em vista que um dos objetivos de Kant no opúsculo de 1768 foi o de: 

investigar se nos juízos intuitivos de extensão, como os que a geometria 

contém não se encontraria uma prova evidente de que o espaço absoluto, 
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 “Devia pensar que o exemplo da matemática e da física que, por efeito de uma revolução súbita, se 

converteram no que são, se converteram no que hoje são, seria suficientemente notável para nos levar a 

meditar na importância da alteração do método que lhes foi tão proveitosa e para, pelo menos neste 

ponto, tentar imitá-las [...] Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos 

objetos; porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o 

nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se 

não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo 

nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de 

um conhecimento a priori desses objetos, que se estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados.  

Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico; não podendo prosseguir na 

explicação dos movimentos celestes enquanto admitia que toda a multidão dos movimentos celestes 

enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, tentou se não daria 

melhor resultado fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Ora, na metafísica, pode-se 

tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de se guiar pela 

natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori; se, pelo contrário,o objeto 

(enquanto objeto dos sentidos) se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição posso 

perfeitamente representar essa possibilidade.” (KrV, B XVI-XVII). Grifo nosso. Poder-se-ia dizer que a 

operação de Kant intitulada “inversão copernicana” consiste em que o sujeito conhece a priori tão só 

aquilo que ele mesmo produz, i.e, conhece a priori aquilo que de algum modo depende dele. Além 

disso, diz curiosamente que só conhecemos a priori aqueles objetos da experiência possível. Desse 

modo, se se conhece o desdobramento desse tema, sabe-se então que Kant assevera que nós possuímos 

tanto intuições puras quanto certos conceitos puros, existindo, portanto, dois âmbitos a serem 

considerados, a saber, o da sensibilidade e o do entendimento. Uma parte importante da resposta a essa 

questão é dada na “Estética transcendental”, visto que nela o filósofo estabelece as bases sensíveis para 

nos dizer como é possível a síntese a priori. Ele faz isso estabelecendo inicialmente que possuímos 

duas formas puras – e, portanto, não sensíveis – que possibilitam que quaisquer objetos enquanto 

fenômenos nos sejam dados. São elas: o espaço e o tempo. Tudo aquilo que nós somos capazes de 

conhecer deve possuir características espaciais e/ou temporais. Mas é claro que o que dissemos muito 

rapidamente agora com respeito à “inversão copernicana” de Kant careceria de muitíssimas precisões, 

desde o papel da sensibilidade até o do entendimento e, por fim, o papel do sujeito ativo e não 

meramente passivo no ato de conhecer. No entanto, uma vez que nossa constatação é feita com o 

intuito tão só de marcar a importância assumida pela sensibilidade na teoria de Kant, não nos 

aprofundaremos mais aqui sobre esse assunto. 

112
 Cf., por exemplo, as notas 87, 93 107 acima. 

113
 Cf. a nota 93 acima. 
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independentemente da existência de toda matéria e inclusive como o primeiro 

fundamento da possibilidade de sua composição, tenha uma realidade 

própria.
114

 

Então seria possível fazer aqui, ao menos sob a forma de uma conjectura, a seguinte 

consideração: estaria Kant, em 1768, ao falar dos juízos intuitivos que a geometria 

contém, dizendo algo similar ou, no mínimo, começando a esboçar aquilo que ele 

mesmo asseveraria anos mais tarde, por exemplo, na Crítica da Razão Pura
115

 ou nos 

Prolegômenos a toda metafísica futura,
116

 com respeito aos juízos da matemática – e, 

neste caso particular, o da geometria – serem sempre intuitivos, ou seja, que os 

mesmos carecem de uma intuição
117

 (e, no que se refere à geometria, da intuição pura 

do espaço)? Pela primeira vez, e justamente no opúsculo de 1768, Kant diz algo do 

tipo. Se acaso o anterior procede, então, de fato isso não é pouca coisa no marco de 

sua filosofia da matemática madura, mas ao contrário. 

Com efeito, diria Kant que o espaço (porquanto compreendido como uma 

intuição pura) é uma condição que “permite compreender a possibilidade da 

geometria como conhecimento sintético a priori”.
118

 Portanto, se se tiver presente 

esse importante dado que acabamos de aludir sobre o opúsculo de 1768 e se relacioná-

lo com certas teses contidas noutros dos textos pré-críticos que versaram sobre 

matemática – e um exemplo clássico desses seria o Preisschrift
119

 –, é possível 

                                                 
114

 Ak II, 378. Grifo nosso. 

115
 Cf. a “Doutrina transcendental do método”, particularmente a primeira seção: “A DISCIPLINA DA 

RAZÃO NO USO DOGMÁTICO” (KrV, A 712-738 – B 740-766). Nela, Kant fala sobre a natureza do 

conhecimento matemático e do filosófico. 

116
 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (Ak 

IV, 253-383). 

117
 Já na primeira parte dos Prolegômenos – na questão: como é possível a matemática pura? –, Kant 

escreve no § 7: “Descobrimos, porém, que todo o conhecimento matemático tem essa peculiaridade: 

deve primeiramente representar seu conceito na intuição e a priori, portanto, numa intuição que não é 

empírica, mas pura; sem este meio, não pode dar um único passo; por conseguinte, os seus juízos são 

sempre intuitivos [...] Esta observação a respeito da natureza da matemática fornece-nos já uma 

indicação da primeira e suprema condição da sua possibilidade: a saber, importa que ela tenha como 

fundamento uma intuição pura na qual ela possa representar todos seus conceitos in concreto e, no 

entanto, a priori, ou como se diz, construí-los. (Ak IV, 281). Os grifos são nossos. 

118
 KrV, A 25 – B 41. 

119
 Untersuschungen über die Deutlichkeit der Gründsätze der natürlichen Theologie und der Moral 

(Ak II, 273-301 – 1764). Nesse escrito, em que o filósofo faz um aporte sobre os métodos da 

matemática e da filosofia, Kant ainda se encontra bastante distante de sua filosofia da matemática 

madura. Retenham-se quatro pontos fundamentais com respeito a algumas diferenças entre a filosofia 
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perceber algo notável que aparenta ser um novo avanço rumo à sua doutrina madura, 

particularmente com relação à sua filosofia da matemática. Não obstante, diante dessa 

novidade de 1768, faltariam a Kant ainda algumas importantes noções que são marcas 

característica de sua filosofia da matemática crítica, como, por exemplo, o próprio 

conceito de construção.
120

 

2.3.3. A gênese do conceito de intuição pura (reine Anschauung) 

Um terceiro aspecto sobre o opúsculo de 1768 que merece ser aludido é o da 

prova que Kant nos fornece já no fim de seu escrito: para apontar uma direção, é 

pressuposto o espaço absoluto e, além disso, se quisermos apreender a realidade do 

mesmo, seria possível através de uma intuição e graças ao sentido interno.
121

 

Precisamente essa parte, ao que nos parece, poderia estar Kant abarcando ou 

adiantando, e outra vez aqui de um modo embrionário ainda, aquilo que o filósofo 

                                                                                                                                            
da matemática pré-crítica (tendo como texto referencia deste período o Preisschrift) e crítica e acerca 

do método em Kant: 

1º – em 1764, Kant ainda não tem clara a distinção entre as faculdades sensibilidade e entendimento, e 

seus decisivos papéis em sua doutrina. 

2º – o conceito de construção – chave à filosofia da matemática no Kant crítico – ainda inexiste em 

1764. 

3º – Nesse momento de sua carreira intelectual, Kant ainda não havia se desvencilhado da forte 

influencia da filosofia moderna (e alguns nomes representando esta seriam Descartes e Locke, por 

exemplo); sua investigação, e seja ela sobre a física, matemática ou metafísica, é ainda uma 

investigação na qual se busca saber quais são as regras e os métodos para se alcançar o mais alto grau 

de certeza de tais disciplinas (Cf., por exemplo, a questão proposta pela academia de ciências de Berlim 

em 1761 proposta por Sulzer, cujo Preisschrift é resposta a pergunta). Portanto, nessa época Kant não 

investiga sobre as condições de possibilidade das ciências, como o faria em sua doutrina crítica. 

4º – nesse contexto da década de 1760, Kant ainda não tem muito claros certos conceitos-chave de sua 

filosofia. Para darmos um exemplo: ele ainda faz uso dos conceitos sintético e a posteriori, de um lado, 

e analítico e a priori, de outro, enquanto sinônimos. Desse modo, o filósofo não daria conta de 

explicar, como explicaria posteriormente na Crítica da Razão Pura, que a matemática é uma disciplina 

que contém juízos que são sintéticos e também a priori. 

120
 Como no caso do Preisschrift apontado acima, o conceito de construção ainda inexiste em 1768. 

Uma passagem que se tornou célebre de Kant sobre o conceito de construção, seria aquela encontrada 

em seu “Prefácio à segunda edição” da Crítica da Razão Pura. Lá ele escreveu: “Aquele que primeiro 

demonstrou o triangulo equilátero (fosse Tales ou como quer que se chamasse) teve uma iluminação; 

descobriu que não tinha que seguir um passo a passo o que via na figura, nem o simples conceito que 

dela possuía, para conhecer, de certa maneira, as suas propriedades; que antes deveria produzi-la, ou 

construí-la, mediante o que pensava e o representava a priori por conceitos e que para conhecer, com 

certeza, uma coisa a priori nada devia atribuir-lhe senão o que fosse consequência necessária do que 

nela tinha posto de acordo com o conceito.” (KrV, B XI-XII). Os grifos são nossos. É claro que nesta 

passagem Kant está pressupondo o que ele diria páginas à frente, no mesmo prefácio, acerca de sua 

mudança de método: a célebre “inversão copernicana” (que mencionamos acima. Cf., a nota 111). Ora, 

em 1768, o filósofo tampouco havia formulado tal mudança, algo que só ocorreria alguns anos mais 

tarde, em 1772, sendo seu esboço dado numa Reflexão: a R 4473 (Cf. Ak XVII, 564-565). 

121
 Cf. nota 107 acima. 
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compreenderia alguns anos mais tarde, na Dissertação de 1770, pelo caro conceito de 

intuição pura (reine Anschauung), ou seja, uma representação
122

 imediata e singular – 

i.e., que não é nem mediada, nem adquirida, nem inata –, sendo ela (a intuição pura) 

uma condição sob a qual algo nos é dado, enquanto objeto de nosso sentido. 

Nomeadamente, em 1768, Kant ainda não tem tão clara – ou, pelo menos a partir do 

que ele escreve, isso não fica claro – a definição ou o papel assumido pelo conceito de 

intuição no contexto de sua doutrina, algo que, com efeito, seria tematizado na 

Dissertação de 1770, quando Kant passaria a considerar categoricamente que o 

espaço consiste numa intuição, e numa intuição pura.
123

 

2.3.3.1. Sentido interno (inneren Sinn) na década de 1760 

Para se tratar do conceito de sentido interno (inneren Sinn) na filosofia de 

Kant de maneira completa, muitíssimas considerações deveriam ser feitas.
124

 Isso 

porque não se trata de algo simples, seja em se tratando do mesmo no contexto de sua 

filosofia pré-crítica ou crítica, uma vez que o conceito de sentido interno não possui a 

mesma acepção em ambos os períodos. Nesta última fase, diga-se ainda que sua 

importância é nuclear.
125

 Assim, tendo em vista que o conceito de “sentido interno” se 

encontra presente e assume uma importante função em ambos os períodos, aos nossos 

fins, façamos uma consideração com respeito a este conceito no período pré-crítico, 

em particular na década de 1760. 

                                                 
122

 Em seguida trataremos do conceito de representação. 

123
 No § 10 da Dissertação de 1770, em que Kant tematiza pela primeira vez esse conceito. Nele 

escreve: “pois toda a nossa intuição está adstrita a certo princípio de uma forma unicamente sob a qual 

algo pode ser visto [cerni] pela mente de modo imediato, isto é, como singular, e não apenas concebido 

discursivamente por conceitos gerais. Ora, esse princípio formal de nossa intuição (espaço e tempo) é 

condição sob a qual algo pode ser objeto de nossos sentidos e, por isso, como condição do 

conhecimento sensitivo, não é um meio para a intuição intelectual. [...] A intuição de nossa mente é 

sempre passiva; e por isso, apenas na medida em que algo pode afetar os nossos sentidos ela é 

possível.” (Ak II, 396-97). 

124
 Este seria um tema digno, sem exageros, de um tratamento à parte. 

125
 Não pretendemos aqui tratar desse conceito na filosofia madura de Kant, isso porque, além de 

desviarmos consideravelmente de nosso foco, teríamos que abordar assuntos que nem sequer 

mencionamos, como, por exemplo, de que o tempo é a forma do sentido interno, ou ainda, enquanto 

Kant diz que pelo sentido externo somos cientes dos objetos no espaço, pelo sentido interno somos 

conscientes de nossos próprios estados de consciência no tempo. portanto, com respeito a esse conceito 

no contexto da filosofia madura de Kant, sugerimos a leitura de KEMP SMITH, N.: A commentary...., 

2008, o tópico: “The Doctrine of Inner Sense”, p. 291-298. Veja também dois tópicos do livro de 

PATON, H. J.: Kant’s Metaphysic of Experience..., 2004: (i) o § 4 do capítulo IV (Sense and 

sensibility), intitulado “Outer and Inner Sense” (p. 99-101), do volume I; e (ii) todo o capítulo LII 

(“Inner Sense and Self-Knowledge”) (p. 387-403). 
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Nesta década, o conceito de “sentido interno” utilizado por Kant sofre bastante 

influencia daquela noção homônima do filósofo inglês John Locke
126

 (1632-1704), 

bem como dos anti-wollfianos alemães de sua época. 

Inicialmente, deve-se notar aqui que um dos conceitos-chave da filosofia 

lockeana que particularmente nos interessa é a noção de Idea. Esta corresponderia, no 

vocabulário alemão, ao termo representação (Vorstellung), e ambos, tomados em sua 

forma mais elementar, dizem respeito a um item mental. Outra coisa não menos 

importante aqui é o próprio conceito lockeano de “sentido interno” ou reflexão. Para 

Locke, é este que permite tornar as representações – ou, nos termos do filósofo, as 

ideias
127

 – objetos de reflexão do sujeito.
128

 

Seu livro Ensaio sobre o entendimento humano estava sendo amplamente lido 

por aqueles tempos na Alemanha. A influência do inglês foi tamanha que a mesma se 

tornou moeda corrente naquela época, estando presente inclusive entre os 

predecessores e os contemporâneos de Kant. Para citarmos alguns retenham-se os 

nomes: Rüdiger
129

 (1673-1731), Baumgarten
130

 (1714-1762) e Tetens
131

 (1736-1807). 

                                                 
126

 Na década de 1760 o conceito de “sentido interno” esteve bem presente na doutrina de Kant em 

alguns importantes escritos. É no ensaio de 1762, intitulado A falsa sutileza das quatro figuras 

silogísticas (Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen – Ak II, 47-61 – 

1762), que este caro conceito aparece pela primeira vez (cf. principalmente o § 6). Nele, assim como 

nos outros textos – por exemplo, no Preisschrift (e no caso do Preisschrift, quando Kant menciona o 

auxílio à experiência interna, por exemplo, no § 2) – continua sendo um recurso ao sentido interno em 

sua acepção lockeana. A respeito disso veja o que escreve Torretti: “Es razonable, pues, conjeturar que 

Kant en estos escritos de la década del sesenta, elige la denominación ‘sentido interno’, ‘experiencia 

interna’, para nombrar a las diversas formas de conciencia imediata y evidente em que sontiene debe 

fundarse la metafísica, porque ya sospecha, aunque todavia no las ha analizado y classificado, que 

todas las conciencias de este tipo no son sino los diversos aspectos y supuestos de la conciencia de sí. 

Por lo demás, este uso de las palabras no se aparta de la tradición: sabemos que para Locke el sentido 

interno no es la conciencia de estados, sino conciencia de las operaciones de la mente, y como tal un 

ingrediente esencial de estas operaciones mismas, que son mentales justamente porque se efectuan a 

sabiendas, porque se envuelven conciencia de si” (TORRETI, R. Manuel Kant – Estudio...., 1967, p. 

118). Grifo nosso. 

127
 Chamemos atenção a algo que não pode passar por alto, a saber, o fato de que a Idea de Locke em 

nada se assemelha ao conceito platônico de ideia (i.e., o eidos). Cada um deles tem um uso bastante 

distinto. 

128
 “Todo homem possui totalmente em si mesmo esta fonte de ideias e, ainda que ela não seja um 

sentido por nada ter que ver com objetos externos, assemelha-se muito, todavia, e pode com 

propriedade ser chamada sentido interno. Mas, como à outra fonte das ideias chamo sensação, a esta 

denomino REFLEXÃO, porque por seu intermédio a mente só recebe as ideias que adquire ao refletir 

sobre as próprias operações internas” (LOCKE, J. Ensaio..., livro II, 1, 4, 1999). 

129
 Cf. sobre este assunto em Rüdiger: WUNDT, M. Die Deutsche Schulphilosophie... OLSMS, 1992. 

Especialmente p. 84-86. 

130
 Certamente Kant leu a Metafísica de Baumgarten. Nela, no § 535, este filósofo define o conceito 

enquanto uma representação do estado de nossa alma. 
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Diante disso, notemos que o modo que Kant faz uso desse conceito no 

opúsculo de 1768 difere um pouco da maneira utilizada nos demais textos da década 

de 1760. Como bem assinala R. Torretti, o filósofo de Königsberg fornece como que 

uma nova roupagem
132

 a esta importante noção; usando-a de um modo bastante 

peculiar, ainda que Kant, posteriormente em sua doutrina, não esteja falando da 

mesma coisa com respeito da natureza do espaço como no opúsculo de 1768, nem 

muito menos sobre o conceito de sentido interno em sua acepção crítica. Em 1768, 

por meio do sentido interno, obteríamos uma consciência imediata (ou seja, não 

mediata) do espaço,
133

 possibilitando, assim, as primeiras apreciações do que seria o 

compreendido por Kant do espaço enquanto de intuição pura. Representando, 

portanto, um passo decisivo em sua doutrina. 

2.3.4. O espaço enquanto conceito não empírico: o primeiro argumento da 

“Exposição metafísica” 

Uma última colocação a ser feita – encontrada também na última seção do 

opúsculo de 1768 – seria a de que existe um aspecto com respeito à natureza do 

espaço que Kant preservaria de 1768 até a “Estética Transcendental” da primeira 

                                                                                                                                            
131

 Sobre a influência da psicologia de Tetens no pensamento de Kant, particularmente no momento de 

virada da doutrina de Kant, veja o livro de Herman J. De Vleeschauwer: La evolución del Pensamiento 

kantiano..., 1962. Principalmente o § 4 do capítulo II (“La constitución de la síntesis crítica”) intitulado 

“La psicologia de Tetens y su acción sobre el criticismo” (p. 86-92). 

132
 Sobre as diferentes maneiras como Kant se utiliza do conceito de “sentido interno” em sua doutrina, 

veja o que escreve E. Giusti em seu artigo “Signo e sentido interno na filosofia da matemática pré-

crítica”: “Usando assim o conceito de sentido interno como um coringa no sistema filosófico que vai 

esboçando, Kant não hesita em mudar este conceito conforme a necessidade e a orientação de suas 

pesquisas. Assim, no artigo de 1768 sobre A diferença das regiões do espaço, o sentido interno 

abarcará aquilo que logo depois será classificado como intuições puras, isto é o espaço e o tempo. Este 

conceito interessa Kant em todo seu percurso em direção a Crítica, mas o sentido interno (ou 

experiência interna) do Preisschrift guarda pouco em comum do seu homônimo crítico.” (GIUSTI, E. 

M. Signo e sentido interno na matemática pré-crítica. In: Dois Pontos, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 61-76, 

2005. p. 65-66). Grifo nosso. 

133
 “En el citado escrito de 1768, la ‘conciencia imediata y evidente’ a que se apela no concierne en 

rigor a operaciones de la mente; su tema es más bien, come hemos dicho, el espacio, que se revela, de 

esta suerte, unido por um vínculo estrecho y peculiar a la conciencia de sí. En esse escrito Kant está 

lejos de extraer las consecuencias de este descubrimiento, el cual esta meramente implícito em el 

desarollo de uma investigación sobre la naturaleza del espacio, que apela a esta evidencia de lo que allí 

se llama ‘sentido interno’ unicamente como un nuevo recurso para decidir esa veja cuestión. Pero el 

escrito de 1768 representa sin duda un passo decisivo hacia el estabelecimiento de una de las doctrinas 

básicas de la filosofia crítica, aquella precisamente que hará posible, como deciamos, la articulación de 

las demás: la doctrina según la cual nuestra representación del espacio (y del tiempo) es una fonte 

particularísima de saber imediato y la par necesario, ligada inextricablemente a la conciencia de sí.” 

(TORRETI, R. Manuel Kant – Estudio...., 1967, p. 118-19). Grifo nosso. 
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Crítica: sua natureza não empírica.
134

 A maneira através da qual o filósofo de 

Königsberg inicia sua “Exposição metafísica” do espaço – em que se pretende expor o 

conceito de espaço enquanto dado a priori – na “Estética Transcendental” da Crítica 

da Razão Pura. Isto é bem claro: o espaço não é um conceito empírico. Lê-se no 

primeiro: 

1. O espaço não é um conceito empírico, extraído de experiências externas. 

Efetivamente, para que determinadas sensações sejam relacionadas com 

algo exterior a mim (isto é, como algo situado num outro lugar do espaço, 

diferentemente daquele em que me encontro) e igualmente para que as 

possa representar como exteriores [e a par] umas das outras, por 

conseguinte não só distintas, mas em distintos lugares, requere-se já o 

fundamento da noção de espaço. Logo, a representação de espaço não pode 

ser extraída pela experiência das relações dos fenômenos externos; pelo 

contrário, esta experiência externa só é possível, antes de mais, mediante 

essa representação.
135

 

Seguem-se desse outros três argumentos de Kant com respeito ao espaço que 

compõem a “Exposição metafísica”. 

2.3.5. Alguns problemas oriundos da noção de espaço absoluto 

Nos escritos posteriores ao opúsculo de 1768, Kant abandonaria essa visão 

realista acerca da natureza do espaço que em DE ele mesmo defendera; e isso 

acontece por alguns bons motivos.
136

 Note-se, por ora, o seguinte: se na Crítica da 

Razão Pura Kant mantivesse a mesma concepção sobre o espaço (isto é, real e 

absoluto), ele incorreria em sérios problemas para sua empresa filosófica. Pois, 

enquanto no contexto do opúsculo de 1768, temos de um lado a influencia direta de 

Newton e Euler, que são cientistas e se preocupavam prioritariamente com os 

problemas da física; por outro lado, temos Kant, que não era propriamente um 

cientista natural, mas sim um filósofo. Assim, sabemos que um de seus grandes 

                                                 
134

 Cf. a nota 106 acima. 

135
 KrV, B 38. Grifo nosso. Ademais, na Dissertação de 1770, o primeiro argumento sobre o espaço 

também foi o de que o espaço não têm origens nos sentidos (cf. § 15 – Ak II, 402). 

136
 Esses problemas relativos ao espaço absoluto serão tratados no próximo capítulo: do item 3.2. até o 

3.4. 
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problemas foi, para além daqueles concernentes à matemática e à física enquanto 

disciplinas de cunho científico, o do estatuto da metafísica como ciência. Portanto, se 

fosse o caso de ocorrer na Crítica da Razão Pura o mesmo que acontece no opúsculo 

de 1768, i.e., considerando o espaço um ente absoluto, então isso, levado as suas 

últimas consequências, acarretaria em sérios problemas. Um deles seria o de que o 

espaço teria de ser uma coisa em si. Ainda sobre o conceito de espaço absoluto, uma 

tal noção acarretaria, entre outras considerações, no intrincado problema antinômico, 

o qual, sem dúvida alguma, foi um dos grandes problemas enfrentados por Kant na 

Crítica da Razão Pura. 

Contudo, apesar desses aspectos, por assim dizer, negativos oriundos da noção 

de espaço absoluto, é preciso não perder de vista que no texto de 1768 o filósofo 

ainda não dá conta de resolver tais pendências, mesmo porque algumas delas nem o 

próprio Kant havia desenvolvido de maneira plenamente satisfatória. O que se nota 

em 1768 – como ocorria, conforme vimos no capítulo anterior, com respeito aos seus 

primeiros textos – é, novamente, um Kant preocupado em enfrentar um problema que 

lhe foi outorgado por sua própria época, isto é, um tema de extrema importância aos 

pensadores daqueles tempos: o espaço. Não obstante, vimos que o diferencial 

encontrado no opúsculo de 1768 frente àqueles outros textos que o precederam é a 

dupla quebra de Kant em relação à sua posição sobre o espaço, a saber, a ruptura com 

Leibniz e a ruptura com o “jovem Kant”. Por fim, foi possível observar no opúsculo 

de 1768 um escrito mais maduro no que concerne especificamente ao tema do espaço, 

sendo que, a partir dele, o mesmo tema ruma numa direção em que Kant não 

abandonará por completo suas ideias, senão que seguirá avançando sua doutrina, 

reformulando alguns pontos quando necessário e seu fim seria dado na “Estética 

Transcendental” da Crítica da Razão Pura. Ora, tal progresso já nos parece é um bom 

indício e um sugestivo convite à leitura de um texto que aborda com exclusividade um 

tema extremamente caro a Kant. 
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Capítulo III – O ano de 1769 e a “grande luz” 

3.1. Introdução 

Esta parte de nosso trabalho tem por objetivo tratar o ano de 1769, outro 

importante episódio dentro da carreira intelectual de Kant que toca diretamente os 

nossos interesses atuais. É bem sabido que, em 1769, o filósofo de Königsberg não 

publicou de fato nenhum texto de renome. Entretanto, isso não significa de modo 

algum que este ano seja considerado, pela falta de ao menos um ensaio publicado, um 

ano irrelevante ao conjunto de sua doutrina. Sendo assim, ver-se-á aqui o porquê 

desse ano ser tão crucial para sua doutrina e, sobretudo, para sua teoria do espaço. 

Para a execução desta tarefa, faremos, pois, o seguinte: inicialmente, nos ocuparemos 

do testemunho do filósofo na R 5037, quando ele mesmo deixa expressamente dito 

que o ano de 1769 lhe deu uma grande luz, e do que isso representou. Feito isso, num 

próximo passo, apresentaremos alguns dos motivos que levaram Kant a modificar sua 

compreensão com respeito ao espaço, esta diferente daquela encontrada no opúsculo 

de 1768.
137

 

3.2. Sobre a origem da “grande luz de 1769” 

3.2.1. A R 5037 

 Conforme já adiantamos, o nosso ponto de partida para investigarmos o ano de 

1769 e sua repercussão na doutrina teórica de Kant repousa, na realidade, num 

testemunho do próprio filósofo. Ademais, tenha-se presente que esse mesmo 

documento foi o ponto de partida de muitas das interpretações que surgiram com 
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 Contudo, retomando a conclusão do capítulo anterior, embora o tema do espaço esteja num avanço 

progressivo rumo àquilo defendido de maneira definitiva por Kant na Crítica da Razão Pura, claro 

deve ficar que o filósofo, a partir de 1768 – isto é, quando o pensador abandona de uma vez por todas a 

sua concepção de espaço relativo e se torna um partidário da noção de espaço absoluto –, segue numa 

perspectiva que ele não abandonará mais completamente, antes efetuará um refinamento e uma 

reinterpretação dessa doutrina. Corroborando tal tese, tenha-se presente, por exemplo, o testemunho de 

Roberto Torretti: “El ‘vuelco’ de 1768 a 1770 consiste en un rechazo de la primeira alternativa para 

adoptar la segunda. No supone, por lo tanto, un abandono de los pensamientos expuestos en el articulo 

sobre las regiones del espacio, sino solamente una reinterpretación de sus resultados. Tal 

‘reinterpretación’, con todo, significa una transformación hondisíma y de muy vasto alcance em el 

modo de concebir el ser mismo de las cosas.” (TORRETTI, R. Manuel Kant – Estudio...., 1967, p. 131-

32). Grifo nosso. Ademais, muitos estudiosos consideram o ano de 1769 como o ponto de partida do 

criticismo, como, por exemplo, J. Arana, que diz algo do tipo: “a partir de 1769 Kant inicia claramente 

la trayectoria que le lleva al sistema critico” (ARANA, J. Ciencia y metafísica..., 1982, p. 190). 
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respeito ao ano em questão e a sua importância para Kant. Por seu turno, o relato do 

filósofo encontra-se situado em uma breve Reflexão, extensamente citada na literatura 

especializada, a saber, a Reflexão 5037, cuja data – segundo a tradição – é, muito 

provavelmente, dos anos de 1776-78.
138

 Nela encontramos, com todas as letras, a 

referência explícita do filósofo à metáfora da “grande luz”, que ele obtivera em 1769. 

Vejamos, pois, o que escreveu Kant na Reflexão 5037: 

Se eu conseguir convencer que é necessário suspender a elaboração dessa 

ciência até que sobre este ponto se tenha convencido, então este escrito terá 

atingido seu propósito. 

No começo vi esta doutrina como em um crepúsculo. Eu tentei bastante 

seriamente demonstrar proposições e seu contrário, não para fundar uma 

doutrina cética, mas porque eu suspeitava que eu pudesse descobrir onde a 

ilusão do entendimento se encontrava. O ano de 1769 me deu uma grande 

luz.
139

 

De início, antes mesmo de dissecarmos a breve Reflexão de Kant, retomemos aqui um 

dado que assume relevância considerável – e não somente para fins meramente 

histórico-biográficos, mas de importância programática – com respeito a nossa seara 

atual e sobre o qual voltaremos a trabalhar durante a feitura desta parte. Trata-se de 

tomar conhecimento de quem foi o descobridor da então célebre R 5037. Pois bem, 

esse foi Benno Erdmann
140

, no ano de 1876, que, além do mais, foi o precursor de 

uma importante leitura acerca da Reflexão em pauta, que pretendemos seguir no que 

concerne a alguns de seus pontos fundamentais. Retenha-se ainda que tal 

interpretação obteve uma boa aceitação de vários outros nomes de peso entre os 

estudiosos de Kant durante muito tempo.
141

 Por fim, apenas adiantando algo que 

                                                 
138

 Essa dada é proposta por Adickes em sua organização das obras de Kant. 

139
 Ak XVIII, 69. Grifo nosso. 

140
 B. Erdmann também foi o primeiro a organizar essas Reflexões no fim do século XIX: Reflexionen 

Kants. Zwei Bande, B. I. Refl. Z. Antropologie. Leipzig, 1882; B. II. Refl. Z. Kritik der reinen Vernunft, 

Leipzig, 1884. Depois dele, R. Reicke também publicara sua edição: Lose Bläter aus Kant Nachlass, 

Königsberg, B. I. 1889; B. II. 1895; B. III. 1899. Após esta, tivemos também a edição de Theodor 

Hearing: Der Duisbug’sche Nachlass und Kants Kriticismus um 1775. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1910. 

E, finalmente, a de Erich Adickes (situada em: Ak XVII-XVIII). A edição de Adickes é a edição da 

Academia de Ciências de Berlim, que utilizamos atualmente. 
141

 Apenas para que se tenha ciência, poderíamos destacar aqui, além de Erdmann, nomes tais quais os 

de Hans Vaihinger, Ernst Cassirer, Max Wundt e Erich Adickes. 
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voltaremos a tematizar mais à frente, notem que, segundo a visão proposta por 

Erdmann, um dos pontos principais abordados pela R 5037 seria, entre outras 

importantes apreciações de que trataremos em seguida, o do problema das antinomias. 

Entretanto, deixemos essa temática concernente às antinomias momentaneamente 

reservada e voltemos nossa atenção agora a Kant e ao que diz sua Reflexão segundo a 

leitura feita por Erdmann. 

3.2.2. Interpretando a R 5037: alguns aspectos da visão de B. Erdmann 

Em uma primeira leitura, a breve Reflexão de Kant não parece tão clara ou 

elucidativa acerca daquilo que o filósofo pretendia dizer naquele determinado 

momento. Em vista disso, vejamos, sob um determinado ponto de vista, o que teria 

pretendido o filósofo de Königsberg com seu relato. Para tanto, voltemos aqui 

novamente ao nome de Benno Erdmann
142

 e a sua clássica interpretação acerca da R 

5037. 

Em 1878 Erdmann organiza sua edição dos Prolegômenos a toda metafísica 

futura de Kant e nela é publicado seu Einleitung zu Immanuel Kants Prolegomena zu 

einer künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. De fato, esse 

Einleitung
143

 se tornou uma pequena obra-prima e, por seus méritos próprios, foi 

considerado pelos estudiosos de Kant uma cara contribuição tanto em termos de um 

estudo sobre a evolução do pensamento do filósofo de Königsberg, quanto acerca de 

alguns tópicos fundamentais de sua doutrina, no qual está o exato ponto em que nos 

encontramos concentrados. 

A interpretação de Erdmann ficou bastante conhecida entre todos, sobretudo 

pelo fato de que nela foi encontrado um dos trabalhos pioneiros a se levar em 

consideração o problema das antinomias enquanto um dos temas principais contidos 

na Reflexão com respeito às origens da filosofia crítica. Além do mais, como já 
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 A nossa escolha pela leitura de B. Erdmann é intencional e visa, sobretudo, proporcionar os 

subsídios necessários para que, mais à frente, quando tocarmos a temática concernente às antinomias, 

tenhamos claros alguns pressupostos que pretendemos explorar neste momento. 

143
 Além do Einleitung, alguns anos depois da publicação deste, surgiria a edição de Erdmann das 

Reflexões de Kant – que mencionamos na nota 145 acima –, em que o primeiro fornece um outro aporte 

do desenvolvimento da doutrina kantiana. Trata-se dos Die Entwicklungsperioden von Kants 

theoretischer Philosophie. In: ERDMANN, B. Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie. Stutgard: 

Frommann-Holzboog, 1882-84. 
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adiantamos também, essa mesma leitura atingiu tal grau de importância entre 

estudiosos do pensamento kantiano a ponto ter sido considerada por algum tempo 

uma leitura standard
144

 da Reflexão em voga. A propósito do Einleitung de Erdmann, 

poderíamos destacar aqui ao menos cinco pontos acerca de sua análise da R 5037 que 

particularmente nos interessam. Seriam eles: 

1. A “doutrina” referida por Kant na Reflexão, segundo Benno Erdmann, não é 

outra coisa senão a antinomia da razão pura. 

2. A “grande luz” se refere à nova teoria de espaço e tempo de Kant, isto é: a 

doutrina da idealidade subjetiva do espaço e do tempo, em que ambos são 

formas a priori de nossa intuição. Nomeadamente, é sabido que se se 

considerassem espaço e tempo da maneira que acabamos de enunciar acima 

– ainda que até agora não nos ocupamos de explicar de modo mais 

consequente e satisfatório em que consiste esta “idealidade subjetiva” –, não 

se cairia nas antinomias.
145

 Ademais, esta “luz de 1769” também diz 

respeito, sob o prisma de Erdmann, à cara distinção entre sensibilidade e 

entendimento.
146

 

3. Quando Kant diz “demonstrar as proposições e seu contrário”, trata-se das 

teses e antíteses das antinomias, que (ainda que sejam contraditórias entre si) 

são demonstráveis rigorosamente, uma vez que abordam assuntos que 

extrapolam os limites da experiência. Por isso, em boa medida, Kant, na 

Crítica da Razão Pura, afirma que sua “Dialética Transcendental” não é 

outra coisa senão uma lógica da ilusão.
147

 

                                                 
144

 Não obstante a importância da leitura feita por Erdmann da R 5037, posteriormente essa mesma 

interpretação recebeu algumas críticas de outros estudiosos de Kant, como veremos em seguida. 

145
 Retenham-se, sobretudo, as duas primeiras antinomias da Crítica da Razão Pura (as antinomias 

matemáticas). 

146
 Com respeito ao último ponto, há quem diga (e também estaríamos de acordo com isso) que a 

distinção entre sensibilidade e entendimento remonta ao ano de 1766, quando Kant publica seus Sonhos 

de um visionário explicados pelos sonhos da metafísica, tendo o filósofo nesse escrito esboçado ao 

menos os primeiros germens dessa cara distinção. Cf. a nota 108 acima. 

147
 Somos conscientes de que o exposto agora é ainda insuficiente. Contudo, um pouco mais à frente 

trataremos com maior cautela do problema antinômico. 
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4. A referida “doutrina cética” é aquele conhecido “método cético”, o qual 

Kant, segundo a tradição, aplicara na década de 1760.
148

 Esse mesmo 

método se encontrava presente em vários de seus escritos desse mesmo 

período e visava ser um princípio para se encontrar, grosso modo, um 

método seguro
149

 para metafísica. 

5. A “ilusão do entendimento” é o equivalente à ilusão transcendental, que, na 

Crítica da Razão Pura, consiste, em sua forma mais elementar, em tratar 

certas noções de ordem tais quais as de: Deus, alma e mundo – que 

obviamente são conceitos transcendentes e, portanto, extrapolam os limites 

de toda e qualquer experiência – como sendo objetos cognoscíveis.
150

 Ao 

passo que estes últimos correspondem aos objetos da experiência, isto é, os 

fenômenos.
151

 

                                                 
148

 Na Crítica da Razão Pura Kant volta a falar de seu método cético. Ademais, veja, por exemplo, a 

Carta a Mendelssohn de 8 de abril de 1766, em que Kant escreve a seu correspondente mencionando 

seu método cético e seu uso. Trata-se assim de um “método cuja utilidade é, a bem dizer, tão somente 

negativa (stultitia caruisse), mas que prepara ao positivo” (Ak X, 70-71). 

149
 Retenha-se aqui que, durante a década de 1760, um dos problemas enfrentados por Kant foi, entre 

outros (p. ex., o da existência e o da causalidade), o problema do método. Basta que tenhamos 

presentes, por exemplo, as pretensões mais elementares do Preisschrift, escrito que nós sabemos que 

certamente não foi o primeiro a trabalhar especificamente o problema do método, mas muito 

provavelmente foi o ensaio em que Kant mais fez esforço de trabalhar sobre o tema. Cf. principalmente 

sua introdução (Ak II, 275). 

150
 Com efeito, um dos grandes legados da filosofia kantiana foi mostrar que aquele pretenso 

conhecimento da metafísica especial, de que muitos filósofos, das mais diversas maneiras dentro de 

suas escolas, não passava de uma ilusão, e o que eles faziam – erroneamente aos olhos de Kant – era 

basicamente atribuir um estatuto de cognoscível àquilo que é meramente pensável. Quando o filósofo 

de Königsberg restringe o âmbito de nosso conhecimento ao conhecimento dos fenômenos, não há 

mais esperança em se conhecerem assuntos tais quais: Deus, alma, mundo, todos esses pretendidos pela 

metafísica (e metafísica deve ser entendida aqui como conhecimento de objetos que ultrapassam os 

limites da experiência). Nem mesmo a realidade, tal como ela é – ou seja, em si mesma – é passível de 

ser conhecida. O que podemos conhecer enquanto sujeitos cognoscentes é o modo como ela nos 

aparece. Isso, como é bem sabido, não depende tão só da realidade, mas, em boa medida, depende 

também de nós. 

151
 Frente a esses cinco pontos ora colocados, encontramos, numa extensa nota de B. Erdmann – a nota 

nº 2 – em seu Einleitung, algumas menções tanto ao problema antinômico quanto à idealidade subjetiva 

de espaço e tempo e sua inter-relação. Vejamos aqui quatro passagens dessa mesma nota. Nela 

Erdmann escreve coisas do tipo: (i) „Das Jahr 1769 bezeichnet nach der allgemein angenommenen 

Auffassung den Beginn des kritischen Standpunktes Kants.“; (ERDMANN, B. Einleitung..., 1878, p. 

LXXXIII); (ii) „Die Umwandlung nämlich, welche Kants Lehrmeinungen im Jahre 1769 erfahren, liegt 

allerdings in vier schwerwiegenden Einsichten: 1) in der Erkenntniss dass Raum und Zeit nicht 

Begriffe, sondern Formen der sinnlichen Anschauung sind; 2) dass diese Formen der Sinnlichkeit 

ebenso wie die Formen des Verstandes, die reinen Verstandesbegriffe schlechterdings von aller 

Erfahrung unabhängig, absolut a priori sind: 3) dass die sinnliche Erkenntniss die Dinge nur zu 

erkennen giebt, wie sie erscheinen, nicht wie sie sind, d. i. dass Raum und Zeit nur die nothwendigen 

Bedingungen der sinnlichen Erkenntniss, also bloss subjectiv und ideal sind: 4) dass die 

Verstandeserkenntniss dagegen uns die Dinge zu erkennen giebt, wie sie sind.“ (Idem, ibidem, p. 
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3.2.3. A “luz de 1769” enquanto a idealidade subjetiva do espaço e do tempo 

Tendo em vista o nosso breve e esquemático exposto acima, ainda que, até 

então, tenhamos nos ocupado tão só com a visão de B. Erdmann acerca da R 5037, na 

qual, por seu turno, é conferida grande ênfase à importância do papel cumprido pelas 

antinomias no ano de 1769 – outrossim à gênese do criticismo –, não podemos perder 

de vista o nosso principal objetivo: o tema do espaço. Com respeito a isso, as outras 

tantas interpretações, de interesses os mais diversos, que se dedicaram à mesma 

Reflexão kantiana, concederiam razão a Benno Erdmann e estariam de acordo com 

sua leitura, quando ele diz que a “grande luz” significa a idealidade subjetiva do 

espaço e do tempo (2º ponto colocado acima). Com efeito, lembremo-nos de que é 

exatamente este o ponto que nos propusemos a debater no presente momento. Sendo 

assim, a questão colocada por nós em primeira instância – “em que consiste a ‘luz de 

1769?’” – receberia, portanto, uma resposta unânime. Esta diz respeito, como vimos 

repetindo enfadonhamente até agora, à idealidade subjetiva do espaço e do tempo. 

3.3. Alguns dos motivos que levaram Kant a sua nova concepção de espaço 

 Que Kant muda de posição com respeito ao espaço no hiato correspondente 

aos anos de 1768 até 1770 é algo sumamente conhecido e extensamente propagado 

pela literatura; e, como vimos acima, esta mudança representou, para o filósofo, entre 

outras coisas, a idealidade subjetiva do espaço e do tempo. Não obstante, em que 

consiste essa mudança, ou, em outras palavras, quais foram os motivos pela 

ocorrência da mesma, isso sim é uma tarefa ainda a ser cumprida. Visando, portanto, 

explorar essa temática de modo mais consistente, abordemos no presente momento 

três motes que, de acordo com certos estudiosos de Kant, tiveram importância capital 

nessa modificação na doutrina do filósofo sobre o espaço entre esses referidos anos. 

Essas três causas que pretendemos apresentar, apesar de serem à primeira vista 

                                                                                                                                            
LXXXIII-IV); (iii) „Die Entdeckung, zu der dieselbe hinführt, besteht demnach in der Erkenntniss, 

dass die Vorstellungen der Sinne nicht die Dinge an sich, sondern nur ihre Erscheinungen sind. Diese 

Erkenntniss aber ist der transscendentale Idealismus. Denn dieser Idealismus endlich liegt eben in den 

beiden Wahrnehmungen, die zuerst in der Dissertation ausgesprochen sind, dass Raum und Zeit 

Anschauungen a priori und als solche bloss subjectiv und ideal sind. Das Jahr 1769 also ist der 

Zeitpunkt, auf den Kant sich bezieht.“ (Idem, ibidem, p. LXXXVI); e (iv) „Diese Auflassung, dass die 

Antinomienlehre den Umschwung von 1769 vollführt, dass sie die Entdeckung der Apriorität und der 

Anschaulichkeit von Raum und Zeit herbeigeführt hat, erhält eine neue Bestätigung, sobald man den 

Inhalt und die Darstellungsart der Dissertation in Betracht zieht, um so über die Art jener Umwälzung 

im einzelnen sich zu orientiren.“ (Idem, ibidem, p. LXXXVI). 
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assuntos distintos, partilham entre si um núcleo em comum, qual seja: o problema de 

se atribuir o caráter de real e absoluto ao espaço. De fato, isso traria ao pensador 

algumas sérias e indesejáveis consequências, como pretendemos expor mais 

detidamente nas linhas que se seguem. Algumas delas, inclusive, seriam desastrosas 

ao projeto filosófico de Kant. 

3.3.1. A negação de Kant a Spinoza 

 Dentro do arcabouço teórico da obra de Kant, é possível encontrar-se, em 

determinados textos, quando os mesmos abordam o tema referente a espaço e tempo, 

algumas alusões de nosso filósofo a outro célebre pensador que também se debruçou a 

trabalhar com nosso tema de pesquisa. Trata-se do filósofo holandês Benedictus 

Spinoza (1632-1677). Mais precisamente, encontramos nesses documentos o primeiro 

posicionando-se contra a compreensão do segundo com respeito à temática atual. 

Essas referências de Kant a Spinoza – ou melhor, contra Spinoza – são feitas a fim de 

justificar a sua teoria de espaço e tempo (compreendidos enquanto ideais e subjetivos) 

como a única opção para se escapar do famigerado espectro do spinozismo. Se o 

anterior é correto, voltemos agora nossa atenção ao papel que cumpre o espaço na 

doutrina spinozista para daí então, num próximo passo, verificarmos o que Kant vê de 

errado nisso. 

3.3.1.1. Sobre o papel do espaço na Ethica de Spinoza 

Acerca do tema em questão, a obra de Spinoza, Ethica, assume uma função 

preponderante agora. Ela trata, conforme evidencia seu título completo, de cinco 

temas centrais à doutrina spinoziana.
152

 Em linhas gerais, o telos dessa obra de 

                                                 
152

 No título completo de sua obra, Spinoza deixa bem evidente os cinco temas que ele pretende tratar, 

a saber: ETHICA ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA ET IN QUINQUE PARTES DISTINCTA, 

IN QUIBUS AGITUR, I. DE DEO II. DE NATURA ET ORIGINE MENTIS III. DE ORIGINE ET 

NATURA AFFECTUM IV. DE SERVITUDE HUMANA SEU DE AFECTUUM VIRIBUS V. DE 

POTENTIA INTELECTUS SEU DE LIBERTATE HUMANA. Ademais, ainda em tom introdutório, 

enfatizemos aqui que esse texto do filósofo holandês foi escrito de uma maneira, à primeira vista, 

pouco convencional. Isso porque o estilo literário adotado por ele em sua Ethica encontrava-se 

plasmado sob os moldes geométricos (more geometrico) – e novamente basta que apenas se verifique 

seu título para que isso resulte evidente. Mas tão logo sabemos que esse modo de escrita era moeda 

corrente na época de Spinoza e, por isso mesmo, fora utilizado por outros conhecidos pensadores 

seiscentistas; desta maneira, seu texto segue de perto a arquitetura literária, por exemplo, da obra de um 

Euclides e é composto por definições, axiomas, postulados, corolários, proposições, etc. 

Nomeadamente, verifica-se nos trabalhos de, por exemplo, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Descartes 

e Hobbes. Além deles, esse mesmo estilo se encontra em alguns trabalhos de Leibniz, Newton e até 
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Spinoza é chegar à perfeição, ou, dito de forma mais completa, conduzir o homem à 

perfeição, de modo tal que o mesmo atinja sua harmonia com Deus (a única 

substância,
153

 stricto sensu, para este filósofo). O mais alto dos bens giraria em torno 

ao conhecimento de Deus e Este seria, no marco da doutrina spinoziana, o início e o 

fim de tudo aquilo que há. Seguindo esse ensinamento, iniciaríamos com Deus e a 

partir Dele deduziríamos todo o resto. Teríamos, assim, que Deus é a causa de todas 

as coisas,
154

 sejam elas quais forem. Diante disso, uma última consideração a se fazer 

seria a de que Spinoza, em sua teoria, identifica Deus com a Natureza: ambos são, na 

realidade, dois nomes que exprimem uma mesma substância, na qual consiste o 

universo e as outras entidades menores. Face essa primeira aproximação do projeto de 

Spinoza em sua Ethica, retomemos, pois, a nossa temática: Kant e a então suposta 

ameaça do espectro do spinozismo. 

Spinoza acredita que o espaço infinito é basicamente um modo de ser e de se 

dar a conhecer Deus. Contudo, resta entendermos ainda o que compreende o filósofo 

holandês por Deus. Portanto, antes de matizarmos devidamente o tema do espaço em 

Spinoza, é de particular relevância retomarmos duas noções importantes à doutrina do 

referido filósofo: Substância e Deus.
 155

  

No início da primeira parte da Ethica (“De Deo”) encontram-se, nas 

definições, esses dois conceitos de importância primordial no marco da doutrina 

spinoziana. Retenha-se, ademais, que ambas, para além de possuírem um lugar 

importante para a doutrina do filósofo holandês, também se encontram em jogo no 

que concerne ao tema do espaço. Nelas rezam o seguinte: 

                                                                                                                                            
mesmo do próprio Kant, em alguns de seus textos juvenis (tenha-se presente, por exemplo, a Nova 

Dilucidatio e a Monadalogia Física). 

153
 Veremos em seguida o que entende Spinoza por substância. 

154
 Corroborando essa tese, veja, por exemplo, o que diz a proposição 18 da primeira parte da Ethica: 

“Deus é a causa imanente, e não transitiva, de todas as coisas.” (SPINOZA, Ethica..., 2007, p. 43). 

155
 Apenas a cargo de ilustração, lembremo-nos de algo bem sabido, mas que merece ser reiterado, a 

saber: frente à filosofia de Descartes e a sua proposta de duas substâncias ontologicamente 

independentes uma da outra em seu famoso dualismo (res cogitans e res extensa), as outras filosofias 

que se seguiram foram monistas. Os exemplos mais próximos de nossa atual empresa seriam: (i) o 

próprio Spinoza – sendo que, para ele, como apontamos há pouco, a única substância é Deus ou 

Natureza e Este(a) possui os dois atributos presentes em Descartes: o pensamento e a extensão – e (ii) 

Leibniz, a quem vimos nos remetendo com certa frequência, com sua noção de Mônada (isto é: a 

substância simples). Lembremo-nos, ademais, que o projeto de Spinoza foi, a bem dizer, a 

radicalização do projeto cartesiano, isso porque este filósofo levou o racionalismo às suas últimas 

consequências. Apesar disso, Spinoza pagara um caro preço, pois em sua doutrina não se escapa de 

dois sérios problemas: o determinismo e o panteísmo. Veremos alguns aspectos disso em seguida. 
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1. Por substância ele compreende basicamente aquele mesmo conceito 

clássico, que rezava algo do tipo: a substância é algo que existe por si 

mesma, independentemente de qualquer outra coisa. Nas palavras de 

Spinoza: 

3. Por substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si 

mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de 

outra coisa do qual deva ser formado.
156

 

2. Por Deus ele compreende: 

6. Por Deus compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma 

substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime 

uma essência eterna e infinita. 

Explicação. Digo absolutamente infinito e não infinito em seu gênero, pois 

podemos negar infinitos atributos àquilo que é infinito apenas em seu 

gênero, mas pertence à essência do que é absolutamente infinito tudo aquilo 

que exprime uma essência e não qualquer negação.
157

 

Acerca do espaço, cabe aqui retomarmos uma proposição da Ethica que se tornou 

bastante conhecida,
158

 a saber, a proposição 23, situada também na primeira parte 

dessa mesma obra. Precisamente nessa proposição encontra-se o que compreende 

Spinoza por tudo aquilo que existe infinitamente. E isso não é outra coisa senão o 

objeto a ser refutado por Kant em se tratando da ameaça do spinozismo. Nela 

encontra-se o seguinte: 

Proposição 23. Todo modo que existe necessariamente e é infinito deve 

ter necessariamente se seguido ou da natureza absoluta de um atributo 

modificado por uma modificação que existe necessariamente e é infinita. 

                                                 
156

 SPINOZA, B. Ethica..., 2007, p. 13 

157
 Idem. Ibidem. Os grifos são do autor. 

158
 Uma outra proposição, ainda mais célebre do que a 23, é a proposição 15 da Ethica, que se tornou, 

por assim dizer, um lema da filosofia spinoziana. É precisamente nela que encontramos aquela 

citadíssima passagem: “Tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser 

concebido.” (Quidquid est, in Deo est et nihil sine Deo esse neque concipi potest). Dessa proposição 

segue uma demonstração e um longo e interessante escólio. 
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Demonstração. Com efeito, um modo existe em outra coisa pela qual ele 

deve ser concebido (pela def. 5), isto é (pela prop. 15), ele só existe em Deus 

e só por meio de Deus pode ser concebido. Se, portanto, concebe-se que 

modo existe necessariamente e é infinito, cada uma dessas duas 

características deve necessariamente ser deduzida, ou seja, percebida por 

meio de algum atributo de Deus, enquanto esse atributo é concebido como 

exprimindo a infinitude e a necessidade da existência, ou, o que é o mesmo 

(pela def. 8), a eternidade, isto é, (pela def. 6 e pela prop. 19), enquanto esse 

atributo é considerado absolutamente. Portanto, um modo que existe 

necessariamente e é infinito deve ter seguido da natureza absoluta de um 

atributo de Deus, ou imediatamente (como na prop. 21), ou por meio de uma 

modificação que se segue da natureza absoluta desse atributo, isto é (pela 

prop. prec.), que existe necessariamente e é infinita. C. Q. D.
159

 

A partir das denotadas proposições e definições (Deus e Substância), parece ficar 

razoavelmente claro que, para Spinoza, qualquer coisa que possua o atributo ou a 

natureza de infinito ou absoluto – seja o espaço, seja o tempo – é algo que só existe 

em Deus ou por meio dele. Em outros termos, se o espaço for considerado da maneira 

tal qual sugere Spinoza, então esse mesmo espaço deve seguir ou da natureza ou de 

um atributo de Deus. E isso, para Kant e sua empresa, seria algo no mínimo 

indesejável. Verifiquemos, portanto, qual a avaliação do filósofo de Königsberg com 

respeito a isso e quais são os possíveis problemas que ele vê oriundos dessa 

problemática concepção de espaço. 

3.3.1.2. A resposta de Kant ao problema 

Uma das hipóteses levantadas sobre o abandono por parte de Kant da tese do 

espaço enquanto um ente absoluto foi a ameaça do spinozismo. Diante daquilo que 

verificarmos em algumas passagens da Ethica de Spinoza, notamos que o espaço 

infinito – igualmente todas as outras coisas que possuíssem esse mesmo atributo – 

seria um modo de ser e de se dar a conhecer da única substância, a qual, segundo o 

referido filósofo, é Deus. Nesse caso, portanto, o espaço atingiria um status 

ontológico que geralmente é conferido a Deus. Ora, se assim fosse, então Kant estaria 

fadado a intrincados problemas. Vejamos. 
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 SPINOZA, B. Ethica..., 2007, p. 47. Grifo nosso. 
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Tendo presentes os iminentes apuros oriundos de uma posição com respeito ao 

espaço tal qual aquela sugerida por Spinoza, uma tese levantada por alguns intérpretes 

foi a de que a nova teoria de Kant com respeito a idealidade subjetiva do espaço e do 

tempo (i.e. a “luz de 1769”) teve como ao menos um de seus motivos o espectro do 

spinozismo. A partir dessa nova doutrina, nós obteríamos que espaço e tempo são 

formas puras
160

 de nossa sensibilidade, e não realidades em si.
161

 

Conforme assinalou Roberto Torretti,
162

 as origens do problema da ameaça do 

spinozismo no marco do desenvolvimento da doutrina kantiana, remete ao ano de 

1768. Já sabemos que no opúsculo de 1768 Kant havia defendido a tese, contra todos 

os seus textos anteriores que abordavam o assunto
163

, de que o espaço é algo real e 

absoluto. Destarte, seria de se esperar que encontrássemos os suportes textuais de 

Kant para que esses nos sirvam como argumentos para sustentarmos a tese ora 

apresentada. Pois bem, isso ocorre de fato. Em alguns escritos do filósofo, é possível 

se deparar com a sua proposta de refutação a Spinoza. De modo mais pontual, em 

todos esses documentos se encontra expressamente dito por Kant que a sua 

revolucionária teoria de espaço e tempo é a única alternativa para se livrar do espectro 

do spinozismo. Aqui, os materiais de que nós temos conhecimento nos quais se 

encontra a explícita menção contra Spinoza são três, a saber: 

(i) as Lições de Metafísica,
164

 editadas postumamente por Karl H. L. Pölitz 

em 1821, que, ademais, havia julgado que Kant teria proferido tais Lições 

em meados da década de 1780; 

(ii) a Crítica da Razão Prática
165

; e finalmente 
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 Sabemos que, em Kant, puro e a priori, apesar de serem termos intercambiáveis, nem sempre são 

sinônimos. Contudo, aqui não se faz necessária uma tal precisão, por isso seguimos o texto livremente. 

161
 O problema do espaço absoluto também será um problema visto por Kant em Newton. 

162
 TORRETTI, R. Manuel Kant – Estudio...., 1967, p. 133-143. 

163
 Que defendiam o espaço, grosso modo, como o resultado de um sistema de relações entre coisas (a 

noção de espaço relativo), ou seja, ainda sob aqueles moldes, entendidos pelo nosso filósofo, da 

concepção espacial defendida pelos leibnizianos 

164
 Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie. Estas são, na realidade, um combinado de 

algumas das Lições de Metafísica de Kant. A Lição de que fazemos uso agora é conhecida na literatura 

por: Metaphysik L², a qual figura em: Ak XXVIII, 531-594. 

165
 Kritik der praktichen Vernunft (Ak V, 1-163). 
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(iii) uma longa Reflexão, a saber, a R 6317,
166

 que, apesar de sua origem tardia 

(supostamente ela data do ano de 1790-91), a menção ao problema do 

spinozismo é explícita. 

Em todas essas três fontes encontramos os respaldos textuais de Kant em que ele 

menciona sua inovadora teoria do espaço, Spinoza e alguns problemas notados por ele 

em decorrência da concepção de espaço absoluto. 

Para não citarmos todas as referências,
 167

 elejamos uma para que possamos 

verificar de modo mais detido o problema em questão. Voltemos, assim, nossa 

atenção a duas passagens da R 6317. Nela, encontram-se importantes apreciações do 

filósofo acerca do espaço e do tempo, bem como a propósito do problema do 

spinozismo. 

1. Sobre espaço e tempo enquanto atributos divinos, encontra-se: 

O espaço e o tempo são determinações a priori tão necessárias da existência 

das coisas que se fossem determinações das coisas em si não só seriam, junto 

com todas as suas consequências, condições da existência da Divindade, 

senão que em razão de sua infinitude e absoluta necessidade teriam inclusive 

que se considerar como atributos divinos.
168

 

2. Um pouco mais à frente a menção a Spinoza é tal como segue: 

Ainda concernindo à cognição teórica dos objetos da experiência possível a 

Crítica teve a utilidade de dissolver a antinomia entre o princípio do 

incondicionado em acordo com meros conceitos e o com o princípio que é 

condicionado de acordo com as condições da intuição, mostrando que depois, 

independentemente do quão puro seja, é sempre tão só sensível e representa o 

objeto não como uma coisa em si, mas meramente como aparência, e. g., a 

antinomia da origem do cosmos, de todo o cosmos em relação ao espaço, da 

absoluta e incondicionada causalidade e da incondicional necessidade das 

coisas. Ao mesmo tempo também é necessário contra o ceticismo, o qual visa 
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 Ak XVIII, 623-629. 

167
 As referências de Kant a Spinoza que mencionamos nas Lições e na Crítica da Razão Prática estão 

situadas em Ak XVIII, 567, e em Ak V, 101-102, respectivamente. 

168
 Ak XVIII, 626. Grifo nosso. 
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precisamente roubando a mais clara convicção da razão na confiança em si 

mesmo através de contradições – o idealismo não é tão perigoso, mas 

restringe muito mais o campo de nossa experiência e cria a crença em uma 

reivindicação mesmo contra nossas cognições empíricas. Mas se é mostrado 

que a determinação da nossa própria existência no tempo pressupõe a 

representação de um espaço, para que seja possível representar a relação das 

determinações da intuição interna para a permanência do objeto, e que o 

espaço, o qual é a mera forma da intuição, ainda não pode ser a forma da 

intuição interna, pois esta não é o espaço mas o tempo, então os objetos 

externos podem ter a sua realidade (como as coisas em si) segurada 

precisamente pelo fato de que aquela não trata sua intuição como a da coisa 

em si; pois se esta fosse e se a forma do espaço fosse a forma de uma coisa 

que pertence a ela nela mesma até mesmo sem a constituição particular de  

nosso assunto, então seria possível que pudéssemos ter a representação de 

uma tal coisa mesmo sem ela existir. Mas ela é um tipo particular de intuição 

em nós que não pode representar aquilo o qual é em nós, existindo, assim, na 

mudança temporal, porque então, como mera representação, poderia ser 

pensada somente em relações temporais; assim uma tal intuição deve 

consistir numa relação real a um objeto externo a nós e o espaço significa 

realmente algo o qual, representado na sua forma de intuição, é possível 

somente em relação a uma coisa real externa a nós. – Dessa forma, a 

refutação do ceticismo, idealismo, spinozismo, outrossim do materialismo, 

predeterminismo.
169

 

A partir das duas passagens, de início é possível notar, evidentemente, que muitas 

coisas são ditas por Kant com respeito a assuntos capitais para sua agenda. Ademais, 

nesses mesmos assuntos o tema do espaço assume boa parcela de importância, 

sobretudo, se pensarmos particularmente a respeito daquilo que sua doutrina da 

idealidade subjetiva contribui para resolução de tais pendências. É relevante fazermos 

notar isso, pois, segundo a própria letra de Kant, sérios problemas que são evitados 

por intermédio dessa mesma doutrina. Seriam eles: 

(i) uma teoria de harmonia preestabelecida. E notem que isso feriria de 

maneira bastante forte sua empresa, uma vez que, em seu projeto 

filosófico, Kant não pretendia de maneira nenhuma abarcar qualquer tipo 
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de teoria determinista, nem tampouco incorrer em alguma espécie de 

doutrina inatista;
170

 

(ii) o problema antinômico; 

(iii) o ceticismo; e, finalmente 

(iv) o idealismo.
171

 

Com efeito, esses quatro temas enunciados acima seriam sérios problemas para o 

sistema de Kant. Frente a eles, o filósofo, à sua maneira, acredita ter dado conta dos 

mesmos por intermédio de sua inovadora filosofia transcendental. Com efeito, sua 

teoria de espaço e tempo, compreendidos enquanto formas a priori de nossa intuição, 

foi fundamental para sua doutrina. 

Tratamos bastante aqui do problema do espaço enquanto algo absoluto, 

infinito, real e objetivo. Contudo, sabemos também que Kant, na Crítica da Razão 

Pura, assevera que o espaço possui duas características marcantes, por assim dizer. 
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 Tenha-se presente o que Kant escreve na Dissertação de 1770 – no corolário do § 15 sobre o espaço 

– contra a opinião daqueles que consideravam espaço e tempo enquanto conceitos inatos, ou conceitos 

adquiridos: “Por fim, ocorre a todos quase espontaneamente a questão se ambos os conceitos [isto é: 

espaço e tempo] são inatos ou adquiridos. A segunda alternativa parece, sem dúvida, já refutada pelo 

que foi demonstrado, mas a primeira não deve ser admitida cegamente, uma vez que abre caminho para 

uma filosofia de preguiçosos, que pela menção a uma causa primeira declara inútil qualquer 

investigação ulterior. Entretanto, ambos os conceitos são, sem dúvida alguma, adquiridos, abstraídos 

não do sentir os objetos (pois a sensação dá a matéria, não a forma do conhecimento humano), mas da 

própria ação da mente, pela qual esta coordena seguindo leis perpétuas o que é sentido por ela; são 

como que tipos imutáveis e, por isso, devem ser conhecidos intuitivamente. Pois as sensações suscitam 

esse ato da mente, a não ser a lei do ânimo, segundo a qual este liga de certa maneira o que é o sentido 

por ele a partir da presença do objeto.” (Ak II, 406). Os grifos são do autor. 
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 O idealismo aqui mencionado não é o idealismo transcendental do próprio Kant (cf., por exemplo, 

KrV A 490-498 – B 518-526: “O idealismo transcendental enquanto a chave da solução da dialética 

cosmológica”), mas  aquele idealismo a que o filósofo, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, 
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explicitamente na “Analítica dos Princípios”. Lá se encontra: “O idealismo (o idealismo material, 
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duvidosa e indemonstrável, ou falsa e impossível; o primeiro é o idealismo problemático de Descartes, 
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o idealismo dogmático de Berkeley, que considera impossível em si o espaço, com todas as coisas de 
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existência que não seja a nossa, é racional e conforme a uma maneira de pensar rigorosamente 

filosófica, a saber, não permitir um juízo decisivo antes de ter sido encontrada prova suficiente. A 

prova exigida deverá, pois, mostrar que temos também experiência e não apenas imaginação das coisas 

exteriores. O que decerto só pode fazer-se demonstrando que, mesmo nossa experiência interna, 

indubitável para Descartes, só é possível mediante do pressuposto da experiência externa.” (KrV, B 

274-75). Grifo nosso. 
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Trata-se da idealidade transcendental do espaço e de sua realidade empírica.
172

 Assim, 

enquanto pelo primeiro ponto diz-se que o espaço é subjetivo;
173

 pelo segundo diz-se 

que ele é objetivo. Sobre esse ponto pondera Kant na Crítica da Razão Pura: 

Afirmamos, pois, a realidade empírica do espaço (no que se refere a toda 

experiência exterior possível) e, não obstante, a sua idealidade 

transcendental, ou seja, que o espaço nada é, se abandonarmos a condição de 

possibilidade de toda experiência e o considerarmos com algo que sirva de 

fundamento das coisas em si.
174

 

Nesse caso, é preciso notar que a realidade empírica do espaço difere em grande 

medida e nada tem de semelhante com a realidade absoluta do espaço. Isso porque, na 

primeira, trata-se de considerar o espaço enquanto válido objetivamente, como 

quando é o caso de, por exemplo, olharmos e vermos o espaço (ou seja, de acordo 

com a passagem de Kant acima: no que se refere a toda experiência possível). Por 

outra parte, algo muito diferente ocorre com o espaço no segundo caso: se se 

considera o espaço enquanto um ente absoluto, então teria de se aceitar que o mesmo 

seria um ser infinito que existe por si. Isso, para o projeto de Kant, é algo 

simplesmente inaceitável.
175

 Uma vez que o espaço não é uma coisa em si, nem 
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 Grosso modo, isso também vale no caso do tempo. Cf. o § 6 da “Estética transcendental” (KrV A 

35-36 – B 52-53). 
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 Os argumentos de Kant para a subjetividade de espaço e tempo são bastante complicados e não 
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Porta: ZURÜK ZU KANT! – Adolf Trendelenburg, a superação do idealismo e as origens da filosofia 

contemporânea. In: PORTA, M. A. G. Estudos Neokantianos, 2011, p. 15-44. 
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 KrV, A 28-29 – B 44. 
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 Na explicação da “Estética Transcendental”, § 7, a crítica feita por Kant contra aqueles que 

aceitavam a noção de espaço absoluto, como os newtonianos, é a seguinte: (i) “os que afirmam a 

realidade absoluta do espaço e do tempo, quer os considerem substâncias ou acidentes, têm que se 

colocar em contradição com os próprios princípios da experiência. Se optam pelo primeiro partido (que 
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por si mesmos (o espaço e o tempo), que existem (sem serem contudo reais), somente para abranger em 
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não é menos incisiva. Imediatamente ele escreve: (ii) “Se tomam o segundo partido (a que pertencem 
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tampouco uma determinação desta, a alternativa proposta por Kant seria a de que se 

considerasse ele (o espaço) como uma condição subjetiva de possibilidade para que 

todo e qualquer objeto externo apareça a mim. Nas palavras do autor: 

Não querendo considerar o espaço e o tempo formas objetivas de todas as 

coisas, resta apenas convertê-las em formas subjetivas do nosso modo de 

intuição, tanto externa como interna; modo que se denomina sensível, porque 

não é originário, quer dizer, não é um modo de intuição tal, que por ele seja 

dada a própria existência do objeto da intuição (modo que se nos afigura só 

poder pertencer ao Ser supremo), antes é dependente da existência do objeto 

e, por conseguinte, só possível na medida em que a faculdade do sujeito é 

afectada por esse objeto.
176

 

Decerto que outras tantas considerações poderiam ser feitas em torno a esses temas, 

todavia isso nos conduziria muito longe. Um aspecto a se levar em conta dessa lição – 

e, quiçá, aquele que acreditamos ser o grande ponto a se atentar, o qual nos conduziu 

a esses trechos em que Kant menciona Spinoza – é o de que nosso filósofo se 

apercebe de um grande problema oriundo da atribuição de um caráter ontológico ao 

espaço e ao tempo, isto é, enquanto os mesmos fossem considerados seres em si. 

Desse modo, nos parece que a ameaça do espectro do spinozismo assumiu uma 

parcela de importância nessa intrincada problemática enfrentada por Kant e, por isso 

mesmo, não poderia ser negligenciada aqui. 

3.3.2. A nova leitura de Leibniz 

 Se, por um lado, aquilo dito por Kant contra Spinoza acerca do problema que 

se acarretaria ao se atribuir um caráter ontológico ao espaço foi algo importante a sua 

                                                                                                                                            
conceitos a priori de espaço e de tempo, segundo esta opinião, seriam apenas o produto da imaginação 

e a sua fonte deveria realmente procurar-se na experiência.” (KrV, A 40 – B 56-57). Concluindo, Kant 

escreve: (iii) “Os que adoptaram pelo primeiro partido têm a vantagem de deixar o campo dos 

fenômenos aberto às proposições matemáticas. Em contrapartida, ficam muito embaraçados por essas 

mesmas condições, quando o entendimento pretende sair fora desse campo. Os segundos, em relação a 

este último ponto, é certo que têm a vantagem de não serem impedidos pela representação de espaço e 

de tempo, quando queiram ajuizar dos objetos, não como fenômenos, mas apenas na sua relação com o 

entendimento. Não podem, contudo, nem assinalar o fundamento da possibilidade de conhecimentos 

matemáticos a priori, já que lhes faltava uma intuição a priori verdadeira e objetivamente válida, nem 

estabelecer o acordo necessário entre as proposições da experiência e essas afirmações. Na nossa teoria 

sobre a verdadeira constituição dessas duas formas originárias da sensibilidade são evitadas ambas 

essas dificuldades.” (KrV, A 40-41 – B 57-58). Grifo nosso. 
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empresa, por outro lado, o mérito de tal constatação não deve ser imputado totalmente 

ao filósofo de Königsberg.  

Muito anterior a Kant e seus relatos (nas Lições de Metafísicas, na Crítica da 

Razão Prática e na R 6017), Leibniz já havia notado isso e dedicado seu tempo a 

refletir sobre esse mesmo problema. Todavia, diferentemente do que ocorreu no caso 

de Kant, que via, segundo nosso exposto acima, em Spinoza um de seus opositores 

direto, sabemos que a disputa de Leibniz não foi diretamente com Spinoza, mas com 

Newton, quem, na realidade, havia sido representado por Clarke no debate nas 

Correspondências com Clarke. Não obstante, a mesma crítica por parte do filósofo de 

Leipzig não se concentrou, tão somente, em Newton ou em Clarke, senão em todos 

aqueles de seu tempo que se colocaram em prol de uma concepção com respeito ao 

espaço em que este fosse considerado um ente absoluto.
177

 A razão disso se deu, pois 

no projeto filosófico de Leibniz não seria possível considerar o espaço enquanto 

absoluto sem incorrer em indesejáveis consequências.
178

 

E outra vez mais voltamos a nos deparar com a querela Leibniz e Newton. Em 

boa medida, é sobre esse recorrente assunto que repousa nosso segundo tópico com 

respeito ao ano de 1769. 

De acordo com certa tradição,
179

 foi defendida a tese de que Kant leu, nesse 

ano de 1769 – e portanto às vésperas de redigir a sua célebre Dissertação de 1770 –, a 

disputa Leibniz-Newton nas Correspondências de Leibniz com Clarke. Além disso, 

ainda segundo o que reza essa mesma escola, tal leitura influenciou nosso filósofo de 

maneira direta e crucial no que concerne à sua teoria da idealidade subjetiva de espaço 

e tempo. Para corroborarem sua hipótese, os membros do grupo desta difundida 

interpretação, sobre a leitura de alguns textos de Leibniz por parte de Kant, fizeram 

inclusive uso de algumas passagens textuais do próprio filósofo, em certas Reflexões, 

que supostamente datariam do mesmo ano de 1769. 
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 Cf. a nota 40 acima, onde Leibniz criticava a concepção daqueles partidários da noção de espaço 

absoluto. 

178
 Cf. a respeito o item 1.2.2. 

179
 Veremos a seguir quem são os representantes dessa tradição. 
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De início, retenham que foi Hans Vaihinger, em seu clássico comentário da 

Crítica,
180

 quem bem atentou para leitura de Kant das Correspondências com 

Clarke
181

 no breve período que se deu entre o opúsculo de 1768 e a Dissertação de 

1770, e foi mais além em sua interpretação. Nela, Vaihinger – e posteriormente Ernst 

Cassirer também seguiria esse mesmo viés
182

 – estabeleceu uma relação entre 

algumas das Reflexões do filósofo de Königsberg e certas passagens das 

Correspondências com Clarke. Por fim, ele ainda relacionou ambas com o problema 

kantiano das antinomias. 

Tendo presente que Kant não havia lido as Correspondências com Clarke nos 

tempos em que ele escreveu seu opúsculo de 1768 – e lembremo-nos de que nesse 

escrito a crítica de nosso filósofo a Leibniz foi bastante incisiva, sobretudo, pelo fato 

de que uma de suas pretensões era justamente essa
183

 –, um outro fato importante que 

deve ser retomado aqui é o de que outro célebre escrito de Leibniz, a saber, seus 

Novos ensaios sobre o entendimento humano, foi publicado tardiamente (somente no 

ano de 1765). Então, se juntarmos ambas as informações, e pensando agora no texto 

de 1768, resulta, a bem dizer, que Kant, por esses tempos, não possuiria, de maneira 

razoavelmente satisfatória, um total conhecimento da doutrina leibniziana,
184

 senão 

                                                 
180

 VAIHINGER, H. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Studgard/Berlin/Leipzig Union 

Deutsche Verlagsgesellschaft. 1921. 2 vol. 

181
 „Kant muss nämlich in der Zeit von 1768-1770 die Acten des grossen Streites zwischen Leibniz und 

Clarke wieder genauer studirt haben“ (VAIHINGER, H. Commentar... 1921. Vol. II. Página 436). 

182
 Segundo De Vleeschauwer ainda outros dois nomes seguiram essa corrente, seriam eles: o 

neokantiano de Baden: W. Windelband em sua Historia de la filosofia moderna. 2 vols. Trad. Elsa 

Tabernig. Buenos Aires. Editorial Nova. 1951 e também J. Maréchal em seu Le point de départ de la 

métaphysique, Paris. 1944. (Cf. De Vleeschauwer, H. J. La Déduction..., 1934. Página 148). 

183
 Cf. O item 2.2.1. 

184
 Por exemplo, Lewis W. Beck acredita que a leitura de Kant dos Novos Ensaios de Leibniz foi feita 

em 1769. Ademais, ele também faz notar o fato de Kant ter sido influenciado, nesse mesmo período, 

por Platão, Hume e a recém descoberta da antinomia do espaço. Veja o que Beck escreve: “Reasons for 

this change of view have been said to lie in Kant’s occupation with the just published Nouveaux Essais 

of Leibniz, in his studies of Plato, in his discovery of the antinomy of space, in the influence of Hume, 

and so on. Only the first two of these seem to me to be of all credible. In the inaugural Dissertation 

there is much terminology that springs from Plato and from Leibniz; and certainly the denial of a 

continuity between experience and metaphysical knowledge and the emphasis upon the possibility of 

booth is genuinely Platonic and genuinely Leibnizian. The dictum: Nihil est in intellectu quod non 

fuerit prius in sensu excipe intellectus ipse Kant could have first learned from Leibniz’s New Essays, 

and this Leibnizian thesis was markedly different from that Leibnizianism which he had long known. 

This, and Platonic discontinuity between experience and the intelligible, constitute, im my estimation, 

the principal difference between the conjectural dissertation of 1768 and the actual Dissertation of 

1770.” (BECK, L. W. Lambert and Hume in Kant’s Development from 1769 to 1772. In: _______. 

Essays on Kant and Hume, 1976, p. 103). 
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sob um forte intermédio de sua leitura da filosofia de Wolff e de sua escola,
185

 pois 

lhe faltava, no mínimo, a leitura desses dois importantes ensaios de Leibniz. 

Assim, estando Kant em 1769 munido de alguns novos conhecimentos legados 

pela leitura de textos inéditos de Leibniz, algo extremamente curioso ocorreu no 

desdobramento dessa história. Teria sido tamanha essa influência de Leibniz na 

doutrina kantiana que se pode encontrar, em duas de suas Reflexões, o filósofo de 

Königsberg mencionando textualmente uma tese leibniziana. Nessa reza que o espaço 

seria uma ideia do entendimento puro.
186

 Isso é claro e bem presente nas R 3930
187

 e 

R 4073,
188

 ambas, segundo Adickes, de 1769. Portanto, outro dos fatores a que 

devemos atentar para com respeito à mudança de Kant em sua teoria do espaço entre 

1768 e 1770 foi o de sua nova incursão na leitura de Leibniz e, além disso, a essa 

mesma influência num momento-chave no marco do desenvolvimento de sua 

doutrina. 

3.3.3. O problema das antinomias 

 Finalmente, chegamos ao último assunto a se levar em consideração: o 

problema antinômico. Com efeito, se se tem alguma familiaridade com a temática, é 

bem sabido que esta é a hipótese mais controversa que abordamos aqui, uma vez que 

acerca dela existe uma vastíssima discussão, que prossegue atualmente. Apesar disso, 

uma tese bastante difundida na literatura – e a que nós também concedemos uma boa 

parcela de razão – foi a de que a descoberta da idealidade subjetiva de espaço e 

tempo, ou seja, a “grande luz de 1769” sucedeu a Kant pela sua tomada de 

                                                 
185

 Cf. a nota 13 acima. 

186
 “Por tanto, cuando queramos investigar las relaciones de Kant con Leibniz y la influencia ejercida 

por éste sobre aquél, no deberemos partir de la Dissertacion del año 1770, sino tomar como base la fase 

intermediaria del pensamiento kantiano que se nos revela en las Reflexiones de 1768-69. En ellas, Kant 

sigue coincidiendo totalmente con Leibniz incluso en la teoria del espacio: para el próprio Leibniz es 

el espacio uma “idea del entendimiento puro”, que procede “del espíritu mismo” y de la que sólo 

adquirimos conciencia com motivos de las sensaciones de los sentidos.” (CASSIRER, E. El problema 

del conocimiento..., v. II, 1957, p. 579-80 – nota 29). 

187
 “A ideia do espaço é, portanto, uma notio intelectus puri, suscetível de ser aplicada à ideia abstrata 

de uma montanha ou de um barril” (Ak XVII, 352). O grifo é nosso. 

188
 “Conceitos são intuitivos ou reflexivos. As formas são intuições sensíveis ou puras, dependendo da 

matéria ou da mera forma das representações sensíveis neles. Conceitos reflexivos são puros ou 

empíricos; a forma são conceitos universais contendo a matéria dos sentidos, a última contendo a forma 

para isso. Espaço e tempo são conceitos do intelecto puro. Noções metafísicas são conceitos da razão 

pura. O espaço é determinante (possível) ou determinado (real)” (Ak XVII, 404-05). O grifo é nosso. 
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conhecimento do problema antinômico
189

 (i.e., aquela hipótese de B. Erdmann tratada 

há pouco). 

3.3.3.1. A “antinomia da Razão Pura” 

 Antes de tratarmos do problema em voga, a princípio, é de fundamental valia 

fornecer ao menos alguns aspectos elementares e, não obstante, fundamentais com 

respeito ao papel que cumprem as antinomias na filosofia de Kant. Assim, numa 

tentativa de resumir ao máximo o tema tal qual ele figura na Crítica da Razão Pura, 

propomos a princípio nove pontos que satisfazem razoavelmente aos nossos modestos 

fins aqui. Vejamo-los: 

1. Na Crítica da Razão Pura Kant dedica todo um capítulo para tratar do 

assunto, a saber, o segundo capítulo do segundo livro da “Dialética 

Transcendental”, que leva por título justamente “A antinomia da Razão 

Pura”.
190

 Nessa parte da Crítica, o filósofo pretende basicamente abordar 

aqueles conceitos que extrapolam os limites da experiência. 

2. Pelo fato de se tratar com conceitos que ultrapassam os limites da 

experiência, Kant explica que sua “Dialética Transcendental” é, como já 

dissemos noutra ocasião, uma “lógica da ilusão” e seu uso é ilegítimo.
191

 

                                                 
189

 Existem duas passagens de Kant que foram extensamente citadas pelos defensores da tese da 

descoberta das antinomias no ano de 1769. Trata-se de (i) uma passagem dos Prolegômenos e (ii) uma 

Carta enviada por Kant a seu correspondente C. Garve, de 1798. No primeiro (§ 50) Kant escreveu: 

“Este produto da razão pura no seu uso transcendente é o fenômeno mais notável, aquele que, entre 

todos, age mais poderosamente para despertar a filosofia do seu sono dogmático e a impelir para a obra 

árdua da crítica da própria razão.” (Ak IV, 338). E na Carta ele escreveu: “Não foi o exame da 

existência de Deus, da imortalidade e daí por diante, mas a antinomia da razão pura – ‘O mundo tem 

um começo; o mundo não tem um começo, e daí até a 4ª: há liberdade no homem versus não há 

liberdade, mas tão só necessidade natural’ – isso foi o que me despertou do sono dogmático e me 

conduziu à Crítica a fim de resolver o escândalo da ostensível razão consigo mesma.” (Ak XII, 257-

58). 

190
 Cf. KrV A 406-567 – B 432-595. Diga-se aqui, de passagem, que este é o maior capítulo de toda a 

Crítica. 

191
 Veja, por exemplo, o que escreve Kant na “Lógica transcendental” da KrV sobre a divisão da 

“Lógica Transcendental” em ‘Analítica’ e ‘Dialética’. Sobre a ‘Analítica’ encontramos: “Assim, a parte 

da lógica transcendental que apresenta os elementos do conhecimento puro do entendimento e os 

princípios, sem os quais nenhum objeto pode, em absoluto, ser pensado, é a analítica transcendental e, 

simultaneamente, uma lógica da verdade.” (KrV A 63 – B 87). Grifo nosso. E pouco mais à frente 

dessa passagem encontra-se uma outra a respeito da ‘Dialética’: “A segunda parte da lógica 

transcendental deve ser, por conseguinte, uma crítica da aparência dialética e denomina-se dialética 

transcendental, não como a arte de suscitar dogmaticamente tal aparência (arte, infelizmente, muito 

corrente, de múltiplas prestidigitações metafísicas), mas enquanto crítica do entendimento e da razão, 
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3. Nela, Kant fornece quatro pares
192

 de “teses antitéticas”, isto é, teses 

contrárias entre si. Nelas reza, grosso modo, o seguinte: 1º conflito: tese: O 

mundo tem um começo e é limitado no espaço e no tempo – antítese: O 

mundo não tem começo ou limites nem no espaço nem no tempo, mas é 

infinito em ambos. 2º conflito: tese: O mundo é constituído por partes 

simples indivisíveis – antítese: Não há nada simples e tudo é composto. 3º 

conflito: tese: Existe a liberdade – antítese: Nada no mundo é livre, mas 

determinado segundo as leis da natureza. E, finalmente, 4º conflito – tese: 

Existe um ente absolutamente necessário – antítese: Nada é necessário, mas 

sim contingente. 

4. Kant fornece a cada uma dessas teses e antíteses uma demonstração 

rigorosa, ainda que uma contradiga a outra, isso porque uma antinomia, por 

definição, representa a legitimidade de duas teses opostas quando referidas a 

universos distintos. 

5. O surgimento dessas antinomias não é outra coisa senão o resultado de um 

uso impróprio da razão (compreendida enquanto a faculdade dos princípios), 

a qual, por suas próprias inclinações, almeja buscar a condição de todas as 

condições e por fim acaba encontrando um incondicionado que satisfaz essa 

pretensão.
 193

 

6. Ao introduzir o incondicionado, a razão, além de pressupor a totalidade 

absoluta da síntese empírica,
194

 trata do que é tão só um fenômeno
195

 como 

                                                                                                                                            
relativamente ao seu uso hiperfísico, para desmascarar a falsa aparência de tais presunções sem 

fundamento e reduzir as suas pretensões de descoberta e extensão, que a razão supõe alcançar 

unicamente graças aos princípios transcendentais, à simples ação de julgar o entendimento puro e 

acautelá-lo de ilusões sofísticas.” (KrV A 63-64 – B 88). Os grifos são nossos. 

192
 Kant explica por que só existem quatro conflitos inevitáveis da razão. Na 3ª seção do capítulo “A 

Antinomia da Razão Pura”, ele escreve: “Estas afirmações sofisticas são outras tantas tentativas para 

resolver quatro problemas naturais e inevitáveis da razão; só pode haver este número, nem mais nem 

menos, porque não há mais séries de pressupostos sintéticos que limitem a priori a síntese empírica.” 

(KrV, A 462 – B 490). 

193
 “o conceito transcendental da razão refere-se sempre apenas à totalidade absoluta na síntese das 

condições e só termina no absolutamente incondicionado, ou seja, incondicionado em todos os 

sentidos.” (KrV A 326 – B 382). 

194
 “a síntese empírica e a série das condições no fenômeno (subsumida na premissa menor) são 

necessariamente sucessivas e só dadas no tempo uma após a outra. Por conseguinte, não posso 

pressupor, nem no segundo caso nem no primeiro, a totalidade absoluta da síntese e da série que ela 

representa; porque, no primeiro, todos os termos são dados em si (sem a condição do tempo), mas aqui 
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se este fosse uma coisa em si. Aí está o erro. Dessa maneira, o objetivo de 

Kant em sua “Dialética Transcendental” não é outro senão o de prevenir-nos 

do erro
196

 em estendermos o nosso conhecimento para além da esfera da 

experiência.
197

 

7. As únicas proposições possíveis são aquelas que se referem a intuições 

possíveis (sejam puras ou empíricas). Ademais – algo de fundamental 

importância –, quando Kant distingue fenômeno e coisa em si, ele nos 

oferece uma caríssima contribuição, pois, ao se falar de objeto, este, por seu 

turno, é ou um fenômeno ou uma coisa em si. Obviamente, como 

mencionamos no item acima, para o filósofo de Königsberg os únicos 

objetos possíveis de se obter conhecimento são os fenômenos. 

8. Agora, para voltarmos à temática com respeito ao espaço, lembremo-nos de 

que as antinomias que tratam explicitamente desse tema são as duas 

primeiras, também conhecidas por antinomias matemáticas.
198

 

                                                                                                                                            
são unicamente possíveis pela regressão sucessiva que só é dada na medida em que realmente se 

efetua.” (KrV, A 500-501 – B 528-529). 

195
 E os fenômenos, segundo Kant, “não são outra coisa na apreensão do que uma síntese empírica (no 

espaço e no tempo) e só nesta portanto são dados.”  (KrV, A 499 – B 527). Os grifos são do autor. 

196
 “É certo que mais acima [isto é, na “Dialética transcendental”] tivemos em frente de nós esta 

aparente antitética da razão; mas mostrou-se que repousava sobre um equívoco, pois, com efeito, 

segundo o preconceito vulgar, tomavam-se os fenômenos por coisas em si mesmas e pedia-se então, de 

uma maneira ou de outra, mas com igual impossibilidade nos dois casos, uma absoluta perfeição da sua 

síntese, o que não se pode, contudo, esperar dos fenômenos. Não havia então, pois, nenhuma real 

contradição da razão consigo mesma nas seguintes proposições: A série dos fenômenos dados em si 

tem um princípio absolutamente primeiro e esta série é absolutamente e em si mesma sem começo; as 

duas proposições subsistem muito bem conjuntamente, porque os fenômenos, quanto à existência 

(como fenômeno), não são nada em si, isto é, são qualquer coisa de contraditório e por consequência a 

sua posição deve naturalmente acarretar consequências contraditórias.” (KrV, A 740 – B 768). Os 

grifos são nossos.  

197
 Pressuposto aqui está que se tenha em mente um resultado de Kant exposto em sua “Dedução 

Transcendental”, tenha-se presente, por exemplo, o que ele escreveu no § 27 da 2ª Dedução (B): “Não 

podemos conhecer nenhum objeto pensado a não ser por intuições correspondentes a esses conceitos. 

Ora, todas as nossas intuições são sensíveis, e esse conhecimento é empírico na medida em que seu 

objeto é dado. O conhecimento empírico, porém, é a experiência. Consequentemente, nenhum 

conhecimento a priori nos é possível, a não ser o de objetos de uma experiência possível.” (KrV, B 

165-66). 

198
 Kant distingue, na Crítica da Razão Pura, as antinomias entre: (i) antinomias matemáticas, pelo fato 

de tratarem do tamanho e da duração do mundo; e (ii) antinomias dinâmicas, pelo fato de tratarem das 

causas e eventos do mundo. Cf., no capítulo II da “Dialética Transcendental” da Crítica da Razão 

Pura, sobre a distinção do filósofo entre as ideias matemático-transcendentais e as ideias dinâmico-

transcendentais e sua solução: KrV, A 528-532 – B 556-560. 
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9. Finalmente, as teses e antíteses das antinomias matemáticas não são 

possíveis, uma vez que tratam de conceitos tais quais os de infinito
199

 e 

mundo; ambos os conceitos são vazios. E isso quer dizer mais 

concretamente que eles não correspondem a objetos possíveis do nosso 

conhecimento. Dito de outra forma, eles não correspondem aos fenômenos. 

A partir do esquema acima, atentemo-nos agora em uma consideração acerca do 

problema antinômico em nossa área específica de concentração, isto é, o espaço e a 

função que ele cumpre dentro do mesmo problema. Para tanto, tenham-se presentes as 

duas primeiras antinomias. 

Em um exame mais fino desse problema, o fato a ser considerado agora 

repousa sobre o intrincado problema do infinito.
200

 Conforme já temos visto, as duas 

primeiras antinomias (matemáticas) abordam o problema em questão. Sendo assim, 

teríamos: 

(i) a primeira delas diz respeito aos limites do mundo, sendo, no caso da tese, 

finito (isto é, possuindo um começo no tempo e limite no espaço) e, no 

caso da antítese, infinito (isto é, não tendo nem começo ou limites no 

espaço e infinito tanto no espaço quanto no tempo);
201

 e 

(ii) a segunda diz respeito à divisibilidade infinita das substâncias, sendo que 

as substâncias compostas são constituídas por partes simples, no caso da 

                                                 
199

 Voltaremos a esse ponto logo à frente. 

200
 Sabemos que o problema do infinito foi um dos maiores problemas de toda história da filosofia, 

desde a especulação iniciada pelos gregos até bastante atualmente em filosofia da ciência (alguns bons 

exemplos destes últimos são: Bolzano, Wittgenstein, Russell, Gödel e tantos outros). Desse modo, 

nossa abordagem agora é bastante consciente de que nos encontramos num terreno extremamente 

difícil. 

201
 Algo que é preciso ter presente agora é o fato de que Kant, na “Estética Transcendental”, afirma 

com todas as letras que espaço e tempo são representados enquanto grandezas infinitas (Cf. KrV A 25 – 

B39-40, sobre o espaço, e A 32 – B 47-48, sobre o tempo). Ora, então estaria Kant se contradizendo 

explicitamente? A resposta é um simples não. Espaço e tempo são absolutos, contudo neste caso ambos 

são absolutos e infinitos na medida em que são condição de possibilidade dos fenômenos, e não de 

coisas em si. Isso é fundamental e não pode ser passado por alto. Assim escreve Kant: “o espaço 

abrange todas as coisas que nos possam aparecer exteriormente, mas não todas as coisas em si mesmas, 

sejam ou não intuídas e qualquer que seja o sujeito que as intua.” (KrV A 27-28 – B 43-44). E diz 

ainda: “A proporção seguinte: ‘todas as coisas estão justapostas no espaço’ é válida com esta restrição: 

se forem consideradas como objetos de nossa intuição sensível. Se acrescento esta condição ao 

conceito e digo que ‘todas as coisas, enquanto fenômenos externos, estão justapostas no espaço’, a 

regra assume validade universal e sem limitação.” (KrV A 27 – B 43-44). 
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tese, e, no caso da antítese, que nada no mundo é composto por partes 

simples. 

Frente a isso, poder-se-ia perguntar: mas qual é o problema nisso? Ora, este ocorre na 

medida em que o “infinitamente grande ou pequeno não podem ser objetos da 

experiência e são ilusões produzidas pelas inferências dialéticas da razão”.
202

 Dessa 

forma, Kant, na “Dialética Transcendental”, além de tratar da impossibilidade de 

conhecimento daqueles objetos suprassensíveis – de cuja metafísica especial almejava 

obter conhecimento –, mostra o erro que se comete ao tentar inferir, a partir de certas 

premissas condicionadas, consequências absolutas. Especificamente no caso 

mencionado por nós aqui: a de um todo infinito e da divisibilidade infinita. Em 

ambos, a razão efetua uma espécie de salto e, como dissemos no esquema acima, 

neste ultrapassa a série empírica, daí chegando inevitavelmente ao incondicionado.
203

 

Ademais, a totalidade absoluta da série empírica demanda toda vez que o 

condicionado seja um conceito da experiência.
204

 

                                                 
202

 CAYGILL, H. Dicionário Kant, 2000. Verbete: “infinitude” (Unendlichkeit). p. 197-98. 

203
 “Assim desaparece a antinomia da razão pura nas suas ideias cosmológicas, desde que mostrou que 

é apenas dialético e é o conflito de uma aparência proveniente de se ter aplicado a ideia da totalidade 

absoluta, válida unicamente como condição de coisa em si, a fenômenos, que só existem na 

representação, e quando constituem uma série, na regressão sucessiva, mas que não existem de 

qualquer modo. Porém, em contrapartida, pode-se extrair dessa antinomia verdadeiro proveito, é certo 

que não dogmático, mas crítico e doutrinal, a saber, a demonstração indireta da idealidade 

transcendental dos fenômenos, se alguém não se contentou com a demonstração direta apresentada na 

Estética Transcendental. A prova consistiria neste dilema: se o mundo é existente em si, ou é finito ou 

infinito. Tanto a primeira hipótese como a segunda são falsas (em virtude das demonstrações acima 

estabelecidas para a antítese, por um lado, e para a tese, por outro). Portanto também é falso que o 

mundo (o conjunto de todos os fenômenos) seja um todo existente em si. Donde se segue que os 

fenômenos em geral nada são fora das nossas representações e é isso precisamente o que queremos 

dizer ao falar na sua idealidade transcendental. 

Esta observação é importante. Daqui se depreende que as provas, dadas mais acima, das quatro 

antinomias não eram ilusões, mas sim rigorosas sob o pressuposto, é claro, de que os fenômenos, o 

mundo, sensível, que a todos inclui, seriam coisas em si. O conflito das proposições que daí resulta faz 

descobrir, porém, que no pressuposto há uma falsidade e assim nos leva à descoberta da verdadeira 

constituição das coisas, como objetos dos sentidos. A Dialética Transcendental não favorece, pois, de 

modo algum, o ceticismo, mas sim o método cético, que nela dá mostra da sua grande utilidade, quando 

se defrontam na máxima liberdade os argumentos da razão, que, embora nos não proporcionem por fim 

o que se procurava, oferecem todavia algo sempre útil e que poderá servir para retificar os nossos 

juízos.” (KrV  A 505-507 – B 534-535). 

204
 Kant, na “Dialética Transcendental” – na 5ª seção do capítulo “A antinomia da razão pura” –, faz 

uma relevante constatação ao tratar da 1ª antinomia (i.e., aquela acerca dos limites do mundo no espaço 

e no tempo). Sobre o espaço, ele diz: “O mesmo se passa com a dupla resposta à questão relativa à 

grandeza do mundo no que se refere ao espaço. Pois se este for infinito e ilimitado, é demasiado grande 

para qualquer conceito empírico possível. Se for finito e limitado, é legítimo perguntar ainda: o que 

determina esse limite? O espaço vazio não é um correlato das coisas, existente por si mesmo, nem uma 

intuição em que podereis deter-vos, e muito menos uma condição empírica que constitua uma parte de 

uma experiência possível (pois quem poderia ter a experiência do absolutamente vazio?). Porém a 
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Ora, tendo em vista o nosso caso específico, uma das pretensões de Kant na 

“Dialética Transcendental” da Crítica da Razão Pura seria a de que a razão teórica é 

incapaz de conhecer o infinito. Em suma, considerando o espaço e o tempo enquanto 

nossas intuições, então ambos, assim considerados, não ferem a cláusula que se feriria 

se os mesmos fossem entes absolutos, infinitos ou reais. Assim, espaço e tempo 

devem ser apenas meras formas subjetivas de nosso modo de intuição, externa e 

interna respectivamente. 

Kant resolve a problema no respeitante àquilo que somos capazes de conhecer 

(e conhecimento aqui tomado em sua acepção técnica, i.e., enquanto a síntese de 

intuições e conceitos) restringindo o âmbito do conhecimento aos objetos da 

experiência possível e afirmando que os seres de razão – as ideias
205

 – não são objetos 

dos quais somos capazes de conhecimento.
206

 

                                                                                                                                            
totalidade absoluta da síntese empírica exige sempre que o condicionado seja um conceito da 

experiência. Assim, pois, um mundo limitado é demasiado pequeno para o vosso conceito.” (KrV, A 

487 – B 515).   

205
 Lembremo-nos de que, em Kant, o termo “ideia” possui uma acepção técnica, a saber, ideia é um 

conceito puro de razão. Por outro lado, como vimos no segundo capítulo a ideia em sentido lockeano é 

entendido por Vorstellung em alemão. 

206
 Retenha-se a “Observação final a toda antinomia da razão pura” de Kant: “Enquanto com os nossos 

conceitos da razão só temos por objeto a totalidade das condições no mundo sensível e o que, no 

tocante a este mundo, pode favorecer a razão, as nossas ideias são transcendentais, é certo, mas 

cosmológicas. Todavia, logo que pomos o incondicionado (que é realmente o que está em causa) no 

que se encontra totalmente fora do mundo dos sentidos, fora, por conseguinte, de qualquer experiência 

possível, as ideias tornam-se transcendentes; não servem somente para o acabamento do uso empírico 

da razão (acabamento que é uma ideia nunca realizável, embora sempre a prosseguir) porquanto se 

separem deste por completo e se convertem elas próprias em objetos, cuja realidade objetiva não 

repousa no acabamento da série empírica, mas em conceitos puros a priori. Tais ideias transcendentes 

têm um objeto simplesmente inteligível, que é lícito admitir como objeto transcendental, de que aliás 

nada se sabe, sem que tenhamos da nossa parte, para o pensar como coisa determinável pelos seus 

predicados internos e disjuntivos, nem princípios de possibilidade (enquanto coisa independente de 

todos os conceitos de experiências), nem a menor justificação para admitir tal objeto que, por 

conseguinte, é um mero ser de razão. Porém, de entre todas as ideias cosmológicas, aquela que deu 

nascimento à quarta antinomia é a que nos leva a arriscar este passo. Com efeito, a existência dos 

fenômenos, que não é de forma alguma fundada em si mesma, mas sempre condicionada, exige que 

procuremos algo de distinto de todos os fenômenos, por conseguinte um objeto inteligível, em que se 

não verifique essa contingência. Porém, uma vez que tomamos a liberdade de admitir uma realidade 

subsistente por si, fora do campo de toda a sensibilidade, teremos de considerar os fenômenos apenas 

como modos contingentes da representação de objetos inteligíveis por seres que são eles próprios 

inteligências; e então resta-nos apenas a analogia, pela qual utilizamos os conceitos da experiência, 

para formar qualquer conceito das coisas inteligíveis, das quais em si não temos o menor 

conhecimento. Como só pela experiência conhecemos o contingente, tratando-se aqui de coisas que não 

devem ser objetos de experiência, teremos de derivar o seu conhecimento a partir daquilo que é 

necessário em si, de conceitos puros em geral. Eis por que o primeiro passo que damos fora do mundo 

sensível nos obriga a iniciar os novos conhecimentos pela investigação do ser absolutamente necessário 

e derivar dos conceitos deste ser os conceitos de todas as coisas, na medida em que são simplesmente 

inteligíveis; a esta tentativa nos dedicaremos no próximo capítulo.” (KrV A 565-568 – B 593-596). 
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3.3.3.2. Kant descobre as antinomias em 1769? 

 Daquilo que poderia ser mencionado acerca do intrincado problema em torno 

à gênese das antinomias, poderíamos apontar inicialmente para o fato de que ele 

obtivera uma enorme repercussão, gerando inclusive uma olímpica tensão 

interpretativa com respeito ao mesmo. Frente a isso, poderíamos dizer que: 

(i) por um lado, houve alguns defensores da opinião de que essa gênese 

ocorreu em 1769 (como, por exemplo, B. Erdmann
207

); 

(ii) em contrapartida, houve outros defensores que basicamente comungam 

da opinião contrária: de que a gênese do problema não ocorreu tão só 

neste ano, senão que, mais especificamente, de modo gradual, durante 

o desenvolvimento da década de 1770. 

Sem grandes exageros, se pensarmos particularmente no problema acima, ele já daria 

ensejo a um trabalho à parte. Muitos desses já foram feitos e, como já dissemos 

noutro momento, a nossa intenção aqui não é essa, pois não pretendemos oferecer 

uma resposta definitiva a um problema tão insolúvel quanto esse. Apesar disso, nos 

mostramos mais inclinados a seguir certa opinião interpretativa acerca desse tema. 

Tendo em vista a divergência interpretativa em torno à gênese do problema 

antinômico, encontramo-nos de acordo com a leitura do grupo que mais satisfaz os 

nossos objetivos aqui, a saber, com aquela que estabelece algum vínculo entre a 

descoberta de Kant das antinomias com a sua doutrina da idealidade subjetiva do 

espaço de 1769. Em outras palavras, que a elaboração dessa revolucionária teoria teve 

como um dos fatores determinantes, justamente, a descoberta do problema 

antinômico. 

Por uma parte, do lado daqueles que acreditaram que Kant havia tomado 

conhecimento do problema antinômico no ano de 1769 (o grupo i), teríamos 

basicamente que tais interpretes defendem sua tese à luz da descoberta da doutrina da 

idealidade subjetiva do espaço e do tempo; ou seja, enquanto esta livra Kant de cair 

                                                 
207

 Veja, por exemplo, o que escreve Kemp Smith sobre a hipótese de Erdmann: “Benno Erdmann has 

very conclusively shown preoccupation with the problem of antinomy was the chief cause of the 

revolution which took place in Kant's views in 1769, and which found expression in his Dissertation of 

1770.” (KEMP SMITH, N. A Commentary to Kant's Critique..., 2008, p. 431-32). 
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nas antinomias. Dito em termos mais precisos, essa doutrina ajuda a dissolver as 

antinomias. Portanto, Kant ao recém descobrir o problema antinômico teria proposto 

sua revolucionária doutrina de espaço e tempo enquanto intuições puras para não 

incorrer nesse mesmo problema. Além disso, essa mesma doutrina proporcionaria ao 

filósofo toda a sua empresa futura, tendo ela cumprido a primeira parte da “inversão 

copernicana”, i.e., a parte que diz respeito ao papel da sensibilidade. Como vimos 

anteriormente, espaço e tempo operam uma função de destaque nessa operação.
208

 

Em contrapartida, o segundo grupo não acredita que Kant toma conhecimento 

do problema em 1769, senão que o mesmo foi conhecido pelo filósofo de Königsberg, 

de maneira gradual, no desenrolar da “década de silêncio”. Alguns desses últimos 

ainda defendem a tese de que, na passagem da segunda metade da década de 1770, 

Kant terá como fundamentar a sua teoria crítica das antinomias, enquanto encontram 

nas Reflexões dessa mesma década respaldos para sustentarem essa tese. Ademais, 

eles também defendem que a descoberta das antinomias por parte de nosso filósofo se 

daria quando ele já teria bem melhor esclarecido seu “fio condutor” (Leitfaden), ao ter 

descoberto, senão todos, ao menos uma boa parte dos conceitos puros do 

entendimento – i.e., suas categorias –, e também quando, no Duisburg Nachlass,
209

 

Kant já teria distinguido entendimento e razão, e suas respectivas funções, e separado 

razão teórica e razão prática (em fins da década de 1770). Grosso modo, tendo 

cumprido tais exigências, os intérpretes desse grupo acreditam que Kant seria capaz 

finalmente de distinguir sua “Lógica transcendental” em “Analítica” e “Dialética”, 

isto é, de um lado uma lógica da verdade e de outro uma lógica da ilusão. 

Com efeito, a hipótese defendida pelo primeiro grupo – apesar de menos 

restritiva do que a do segundo – nos parece bastante forte. Isso porque frente à nova 

doutrina de espaço e tempo (que ocorre em 1769, e isso é ponto pacífico entre todos) 

e o caráter puramente fenomênico dos objetos cognoscíveis, tais exigências aparentam 

ser condições suficientes para não se tolerarem os raciocínios das proposições 

contraditórias nas antinomias que dizem respeito a espaço e tempo (i.e., as antinomias 

matemáticas). 

                                                 
208

 Cf. a nota 111 acima. 

209
 O Duisburg Nachlass é um combinado de Reflexões de Kant, que datam dos anos de 1774-75. 
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Seguindo esse panorama, vejamos, nos dois grupos ora apresentados, alguns 

nomes de maior representatividade que se propuseram a trabalhar esse assunto.
210

 No 

primeiro grupo teríamos: Benno Erdmann,
211

 Hans Vaihinger,
212

 Ernst Cassirer,
213

 H. 

J. de Vleeschauwer
214

 e R. Torretti.
215

 Enquanto que na contracorrente, teríamos: 

Klaus Reich,
216

 J. Fang
217

 e Joseph Schmucker.
218

 

Todavia, é claro que, apesar de termos estabelecido essa distinção categórica 

entre os dois grupos, é preciso não passar por alto o fato de que, dentro de cada um 

dos deles, seus integrantes possuem suas interpretações particulares, sendo que, cada 

uma delas tem as suas próprias nuanças e, portanto, se diferem em alguma ou em boa 

medida umas das outras.
219

 A fim de ilustrarmos essa temática, vejamos um exemplo. 

                                                 
210

 Basicamente seguimos aqui a divisão dos intérpretes de Kant proposta por Orlando B. Linhares em 

seu artigo: “O despertar do sonho dogmático”. In: Trans/Form/Ação, São Paulo, 28 (2), p. 53-81, 2005. 

Cf. especialmente p. 53-54. 

211
 ERDMANN, B. Einleitung zu Immanuel Kant's Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik, die als 

Wissenschaft wird auftreten können. Hg. und historisch erklärt von B. E. Leizpig, I-CXIV, 1878. 

212
 VAIHINGER, H. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, II. Studgard/Berlim/Leipzig 

Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1921.  
213

 CASSIRER, E. El problema del conocimiento, II. Traducción de Wenceslao Roces. México: Fondo 

de Cultura Económica, 1956. 

214
 DE VLESSCHAUWER, H. J. La déduction transcendentale dans l'oeuvre de Kant, I: La déduction 

transcendentale avant de la ‘Critique de la raison pure’. New York-London: Garland Publishing, 

1934. 

215
 TORRETTI, R. Manuel Kant – Estudio sobre los fundamentos de la filosofia crítica. Ediciones de la 

Universidad Chile, 1967. 
216

 REICH, K. „ Über das Verhältnis der Dissertation und der Kritik der reinen Vernunft und die 

Entstehung der kantischen Raumlehre.” In: Kant (1958). De mundi sensibilis atque intelligibilis forma 

et principiis. Introdução à tradução alemã de Hamburg, Felix Meiner. 1958, p. VII-XVI. 

217
 FANG, J. „Das Antinomienproblem im Entstehungsgang der Transzendentalphilosophie”. In: Kant-

Interpretationen. Münster, 1967. 

218
 SCHMUCKER, J. „Zur entwicklungsgeschichtlichen Bedentung der Inauguraldissertation von 

1770”. In: Kant-Studien, v. 65, 1974, p. 263-282. 

219
 Apesar disso, não podemos ser ingênuos e devemos ter bem claro que toda interpretação possui um 

tipo específico de viés para além de entender o sentido literal do texto, a saber: aquele pretendido por 

cada intérprete dentro de suas determinadas pretensões. Dessa maneira, entendemos que: “interpretar é 

completar tal sentido em alguma direção” (PORTA, M. A. G.: A filosofia..., 2004, p. 73). Além dos 

vários intérpretes aqui mencionados, um bom exemplo que poderíamos oferecer a respeito das 

interpretações sobre Kant, as quais seguem determinados caminhos, seria talvez o das interpretações de 

Cassirer (que temos tratado aqui com certa frequência) e de Heidegger (que não havíamos mencionado 

e tampouco pretendemos fazê-lo aqui). Ambas as interpretações seguem um itinerário bastante peculiar 

com respeito a Kant. Desse modo, há, por um lado, “o Kant de Cassirer” e, por outro, “o Kant de 

Heidegger”. Pretendeu-se com isso chamar atenção a um fato por vezes negligenciado, mas que, sem 

dúvida, deve ser levado em consideração, isto é: de que em alguns casos as interpretações podem 

extrapolar os limites impostos pelo texto interpretado. Igualmente aos casos de Cassirer e de 

Heidegger, outros tantos existem, com os mais variados fins. 
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3.3.3.3. Um exemplo da divergência interpretativa em torno à gênese do 

problema antinômico: o caso de H. J. De Vlesschauwer 

Dentre os estudiosos que acreditaram que o problema antinômico assume um 

papel preponderante com respeito à gênese do criticismo, um dado importante foi bem 

notado e explorado por Herman Jean De Vlesschauwer. Este seria o de que, já em 

outros dois textos de juventude de Kant (a Nova dilucidatio, de 1755, e a 

Monadalogia física, de 1756), o filósofo havia se deparado com dois problemas que, 

posteriormente em sua doutrina, estariam presentes sob a roupagem de duas das 

quatro antinomias expostas e tratadas por ele na “Dialética Transcendental” da Crítica 

da Razão Pura. 

Teríamos, por um lado, no texto de 1755, quando Kant se depara com o 

problema da liberdade e da causalidade, a famosa terceira antinomia da razão pura.
220

 

Nesse contexto, se tratava, particularmente, daquela discussão em torno aos 

princípios, principalmente ao: 

(i) princípio de razão suficiente e; 

(ii) princípio de não contradição.
221

 

Nesse mesmo entorno, temos pela primeira vez o importante contato de Kant com 

empirismo de Crussius, quem, por aqueles tempos, havia efetuado uma severa crítica 

contra os defensores que pretendiam, grosso modo, uma derivação do primeiro 

princípio (razão suficiente) a partir do segundo (não contradição). Ademais, esta 

crítica que Crussius apontou foi basicamente contra a escola Leibniz-wolffiana.
222

 Em 

                                                 
220

 Cf. KrV A 444-451 – B 472-479. Sobre este conflito da razão consigo mesma, digamos aqui, tão só, 

que esta, quiçá, seja a mais célebre das quatro antinomias. Isso acontece, pois, como se sabe, ela 

relaciona os dois dos principais problemas de Kant, i.e., tanto o campo prático quanto o campo teórico. 

Todavia, apesar da ética e da epistemologia serem de inestimável valor para Kant, se se pensar em 

termos de hierarquia a respeito dessas duas facetas da filosofia kantiana, o principal tema de Kant tenha 

sido, de fato, a ética. Embora, apesar dessas duas vertentes, numa primeira vista, serem aparentemente 

distintas, na verdade, ambas fazem parte de um núcleo decisivo e, mais do que isso, do diferencial da 

filosofia kantiana de toda aquela de seu tempo, qual seja: a unidade da razão. 

221
 Para sermos mais precisos aqui, deveríamos dizer que na Nova Dilucidatio Kant trata do princípio 

de (i) razão suficiente em razão determinante (como queria Crussius) e (ii) do princípio de não 

contradição em identidade. 

222
 Outra das lições aprendidas por Kant oriundas das críticas de Crussius à escola Leibniz-wolffiana 

foi aquela feita à ontologia. 
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1755, Kant se mostrou claramente inclinado a favor da visão do empirista alemão.
223

 

Tenha-se presente também que o mesmo Crussius foi um daqueles que dirigiram a 

atenção do autor da Crítica ao problema ético.
224

 Não obstante, apesar de termos 

enfatizado aqui o problema moral, também é digno de se notar que Crussius 

provavelmente foi um dos primeiros a chamar a atenção de Kant para o problema da 

causalidade. Ou seja, aquela tese extensamente propagada – oriunda, sobretudo, da 

tradição dos comentadores de língua inglesa – de que Hume foi o primeiro a colocar 

em jogo o problema causal e a necessidade de princípios sintéticos no conhecimento 

perde um pouco de força, ainda que o empirista escocês incontestavelmente tenha 

desempenhado algum papel na filosofia kantiana.
225

 No caso da influência de Hume 

em Kant, o que ocorre de fato é que, com Hume, culmina um movimento, iniciado há 

algum tempo, na filosofia alemã daquela época, por Crussius e seus predecessores 

(Rüdiger e Hoffmann). Todos esses três foram os autores que Kant, ao que tudo 

indica, realmente leu, e neles tais problemas, de certa forma, já se faziam presentes 

em seus escritos. 

Por outro lado, no caso da Monadalogia Física, de 1756, a antinomia tratada 

por Kant é a segunda, isto é, aquela correspondente à divisibilidade do espaço.
226

 

Nesse ensaio, como vimos em algumas considerações expostas no início do presente 

trabalho, Kant acreditou ter resolvido esta pendência ao conciliar geometria e 

metafísica, acordando duas teses – uma de origem newtoniana e outra de origem 

leibniziana –, a saber: 

(i) a divisibilidade infinita do espaço com; 

(ii) a substancialidade da matéria. 

                                                 
223

 Cf. na Nova Dilucidatio, especialmente a seção II, “Acerca do princípio de razão determinante 

vulgarmente chamada suficiente” (Ak I, 391-416). Grosso modo, para o racionalista, razão suficiente e 

causa – ainda que termos distintos – eram identificáveis entre si. A novidade de Crussius neste debate 

foi a de ter distinguido dois tipos de causa: a causa lógica e a causa real. 

224
 O outro foi Rousseau. Cf. a nota 53 acima. 

225
 Tanto é assim que Kant, por várias vezes, menciona Hume e sua influência, outrossim, também é 

extremamente conhecida aquela emblemática frase de Kant quando diz que Hume foi quem o tirou do 

sono dogmático. Cf., por exemplo, nos Prolegômenos, Ak IV, 260. 

226
 Compare, por exemplo, na Monadalogia Física, a proposição II, tanto o teorema quanto o escólio 

(Ak I, 477), com a antítese da segunda antinomia na Crítica da Razão Pura (KrV A 435-443 – B 463-

471). 
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Ademais, Vlesschauwer nota que esse mesmo problema voltou a aparecer a Kant de 

modo similar no opúsculo de 1768. 

Tendo presente o exemplo do caso de H. J. De Vleeschauwer, ainda que visto 

muito rapidamente, pudemos notar ao menos uma dos vários matizes que existem 

entre os comentaristas de Kant. Dessa maneira, segundo a interpretação do estudioso 

belga, não se aceita tão só que o problema antinômico seja considerado uma 

particularidade do ano de 1769, mas que o mesmo já figurava anteriormente noutros 

textos juvenis de Kant.
227

 

Por fim, acreditamos que a lição a ser levada em conta nesse momento seria a 

do possível fato de que Kant tenha descoberto as antinomias em 1769, pois, se a 

“grande luz” significou mesmo a idealidade subjetiva do espaço e do tempo, então um 

tal dado parece ser um bom indício para conjecturar que o mote, ou pelo menos um 

dos motes, foi o problema antinômico, conforme havia proposto Benno Erdmann. Isso 

porque se, por um lado, as antinomias matemáticas surgem se se conceber espaço e 

tempo ou como atributos absolutos ou como relações de substâncias e, por outro, a 

doutrina da idealidade subjetiva de espaço e tempo resolveria essa grande pendência. 

A nosso ver, a tese levantada por B. Erdmann é bastante plausível nesse preciso 

ponto. Portanto, pela suposta necessidade de resolver o conflito antinômico, Kant teria 

elaborado sua revolucionária doutrina do espaço e do tempo. Desse modo, estamos de 

acordo com Erdmann, bem como em favor daqueles que acreditaram que o problema 

antinômico desempenha uma função determinante na gênese do criticismo, em se 

tratando, sobretudo, do ano de 1769. 
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 A propósito disso, veja o que escreve De Vlesschauwer: « Des quatre antinomie exposées dans la 

Critique, nous en avons déjà rencontré deux: celle de l’espace dans la Monadologia, et celle de la 

causalité en conflit avec la liberté dans la Dilucidatio. L’idée en est donc très ancienne. Il nous paraît 

impossible de ne pas ajouter foi à la Reflex. Nº 5037, de sorte que nous possedons une clef pour rentrer 

dans cette année obscure mais riche. Le problème des antinomies a joué un rôle considérable dans la 

genèse de la Dissertation. Nous n’hésitons cependant pas à trouver étrange et déroutant que la 

Dissertation ne fasse pas un usage plus grand et surtout plus clair de ce « Lehrbegriff ». Ne voyons-

nous pas Erdmann, à que revient l’honneur d’avoir découvert cette origine de la Dissertation, obligé de 

faire appel à un ouvrage de M. Hertz, afin de montrer comment celui de Kant n’est pas étranger au 

problème des antinomies?  

La collaboration de ce probleme n’est pas douteuse. Il est en autre étroitement lié aux meditations sur 

l’espace. En effet, l’antinomie existant entre l’espace absolu et son caractère réel et intuitif, de même 

que les conséquences qui en découlent etaient sous-jacentes au petit écrit de 1768: ce n’etait qu’un 

autre aspect de l’antinomie entre l’espace philosophique leibnizean et l’espace géométrique de la 

Monadalogia. » (DE VLESSCHAUWER, H. J. La déduction..., tomo I, 1934, p. 148-149). 
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3.3.4. Sintetizando dois dos motes trabalhados: da relação do problema 

antinômico em 1769 com as Correspondências com Clarke 

 Levando em conta àqueles intérpretes que partilham da opinião de que a 

descoberta de Kant do problema antinômico teria ocorrido em 1769, retenha-se 

também que alguns deles acreditaram que a nova leitura de Leibniz, e especialmente a 

leitura das Correspondências com Clarke, teria influenciado diretamente o 

pensamento de Kant com respeito ao problema antinômico e, por conseguinte, esse 

mesmo texto assumiria um importante papel nessa temática. Os nomes de maior 

representatividade nesse ponto são os dos já mencionados clássicos B. Erdmann, H. 

Vaihinger e Ernst Cassirer, bem como um outro nome mais recente do que esses seria 

o de Sadik J. Al-Azm.
228

 Além de interpretarem que as antinomias foram descobertas 

por Kant no ano de 1769, para eles, a disputa entre Leibniz e Clarke, nas 

Correspondências com Clarke, foi decisiva aí. Assim, alguns dos insights que Kant 

obteve com respeito a essa problemática seriam oriundos de sua leitura de Leibniz.
229

 

Ernst Cassirer, seguindo a edição organizada por B. Erdmann das Reflexões
230

 

– a edição que lhe era disponível – de Kant, no período entre os anos 1768 e 1770, nos 

afirma expressamente que é possível verificar, na própria letra do filósofo, uma 

semelhança dessas Reflexões com algumas passagens da disputa travada entre Leibniz 

e Clarke. Segundo o neokantiano de Marburgo, obteríamos as seguintes relações: 
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 AL-AZM, S. J. The origins of Kant’s arguments in the antinomies. Oxford University Press, 1972. 

229
 Cf., por exemplo, o que escreve Vaihinger: „In dem Streit zwischen Leibniz und Clarke aber spilen 

gerade diejenigen Probleme eine Haupthole, welche Kant dem Namem der Antinomie abgehandelt 

hat.“ (VAIHINGER, H. Commentar..., v. II, 1921, p. 436). 

230
 As edições de Erdmann e Adickes das Reflexões diferem em alguns aspectos importantes, por 

exemplo, com respeito à numeração e à datação das mesmas. Ainda sobre isso, reconheçamos o 

seguinte: de fato, o trabalho de ser o primeiro a organizar uma edição composta por breves reflexões de 

alguém cuja preocupação não é para com seus leitores, mas para consigo mesmo – pois as Reflexões de 

Kant não são outra coisa senão notas pessoais do próprio filósofo (não obstante, apesar de serem meras 

notas, elas compõem um material de caríssimo apreço aos estudiosos do filósofo) – é um trabalho 

hercúleo, e isso é um mérito de Erdmann. Em contrapartida, o aspecto negativo de sua edição é o de 

que a mesma peca com respeito à datação dessas notas. Na edição de Adickes, isso foi algo feito de 

modo mais adequado se comparamos com o primeiro, portanto sua edição é melhor do que a de 

Erdmann. Adickes, além de fornecer uma nova numeração e uma outra datação, em sua edição também 

faz alusão à numeração proposta por Erdmann. Diante disso, faremos o seguinte: usaremos a 

numeração proposta por Cassirer, isto é: a de B. Erdmann, citando diretamente do texto original em 

alemão e daí indicaremos a numeração, sugerida por Adickes, das Reflexões que se encontram no 

Volume XVII da edição da academia de ciências de Berlim. Veremos que algumas das datas das 

Reflexões de ambas as edições são compatíveis e outras não. Faremos notar isso em seguida. 
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1. As Reflexões 1416,
231

 1417
232

 e 1426
233

 – que tratam acerca do começo do 

mundo no tempo – se relacionariam com a quinta carta de Leibniz, no § 

55;
234

 

2. a Reflexão 1557
235

 – que trata do movimento do cosmos – também se 

relacionaria com a quinta carta de Leibniz, só que agora no § 52;
236

 

                                                 
231

 „Die Welt lässt sich der Zeit nach mit keinem Wessen ausser der Welt vergleichen. Sie hat einen 

Anfang; aber nicht in Ansehung Gottes einen Ursprung, sondern eine Abhängigkeit. Ich kann die 

Dauer der Welt mit ihren Teilen wie eine Stunde mit Minuten vergleichen, aber nicht mit irgend einem 

Dinge, was von der Welt unterschieden ist. Eher konnte wol ein jedes Ding in der Welt gewesen sein, 

aber nicht die Welt selbst.“ (R 3879 – Ak VXII, 323). Para Adickes, esta Reflexão data de fins da 

década de 1760, ou seja, coincidiria com Erdmann. 

232 „Die Welt hat einen Anfang, d. i. einen Zustand, der keine Folge von einem andern Zustande ist: 

terminus a priori non est acternus a parte ante. Denn wenn ein jeder Zustand der Welt eine Folge aus 

einem andern Zustand der Welt wäre, so würden alle Zustände der Welt einen andern Zustand der Welt 

vor sich haben; also würde ein Zustand der Welt von allen Zuständen unterschieden sein, welches 

contradictio est. Von der Welt Airfang ist bis auf die gegenwärtige Zeit keine Ewigkeit veirtlossen: 

mundus non creatus est ab eterno. 

Die Welt hat nicht eher erschaffen werden können; aber wir haben wol später existieren können. Wir 

können uns nicht deutlich vorstellen, wie die Causalität einer notwendigen Ursache anfange; denn wir 

denken uns immer, dass es vorher nicht gewesen sei. Wir müssen uns aber beim Anfange aller Dinge 

wol eine Relation derselben a parte post gedenken, aber keine a parte ante, also kein Verhältnis der 

Welt zu einer vorher vertlossenen Zeit.“ (R 3912 – Ak XVII, 340). Para Adickes, esta Reflexão também 

data do ano de 1769. 
233

 „Ursache und Anfang sind, jenes intellectuell, dieses sensitiv. Der Anfang ist nur in der Welt, aber 

nicht vor der Welt. Warun Gott die Welt nicht eher erschaffen? Gott ist in keinem Verhältnis gegen die 

absolute leere Zeit.“ (R 4743 – Ak XVII, 694). Para Adickes, esta Reflexão data de entre 1773 e 1775 

e, portanto, não coincide com Erdmann. 

234
 “Assim, como já deixei dito, supor que Deus tenha criado o mesmo mundo mais cedo é algo 

quimérico. É fazer do tempo uma coisa absoluta, independente de Deus, ao passo que o tempo deve 

coexistir com as criaturas, e não se concebe senão pela ordem e quantidade de suas mudanças.” 

(LEIBNIZ G. W. Correspondência com Clarke, 1974, p. 441. Col. “Os Pensadores”). 

235
 „Lex isonomiae: Ein erster Anfang ist unmöglich; denn Anfang kann nur nach Gesetzen der 

Sinnlichkeit gedacht werden, folglich nur in einer durch Gregenstände der Sinnlichkeit besetzten Zeit. 

Folglich kann ein erster Anfang, vor dem kein Phänomenon vorherginge, nicht gedacht werden. Also 

sind alle Erzeugungen nur Veränderungen. Aber eine erste Ursache kann wol gedacht werden, weil 

diese bloss etwas Intellectuelles ist. Jener kann also nicht zur Explication der Erscheinungen dienen: 

die Ursache der Erscheinungen muss mit der Welt in commercio sein, woraus folgt, dass nichts 

entstehen kann, ohne dass dagegen etwas aufgehoben wird, so dass die Summe der Realität bleibt. 

Denn sonst würde die Zeit selbst (die absolute) zu den Veränderungen in Verhältnis stehen und die 

Ursache der Veränderung ausser der Zeit sein. Das Universum selbst kann sich nicht bewegen, weder 

im leeren Raum, noch viel weniger in einem ganz vollen Raum. Denn sonst würde im ersten Fall eine 

Erscheinung sein, wozu das Correlatum keine Erscheinung ist, im zweiten eine Bewegung in gar 

keinem Raum sein. Daher ist alle Ursache der Bewegung mit der Welt in Gemeinschaft, und es ist 

keine möglich, als dass ebenso viel auf der Gegenseite erzeugt wird. Ein Geist, der eine Materie 

schlechthin bewegte, würde diese Bewegung des Universi bewirken. Derjenige, der nur sofern 

bewegen kann, als er in der Summe in Ruhe bleibt, ist mit der Materie in Vereinigung.“ (R 4708 – Ak 

XVII, 682-83). Para Adickes esta Reflexão data de entre 1773 e 1779 e, portanto, também não coincide 

com Erdmann. 
236

 “Para provar que o espaço, sem os corpos, é uma realidade absoluta, tinham-me objetado que o 

universo material finito poderia andar no espaço. Respondi que não parece razoável que o universo 
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3. a Reflexão 1423
237

 – que trata das dificuldades relacionadas com o lugar do 

mundo e do tempo antes do mundo –, com a terceira carta de Leibniz, § 

5,
238

 e com a quarta carta de Leibniz, §§ 13
239

 ss.; e finalmente 

4. a Reflexão 1458
240

 – que trata da divisibilidade “lógica” e não “real” do 

espaço absoluto –, com a quarta réplica de Clarke, §§ 11, 12.
241

 

Conforme interpreta Cassirer, conjecturando a partir das teses iniciadas por B. 

Erdmann e H. Vaihinger, claramente todas essas referidas Reflexões de Kant giram 

                                                                                                                                            
material seja finito, e, ainda que se supuséssemos, seria irracional que fosse dotado de movimento, o 

que não se dá na hipótese de mudarem suas partes de situação entre si, porque o primeiro, o 

movimento, não produziria nenhuma mudança observável, e seria sem finalidade. Outra coisa é quando 

as suas partes mudam de situação entre si, porque então se reconhece um movimento no espaço, mas 

consistindo na ordem das relações, que mudaram. Replica-se, agora, que a verdade do movimento é 

independente da observação, e que um navio pode andar sem que aquele que está dentro perceba. 

Respondo que o movimento é independente da observação, mas não da observabilidade. Não há 

movimento, quando não existe mudança observável. E mesmo quando não há mudança observável, não 

há mudança de modo algum. O contrário funda-se na suposição de um espaço real absoluto, que refutei 

demonstrativamente pelo princípio da necessidade de uma razão suficiente das coisas.” (LEIBNIZ G. 

W. Correspondência com Clarke, 1974, p. 440. Col. “Os Pensadores”). 

237
 „Die Zeit und der Raum gehen vor den Dingen vorher. Das ist ganz natürlich; beide nämlich sind 

subjective Bedingungen, unter welchen nur den Sinnen Gegenstände können gegeben werden. Objectiv 

genommen würde dieses ungereimt sein. Daher die Schwierigkeit von dem Orte der Welt und der Zeit 

vor der Welt. Doch ist in der absoluten Zeit kein Ort bestimmt ohne wirkliche Dinge; also kann die 

absolute Zeit keinen Grund der Erklärung der phaenomenorum abgeben.“ (R 4077 – Ak XVII, 405-06). 

Para Adickes esta Reflexão também data do ano de 1769. 
238

 Cf. a nota 40 acima. 

239
 “Dizer que Deus faz adiantar-se o universo em linha reta ou outra qualquer sem nada mudar nele é 

ainda uma suposição quimérica. De fato, dois estados indiscerníveis são o mesmo estado, e por 

conseguinte é uma mudança que não muda nada. Além disso, é uma coisa sem pé nem cabeça (sem 

nenhuma razão). Ora, Deus não faz nada sem razão, e é impossível que aqui haja alguma. De resto, 

seria agendo nihil agere (agindo, não fazer nada), como acabo de dizer, por causa da 

indiscernibilidade.” (LEIBNIZ G. W. Correspondência com Clarke, 1974, p. 419. Col. “Os 

Pensadores”). 

240
 „Spatium est quantum. sed non compositum, weil der Raum nicht entspringt, indem die Teile gesetzt 

werden, sondern die Teile nur möglich siiul durch den Raum; ebenso die Zeit. Die Teile lassen sich wol 

besonders abstrahendo a ceteris, aber nicht removendo cetera gedenken; und sie lassen sich also wol 

discernieren, aber nicht separieren, und die divisio non est realis, sed logica. Weil alle Materie der 

Teilbarkeit nach scheint auf den Raum anzukommen, den sie erfüllt, und sie so teilbar ist wie dieser 

Raum, so fragt sich, ob die Teilbarkeit der Materie nicht ebenso wie des Raumes bloss logisch sei.“ (R 

4425 – Ak XVII, 541). Para Adickes, esta Reflexão data do ano de 1771 e, portanto, não coincide com 

Erdmann. 

241
 “11 e 12. Os infinitos se compõem de finitos senão como os finitos são compostos de infinitésimos. 

Acima fiz ver em que sentido se pode dizer que o espaço tem partes ou não as tem. As partes, no 

sentido que se dá a esse termo quando aplicado aos corpos, são separáveis, compostas, desunidas, 

independentes umas das outras e capazes de movimento. Mas, ainda que a imaginação possa de algum 

modo conceber partes no espaço infinito, conclui-se, como essas partes (impropriamente assim 

chamadas) são essencialmente imóveis e inseparáveis umas das outras, que esse espaço é 

essencialmente simples e absolutamente indivisível.” (LEIBNIZ G. W. Correspondência com Clarke, 

1974, p. 425. Col. “Os Pensadores”). 
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em torno ao problema antinômico. Desse modo, para ele é quase certo que, durante 

este período de 1768-1770, o filósofo deve ter estudado a célebre disputa entre 

Leibniz e Clarke.
242

 Ademais, Al-Azm também interpreta que o debate Leibniz e 

Newton teve forte influência no problema antinômico, sendo que, para ele, as teses 

encontradas nas antinomias representam as posições dos newtonianos e as antíteses 

representam as posições dos leibnizianos.
243

 

Por fim, se retomarmos a hipótese de Erdmann, seguida de perto por Hans 

Vaihinger, Ernst Cassirer, S. J. Al-Azm e, ainda, cum grano salis, por H. J. De 

Vlesschauwer, se obtém então que a descoberta das antinomias por parte de Kant teria 

sido fomentada, em alguma medida, pelo intermédio de sua leitura do debate das 

Correspondências com Clarke. 

3.4. A gênese do criticismo kantiano a partir da nova concepção de espaço 

 Vimos no presente capítulo que o ano de 1769 foi muito importante no marco 

da filosofia kantiana, tendo esse mesmo ano apresentado um novo e decisivo corte na 

doutrina do pensador, uma vez que Kant não aceita mais o espaço como algo absoluto 

e real, como queria anteriormente o filósofo no opúsculo de 1768, mas sim – 

conforme seria encontrado com todas as letras na Dissertação de 1770 – enquanto 

algo ideal e subjetivo. Dessa maneira, a “luz de 1769” consistiu em que espaço e 

tempo passam a ser considerados intuições puras; algo que certamente não foi pouca 

                                                 
242

 Veja o que escreve Cassirer em sua nota 24: “Las Reflexiones contienen referencias profundas e 

inequívocas que demuestram cuán detenidamente se ocupó Kant de los problemas planteados en la 

correpondencia entre Leibniz e Clarke. Cf. por exemplo refl. 1416, 1417 y 1426 (problema del 

comienzo del mundo em el tiempo) con la quinta carta de Leibniz, § 55; refl. 1557 (sobre el 

movimiento del cosmos) con Leibniz, V, 52; refl. 1423 (las dificuldades relacionadas com el lugar del 

mundo y del tiempo antes del mundo) con la tercera carta de Leibniz, § 5 y con la carta cuarta, §§ 13 

ss.; refl. 1458 (sobre la divisibilidad ‘lógica’ e no ‘real’ del espacio absoluto) con la cuarta réplica de 

Clarke, §§ 11 y 12. Todas estas reflexiones giran claramente dentro da la órbita general de 

pensamientos del problema de las antinomias;” (CASSIRER, E. El problema del conocimiento..., tomo 

II, 1956, p. 577). O grifo é nosso. 

243
 “I shall try to point out that the thesis really expresses the position of the Newtonians in the form in 

which it was defended by Clarke in his famous controversy with Leibniz. And the Newtonians were 

certainly closer to the experimentalist spirit long dominant in English science and philosophy than the 

rationalist cosmologists of the Continent. For example, Clarke often used to appeal, in his dispute with 

Leibniz about the reality of vacua in nature, to conclusive empirical evidence in favour of his position 

on this question to which Leibniz usually retorted by means of arguments based on purely speculative 

and a priori considerations.  

The argument for the antithesis is ultimately based on the grounds utilized by Leibniz and his followers 

to reject the Newtonian conception of space and time with its cosmological, philosophical, and 

theological implications.” (AL-AZM, S. J. The origins of Kant’s arguments in the antinomies, 1972, p. 

3). 
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coisa na carreira de Kant, senão que, pelo contrario, foi um fato extremamente 

importante e decisivo para a epistemologia do filósofo. Essa nova concepção de Kant 

com respeito ao espaço teve como influência os três tópicos aqui assinalados: 

1. A negação de Spinoza: Kant, em diferentes momentos, diz que sua teoria da 

idealidade subjetiva é a única alternativa para não se incorrer no espectro do 

spinozismo. 

2. A nova leitura de Kant de textos inéditos de Leibniz: essa nova leitura, num 

momento-chave de sua carreira intelectual, foi também muito importante, 

pelo fato de que, a partir dela, Kant toma conhecimento de algumas 

importantes e inéditas considerações feitas pelo filósofo de Leipzig, e isso 

correspondeu a uma nova onda de impacto de Leibniz na doutrina kantiana. 

3. A suposta descoberta das antinomias nesse ano: tese esta levantada há 

tempos e defendida por autores de renome entre os estudiosos de Kant, da 

estirpe, por exemplo, de B. Erdmann, H. Vaihinger, E. Cassirer, entre outros, 

que fizeram uso de inúmeras fontes para dar respaldo aos seus interesses, 

desde testemunhos de Kant – por exemplo: as Cartas e as Reflexões – até 

mesmo a comparação de certas teses encontradas na disputa entre Leibniz e 

Clarke com algumas Reflexões de Kant que datam do ano de 1769. Ainda 

sobre esse terceiro ponto, vimos também a posição de um outro grupo que 

vai contra alguns pontos da tese levantada primeiramente por Erdmann com 

respeito ao problema antinômico. Ficou evidente, com respeito a isso, que 

atualmente encontramo-nos mais inclinados a concordar com a leitura dos 

primeiros – principalmente pelo fato do papel que desempenha o tema do 

espaço no desenvolvimento dessa temática – do que com a dos segundos, 

que viam no desenrolar da década de 1770 uma evolução mais vagarosa e 

consequente acerca da gênese do problema antinômico. 

Finalmente, a partir da idealidade subjetiva do espaço e do tempo (a “luz de 1769”), 

nem Newton, de quem Kant havia se mostrado partidário no opúsculo de 1768, nem 

muito menos Leibniz estariam corretos, ao ver do autor da Crítica, em suas 

respectivas concepções de espaço e tempo. Assim, espaço e tempo não são coisas em 

si nem relações ou determinações de tais coisas, mas formas subjetivas do nosso 
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intuir. Diante disso, nos parece que o ano de 1769 foi um momento chave e, como 

disseram outros estudiosos,
244

 foi quando Kant inicia sua trajetória rumo ao 

criticismo. A partir daí, sua empresa teria sequência até que o filósofo eventualmente 

escrevesse sua célebre Crítica da Razão Pura. 

Agora, pensando em termos de continuidade deste projeto, alguns dos 

próximos passos a serem efetuados até que se chegue, por fim, à Crítica da Razão 

Pura seriam: 

1. Investigar a Dissertação de 1770, analisando-a e explicando em que 

consistem suas célebres distinções, a saber: matéria, forma – sensibilidade, 

entendimento –, etc; tendo em vista a propagada tese de que ela foi o 

primeiro escrito de cunho crítico de Kant, conforme ele mesmo disse certa 

vez.
245

 

2. Verificar amiúde as críticas recebidas por Kant em algumas cartas de seus 

contemporâneos com respeito à mesma Dissertação de 1770, por exemplo, 

aquelas de Lambert, Mendelssohn e Sulzer, em que se encontram alguns 

apontamentos e objeções dos contemporâneos de Kant ao escrito de 1770 e, 

em particular, às noções de espaço e tempo que se encontram nesse ano. 

Ademais, seria preciso investigar a resposta de Kant às mesmas, nas cartas a 

Hertz.
246

 

3. Investigar nas Reflexões da “década de silêncio” (i.e., a década de 1770) o 

que escreve Kant a respeito do assunto. De fato, nelas haveria um vastíssimo 

material para se investigar com respeito ao tema. 

 

                                                 
244

 Como, por exemplo, Juan Arana. Cf. a nota 137 acima. 

245
 Sobre a tese de que a Dissertação de 1770 representou o primeiro escrito de cunho crítico de Kant, 

os estudiosos interpretaram isso a partir de uma carta a Hertz de 1781, extensamente citada na 

literatura: “Esse livro [isto é: a 1ª edição da Crítica da Razão Pura] contém o resultado de todas as 

variadas investigações, as quais partem de conceitos que debatemos juntos sob o escrito ‘De mundi 

sensibilis et intelligibilis forma et principii’ (Ak X, 266)”. Grifo nosso. Apesar disso, sabemos que na 

Dissertação de 1770 ainda Kant defende a possibilidade de uma metafísica, entre outros problemas. 

Isso seria algo que seria tematizado nesse projeto futuro. 

246
 São duas as cartas de Kant a Hertz, ambas seriam tematizadas, a saber, uma de junho de 1771 (Ak 

X, 121-24) e a outra, datada de fevereiro de 1772 (Ak X, 129-35). 
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Considerações finais 

A história nos ensinou que os grandes filósofos foram aqueles que de alguma 

maneira causaram um impacto na maneira de pensar de sua época. Ninguém negaria 

que Kant foi um grande filósofo. E, como não poderia ser diferente, a hecatombe que 

ele causou teve um impacto tão grande, que representou uma das maiores mudanças 

de paradigmas já ocorridas. Enquanto no início da história da filosofia que 

conhecemos a pergunta à qual os filósofos dirigiram suas atenções se concentrava 

naquilo que há, ou seja, a uma pergunta de cariz fortemente ontológico – e isso se deu 

basicamente desde os gregos e se manteve até pelo menos Descartes –, com Kant isso 

muda. Ele não busca mais perguntar pelo que há, mas sim pelo “como há”, se “posso 

conhecê-lo” e, eventualmente, “dentro de quais limites”. Assim, a mudança de 

paradigma consiste, pois, na passagem de uma pergunta de cunho ontológico para 

uma outra essencialmente epistemológica. Ora, a filosofia transcendental – 

inaugurada por Kant – não prima por outra coisa senão investigar as condições de 

possibilidade do conhecimento do objeto. Portanto, a objetividade (compreendida 

enquanto validez universal). Não à toa a questão transcendental capital da Crítica da 

Razão Pura seria, justamente: como são possíveis juízos sintéticos a priori? 

Tendo em vista de que a filosofia kantiana não prima por investigar um tipo 

especial de objetos, mas tão somente por fundamentar os princípios da objetividade, 

voltemos ao nosso ponto: o espaço. Este, como nós vimos em algumas oportunidades 

das páginas precedentes, seria, dentro do programa consolidado de Kant, uma das 

duas condições de possibilidade para que um objeto da experiência nos apareça. E 

isso foi extremamente importante ao sistema teórico kantiano. Vimos que isso nem 

sempre foi considerado por Kant dessa maneira, senão que a mesma temática se 

desenvolveu vagarosamente e sofreu alguns desdobramentos no decorrer de sua 

carreira, entre os anos de 1747 a 1781. Dois anos-chave que representaram duas 

dessas mudanças foram os anos trabalhados aqui: 1768 e 1769. 

No marco das origens da filosofia crítica, tendo como contexto essas quase 

quatro décadas apontadas acima, muitíssimas coisas se sucederam na doutrina 

kantiana, e seja em se tratando do campo teórico ou do prático. Contudo, com respeito 

ao espaço particularmente, os anos decisivos foram 1768 e 1769, uma vez que ambos 

mostraram duas cisões extremante importantes ao tema em questão. 
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Para que nossa tarefa atingisse seu objetivo, passamos por três momentos em 

nosso itinerário. No primeiro deles expomos o contexto de nossa temática, mostrando 

as influencias das escolas newtonianas e leibnizianas no início da carreira intelectual 

de Kant, bem como fizemos notar o caráter relativista sobre o espaço por parte de 

nosso filósofo. Daí, no segundo capítulo, mostramos o primeiro corte em sua doutrina 

em 1768, a partir da aceitação da tese newtoniana com respeito ao espaço absoluto e 

suas importâncias a filosofia crítica. No último momento, por fim, vimos o novo rumo 

que tomou a doutrina de Kant no ano de 1769 com a “grande luz”: a idealidade 

subjetiva de espaço e tempo, outrossim, abordamos alguns dos possíveis motivos pela 

ocorrência da mesma. 

Diante disso, nós poderíamos voltar a dizer o que foi dito no início desta 

dissertação: os anos 1768 e 1769 foram fundamentais para a doutrina do espaço de 

Kant. Conforme pretendíamos durante nossa dissertação – num diálogo conjunto com 

os textos de Kant, bem como com os trabalhos de estudiosos mais autorizados –, 

tentamos mostrar algumas das peculiaridades contidas nesses dois anos com respeito à 

temática em questão, com a pretensão de esclarecer algumas novidades acerca do 

amadurecimento que ocorreu nesses dois anos em relação tanto ao início da carreira 

do filósofo, quanto às contribuições encontradas nestes anos vista aquilo legado por 

Kant em seus textos maduros de viés teórico. Por isso um dos recursos utilizados por 

nós aqui foi o de buscar, com certa frequência inclusive, em diversos materiais 

bibliográficos, os respaldos textuais que legitimavam as nossas colocações. 
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