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RESUMO 

 

 

Ministrados quarenta e nove vezes entre os anos de 1756 e 1796, os cursos de Geografia 

Física de Kant foram concebidos – junto aos de Antropologia – como “propedêutica” e 

“condição de possibilidade” para todas as formas de conhecimento prático do mundo e 

visavam, entre seus mais destacados objetivos, “civilizar jovens estudantes para se 

tornarem „cidadãos do mundo‟”.  Kant entende por Geografia Física uma forma 

empírica de conhecimento da ordenação e estruturas espaciais, produtora de verdades 

locais e regionais territorialmente derivadas de regras específicas da cidadania. Até 

muito recentemente negligenciados pelos estudiosos, os Cursos de Geografia Física 

encontravam-se insuficientemente explorados e, assim, também as então visíveis 

implicações que esta disciplina empírica tem para a concepção kantiana da ética e da 

educação cosmopolitas. Impõe-se, portanto, que se ultrapasse o caráter assistemático de 

sua composição, os preconceitos ali manifestos e as curiosidades desprovidas de 

cientificidade, e se considere sistematicamente suas ideias e propósitos gerais os quais 

repercutem diretamente na compreensão kantiana de pedagogia e de moralidade.  

 

Palavras-Chave: Geografia Física. Kant. Educação. Conhecimento do mundo. 

Cosmopolitismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

Taught forty-nine times between 1756 and 1796, Kant's Physical Geography courses 

were conceived – together with those of Anthropology – as "propaedeutics" and 

"condition of possibility" for all forms of practical knowledge of the world, Among its 

most outstanding goals, "to civilize young students to become 'citizens of the world'." 

Kant understands by Physical Geography an empirical form of knowledge of spatial 

ordering and structures, producer of local and regional truths territorially derived from 

specific rules of citizenship. Until very recently neglected by scholars, the Physical 

Geography Courses were insufficiently explored and thus also the then visible 

implications that this empirical discipline has for Kant's conception of cosmopolitan 

ethics and education. It is necessary, therefore, to surpass the asystematic character of 

its composition, the prejudices therein manifested and the curiosities devoid of 

scientificity, and to systematically consider its general ideas and purposes, which have a 

direct repercussion on the Kantian understanding of pedagogy and morality. 

 

Keywords: Physical Geography. Kant. Education. Knowledge of the World. 

Cosmopolitanism. 
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INTRODUÇÃO  

 

            Por que Kant ensinou Geografia? Embora não seja de conhecimento geral que 

Kant tenha uma significante parte da sua vida acadêmica dedicada ao ensino de 

Geografia, o filósofo, assim imortalizado, deixou um legado indiscutivelmente vasto. E, 

A Geografia Física, é uma das possíveis contribuições de Kant no campo do 

conhecimento.  

            Com efeito, admite-se que ele tenha sido o precursor desta disciplina e a tenha 

lecionado sistematicamente durante toda a sua longa vida acadêmica. Mesmo assim, a 

relação de Kant com a Geografia não despertou maior interesse dos estudiosos, sendo 

priorizado o interesse pelo seu acervo filosófico. Eles mesmos pouco ultrapassaram o 

meramente anedótico na expressão: “Kant foi geógrafo sem nunca ter saído de 

Königsberg!” 

            Os Cursos de Geografia Física de Kant apenas, muito recentemente, receberam 

os primeiros esforços conjuntos que revertem à banalização de parte substancial de sua 

docência e de sua reflexão original. Através desses estudos, que antecipam sua primeira 

tradução em língua inglesa ocorrida há pouco mais de dois anos, são reveladas as 

múltiplas implicações que os objetivos desses Cursos têm particularmente sobre sua 

concepção de moralidade, educação e cosmopolitismo.  

            Através da leitura minuciosa da sua Introdução e dos sucessivos Anúncios para a 

sua divulgação na Academia, nos surpreendemos com a crescente importância que Kant 

atribui à Geografia como conhecimento emancipatório que encarna as pré-condições 

para o exercício efetivo de uma vida ilustrada. 

            O presente trabalho visa mostrar que a Geografia Física de Kant possui uma 

natureza pragmática e, com isso, ela conduz a um conjunto de reflexões acerca do 

cosmopolitismo e da formação do cidadão do mundo. Com base na Geografia Física, 

verifica-se que o cidadão cosmopolita se forma a partir do que Kant chama de 

conhecimento do mundo (Weltkentinnis) e, assim, não apenas do âmbito da moralidade. 

            Essa dissertação encontra-se desenvolvida em três capítulos seguidos por dois 

anexos os quais dizem respeito às duas traduções de partes da Geografia Física; a saber, 

uma do Anúncio do curso com data do ano de 1757 e outra da Introdução da mesma 
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obra. A divisão e o conteúdo de cada capítulo são sucintamente apresentados como se 

segue, na ordem da sua discussão. 

            No Capítulo I, intitulado Considerações sobre a Geografia Física de Kant, são 

expostas, além da sua organização, a definição da Geografia Física como:  

a) uma forma empírica de conhecimento da ordenação e estruturas espaciais;  

b) propedêutica ao conhecimento, cujas finalidades são a formação de 

cidadãos do mundo e o preenchimento da carência de conhecimentos para o 

exercício da filosofia; e, por fim,  

c) a concepção da Geografia Física como um Sumário geral da natureza.  

 

            Este capítulo aborda, além do mencionado, a distinção entre conhecimento 

geográfico e conhecimento histórico. Em seguida, empreende uma discussão em torno 

dos problemas da Geografia Física quanto à sua relevância filosófica e especificamente, 

ao conjunto das obras kantianas, quanto à natureza do texto e da sua edição; 

considerando que, em torno dos problemas sugeridos, há algo de fundamental que deve 

ser mencionado que se revelou ao retomar à versão editada por Rink, por exemplo: se 

observou, de acordo com alguns autores, que o texto do volume nove da edição da 

Academia, além de não ser um texto produzido por Kant, não é confiável afirmar que 

ele o utilizou em suas aulas. Outrossim, diz respeito à presença de elementos 

geográficos permeando a estrutura do pensamento kantiano em outras das suas célebres 

obras.  

            Ainda, este capítulo frisa também a importância da Antropologia e sinaliza uma 

possível cisão dela da Geografia, cujo resultado, como se sabe posteriormente, foi o 

desdobramento que a tornou objeto de cursos que Kant passou a ministrar a partir do 

semestre de inverno de 1772/73 separadamente, que por ele é reconhecida como uma 

disciplina que complementa a Geografia Física, sendo ambas concebidas sob a ênfase 

pragmática.  

            No mais, se sustenta que o aprendizado da Geografia Física trata-se de uma 

formação de maior amplitude, por assim dizer, na qual o homem tem a oportunidade de 

se ver como um elemento do mundo e inserido nele com o diferencial de ter consciência 

de compreender seus eventos como também entender as consequências de suas ações; 

um entendimento denominado por Kant de cidadania do mundo.  
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            Além disso, se evidencia a existência de elementos da teoria do conhecimento 

kantiana na Geografia, o que pode debelar polêmicas quanto à legitimidade do texto. 

Portanto, a conclusão é que, as então visíveis implicações que esta disciplina empírica 

tem para a concepção kantiana da ética e da educação cosmopolitas, ainda 

insuficientemente exploradas, impõe que se ultrapasse o caráter assistemático da 

composição desses cursos, os preconceitos ali manifestos e suas curiosidades 

desprovidas de cientificidade, e se considere sistematicamente suas ideias e propósitos 

gerais.  

            No Capítulo II sob o título: Educação e Cosmopolitismo em Kant, intenta-se 

demonstrar que o conceito de educação no pensamento kantiano define-se por duas 

palavras, quais sejam: conhecimento e moralidade, isto é, uma referência respectiva ao 

desenvolvimento cognitivo e moral.  

            Para isso considerou-se as linhas gerais da Antropologia para dar nitidez à 

afirmação que Kant nela faz de que o ser humano tem uma finalidade como espécie, a 

saber: atingir o mais alto grau de moralidade. Isso implica no conhecimento do mundo 

tomado como conhecimento da natureza, autoconhecimento e do correto uso de sua 

liberdade; o que, por conseguinte, proporcionaria a realização do conceito de 

humanidade pelo qual o indivíduo é designado como cidadão do mundo.  

            Neste sentido, considera-se a importância de Kant para o estudo do 

cosmopolitismo, pois, atualmente, seu nome em geral é mencionado e lhe é atribuído a 

qualidade de pai do cosmopolitismo, cuja referência lhe é obrigatória. O que se pretende 

com a investigação desse termo, é uma compreensão junto ao conceito de cidadania, já 

que esta, no âmbito dessa reflexão, visa à compreensão enquanto cidadania universal. 

            Contudo, o sentido de cidadania é tomado não apenas do ponto de vista de 

direitos e deveres, mas como a construção de uma postura que visa atingir o sumo bem; 

um conceito que se define pelo alcance da perfeição humana.  

            Ainda ao que tange a uma definição mais completa do termo cosmopolitismo, 

cujo objetivo é torná-lo o mais claro possível, ele é apresentado em subdivisões: a) 

epistemológica ou cognitiva, que diz respeito à superação do egoísmo da razão; b) 

moral, parte da premissa de que todos os seres racionais, não importando sua raça, têm 

de ser ―considerados como um fim em si mesmos e como membros legisladores „do 
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reino universal dos fins”; c) político, contratual, jurídico ou legal, trata-se na esfera 

legal das “restrições mútuas de domínios da liberdade externa” e na esfera moral 

adoção livres dos fins; e d) cultural, trata-se mais de uma indicação do que 

propriamente uma teoria, então, a partir dessa categoria, o termo é compreendido como 

elemento moral e inteligível, propriedade dos seres racionais e indica um sentido 

biológico. 

            Segundo Kant, por cidadão do mundo se designa o ser humano que exerce sua 

liberdade no cumprimento de seu dever. Este assenta-se no imperativo categórico, cuja 

orientação é o abandono do estágio da animalidade, a fim de que se manifeste a ideia de 

humanidade. A partir disso, segue-se uma discussão sobre o conflito entre valores 

universais e particulares, cuja finalidade reside na admissão de que os valores 

particulares não devem soterrar os universais pelo fato de não corresponderem ao bem 

comum.  

            De acordo com Kant, o sumo bem ou o fim do ser humano diz respeito a uma 

disposição ao desenvolvimento de sua moralidade. Para essa, a liberdade deve ser 

tomada sob dois viezes: cognitiva (a superação do estágio de ignorância e de tutela) e a 

moral (superação do vício, do estágio egoísta); com efeito, tem a ver com a constituição 

da autonomia que reconhece a superação de um estado puramente do instinto para outro 

elevado, o caráter.             

            Depois, o pensamento de Basedow é considerado como um elemento importante 

à essa discussão, já que Kant o referencia por sua genial concepção de educação, 

todavia com o adendo que Kant faz no tocante à educação religiosa.  

            Frise-se ainda que os princípios do cosmopolitismo se revelam claramente nas 

definições de cidadania universal, da importância de educar desde a infância visando 

alcançar esse objetivo, da deferência aos interesses da espécie humana os quais se 

sobrepõem a qualquer interesse individual, da sinonímia entre cosmopolitismo com 

amigos da humanidade e filantropia, da compreensão das diferenças teológicas não 

figurarem em nenhuma hipótese como um entrave ao plano geral, da afirmação de que 

todos os seres humanos têm plenos direitos como constituídos por uma única república 

e guiados por uma lei universal, da asserção de que não se deve dar ênfase às 

dissonâncias entre as culturas em suas peculiaridades como se fosse um problema maior 

e, por fim, uma formação norteada pela orientação à luz da razão. 
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            No Capítulo III, denominado de Geografia, Cosmopolitismo e Educação, 

sustenta-se que o cosmopolitismo assenta-se em dois pilares: a ciência do mundo 

natural e o destino da humanidade, para o alcance de sua meta. Neste sentido, a 

finalidade é demonstrar que há uma articulação entre a Geografia Física e a Filosofia 

Transcendental de Kant referenciado na relação entre subjetividade e na percepção do 

mundo (abandonadas as explicações fantasiosas e encarando o mundo físico numa 

relação de causa e efeito) e na transformação dele (produção de instrumentos e 

símbolos).  

            Por fim, chega-se ao entendimento de que os termos humanidade e cultura são 

sinônimos, além de serem vistos unicamente pela referência que se fundamenta na 

transcendência do homem enquanto tal em relação ao puro estágio natural (libertação 

das amarras do determinismo) no qual estaria sob os desígnios da natureza para dispô-la 

em seu favor. Isso se dá por meio de suas disposições. São elas: técnica, pragmática e 

moral. A Geografia Física seria o conhecimento da natureza que subsidiaria o exercício 

filosófico. 

            Ao final anexamos as traduções do Anúncio de 1757 e da Introdução da 

Geografia Física como uma forma de facilitar a conferência de trechos desses textos na 

forma de citação. Embora, as citações estejam em nosso vernáculo, é possível que a 

parte citada no conjunto geral do texto ofereça uma compreensão diferente que, 

porventura, tenha sido desvirtuada não propositalmente ou ainda enseje seguramente 

novos argumentos para a corroboração da ideia que se defende. 

            Em suma, este trabalho nos convida a pensar sobre as questões levantadas acerca 

da Geografia Física na perspectiva de considerá-la talvez não como uma obra 

categoricamente gestada por Kant analogamente às outras, porém tomada com os 

devidos cuidados.  Com efeito, os objetivos que definiram a meta a ser perseguida na 

composição de cada obra do filósofo tinham um ávido propósito orientado aos temas 

que dizem respeito à gênese da Filosofia.  

            Portanto, é confortável entender que a Geografia Física, a pesar de não ter sido 

um texto, cujo esforço de Kant não pode ser equiparado ao dispensado em suas tantas 

obras, além de ser um atrativo curioso às ignoradas circunstâncias nas quais o filósofo 

não elaborou sistematicamente a próprio punho a obra em discussão, pode ser tema para 

discussão em outro trabalho. O fato é que não pode ser desconsiderado o esforço de 
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Kant na instauração de uma disciplina dita Geografia, inédita elaboração do seu 

conteúdo (material didático), o tempo dedicado ao seu ensino, a apropriação de seu 

ordenamento como parte intuitiva na forma de exemplificação no seio de suas obras; 

apenas para lembrar. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOGRAFIA FÍSICA DE KANT 

 

1.1 Informações preliminares 

             

            No ano de 1756, Kant ofertou pela primeira vez o curso de Geografia Física na 

Universidade de Könisberg – inclusive algo inédito na história dos cursos universitários, 

dado o pioneirismo do curso na composição curricular. Este curso foi reeditado até o 

ano de 1796 e, ao todo, por quarenta e nove vezes, cujo aspecto, ao longo desses 

quarenta anos, era propedêutico e servia de “condição de possibilidade” à toda as 

formas de conhecimento prático acerca do mundo visando, entre seus mais destacados 

objetivos, “civilizar jovens estudantes para se tornarem „cidadãos do mundo”.   

            Kant entende por Geografia Física uma forma empírica de conhecimento da 

ordenação e estruturas espaciais, produtora de verdades locais e regionais 

territorialmente derivadas de regras específicas da cidadania.  Não obstante a isso, pode-

se afirmar que ela conduz a um conjunto de reflexões, não apenas dessa ordem como 

também de uma ordem teórica, já que para Kant pensar e ser são modos associados e 

não algo separado; logo, pensar e agir são, no pensamento kantiano, conceitos 

intrinsecamente ligados. 

            O objetivo desse capítulo é apresentar a organização da obra A Geografia Física 

evidenciando o modo como estão estruturadas e distribuídas suas partes. Além disso, 

discutir acerca da natureza e dos objetivos do seu conteúdo. Portanto, trata-se de uma 

reflexão, cuja origem se fundamenta nas atuais discussões obtidas das pesquisas de 

estudiosos dessa obra somadas aos possíveis questionamentos não ali contemplados. 

            Além do mais, serão mencionadas propositalmente algumas reflexões 

dissonantes como forma de afirmar que esse legado kantiano ainda sofre resistência 

frente à comunidade filosófica, sobretudo aos que se dedicam ao estudo do pensamento 

de Kant, a fim de garantir a autenticidade dos textos que compõem a obra. Essa postura 

é necessária, posto que os devidos cuidados cautelares têm sua razão de ser, não apenas 

com a fidelidade ao pensamento do autor senão do conjunto do conhecimento filosófico 

como um todo. 
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1.2 Da organização da obra 

 

            Primeiro deve-se dizer que Kant nunca escreveu uma obra intitulada de 

Geografia Física, portanto, a obra assim denominada e, por alguns, cuidadosamente 

tomada como referência ao estudo do pensamento kantiano, sobretudo no que respeita à 

sua filosofia de uma perspectiva bastante empírica, é resultado da compilação e 

editoração dos seus manuscritos de aulas publicados com sua permissão pelo seu antigo 

aluno e depois colega Friedrich Theodor Rink (1770-1811). 

            Rink convenceu Kant de publicar seus textos de aulas (no que se refere à 

Geografia Física), dada a importância do seu conteúdo e o êxito obtido com a 

ministração desse curso. Some-se a isso a questão do advento da ciência e, portanto, de 

outras formas de validação do conhecimento respaldada nos critérios da empiria: 

observação dos fatos e comprovação de leis de sua regência.  

            Nesse sentido, é que se observa e que se justifica que a Geografia Física esteja 

estruturada nas formas empírica do conhecimento, embora não se limite a isso. Com 

efeito, no Prefácio dessa obra, Kant estabelece o entendimento como o grande momento 

da humanidade no tocante à liberdade e à validade do conhecimento. Recordemos que é 

a época das Luzes, momento no qual se admite que a razão é o único fundamento 

indubitável e inquestionável da corroboração do conhecimento.  

            Todavia, a razão é um tema cuja discussão em torno de sua definição, além de 

ser frequente também é necessário, posto que se pode obter conclusões que não estão 

respaldadas no campo da realidade. Portanto, pensar não puramente por meio de 

conceitos, mas hauri-los das intuições. Conquanto, o surgimento da ciência é favorecido 

e em sua incipiência se torna objeto de análise. Por isso que Kant afirma: “a ciência é 

um corpo irregular sem proporções harmoniosas e uniformidade” (GF, p. 16). Ele 

assim enunciou porque, como se sabe, a ciência ainda estava em formação por volta do 

século XVIII e, portanto, carecia de uma melhor apresentação no âmbito de atuação, da 

aplicação de seu método e da validação de sua produção.  

            Não obstante, podemos também pensar que a observação era um método que 

Kant considerava como uma ação valiosa, pois está ligada ao campo das percepções e, 

por conseguinte, das intuições sensíveis ou empíricas, algo que, na filosofia 
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transcendental, tem grande relevância, uma referência gestada das suas incursões com 

Newton, cujo pensamento Kant nutria bastante apreço. 

            No que toca à Introdução da Geografia Física de autoria de Kant, o texto 

começa esclarecendo, fundamentalmente, que para o exercício do conhecimento 

primeiro deve-se se ocupar das suas fontes ou de suas origens, depois encontrar um 

método através do qual determinado conhecimento poderá ser obtido. O método é 

necessário para desempenhar uma função investigativa e consiste no próprio modo de 

proceder, a fim de se obter conhecimento, daí a necessidade de conhecê-lo muito bem a 

fim de recobrá-lo quando dele necessitar.  

            Portanto, o método deve possuir critérios claros para que a tarefa logre êxito, 

além de outorgar identidade a um dado estudo. O que se percebe é uma preocupação 

kantiana de esclarecer de que modo se deve proceder no exercício da obtenção do 

conhecimento, ao mesmo tempo, que já se está indicando os dois únicos caminhos pelo 

qual se deve trilhar, evidenciando o estilo kantiano se comparado ao da Crítica da 

Razão Pura.  Nesse sentido, a admissão da divisão do conhecimento em prático e 

teórico é fortalecida. 

            Na Primeira Parte da obra, Kant confere a seu objeto as relações que todos os 

países e oceanos do mundo têm entre si e o fundamento de sua conexão, o status de 

fundamentação real (das eigentliche Fundament) de toda história, capaz de distingui-la 

dos contos de fadas. Sua proposta é o real ajuste do pensamento fundamentado no 

princípio da lei de causa e efeito.  

            Sendo assim, os fatos devem ser entendidos como sequenciado por um fato 

anterior. Despreza-se, portanto, toda e qualquer afirmação de que uma manifestação 

quer física ou natural, quer cultural ocorra pelo mero acaso. Para Kant, quando se está 

diante de uma consideração desse tipo é que se têm mais motivos ainda para se recorrer 

à reflexão no intuito de descobrir as causas que impulsionaram determinado fato e 

nunca se embrenhar pelo caminho obscuro do fantasioso. Pois, por meio deste não é 

possível alcançar nada já que esta via nada esclarece e só aumenta o estado de confusão 

e a instauração do não saber. 

            Consoante ao que Kant ensina, não se pode recorrer a uma explicação cuja 

comprovação não possa ser obtida, uma vez que não se compreendendo um dado evento 



22 
 

nem se pode preveni-lo e nem se pode fomentá-lo, mas se fica à mercê dele semelhante 

um objeto refém de uma ação. Este estado de ignorância é sinônimo de um estado de 

vitimização no qual o medo e a incerteza passam a ser matéria de um cenário de 

subtenência. O que revela um estado de não esclarecimento e que confrontaria o projeto 

iluminista relegando-o ao malogro ainda mesmo no seu despontar. Pois, se o sujeito é 

um conceito que deve congregar categorias como emancipação do pensamento, 

independência intelectual (produção do novo pela criatividade; criar) e agir moralmente 

correto, jamais se poderia admitir categorias que não condissessem com seu ser.  

 

1.2.1 Weltkentnnis: conhecimento do mundo 

            A Segunda Parte da obra trata do problema de como tornar prático o 

conhecimento do mundo (Weltkentnnis) em uma perspectiva cosmológica. Para Kant, 

somente com base no sentido de natureza como um todo sistemático e integrado, as 

informações sobre o mundo e seus produtos podem compor o conhecimento do mundo. 

Como “condição de possibilidade” do conhecimento do mundo, a Geografia Física irá 

vincular o todo cosmológico a uma “universalidade empírica”.  

O conhecimento do mundo (Weltkentnnis) é um conceito super importante no 

pensamento kantiano, pois transita tanto no ensino de sua Geografia, quanto da 

Antropologia. Ele, dentre outros sentidos, indica uma postura do ser humano 

esclarecido, isto é, cônscio de sua realidade e, por extensão, co-partícipe de sua 

construção.  

Desse modo, o conhecimento do mundo, longe de ser apenas uma apropriação 

do sujeito de tudo ao seu redor, indica também a sua natureza nessa configuração, isto é, 

sua afetação e sua superação como ser emancipado que dada sua consciência identifica 

e discorda do determinismo tanto natural como social.  

Portanto, o conhecimento do mundo não se trata de um acúmulo de informações, 

mas de um estado de alerta que desconfia e investiga tudo o que está à frente do sujeito 

dando-lhe condições de romper, construir, desconstruir e reconstruir. O Weltkenntnis 

não é estático, mas algo dinâmico, uma vez que ele deve acompanhar as modificações 

sofridas pelo mundo (mundo no sentido de sujeito e o real).  
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Ao compreender tal apropriação do mundo pelo sujeito, isso implica em um 

vasto significado da ordem de uma relação dinâmica. Pois, se pode perceber que o 

sujeito já é produto do mundo, que se descobre a si mesmo e que descortina o mundo a 

partir dessa operação. O sujeito passa a perceber seu ser de um modo mais fundamental: 

como ser constituído de tantos elementos culturais de naturezas diversas.  

Ao atingir essa autoconsciência, abandona sua postura passiva e, semelhante ao 

célebre episódio da caverna de Platão, assume uma postura ativa, qual seja, de 

transformar o mundo. Portanto, não mais será mero veículo cultural, será um sujeito 

propulsor ou mantenedor de cultura. 

O Weltkenntnis é conhecimento do mundo do ponto de vista cosmológico como 

já foi dito, isto é, como os objetos naturais interagindo graças às leis naturais. No 

entanto, não se limita a isso, pois a proposta da Geografia é justamente entender as 

relações humanas em torno das influências sofridas oriundas da bruta natureza e do 

homem. Essa compreensão remete ao conceito de universalidade empírica. 

A universalidade empírica mencionada no caput desse tópico, diz respeito 

efetivamente ao sentido prático, das ações do sujeito frente aos fatores naturais e às 

forças culturais. A universalidade empírica não pode ser compreendida como um 

registro engessado, semelhante a uma fotografia que a qualquer momento que for 

visitada as alterações essenciais daquele registro estará preservado. 

Portanto, a Geografia Física é um texto que inspira à reflexão a respeito do 

mundo (entendido enquanto conjunto das relações de todas as coisas existentes tanto 

físicas, quanto culturais) e do homem (tomado do ponto de vista constitutivo de sua 

pessoa). Infunde um espírito investigativo e explorador trabalhando inicialmente com 

categorias da empiria, mas nem por isso a ela se restringindo. Seu propósito de civilizar 

os jovens não deixa de contemplar a germinação do espírito filosófico, como também 

não se trata de unicamente ter isso como meta.  

A Geografia de Kant, numa definição romântica, seria o momento pelo qual o 

ser humano conhece melhor sua casa e seus instrumentos e o modo como eles 

funcionam impelindo-o a uma reflexão acerca do seu próprio ser.  
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1.3 Complexidades acerca da Geografia Física 

 

Intitula-se essa seção com o termo complexidades, não para indicar algo de 

difícil compreensão ou confuso, mas para dizer que em torno da Geografia Física 

gravita-se várias discussões que resistem reconhecer aquele texto como uma obra 

genuinamente kantiana. A proposta é levantar algumas considerações para um posterior 

diálogo com algumas dessas versões para que se possa entender a fundamentação das 

afirmações que não lhe reconhecem a autoria de Kant. 

Ainda insuficientemente exploradas, as então visíveis implicações que esta 

disciplina empírica tem para a concepção kantiana da ética e da educação cosmopolitas 

impõe que se ultrapasse o caráter assistemático da composição desses cursos, os 

preconceitos ali manifestos e suas curiosidades desprovidas de cientificidade, e se 

considere sistematicamente suas ideias e propósitos gerais. Pois, uma coisa é certa: um 

texto atribuído a Kant merece no mínimo atenção para fim de averiguação para que se 

prove ou se rechace sua autenticidade. Logo, o que não se deve é ignorá-lo. 

Embora muito difundido, o fato de o nome de Kant estar associado à emergência 

da Geografia não despertou, até muito recentemente, qualquer atenção sobre qual seria a 

relevância filosófica da Geografia e qual o seu lugar no conjunto das obras kantianas. 

Muito pelo contrário, os Cursos de Geografia Física têm sido deliberadamente deixados 

de lado a pesar da contínua dedicação do filósofo ao ensino desta disciplina ao longo de 

toda a sua vida acadêmica. Como afirma Louden
1
, a Geografia de Kant não é 

considerada tão importante quanto suas contribuições em Ética, Metafísica, Teologia, 

Lógica e Antropologia. De maneira generalizada, os especialistas a consideram 

destituída de valor, efetivamente “irrelevante”, como observa David Harvey (2009)
2
. 

A recente publicação da tradução dos Cursos de Geografia Física para a língua 

inglesa e a edição de uma coletânea interdisciplinar primorosa sobre esses Cursos 

organizada por Stuart Elden e Eduardo Mendieta nos permitem reconhecer que este 

estado de coisas pode e deve ser revertido, i.e., que a Geografia não é, de modo algum, 

                                                           
1
 Louden (2014) 

2
 ―Kant‘s Geography is hardly known at all... Whenever I have questioned Kantian scholars about it, their 

response has almost been the same. It is ‗irrelevant‘, ‗not to be taken seriously‘, ‗there is nothing of 

interest in it‖. Harvey, D. (2009). 
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irrelevante no projeto crítico, mas mantém uma relação profunda com a Filosofia em 

Kant: “geógrafo da razão humana” (cf. KrV A760/B788). Ele concebe a filosofia, 

segundo numerosas metáforas espaciais e cartográficas as quais refletem a presença da 

Geografia na estrutura do seu pensamento.  

A título de exemplo, podemos aqui recuperar uma passagem importante da 

“Crítica da Razão Pura”, extraída da “Analítica dos Princípios”, na qual Kant dedica-

se à questão do princípio da distinção de todos os objetos em geral em fenômeno e 

númeno: 

Percorremos até agora o país do entendimento puro, examinando 

cuidadosamente não só as partes de que se compõe, mas também 

medindo-o e fixando a cada coisa o seu lugar próprio. Mas, este país é 

uma ilha, a que a própria natureza impõe leis imutáveis. É a terra da 

verdade (um nome aliciante), rodeada de um largo e proceloso oceano, 

verdadeiro domínio da aparência, onde muitos bancos de neblina, e 

muitos gelos a ponto de derreterem, dão a ilusão de novas terras e 

constantemente ludibriam, com falazes esperanças, o navegante que 

sonha com descobertas, enredando-o em aventuras de que nunca 

consegue desistir nem jamais levar a cabo. Antes, porém, de nos 

aventurarmos a esse mar para explorar em todas as latitudes e 

averiguar se há algo a esperar dele, será conveniente dar um prévio 

relance de olhos ao mapa da terra que vamos abandonar, para 

indagarmos, em primeiro lugar, se acaso não poderíamos 

contentarmo-nos, ou não teríamos, forçosamente, que o fazer, com o 

que ela contém, se em nenhuma parte houvesse terra firme onde 

assentar arraiais; e, em segundo lugar, perguntarmos a que título 

possuímos esse país e se podemos considerar-nos ao abrigo de 

quaisquer pretensões hostis (CRP, p. 257; KrV B294). 

 

            Além desse exemplo, graças a Louden, pode-se perceber que por toda a obra de 

Kant metáforas geográficas se proliferam revelando assim sua intimidade e valorização 

dos elementos do conteúdo geográfico também como um dos modos de exemplos 

intuitivos visando ao esclarecimento. Quando consideramos os propósitos dos seus 

Cursos de Geografia, verificamos que tais metáforas não estão a serviço da retórica e 

nada têm de acidentais. Os “Anúncios” dos Cursos manifestam mais claramente esses 

propósitos. 

            Considere-se, portanto, os dados desses Cursos: a) Kant lecionou a Geografia 

Física quarenta e nove semestres: em 1756 ou 1756/57, e em 1757, 1757/58, 1758, 

1759, 1759/60, 1761, 1761/62, 1763/64, 1764, 1765, em ambos semestres de 1770 e, em 

seguida, 1771, 1771/72, 1772 e todos os semestres de verão até 1796, ao fim do qual 
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termina suas atividades docentes; e b) Também lecionou este curso como privatissima 

nos anos de 1772/73.  

Estima-se que ele tenha ministrado o curso de Geografia Física em seis horas 

semanais [Arnoldt 1908-9, v.193-4]. Os títulos do Curso, tal como consta no Catálogo 

dos Cursos ou nos Anúncios dos Cursos
3
, foram: em 1767/68, “Geographiam 

physicam” e, em 1771, “Historiam Naturalem velut peregrinato percurrett subtitulo 

Geographia e physica e praecipue me morabiliatrium naturae regnorum expositurus‖ 

(primeiro Anúncio no catálogo de Cursos) [Arnoldt 1908-9, iv.427].  

Somente nesses cursos de sua atividade docente Kant utilizou suas próprias 

anotações, os chamados textos “Dictata”. Há registros do então Ministro da Educação 

prussiano, Karl Abraham Freiherr von Zedlitz und Leipe, ou simplesmente von Zedlitz, 

que indicam que vários professores em Königsberg – que ele lista – davam aulas a partir 

de suas anotações e não com base nem livros didáticos, algo que ele reprova, salvo o 

Prof. Kant em seu curso de Geografia Física, para o qual não havia ainda livro didático 

disponível (édito de 16/10/1778). Na realidade, von Zedlitz admirava este curso de 

Kant, cujas anotações ele leu em parte e sobre elas escreveu a Kant, a fim de aprimorá-

las. 

O exame dos “Anúncios” dos cursos de Geografia Física é absolutamente 

fundamental para se compreender a importância que Kant atribui ao estudo desta 

ciência. Podemos ver como esta importância vai crescendo ao longo dos anos, passando 

a ser essencial à própria formação filosófica. Nos “Anúncios” Kant explicita seus 

objetivos e nenhuma outra disciplina que ele lecionou recebeu tanto cuidado nessa 

explicitação que os cursos de Geografia. 

Assim, lê-se no “Anúncio” do curso do semestre de verão de 1757: 

As informações que servem ao propósito [do desenvolvimento de uma 

geografia física] estão espalhadas ao longo de várias e extensas obras 

e ainda falta um livro didático por meio do qual esta ciência possa se 

tornar mais adequada para a academia. Por isso, eu resolvi, no início 

da minha carreira de professor, dar aulas sobre esta ciência em cursos 

especiais seguindo um esboço resumido. Fiz isto em um curso de um 

semestre [provavelmente o curso de verão de 1756] para atender a 

                                                           
3
Em Königsberg do séc. XVIII era habitual que os cursos dos Professoren fossem anunciados em um 

Catálogo de Cursos (Cataloguslectionum) oficial, impresso em latim e distribuídos oito dias após a 

abertura do semestre letivo pelo Reitor. Através desses ―Anúncios‖ os interessados podiam ter uma ideia 

do que seria abordado nos cursos. 
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meus alunos. Desde então, este meu esboço tem se expandido. Tomei 

de empréstimo de várias fontes, pesquisei através de imagens e, para 

além do que está contido nas obras de Varenius, Buffon e Lulofs em 

relação aos fundamentos gerais da Geografia Física, tenho percorrido 

as mais completas descrições de terras específicas de viajantes 

qualificados, na Allgemeine Historie aller Reisen, no Göttingische 

Sammlung Neuer Reisen, no Hamburgische Magazin e Leipziger 

Magazin, nos escritos das Academias de Ciências de Paris e de 

Estocolmo, entre outros materiais; de tudo isso eu tomei o que é 

relevante para o propósito e fiz um sistema. Ofereço aqui um breve 

esboço do mesmo. Pode-se julgar se é permitido ignorar essas coisas 

sem ter que abandonar o título de scholar (Gelehrten)‖. [AA 2:4]
4
 

 

 

            Como se pode ler no Anúncio do curso de verão de 1758: “no semestre ensinei 

Geografia Física com base em meus próprios ensaios e penso que irei lecionar sobre 

esta útil e prazerosa ciência novamente, com várias amplificações” [AA 2:25]
5
. Desse 

modo, se percebe que Kant obteve resultados favoráveis com o ensino desse curso, cujo 

conteúdo dessa disciplina rendeu-lhe proveitosas experiências no tocante ao 

desenvolvimento na formação de seus discentes. Prova disso são seus ávidos planos de 

continuar com o curso e de aprofundá-lo. 

 

            Mas, em 1765 Kant, após quase uma década de ensino de Geografia, mostra que 

o objetivo deste ensino pode ser maior que o de simplesmente promover conhecimentos 

gerais aos alunos. Ele cada vez mais quer aprimorá-la, já que a Geografia Física é agora 

vista como uma preparação para a filosofia em geral: 

 
Geografia Física. À medida que, no início das minhas funções 

acadêmicas, reconheci haver uma grande negligência de nossos 

alunos, principalmente no sentido de que eles aprenderam a raciocinar 

                                                           
4
 Die Nachrichten, die hiezudienen, sind in vielen und großen Werkenzerstreuet, und esfehlt noch an 

einem Lehrbuche, vermittelst dessen diese Wissenschaft zum akademischen Gebrauche geschickt 

gemacht werden könnte. Daher faßte ich gleich zu Anfange meiner akademischen Lehrstunden den 

Entschluß, diese Wissenschaft in besondern Vorlesungen nach Anleitung eines summarischen Entwurfes 

vorzutragen. Dieses habe ich in einem halb jährigen Collegio zur Genugthuung meiner Herren Zuhörer 

geleistet. Seit dem habe ich meinen Plan ansehnlicher weitert. Ich habe aus allen Quellengeschöpft, allen 

Vorrath aufgesucht und außer dem jenigen, was die Werke des Varenius, Buffon und Lulofs von den 

allgemeinen Gründen der physischen Geographie enthalten, die gründlichsten Beschreibungen besonderer 

Länder von geschickten Reisenden, die allgemeine Historie aller Reisen, die Göttingische Sammlung 

neuer Reisen, das Hamburgische und Leipziger Magazin, die Schriften der Akademie der Wissenschaften 

zu Paris und Stockholm u. a. m. durch gegangen und aus allem, was zu diesem Zweckgehörte, ein System 

gemacht. Ich lieferehierhie von einen kurzen Entwurf. Man wirdurtheilen können, obes, ohne dem Name 

neines Gelehrten Abbruchzuthun, erlaubt sei, in diesen Dingenun wissendzu sein. 

 
5
Ich habe in dem verwichenen halben Jahre die physische Geographie nach meinen eigenen Aufsätzen 

vorgelesen und gedenke diese nützliche und angenehme Wissenschaft aufs neue mit verschiedenen 

Erweiterungen vorzutragen. 
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sem possuírem conhecimento histórico suficiente que pudesse ocupar 

o lugar da experiência, concebi a ideia de fazer uma história da 

condição atual da Terra, ou a Geografia em sentido mais amplo, em 

um resumo fácil e palatável do que poderia prepará-los para a razão 

prática e poderia servir a uma posterior expansão do conhecimento 

aqui contido. Chamei esta disciplina de Geografia Física, formada por 

aquelas partes que se estabeleceram por minha visão na época. Desde 

então, eu gradualmente amplio este esquema e agora proponho 

aproximar essas seções que tratam de Geografia Física de forma mais 

estreita, a fim de ganhar tempo para expandir ainda mais esses cursos 

que tratam de outros aspectos da Geografia que são ainda mais 

amplamente úteis. Esta disciplina se tornará, então, uma Geografia 

física, moral e política [AA 2:312]
6
 

 

 

            Dez anos depois, em 1775, a Antropologia, objeto de cursos que Kant passou a 

ministrar a partir do semestre de inverno de 1772/73, é por ele reconhecida como uma 

disciplina que complementa a Geografia Física: ambas são concebidas sob a ênfase 

pragmática. Kant expressa o objetivo de, com o estudo dessas disciplinas, construir uma 

ponte entre a escola e a vida: 

 

A Geografia Física aqui anunciada pertence a uma ideia que eu 

sustento: a de ser uma instrução acadêmica útil e que eu chamaria de 

exercício preliminar no conhecimento do mundo. Este conhecimento 

do mundo serve para fornecer o que é pragmático a todas as 

habilidades e ciências adquiridas, de modo que ele é útil não apenas 

para a escola, mas para a vida. Ele é onde o aprendizado realizado é 

introduzido àquilo a que é vocacionado, ou seja, no mundo. Um 

campo duplo repousa aqui antes dele para o qual ele precisa de um 

esboço preliminar de modo que nele, ele possa se organizar e, de 

acordo com as regras, todas as suas experiências futuras: a saber, da 

natureza e dos seres humanos. Ambas as partes, no entanto, devem ser 

consideradas cosmologicamente, ou seja, não em relação aos objetos 

individuais notáveis que eles contêm (física e psicologia empírica), 

mas no que diz respeito à relação à totalidade em que se encontram e 

em que cada um toma seu lugar. O primeiro tema eu chamo geografia 

física e a determinei no semestre de verão; a segunda, a antropologia, 

que eu tenho pronta para o semestre de inverno. Local dos demais 

                                                           
6
Physische Geographie. Als ich gleich zu Anfange meiner akademischen Unter weisunger kannte, daß 

eine große Vernachlässigung der studiren den Jugend vorn ehmlich darin bestehe, daß sie frühe 

vernünftelnlernt, ohne gnug same historische Kenntnisse, welche die Stelle der Erfahrenheit vertreten 

können, zubesitzen: so faßte ich den Anschlag, die Historie von dem jetzigen Zustande der Erde oder die 

Geographie im weitesten Verstande zu einem angenehmen und leichten Inbegriff des jenigen zumachen, 

was sie zu einer praktischen Vernunft vorbereiten und dienen könnte, die Lust regezumachen, die darin 

angefangene Kenntnisse immer mehr auszubreiten. Ich nannte eine solche Disciplin von dem jenigen 

Theile, worauf dam als mein vornehmstes Augen merk gerichtet war: physische Geographie. Seit dem 

habe ich diesen Entwurfallmähligerweitert, und jetzt gedenke ich, in dem ich die jenige Abtheilung mehr 

zusammen ziehe, welche auf die physische Merkwürdigkeiten der Erdegeht, Zeit zugewinnen, um den 

Vortragüber die an dern Theile der selben, die noch gemein nütziger sind, weiter auszubreiten. Diese 

Disciplin wird also eine physische, moralische und politische Geographie sein [...]. 
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cursos para este semestre já foram anunciados publicamente. [AA 

2:443]
7
 

 

 

Tão logo publicou uma versão do seu curso de Antropologia, Kant pensou em 

publicar os de Geografia Física. Em 1798, quando publicou o Prefácio de sua 

“Antropologia”, ele considerou que estava muito idoso para converter seus escritos dos 

cursos de Geografia Física em um livro didático.  

            Com essas indicações podemos admitir que o ensino de Kant em Geografia não 

configura uma escolarização periférica na qual ele tenha se engajado por um curto 

espaço de tempo ou que o tenha preenchido com algo destituído de sentido como se 

pretendesse apenas cumprir certas obrigações efêmeras que visassem um objetivo 

pessoal, qual seja: a garantia de uma cátedra permanente. Não, havia uma deferência por 

parte de Kant pelo ensino da Geografia e ele a compreendeu num sentido muito amplo e 

não reconhecia uma distinção entre o que hoje se entende por Geografia Física e 

Geografia Humana.  

            Para Kant, a Geografia era uma propedêutica, portanto, deveria ser cursada antes 

de qualquer tipo de estudo, não obstante ela não se restringia a isso (ao exercício 

propedêutico), já que sua tarefa compreendia, por excelência, o completo 

desenvolvimento da formação humana. Uma formação mais completa, por assim dizer, 

na qual o homem se visse como um elemento do mundo e inserido nele com o 

diferencial de ter consciência de compreender seus eventos como também entender as 

consequências de suas ações; um entendimento que ele denominou de cidadania do 

mundo.  O mundo, aqui pensado, como sua pátria cuja definição de cidadania se atrela a 

uma postura humana do cumprimento do dever e do pleno gozo dos direitos. 

                                                           
7
 Die physische Geographie, die ich hie durch ankündige, gehört zu einer Idee, welche ich mir von einem 

nützlichen akademischen Unter richt mache, den ich die Vorübung in der Kenntniß der Welt nennenkann. 

Diese Weltkenntnißistes, welche dazu dient, allen sonster worbenen Wissenschaften und 

Geschicklichkeiten das Pragmatische zuverschaffen, dadurch sie nicht bloß für die Schule, sondern für 

das Leben brauch barwerden, und wodurch der fertig gewordene Lehrling auf den Schauplatz seiner 

Bestimmung, nämlich in die Welt, einge führt wird. Hier liegt ein zwie faches Feld vor ihm, wovoner 

einen vorläufigen Abrißnöthig hat, um allekünftige Erfahrungen darin nach Regel nordnen zukönnen: 

nämlich die Natur und der Mensch. Seine Stückeabermüssen darin kosmologischer wogenwerden, 

nämlich nicht nach dem jenigen, was ihre Gegenstände im einzelnen Merkwürdigesent halten (Physik und 

empirische Seelen lehre), sondern was ihr Verhältnißim Ganzen, worin sie stehen und darin ein jeder 

selbst seine Stelle ein nimmt, unsanzumerkengiebt. Die erstere Unterweisungnenne ich physische 

Geographie und habe sie zur Sommer vorlesung bestimmt, die zweite Anthropologie, die ich für den 

Winter aufbehalte. Die übrige Vorlesungen dieses halben Jahres sind schongehöriges Orts öffentlich 

angezeigtworden. [AA 2:443] 
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 Como vimos, a atividade docente de Kant em Geografia durou praticamente 

toda a sua carreira. Kant foi o primeiro filósofo responsável por instituir o Curso de 

Geografia na Universidade, mesmo antes dessa disciplina possuir uma cátedra, o que 

ocorreu posteriormente organizada por Karl Ritter, em Berlim, no ano de 1820 

(COHEN-HALIMI, 1999).  

            Além do que, a Geografia apenas tinha sido lecionada exclusivamente por 

geógrafos (o nome mais destacado é o de Anton Friedrich Büsching), contudo, não 

houve nenhum filósofo que tenha por ela dedicado tanto interesse quanto Kant. O 

extraordinário é justamente os motivos pelos quais Kant tenha sido o único filósofo que 

tenha dispensado tanto interesse por um curso de conhecimento prático. 

 

1.3.1 Da elaboração do material para o Curso de Geografia Física  

            Como já foi dito, quando Kant iniciou o curso de Geografia não existia nenhuma 

obra de referência que lhe servisse de base para as suas aulas, por isso houve a 

necessidade de produzir um material que contivesse o conteúdo adequado. Em 1778 von 

Zedlitz autorizou Kant a ministrar a disciplina de geografia “secundum dictata sua, 

exponendo dictata sua, ou, ad propria dictata” (COHEN-HALIMI, 1999).  

            A elaboração de material para cumprir o objetivo do curso de Geografia Física, 

como propedêutica à formação de seus alunos, é uma iniciativa de Kant que deve ser 

melhor compreendida. Esses manuscritos de Kant, relegados a segundo plano, caíram 

no esquecimento, e, portanto, não receberam nenhuma sistematização ao longo de muito 

tempo, o que, por conseguinte, lhe impõe ar fragmentário ou inconcluso.  

 Porém, só por volta de 1800, Friedrich Theodor Rink e Gottlob Benjamin 

Jäsche, a pedido de Kant, foram incumbidos de organizar seu acervo (um volume 

consideravelmente grande) encontrando inesperadamente quase três cadernos de 

geografia física que até o próprio Kant ignorava. Tais escritos datavam de várias 

épocas. Esse fato, fez com que Kant decidisse publicá-los, mesmo com a sua saúde 

fraca: contou com auxílio de seu ex-aluno, e agora colega, o professor de línguas 

orientais e também de Teologia da Universidade de Könisberg, Friedrich Theodor Rink 
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(1770-1811), que concluísse a organização do seu acervo e o encaminhasse para 

editoração e o publicasse.  

            Entende-se que Kant tenha repassado para Rink os escritos originais de suas 

aulas atualizados. Além do que, é provável que Rink tenha lançado mão também das 

diversas anotações dos estudantes do curso de Geografia e que serviram de suplemento. 

A edição ocorreu no ano de 1802 e passou a figurar como parte dos Escritos Reunidos 

de Kant na Edição da Academia, denominados de a Geografia Física (Physische 

Geographie). 

  

1.3.2 Da distinção entre conhecimento empírico e teórico 

            Considera-se importante abordar essa discussão, a fim de descobrir ou até 

mesmo estabelecer ligação entre o pensamento kantiano em torno da questão do 

conhecimento e a geografia; como também, compreender a relação que eles mantêm, 

por exemplo, se é unilateral ou de mão dupla. Essa distinção, nada mais é do que uma 

exposição da sua teoria do conhecimento, numa perspectiva que visa demonstrar que o 

conhecimento geográfico se limita ao campo do conhecimento empírico e revelar suas 

implicações. 

            Assim, tomando como base as fontes do conhecimento, ele se classifica em 

racional (puro) ou empírico, de acordo com Kant. O conhecimento puro é fornecido 

pela razão (as formas puras) enquanto que o conhecimento empírico advém dos sentidos 

(as intuições). Kant determina que “nossos sentidos não podem transcender o mundo, o 

nosso conhecimento oriundo da experiência limita-se apenas ao mundo real (da 

aparição)” (GF, p. 445).  

            Esse mundo da aparição, também denominado de mundo fenomênico, é o que 

está ao dispor do conhecimento empírico, cuja investigação em busca dos seus 

fundamentos e dos fundamentos do conhecimento racional, se obtém a fonte do 

conhecimento em geral. Por conseguinte, se o conhecimento empírico é obtido graças 

aos sentidos, logo se conclui que os sentidos são canais que não estão definidos. 

Portanto, é preciso que se investigue sua natureza a partir da qual se chega à fonte 

primária de elaboração do conhecimento, isto é, seus fundamentos.  



32 
 

            Ora, se a Geografia Física oferta o conhecimento empírico, já que se ocupa das 

explicações fenomênicas e a Filosofia é produtora do conhecimento racional, pois 

investiga a natureza daqueles e dos seus; então, no momento em que a Geografia se 

ocupa do exame de suas fontes, não é forçoso admitir que houve uma transcendência de 

seu campo e deste avanço, por extensão, se embrenhou no exercício do filosofar. Pois, 

ao se lançar sobre a investigação em torno dos elementos do conhecimento empírico já 

se está procedendo na esfera da racionalidade e, portanto, filosófica.  

            É preciso deixar claro aqui, que, com isso, se está afirmando que o 

conhecimento geográfico auxilia ao exercício do filosofar, todavia não o substitui. Ele é 

um instigador, fomentador ao exercício do filosofar. Ele cria condições, oportuniza 

apenas isso. O conhecimento geográfico mobiliza e alimenta a discussão filosófica. 

            O reforço a tudo isso, segue quando Kant estabelece duas espécies de sentidos, 

quais sejam: um externo e outro interno, que tomados juntos se pode concluir que o 

mundo é “o epítome de todo o conhecimento a partir da experiência de acordo com 

ambos os sentidos” (GF, p. 445). Segundo Kant, ao considerarmos o mundo como 

objeto do sentido externo, o chamamos de natureza, quando o tomamos no âmbito do 

sentido interno, o denominamos de alma ou de ser humano (que tem a ver com a 

subjetividade que mais tarde será claramente conhecida como estrutura do sujeito na 

Crítica da Razão Pura).  

            Desse modo, conhecimento do mundo é a combinação da experiência da 

natureza com o ser humano. Fica ao encargo da Antropologia a discussão sobre o 

conhecimento do ser humano, por outro lado cabe à Geografia Física o estudo da 

natureza, como “descrição da Terra”. Essa entendida não apenas como uma simples 

apresentação, mas como o estudo que se ocupa de sua formação, de seus eventos e de 

suas leis.  

            Para sermos mais exatos, conforme Kant, não existe experiências, mas somente 

percepções, que são tomadas em conjunto e, assim, constituem o que se convencionou 

experiência. Nesse sentido, o conjunto das percepções, que são as sensações efêmeras 

das coisas pelas faculdades subjetivas, passam a constituir dados empíricos no banco da 

memória. 
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            Após o semestre de inverno de 1772 e 1773, Kant resolveu separar a parte da 

Geografia Física que tratava das questões exclusivamente antropológicas. Nesse caso, a 

Geografia Física era ministrada no semestre de verão e o curso de Antropologia, no 

semestre de inverno. Fato que repercutiu até na organização da publicação da Geografia 

Física com o conhecimento sobre o ser humano sendo tratado na segunda parte da obra, 

denominado de Antropologia, como já foi dito. Esta versa sobre as questões humanas de 

uma perspectiva pragmática abandonando qualquer dimensão especulativa ou 

psicológica, enfatizando o seu caráter cosmológico.                    

            Na primeira parte da Geografia Física, Kant determina que “a descrição física 

da Terra é, então, a primeira parte do conhecimento do mundo. Ela pertence a uma 

ideia que se deve chamar propedêutica ao conhecimento do mundo” (GF, p. 445.). 

Neste sentido, essa atividade deve ser estendida às quaisquer circunstâncias da vida de 

uma maneira útil; como saber prático que instrui e conduz as ações dos indivíduos entre 

si e deles com o meio. Portanto, “é necessário aprender a descrição física da Terra 

como um conhecimento que pode ser completado e corrigido com a ajuda da 

experiência” (GF, p. 445.). 

            Desse modo, o estudo da Geografia tinha uma finalidade propedêutica no campo 

do conhecimento, sobretudo se tratando do conhecimento do mundo, conceito que será 

esclarecido mais adiante. Kant afirma que não basta perceber o mundo sem um plano 

previamente definido e que é preciso inquiri-lo. Com efeito, o nosso conhecimento é 

favorecido com a experiência, como por exemplo, diante do empreendimento de 

viagens e do contato com pessoas. Entretanto, uma prévia reflexão nos permite entender 

conhecimento do mundo como um conhecimento tanto acerca da espécie humana 

quanto a respeito da natureza. 

            Kant concebe conhecimento teórico como aquele que se constrói a partir do 

diálogo, cujo objetivo é a descoberta de soluções para os problemas existentes e que 

qualquer tendência de ordem pessoal, tal como a vaidade, deve ser abandonada. Pois o 

conhecimento, não se trata, sob quaisquer hipóteses, portanto, de objeto de posse de 

ninguém e nem se presta ao enaltecimento de alguém. Com efeito, sabe-se que o 

conhecimento é de domínio coletivo, i. é, pertence à humanidade; sendo, portanto, da 

responsabilidade de cada um torná-lo o mais perfeito possível, já que ele será legado às 

gerações futuras que nele se fiarão por algum tempo que seja.  
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            Por isso, Kant declara que o prefácio de sua obra se trata de uma oportunidade 

de expressar publicamente a divergência de seu pensamento mantendo sempre o devido 

respeito aos grandes mestres do conhecimento, pelos quais nutre grande estima, cujos 

pensamentos lhe serviram como objetos de sua reflexão. 

 

1.3.3 O Weltkentnnis: um sistema da natureza 

            O conhecimento do mundo (Weltkentnnis) é explicado sob duas perspectivas: 

inicialmente, do ponto de vista do sentido externo, que diz respeito à reflexão 

cosmológica que se destina ao uso prático do conhecimento em situações reais, e do 

sentido interno, refletindo sobre os alicerces da percepção; pois, o mundo tanto é 

fundamento do nosso conhecimento (porque fornece a matéria das sensações) como 

nosso conhecimento se aplica a ele (como formas puras do pensamento e como um 

conjunto de dados armazenados). Isso implica em familiarizar-se com a constituição dos 

objetos da experiência. 

            Kant tem uma concepção totalizadora do conhecimento, cuja ordem se sustenta 

no critério de afinidades, isto é, coisas similares têm características essenciais além 

daquelas que são diferentes, embora essas não afetem sua identidade da perspectiva de 

um conjunto, já que  

 

―[...] temos que conhecer os objetos de nossa experiência ao todo, de 

modo que nossos conhecimentos não constituam nenhum agregado, e 

sim um sistema. Pois, no sistema o todo está antes das partes; no 

agregado, ao contrário, as partes estão antes‖ (GF, p. 123. Trad. 

Arantes).  

 

             Para Kant, é necessário evidenciar os elementos que nos permitem comprovar a 

ligação que há entre os objetos, a fim de descobri-los como pertencentes a um 

determinado conjunto; por isso, ele estabelece que o conhecimento não se trata de um 

agregado, mas de um sistema. Sistema entendido como o todo que precede suas partes, 

o qual se distingue de um agregado no qual as partes antecedem o todo.  

            Isso o leva a concluir que a geografia se ocupa do conhecimento do mundo 

como um conceito arquitetônico “que é um conceito segundo o qual as partes múltiplas 

são derivadas do conjunto” (GF, p. 447. Trad. Arantes). Nessa assertiva percebemos 
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lampejos do pensamento metafísico-transcendental de Kant ao estabelecer uma relação 

necessariamente elementar dos objetos que compõem o mundo, este tomado como um 

sistema, e que a Geografia deve encará-lo sob essa perspectiva, embora não seja de sua 

alçada refleti-los. 

            No caso em questão, o todo é o mundo composto por suas variedades de 

diferentes seres e, consequentemente, palco das nossas experiências. Portanto, a 

apresentação dessa diversidade é, na concepção kantiana, oriunda de uma constituição 

elementar que se estabelece no momento no qual as faculdades do conhecimento 

interagem com os dados externos. Implica dizer que essa relação constrói uma re-

presentação, uma trans-formação do real; portanto, a tarefa do filósofo consiste no 

desafio de descobrir como isso acontece e quais as implicações decorrentes.  

            Mas, para as lições de geografia bastava apenas entender a existência de seres 

que devem ser vistos da perspectiva de um sistema, ainda que em espaços e tempos 

diferentes. Poderíamos fazer uma analogia como em uma proposta taxonômica, mas 

empobreceríamos o sentido, uma vez que não abarcaria fenômenos naturais, sociais, 

culturais e os acidentes geográficos. Portanto, tais colocações seguem uma reflexão 

correlata que se faz do que se compreende do que Kant nos diz: 

 

O nosso conhecimento se origina com os sentidos. Eles nos dão o 

material ao qual apenas a razão dá uma forma adequada. O 

fundamento de todo o conhecimento está, assim, nos sentidos e na 

experiência, sendo este último seja o nosso ou o de outra pessoa.
8
 (GF, 

p. 447).  

 

            A partir dessa citação é evidente que os sentidos são responsáveis pelo 

fornecimento da matéria na qual a razão emprega-lhe a forma. Kant diz ainda que, 

idealmente, poderíamos nos preocupar apenas com a nossa própria experiência se não 

fosse o problema resultante disso, uma vez que não somos capazes de conhecer tudo 

dada a relação da experiência no âmbito do tempo que é curta e mesmo quando no 

âmbito do espaço sendo ampla o ser humano não consegue abarcar todas as coisas, uma 

questão ligada à sua finitude.  

                                                           
8
 Our knowledge originates with the senses. They give us the material to which reason merely gives an 

appropriate form. The ground of all knowledge thus lies in the senses and in experience, the latter being 

either our own or that of some other person. 
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            É por isso que se recorre frequentemente às experiências dos outros, mas elas 

deverão ser dignas de confiança daí a primazia da informação escrita sobre a oral. 

Podemos dizer assim, conforme Kant, que o testemunho dos outros faz o nosso 

conhecimento avançar. Com a devida consideração que se deve ter em diferir os modos 

pelos quais esse conhecimento nos é apresentado, se narrativo ou descritivo. Uma 

distinção que mais além será esclarecida, por ora basta compreendermos que se refere à 

história e à geografia respectivamente. 

 

1.3.4 A natureza entendida a partir de um sistema apriorístico 

            Segundo Kant, há dois fatores que concorrem para a produção do conhecimento, 

que se dão sob duas formas: a) quando se refere a conceitos é denominada de Lógica; e 

b) do ponto de vista espaço-temporal é físico. Esse princípio será retomado na Crítica 

da Razão Pura na qual haverá duas partes denominadas de Estética Transcendental e 

Lógica Transcendental. 

           Como se sabe, a Estética Transcendental trata das intuições. Estas estão ligadas à 

sensibilidade. A Estética reflete sobre a sensibilidade, as intuições e os problemas delas 

decorrentes, portanto, diz respeito à percepção dos fenômenos físicos. A Lógica 

Transcendental, por sua vez, diz respeito aos conceitos, precisamente à Tábua das 

Categorias do Entendimento e às reflexões em torno deles.  

            O mencionado tem a finalidade de comprovar, que uma das mais respeitadas 

obras de Kant faz essa análise do conhecimento, definindo-o sobre duas bases, quais 

sejam: intuitiva e conceitual, largamente conhecidas; podendo ser entendida numa 

equivalência entre forma e sentido (significado). 

            Portanto, é sob influxo desse pensamento que Kant estabelece a compreensão 

dos componentes físicos do mundo como em um sistema seguindo ou devendo ser 

tomados no plano da ordem da teoria de conjunto e de suas relações. 

            O sistema da natureza orienta-se pela classificação de tudo, quer dizer, 

determinar afinidades próximas e enquadrá-la a conjuntos contendo elementos comuns. 

“A descrição geográfica da natureza, por outro lado, refere-se aos lugares na Terra 

onde uma coisa pode ser realmente encontrada” (GF, p. 448). Pontualmente, o que 
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difere sumariamente conhecimento histórico e conhecimento geográfico é que o 

primeira realiza uma descrição na ordem do tempo prioritariamente enquanto que o 

outro descreve em termos espaciais com maior ênfase. Já que a História trata dos 

eventos numa ordem sucessiva de exposição relativa ao tempo e a Geografia trata dos 

“eventos contíguos no espaço” (GF p. 449).  

            Desse modo, a história natural pode ser entendida como um acúmulo de 

descrições da natureza, quer dizer, geográfica, em diferentes momentos. Nesse sentido, 

o conhecimento geográfico é pré-requisito para o conhecimento histórico; isto é, aquele 

constitui o fundamento da apresentação histórica. Neste ponto, não podemos tomar Kant 

como um imprudente em relação a essa assertiva de acúmulo de descrições, não nos 

esqueçamos que se trata de um filósofo (um gigante) e esse conjunto de informações 

não se trata de um mero registro sem exame. 

 

1.4.  Dos conteúdos da obra 

            Kant resume a Geografia Física definindo-a como “um esboço geral da 

natureza”, e não se trata apenas de ser os fundamentos da história, porém de todo 

estudo da ordem geográfica, isto é, cosmológica. Kant elenca e exemplifica áreas 

temáticas do estudo da geografia as quais são brevemente tratadas abaixo. São as 

seguintes: 

1. Geografia matemática – ocupa-se do estudo no que concerne ao tamanho, à 

forma e ao movimento da terra, como também da sua relação com o sistema 

solar. Tem a ver com a categoria de grandeza, quantidade e dimensões, como se 

percebe (fazendo uma maior referência ao espaço) e sua posição na composição 

de um conjunto maior, o universo. 

2. Geografia moral – é a investigação dos diferentes caráteres e costumes dos 

povos relacionados a dadas regiões. O exemplo disso são as ações culturais que 

numa determinada região são cultivadas quando noutra são reprovadas. Portanto, 

se ocupa do registro e da reflexão sobre o conjunto de valores e sua forma de 

viver num dado espaço. 

3. Geografia política – investiga qual o princípio que fundamenta a organização da 

sociedade civil pesquisando a existência e a necessidade de uma lei universal de 

caráter irresistível e das consequências que recaem sobre aquele que a deixa de 
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observar. Investiga ainda se as leis são fundamentadas na natureza da terra e dos 

seus habitantes. 

4. Geografia mercantil – é a análise com objetivo de compreender a produção e 

seu escoamento. Visa encontrar as causas por que num país há excesso o que em 

outro inexiste. Desse modo, busca uma forma de equilibrar o excedente de uma 

nação em relação a escassez de outra por meio do comércio, uma atividade que 

pode ser estendida ao mundo todo. O comércio é bastante considerado por Kant, 

uma vez que graças a ele foi possível formar  “pessoas e uma base para o seu 

conhecimento mútuo. *” 

5. Geografia teológica – observa a existência de diferentes princípios teológicos 

fundamentais, de acordo com as peculiaridades locais, e discute as frequentes 

mudanças deles numa mesma crença em distintas regiões; tais informações são 

essenciais e têm de ser observadas também. Como é o caso do  cristianismo 

Oriental e Ocidental e os tons mais sutis de cada um – exemplo citado por Kant 

que finaliza afirmando: “Isto é ainda mais perceptível com as religiões que 

divergem essencialmente em alguns de seus princípios fundamentais”. 

            Nesse último ponto o que se observa é que as verdades relativas à religião têm 

uma gênese referente aos seus elementos físicos (naturais) compreendidos no horizonte 

de sua importância cultural, isto é, elementos que favorecem a vida, esta tomada em 

pleno sentido, passam a ser celebrados, hipostasiados e ressignificados. O exemplo 

desse último seria a cruz, outrora instrumento de tortura passando a ser considerada 

pelos cristãos: instrumento de redenção.  

            Embora haja princípios comuns a todas elas, como é o caso da crença na 

existência de deidade (mono ou politeísta), mesmo assim, o culto e a liturgia seguem em 

sintonia com valores estéticos simbólicos de acordo com a geografia local, isto é, os 

seres que compõem o espaço próximo (os escaravelhos, para os egípcios, o Ganges, 

para os indianos, etc.).  

 

1.4.1 Matemática e Geografia Física 

            Após a exposição de todas essas áreas temáticas abordaremos a Introdução da 

Geografia Física. Kant inicialmente justifica a necessidade de discutir a respeito de uns 
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conceitos matemáticos que serão úteis ao estudo da geografia propriamente dita, são 

eles: ―tamanho, forma e movimento da terra e sua relação com o restante do universo”.  

            O que se pode entender disso é que sua intenção era começar a fundamentar o 

esboço geral da natureza inculcando as formas gerais da matemática com a aplicação de 

sua teoria diretamente na investigação geográfica, além de principiar o processo de 

abstração dos componentes da terra. Trata-se de uma propedêutica que tornasse possível 

a descoberta da conexão existente entre os diversos seres que compõem o conjunto 

Terra, a fim de se chegar a uma conclusão de que ela consiste num sistema.  

            Na verdade, Kant pretende que a geografia seja um conhecimento reconhecido 

como fora da ordem do senso comum e seu esforço de citar áreas temáticas evidenciam 

isso, posto que cada uma aborda um tema interligado com a parte física e cultural, 

conforme se observou acima. Ao agir assim, se está tomando o conhecimento do senso 

comum sob a perspectiva do olhar científico.  

            Além do mais, em relação à matemática, recordemos que ela era a ciência por 

excelência não só para Kant, porém para todos os estudiosos da ciência dos séculos 

XVII e XVIII. Tranquilamente um influxo do pensamento cartesiano em torno da 

Mathesis universalis, algo começado na Grécia antiga com as teorias do número de 

Pitágoras e fortalecido pelo imperativo da sacada da Academia de Platão, cujo 

enunciado conforme os historiadores é: “Não entre se não for geômetra!”.   

            Em seguida, Kant faz uma exposição a respeito dos estudos ligados à 

constituição física da Terra no tocante ao seu formato. E fornece provas tanto racionais 

a respeito de sua forma, quanto fenomênicas por meio dos eventos naturais. Isso tudo 

revela o apelo vigente na época de aprender a ler o mundo, conhecê-lo no que for 

necessário tanto físico quanto culturalmente.  

            Pois, o ser humano não pode ter a pretensão de ser embalado pelo ritmo natural 

ou cultural do mundo sem interrogar a origem de seus eventos. Jamais deve deixar ser 

conduzido pelos os eventos sem qualquer conhecimento. Ao contrário, deve inquirir e 

tentar compreender o que se passa em torno de si; deve protagonizar, colaborar, 

cooperar, conduzir, ou seja, ter uma postura ativa.  
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            Em outro momento, Kant discute sobre a importância do estabelecimento dos 

critérios de orientação e de sua efetiva utilização para fins de localização tendo o devido 

cuidado ao eleger pontos referenciais, a fim de evitar confusões.  

            De acordo com as filosofias da consciência, se aprendeu que a primeira 

referência que o ser humano deve ter é a de se fiar em si mesmo, pois além de não ser 

novidade dizer que o ponto referencial por excelência ser o sujeito para Kant, também 

essa assertória é comprovada frente aos critérios de orientações que o toma como 

pressuposto, quais sejam: direita, esquerda, à frente, atrás, em cima e embaixo.  

            Outras como os pontos cardeais que são pontos fixos, ao que parece, pois, fora 

dele não passam de convenções demarcadas, a fim de orientação espacial. Pois, a título 

de exemplo, ao descrever o leste como direção ao Sol nascente essa orientação não 

passa de uma direção (nunca marco) que o homem dispõe dentre outras, a fim de 

mobilidade e localização. Ir para o leste não significa em absoluto em encontrar o leste 

que é um conceito abstrato, mas encontrar o que se quer naquela dada direção eleita a 

partir de si mesmo.  

            Não há garantia de determinada distância apenas com a informação leste, pois 

pode variar muito na escala de metragem (metros, quilômetros, etc.). E a Filosofia 

Transcendental considera tudo isso, já que a Revolução Copernicana no pensamento é a 

maior metáfora explicativa em termo não só de conhecimento, senão da própria essência 

humana. 

 

1.4.2 Geografia Física: fenômenos – conhecimento e erro 

            Em seguida, Kant ainda na Introdução da Geografia aborda sucintamente sobre 

conhecimento astronômico a respeito do sistema solar: definições, planetas, distâncias, 

diâmetros, composições. A posse dessas informações é útil para se entender o fenômeno 

celeste: seus seres, formas, movimentos e influências (tanto físicas como sugestivas). 

Portanto, a análise e a compreensão dos fenômenos naturais podem ser encaradas com a 

finalidade de eliminar superstições e informar as construções ilusórias do entendimento. 

            Um dos célebres exemplos dentro do campo do conhecimento foi o 

Heliocentrismo, que provocou não apenas muitas discussões, como também levou à 
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morte muito de seus defensores. Este exemplo foi mencionado pelo fato dele envolver 

em seus bastidores, temas não só científico, mas por impor-se como verdade o que 

provocou abalo em verdades de crença, cujos ensinamentos eram considerados como 

infalíveis. Portanto, posturas dogmáticas sempre foram repudiadas por Kant. Como se 

sabe, seu Criticismo é justamente o antídoto contra esse tipo de mal que petrifica 

pensamentos e impede o avanço do conhecimento. 

            Neste sentido, julga-se oportuno frisar o parágrafo treze da Antropologia de 

Kant, no qual ele trata pormenorizadamente desse assunto e diz que o engano é 

produzido no entendimento “pelas representações dos sentidos (praestigiae)” (A, p. 

48). Quanto à sua origem pode ser natural ou artificial, denominada de ilusão (illusio) 

ou fraude (fraus), respectivamente. Então, quando se toma algo como real assegurado 

através da percepção pela visão, mesmo quando o sujeito julgue como impossível de ser 

daquele jeito, se tem uma ilusão de ótica (praestigiae). Por ilusão se entende o “engano 

que permanece, ainda que se saiba que o objeto suposto não é real” (A, p. 49). Essa 

explicação de Kant é muito didática, uma vez que é muito comum a experiência do 

suposto fenômeno visual quando o Entendimento o provoca e ao mesmo tempo aplicá-

lhe a correção. 

            O engano é a cessação imediata da aparição ou presença do objeto, a partir do 

momento que se sabe o que acontece com o objeto, isto é, ele está e desaparece e, às 

vezes, o número o faz reaparecer. Trata-se de uma dissimulação. O exemplo seria “as 

artes dos prestidigitadores de toda espécie” (A, p. 49). Kant reúne dois exemplos para 

cada um é o caso de “um vestido cuja cor se destaca vantajosamente para vista é 

ilusão; mas, maquiagem é engano” (ibdm.). O filósofo chega a dizer que a primeira 

seduz e o segundo, burla.  

            Outra forma de engano é a fascinação. Ela ocorre quando um sujeito, em seu 

estado normal (saudável, na ausência de qualquer substância entorpecente), tem um 

conflito quanto à existência e à inexistência de algo, que intuitivamente parece ser 

possível quando logicamente é impossível, gerando uma desconfiança dos próprios 

sentidos; é o caso de “um pássaro que adeja diante do espelho no qual vê a si mesmo, e 

ora o tem por um pássaro real, ora não” (A, p. 49).  
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1.4.3 Outra particularidade da Geografia Física 

            Outra forma de organização da Geografia Física, que é imprescindível 

mencionar, é que seu estudo se encontra dividido em duas partes, quais sejam: 

a) Parte geral, que se ocupa da Terra enfatizando os componentes inorgânicos 

(inanimados): seus elementos terra, água e ar; 

b) Parte particular, na qual se dá ênfase aos produtos e criaturas terrestres; 

            A primeira seção referente à parte geral trata do estudo hidrográfico: 

composição química da água, ciclo, apresentação (física e relação climática, biológica) e 

acidentes geográficos formados por sua presença. Esse estudo hidrográfico feito por 

Kant leva-nos a compreender o sentido de mundo como sistema, já que demonstra a 

estreita relação entre os elementos e sua interligação, às vezes, se tornando impossível 

encontrar quem primeiro influenciou e foi influenciado.  

            Em outro momento, Kant faz descrições de perigos que são encontrados 

relativos ao ambiente aquático, é o caso dos redemoinhos e correntezas que são todas 

explicadas por causas que seguem uma ordem física. E inclusive explica a influência da 

Lua sobre os movimentos das marés e a não fantástica ou a Fata Morgana cuja 

apresentação parece ser um fenômeno como um evento natural, porém sua causa, na 

verdade, é subjetiva, isto é, ligada à ilusão de ótica.  

            Em seguida, ele escreve acerca da Terra relatando que a ocupação humana 

produz uma estreita relação entre cultura e a paisagem, pois as necessidades exigem de 

seus habitantes a criação de objetos que os sirvam de utensílios domésticos, 

ritualísticos, contemplativos; e de ações que viabilizem seu sustento: é o caso do cultivo 

da terra e da criação de animais. Com efeito, o ambiente se constrói simbolicamente 

com o ser humano empreendido por um processo de transformação existencial, daí a 

influência das condições físicas no psiquismo tal é o caso do sentimento de pertença, 

nostalgia, etnocentrismo (cf. 517 ponto 3).  

            Portanto, o homem mantém uma plena ligação com o espaço que passa ser 

identitário de seu ser. Podemos dizer que se trata de um processo pelo qual o ego se 

nutre e cria outras formas, as quais tornam plural a existência de outros elementos que 

proporcionam a existência do ser humano. Ressalte-se que não só dos fenômenos 

naturais, mas também dos culturais. Como exemplo, podemos citar a explicação por 
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parte na geografia teológica, que torna bastante claro a relação de elementos físicos 

territoriais e constituição cultural quando por meio da celebração faz a transcendência 

de um mero ser natural para um ser simbólico carregado de significados, que somente 

pode ser enxergados quando inseridos, integrados àquela cultura. 

            Kant segue falando da origem da Terra. Segundo ele, ela se formou a partir de 

erupções vulcânicas e que a terra firme é semelhante a montanhas que se erguem do mar 

em maiores proporções, pois é o que diferencia o continente de ilha, estas seriam em 

bem menores dimensões. Logo, outra vez fica claro o porquê de se começar a geografia 

antecipada por conceitos matemáticos, pois o critério de determinação da diferença e da 

constituição entre uma ilha e o continente vai depender de suas dimensões.  

            O tempo todo se observa que o texto de Kant instrui à proposta de dar identidade 

aos seres. Essa operação sempre aplica os conceitos mentais aos fenômenos em relação 

à matemática e à gênese terrestre, conforme acabamos de notar. Kant, ao tratar da água 

e de seus congêneres, principia pela exposição sobre as definições de nascentes e poços 

revelando sua origem. Kant explica que a causa de tais fenômenos reside na infiltração 

no solo das águas de chuva ou da neve derretida. O tempo todo é evidente essa relação 

de causa e efeito, cujo sentido é enfatizar a ordem natural das coisas.  

            É manifesto que o esforço de Kant tem como objetivo não apenas por por terra 

explicações supersticiosas, todavia, provocar no interlocutor um anseio em desvelar as 

leis que regem a natureza. Em seguida, as variadas formas de apresentação, são 

mencionadas explicando que as nascentes podem variar quanto à temperatura podendo 

ser de água quente ou fria e que a causa da diferença de esse evento não é sobrenatural. 

            Ao dizer que os poços de águas quentes são denominados de gêiseres, não só 

informa ao público a existência desses eventos, como também, já lhes fornece o nome. 

Kant especula ainda a existência de uma possível relação entre as nascentes e a Lua, 

haja vista a influência dessa sobre as marés. Essa postura investigativa e 

correlacionadora de Kant ocorrerá ao tratar de outros fenômenos como se notará nos 

parágrafos subseqüentes. 

            No tocante ao ar, ele diz que a atmosfera é dividida em três zonas e, em seguida, 

ele nos apresenta as propriedades do ar: é seco em áreas desérticas, mas em áreas verdes 

é de muitos vapores sendo úmido e transparente. Sua composição é de sais e ácido nitro. 
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Pode ser muito puro. Há ares salobros e insossos. O que explica o desfavorecimento 

quanto à existência de certos vermes e animais em alguns lugares. Com isso, Kant 

fornece a explicação da existência e da ausência de determinados seres em dados locais. 

Está claro, para Kant, que seres vivos e o meio estão num íntimo processo. 

            O pensamento geográfico de Kant é balizado pela sua formação filosófica. 

Porquanto, o fenômeno sempre é questionado em sua forma de aparição tentando obter 

resposta sob sua origem. Isso se corrobora pela sua explicação a respeito do céu. Pois, 

para ele, o céu não passa de uma percepção explicada por meio dos modos de incidência 

da luz, já que, sua coloração azul é devida ao brilho esbranquiçado dos vapores tendo ao 

fundo a escuridão do espaço, logo, o azul se forma do branco sobre o preto ocasionando 

o fenômeno onde a visão alcança, o imenso fundo azul. 

A geografia física apenas considera as duas características naturais do 

mundo e que é sobre ele:. mares, terra seca, montanhas, rios, a 

atmosfera, os seres humanos, animais, plantas e minerais, mas, tudo 

isso [é feito] não com a completude e precisão filosófica [individuais] 

peças que é o negócio da física e história natural, mas sim, com a 

curiosidade fundamentada de um viajante que em todos os lugares 

procura o notável, o estranho e belo, compara as observações que 

foram recolhidas e revisa suas idéias em conformidade (GF, p. 388).
9
 

 

            Essa citação ensina o procedimento geográfico. Ela orienta o modo pelo qual se 

obtém o conhecimento geográfico. Primeiro deve considerar sob que ótica se deve 

tomar o real, no caso, sua composição física e as ações desencadeadas entre seus 

componentes. Mas, isso não basta. É imprescindível uma curiosidade que passe a 

registrar e inquerir sobre o desconhecido, o estranho. Evitar ao máximo a emissão de 

juízos de valores, mas enxergar os processos dentro de um plano investigativo, a fim de 

elucidar suas causas e seu sentido.  É compreendê-lo no horizonte do todo como uma 

parte necessária ao seu dinamismo.          

                                                           
9
physical geography merely considers the natural characteristcs of the globe and what is on it: the seas, 

dry land, mountains, rivers, the atmosphere, human beings, animals, plants, and minerals. But all this [is 

done] not with that completeness and philosophical precision in [individual] parts which is the business of 

physics and natural history, but rather with the reasoned curiosity of a traveller who everywhere looks for 

the noteworthy, the strange, and the beautiful, compares the observations he has collected, and revises his 

ideas accordingly (GF, p. 388) 
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            Além do mais, se pode afirmar que, o que se compreende é que o estudo da 

geografia tem a finalidade de desvelar, de explorar o mundo e tal exploração 

simultaneamente incita o auto-conhecimento.  

            Ora, uma coisa não está desvinculada da outra. Pois, o que acontece quando se 

está diante do desconhecido? Que sentimento se experimenta? O que se pensa? O que se 

deve fazer? Portanto, a experiência do estudo da geografia talvez não seja uma atividade 

filosófica a rigor, no sentido de tratar dos fundamentos da realidade, mas está em 

sintonia com o sentimento de perplexidade da admiração filosófica mais genuína.  

            Isso nos leva a recordar Platão no mito da caverna: descobrir e ir 

empolgadamente, após esse estado de arrebatamento, anunciar para os seus semelhantes 

sua experiência, tanto a descoberta do novo quanto a sensação experimentada diante 

dela, isto é, relatar o fato e expor seu sentimento. Além do que, há uma atitude digna de 

nota que é justamente o anseio de por à disposição de todos aquilo que é bom.  

            Esse exemplo de partilhar com seus semelhantes o que se tem de agradável ou, 

pode-se dizer, o que faz e traz o bem. Quem assim age, como se notará mais adiante, 

está cumprindo um dos fundamentais imperativo humano. Pois, o que se entende com 

tal postura é que se se preocupa com o outro. Isso significa, dentre muitas coisas, 

proteção, zelo, bem. 

Em torno da Geografia Física de Kant, dependendo do ponto de vista, existe 

duas posturas às quais parece ser adequado denominar uma de cautelosa e a outra, 

polêmica. Neste sentido, aquela significa os devidos cuidados que foram e que devem 

ser corretamente perseguidos durante o exame daquele texto, a outra trata-se de meras 

opiniões que desconsidera a geografia relegando-a ao nada.  

Por esses motivos, é necessário estar advertido de que várias questões giram em 

torno da obra, tais como problemas quanto à sua autenticidade, conceituação, dentre 

outras alegações; esses fatos a conduz ao status de uma ―obra‖ de pouca importância, 

assim declarada por muitos. Porquanto, ela é considerada uma das ―obras‖ mais 

controversa de Kant na atualidade.  
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1.5 Afinal, a Geografia Física deve ou não figurar como uma obra indiscutivelmente de 

Kant?  

 

            Esta seção abordará os dois critérios em torno dos quais se firmam as discussões 

de aceitação e de descrédito da Geografia Física. Essa abordagem visa refletir acerca da 

polêmica a respeito das distintas compreensões sobre a obra em questão.  

            Considerações distintas serão discutidas, a fim de que se possa avaliar diversas 

possibilidades evitando equívocos. Além do que, se deve distanciar quaisquer formas de 

dogmatismo, com efeito, pode se obter uma conclusão fundamentada no erro, o que não 

é o objetivo desse trabalho. 

            Neste sentido, considera-se oportuno emitir duas orientações com a finalidade de 

analisá-las, de nortear a reflexão e de entender o que faz mais sentido; são elas: a) 

desacreditar, de uma vez por todas, da autenticidade da autoria da Geografia Física 

como sendo de Kant, já que ela trata-se de uma espécie de conjunto de simples 

anotações ou esboços de aula, portanto, não constituindo uma obra a rigor e muito 

menos evidencia as marcas do pensamento kantiano o que, por sua vez, a desqualifica 

do conjunto geral das obras de Kant; ou b) admitir que o pensamento (enquanto 

produção filosófica finalizada de alguém) possui uma forma padronizada, no tocante ao 

fundamento e ao método utilizados, acerca de qualquer tema refletido e, portanto, sua 

marca é inconfundível e reconhecida. O que consiste em um elemento importante para o 

julgamento em torno do asseguramento da autenticidade de obras relativas ao mesmo 

autor.  

            E, se for assim, será que as diferenças entre obras de uma mesma autoria 

deveriam ser fatalmente muito próximas em sua semelhaça a ponto de conferir 

ilegitimidade (não autoria) quando há um desvio dessemelhante? Como será, então, que 

os estudiosos da filosofia afirmam a evolução do pensamento de um determinado autor 

quando o qualifica como jovem ou maduro no pensamento? Apoiados no que se 

reconhece a autoria de um tal pensamento, e.g., se é indiscutivelmente de Platão, de 

Aristóteles ou de outro filósofo? Talvez essas questões possam ajudar no esclarecimento 

dessa situação. 
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1.5.1 A posição de Louden             

 

          Louden num artigo intitulado de The last frontier: the importance of Kant‟s 

Geography
10

denuncia que a Geografia Física não recebeu ainda o devido mérito no que 

respeita à importância desse conjunto de escritos para o estudo do pensamento de Kant e 

assegura que a causa não é outra senão a falta de estudo e o desconhecimento de seu 

conteúdo os quais, por conseguinte, são as fontes que levaram à conclusão de sua 

irrisória importância.  

            À medida que Louden discute sobre esses problemas, ele descarta as acusações 

que atribuem a Rink um descuidado e fraudulento trabalho na editoração ressalvando-se 

em outras publicações editadas por Rink, cujos questionamentos de qualquer natureza 

nunca foram levantados. Além do mais, Louden elenca e cita uma série de 

considerações que corroboram a autenticidade do pensamento kantiano no texto da 

Geografia quando comparado a outras obras célebres desse mesmo filósofo o que se 

evidencia pela identidade do pensamento em suas peculiaridades e similitudes.  

            Uma delas são os recursos chamados por Louden de metáforas geográficas, que 

são frequentemente encontradas nos textos kantianos, tratam-se de um recurso 

linguístico intuitivo que faz alusão a conceitos propriamente geográficos com a 

finalidade de tornar fácil a compreensão de sua exposição por parte dos leitores. Esses 

recursos não eram tão incomuns de serem encontrados, haja vista que Locke
11

 e 

Leibniz
12

 fizeram uso deles. 

            Mas, se poderia pensar: Kant apenas estava usando metáforas geográficas com a 

única finalidade de tornar o mais claro possível a sua reflexão. Louden assegura que 

não, pois “a geografia é muito mais do que uma fonte de metáforas ocasionais para 

Kant. Ela também foi um dos seus principais compromissos de ensino, bem como um 

ponto focal para muitas de suas publicações de ciência natural” (Louden, 201, p. 454). 

Portanto, a questão mais adequada seria: que relação a mais as metáforas geográficas 

exprimem no acervo kantiano? E, assim, Louden escreve 

 

                                                           
10

 A última fronteira: a importância da Geografia de Kant. 
11

 Locke. Ensaio sobre o entendimento Humano. 1975, I.1.7 
12

 Leibniz. Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. 1996, IV.iv.19 
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A própria concepção de Kant de seu projeto filosófico é determinada 

por um conjunto de metáforas geográficas, a tal ponto que não se pode 

entender corretamente este projeto sem um sentido claro da estrutura 

geográfica dentro da qual ela é definida. E lendo as palestras de 

Geografia de Kant é a melhor maneira de ganhar uma compreensão 

deste quadro geográfico. A Geografia de Kant informa a sua filosofia 

desde o início, ele começou a dar palestras sobre Geografia por volta 

de 1756 (quase 30 anos antes de suas obras filosóficas mais famosas 

da década de 1780 serem publicadas), e não é um exagero dizer que 

sua filosofia de certa forma se desenvolve a partir de, e é influenciada 

por seu trabalho anterior na Geografia. A Geografia e a Filosofia para 

Kant não são dois projetos independentes, mas sim estão 

profundamente interligados um com o outro
13

 (Louden, 201, p. 454) 

 
 

            Conforme esse fragmento do texto de Louden,  se observa que o projeto 

filosófico de Kant estabelece uma forte relação com a Geografia, que para entendê-lo 

uma propedêutica em torno do conhecimento geográfico é necessária, cuja indicação 

consite no método: fazer a leitura do material das aulas de Geografia.  

            A finalidade de ler as aulas de Kant consite no reconhecimento de seu 

pensamento estruturando a obra. Além disso, se tem a oportunidade de observar a forma 

que trata o conteúdo geográfico apreendendo suas características essenciais e as 

definições trabalhadas, o que, por conseguinte, servirá na identificação ulterior quando 

presente em outras obras.  

            Louden parece contar também com o fato das lições de Geografia de Kant 

anteciparem a publicação de suas obras mais célebres – momento que indica a coroação 

de seu pensamento mais maduro – mencionando um fator a mais que contribui na 

defesa de que Kant não fez uso descabido de conteúdos do conhecimento geográfico, 

mas o fez dada a influência daquela longa atividade docente sobre seu pensamento. 

Além do mais, Louden é categórico ao afirmar que  

A metáfora geográfica favorita de Kant é, sem dúvida, sua 

preocupação propalada de mapear as fronteiras (Grenzen) da razão 

humana, refletida, por exemplo, no título de sua obra principal na 

filosofia da religião, A Religião dentro dos limites da razão humana 

(6, páginas 1-202), bem como em suas críticas frequentes de 

                                                           
13

 Kant‘s own conception of his philosophical project is determined by a set of geographical metaphors to 

such an extent that one cannot properly understand this project without a clear sense of the geographic 

frame within which it is set. And reading Kant‘s geography lectures is the best way to gain an 

understanding of this geographic frame. Kant‘s geography informs his philosophy from the start—he 

began lecturing on geography back in 1756 (nearly thirty years before his most famous philosophical 

works of the 1780s were published), and it is not an exaggeration to say that his philosophy to a certain 

extent grows out of and is influenced by his earlier work in geography. Geography and philosophy for 

Kant are not two independent projects, but rather are deeply intertwined with each other. 
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entusiásticos (schwärmerisch) intelectuais a quem ele considera 

culpado de ‗uma ultrapassagem dos limites da razão humana 

empreendidas em princípios‘ (KpV 5, página 85). (LOUDEN, 2014, p. 

453)
14

 

 

            Mas, Louden não para por aí, com efeito está obstinado em provar não apenas 

autenticidade do texto da Geografia, mas a importância de sua anexação ao rol do 

acervo das obras kantianas como fonte fidedigna de seu pensamento considerando, é 

claro, os complementos de outra autoria que foram incorporados à obra por Rink. E diz 

Como tradutores Paul Guyer e Allen Wood observaram em sua nota 

sobre esta passagem, ‗a imagética geográfica de Kant remonta um 

longo caminho‘ (Kant, 1997, página 732, nota 94). Por exemplo, 

numa Reflexão escrita em 1772, Kant descreve a metafísica como 

‗uma terra desconhecida de que temos a intenção de tomar posse‘; 

uma terra que ‗encontra-se no hemisfério ... da pura razão ... ligadas 

por pontes para a terra da experiência, ... separados por um mar 

profundo‘. Mesmo apesar de estarmos um pouco ‗familiarizado com a 

sua geografia‘, Kant continua, ‗não temos ainda saber o que pode ser 

encontrado nesta terra, que é mantida para ser inabitável por algumas 

pessoas e para ser o seu domicílio verdadeiro por outras. Tomaremos a 

história geral desta terra da razão em conta de acordo com esta 

geografia geral‘ (Reflexão 4458, 17, página 559, ênfase original). 

(LOUDEN, 2014, p. 453)
15

 

                

               É possível notar a tentativa de Kant em explicar seu tema através de um método 

um intuitivo. E tal intuição faz uso de formas geográficas, o que corrobora, em 

consonância com Louden e tantos outros autores, o valor que a Geografia tem para Kant 

e como ela colabora com o avanço do pensamento filosófico. 

            No mais, lança mão de citar conclusões de outros autores, cujos pensamentos 

seguem no mesmo sentido. Assim, Louden cita Jeff Malpas e Karsten Thiel, a fim de 

evidenciar que a Filosofia kantiana está além de imiscuída em conceitos da Geografia 

                                                           
14

 Kant‘s favorite geographical metaphor is undoubtedly his oft-stated concern to map out the boundaries 

(Grenzen) of human reason—reflected, for instance, in the title of his main work in the philosophy of 

religion, Religion Within the Boundaries of Human Reason (6, pages 1–202), as well as in his frequent 

criticisms of enthusiastic (schwärmerisch) intellectuals whom he deems guilty of ―an overstepping of the 

boundaries of human reason undertaken on principles‖ (KpV 5, page 85). 
15

 As translators Paul Guyer and Allen Wood remark in their note on this passage, ―Kant‘s geographical 

imagery goes back a long way‖ (Kant, 1997, page 732, footnote 94). For instance, in a Reflexionwritten in 

1772, Kant describes metaphysics as ―an unknown land of which we intend to take possession;‖ a land 

that ―lies in the … hemisphere of pure reason … connected by bridges to the land of experience,separated 

by a deep sea.‖ Eventhough we are somewhat ―acquainted with its geography‖, Kant continues, ―we do 

not yet know what might be found in this land, which is maintained to be uninhabitable by some people 

and to be their real domicile by others. We will take the general history of this land of reason into account 

in accordance with this general geography‖ (Reflexion 4458, 17, page 559, original emphasis). 
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também é possível detectar a presença de uma postura de atividades geográficas 

elementares estruturantes que podem ser hauridas.  

Como Jeff Malpas e Karsten Thiel notam em sua contribuição para 

leitura da Geografia de Kant, Kant é ―um dos pioneiros, talvez o 

primeiro, no projeto de uma ‗topografia filosófica‘ – um projeto que 

tem como objetivo explorar a maneira pela qual o espaço, e também 

lugar, figuram na experiência e no conhecimento humano tanto como 

o objeto de tal conhecimento e experiência, e como parte de sua 

própria estrutura‖ (Malpas e Thiel, 2011, página 195) (Ibidem, p. 

454)
16

 

             

            O termo Topografia Filosófica evocado ou enfatizado por esses autores é 

felizmente bem empregado, haja vista que, na filosofia kantiana, conceitos e intuições 

são elementos que compõem um binômio constitutivo de sua teoria do conhecimento. 

Portanto, a expressão Topografia Filosófica funciona como um sinônimo para aquele 

binômio, como poderia também servir de epígrafe do pensamento kantiano e, em 

especial, na Crítica da Razão Pura. 

 

1.5.1.1 Outras considerações 

 

            Outro problema debatido orbita em torno da acusação de que Kant teria 

empobrecido a definição da Geografia a ponto de relega-la à mera descrição. O ponto 

forte dessa acusação é de que Kant teria desconsiderado a dimensão temporal para o 

estudo geográfico; algo que não se concebe, uma vez que para o exame das causas o 

tempo é um requisito necessário.  

            Não obstante, se observa que no texto Kant faz uso desse critério ao explicar as 

relações de causa e efeito e das transformações de um modo geral, procedimento que é 

visto por alguns como uma contradição cometida por ele. 

            Há outros problemas ainda quanto à publicação da Geografia Física editada por 

Rink. Por isso, uma observação digna de nota é que alguns fatores na vida de Rink 

                                                           
16

 As Jeff Malpas and Karsten Thiel note in their contribution to Reading Kant‟s Geography, Kant is ―one 

of the pioneers, perhaps the very first, in the project of a ‗philosophical topography‘—a project that aims 

to explore the manner in which space, and also place, figure in human knowledge and experience as both 

the object of such knowledge and experience, and as part of its very structure‖ (Malpas and Thiel, 2011, 

page 195). 
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comprometeram a sua tarefa, a saber: doença, outras ocupações, transferência de local 

de trabalho e a exigência de um curto prazo para remeter o material para editoração, o 

que o impossibilitou de manter o mesmo padrão na obra toda que foi aplicado apenas no 

primeiro volume da Geografia e nas primeiras seções do segundo volume exatamente 

que trata da Caxemira.  

            Erich Adickes, diante disso, pesquisou nas fontes kantianas e nos anos de 1911 e 

1913 publicou suas conclusões a respeito das deficiências contidas na edição de Rink, 

cujo resumo segue abaixo:  

1. Duas fontes distintas norteiam a edição de Rink: as seções de 1 a 52 (além da 2 a 

14) tais compilações advêm de dois conjuntos de notas de aulas; um referente ao 

verão de 1775 e o outro do verão de 1778 após a seção 53, Rink fez uso do texto 

ditado de Kant. 

2. O texto ditado foi escrito por Kant no início de sua carreira docente, i. é, antes 

de 1760, desprovido de atualizações frequentes já que ele falava livremente e 

como não se prendia ao texto não via necessidade de atualizá-lo. 

3. Um minucioso exame “das fontes que Kant usou para as secções sobre a 

Europa e América do Norte revela que nenhum deles foi mais tarde do que 

1759” 

4. Frequentemente Kant forneceu “informações fatuais sem reconhecer suas 

fontes”, o que era comum “para palestras na metade do século XVIII”, 

sobretudo em matéria como a geografia. Mas, Adickes ressalva que a publicação 

sob tal aspecto deu-se por causa do gradativo avanço da senilidade de Kant. Foi 

sob tais circunstâncias que ele autorizou Rink a publicar suas anotações. 

5. Considera a introdução como a única parte do texto que foi tomada como 

“totalmente genuína e representativa do pensamento geográfico de Kant.” 

            Essas afirmações foram consideradas por muitos, a ponto de serem relatadas 

uma série de repercussões negativas em torno da Geografia após sua tradução para 

língua inglesa, conforme a citação que segue. 

 

Mas, mesmo que agora, finalmente, tenhamos uma tradução completa 

em inglês da Geografia Física de Kant, estudiosos exigentes já estão 

reclamando que o texto foi traduzido errado. O trabalho intitulado 

Geografia Física é na verdade uma compilação de diferentes materiais 

editados pelo colega de Kant e ex-aluno Friedrich Theodor Rink, e a 
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qualidade da edição do trabalho de Rink tem sido uniformemente 

criticado por muitos anos. A principal crítica, feita pela primeira vez 

por Erich Adickes mais de cem anos atrás e ainda hoje amplamente 

aceita, é que a versão de Rink são das notas de aula ―consiste de duas 

partes de origem inteiramente diferente‖ (Adickes, 1911, página 278; 

veja também Watkins e Reinhardt, 2012, página 435), um detalhe não 

tão menor que Rink não informou sobre isso a seus leitores.
17

 A 

primeira metade (GF 9, páginas 156-273) vem a partir de notas de 

aula escritas em 1775, enquanto a parte posterior (GF 9, páginas 273-

436) resulta de palestras entre 1758-1759. Como resultado, alguns 

comentadores concluíram que a edição de Rink é ―irremediavelmente 

corrupta e extremamente problemática como a base para qualquer 

estudo cuidadoso de Kant‖ (Elden, 2011, página 5, ver também Elden 

de 2009, página 8); e outros vão tão longe como para informar que é 

―melhor evitar ... se queremos entender o próprio pensamento de Kant 

sobre o assunto‖ de geografia física (Bernasconi, 2011, página 298). 

Mesmo Olaf Reinhardt, o tradutor do texto de Rink, confessa que ―não 

foi satisfatória desde o início e recebeu críticas pobres‖ (Reinhardt, 

2011, página 103)
18

, e que ―não há nenhum sentido direto e 

inequívoco em que podem ser tomadas para representar suas visões 

reais [de Kant]‖ (Watkins e Reinhardt, 2012, página 436). (Louden, 

2014, p. 450) 

 

            No mais, vale lembrar que foram usados por Adickes vinte e dois manuscritos 

que serviram à sua investigação e avaliação. Contudo, Werner Stark que se dedicou aos 

“textos ditados” de Kant e às transcrições das aulas de Geografia descobriu cinco novas 

transcrições desconhecidas de Adickes que permitiram uma nova análise detalhada dos 

manuscritos e das transcrições que dizem respeito aos pontos de vista da atividade 

docente de Kant revelando, assim, a natureza fluida do pensamento kantiano, como 

também nosso alcance, inevitavelmente, incompleto no que respeita a um determinado 

momento com Kant. 

            Os mencionados textos desconhecidos de Adickes também foram aproveitados 

na composição da Geografia, pela importância que possuem por serem fontes 

significativas e de uma profunda complexidade do pensamento de Kant quando 

comparado ao trabalho editorial de Rink. Portanto, esses textos desempenham um papel 

fundamental, qual seja, o de tornar possível o trabalho de cooptação e cotejo juntos aos 

                                                           
17

Rink diz em seu ―Prefácio do Editor‖, que ―três cadernos quase completa da geografia física foram 

encontrados, escrita por ele [Kant] em momentos diferentes, e esta edição tem sido baseada nestes‖ (GF 

9, página 155). Mas, ele não dá datas para esses anotações, nem se especificar como seu próprio texto 

publicado diz respeito às três anotações. 

 
18

Reinhardt refere-se a uma revisão anônimo publicado em 1802, no qual o revisor afirma que o texto de 

Rink "contém pouco que é digno de distinção" (Reinhardt, 2011, página 113, nota 2). 
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demais textos da obra completando-lhe o sentido e oportunizando a descoberta de mais 

informações a respeito deste assunto. 

            Todavia, nem todas as críticas em torno da edição de Rink devem ser 

descartadas, já que foi importante retomar à versão da Geografia editada por ele, pois se 

observou que o texto do volume nove da edição da Academia além de não ser um texto 

produzido por Kant, não é confiável afirmar que ele o utilizou em suas aulas. Pois, tais 

textos tratam-se de uma compilação de origens distintas, como notas produzidas e 

eventualmente atualizadas por Kant, anotações feitas por estudantes de turmas distintas 

e inclusive de diferentes décadas além das próprias modificações feitas por Rink.  

            Há outras afirmações que defendem a conclusão de que a Geografia Física de 

Kant o apresenta num sentido muito diferente daquele presente noutras publicações 

“uma vez que não há nem um sentido direto e inequívoco que possa ser tomado para 

representar suas visões atuais”. Talvez se possa pensar que muito do que Kant põe na 

Geografia deva ser cuidadosamente pensado como acúmulo de informações ao longo do 

tempo e de outras de sua época, além de sua própria compreensão física do mundo, é 

claro. Neste sentido, é necessário citar dois pontos ainda a respeito da Geografia Física 

que concorrem para instauração dessa hipótese, são eles: 

1. Que a contribuição kantiana ao conhecimento geográfico tem que deixar claro o 

que propriamente lhe pertence da descoberta de outros autores que desde a 

Antiguidade já conheciam. Como é o caso de conhecimentos de geografia da 

autoria de Aristóteles, Dionísio, Heródoto, Ovídio e Plínio, os mais antigos e os 

mais próximos a exemplo de Bouguer, Buffon, Büsching, Mallet, Marsigli, 

Moro, Raleigh, Varenius e Woodward. 

2. Deve-se ter claro que a diversidade de fatos geográficos conhecidos por Kant 

advém exclusivamente de relatos de terceiros e principalmente de viajantes que 

as enviaram às suas famílias quando estavam em expedições cuja finalidade 

nunca foi científica.  

 

Assim, mesmo se os pontos de vista são, em certo sentido de Kant, 

eles são derivados das informações de uma ampla gama de outros 

autores. Nestes dois aspectos, a Geografia Física é muito mais um 

documento dos tempos e devem ser lidos e entendidos em 

conformidade (Louden, 2014, p. 451).  
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           Quanto ao segundo ponto, embora se tenha de ser cauteloso, o que parece ser 

uma constante ou requisito para toda Geografia Física, o relato de viajantes pode conter 

exageros ou até mesmo ser fantasioso. No entanto, devemos considerar que nem todo 

relato de viajantes é dessa natureza, diante disso, deve-se conhecer em que circunstância 

eles foram emitidos; pois se sabe que esses relatos, dentre outros objetivos, cumprem a 

missão de informar, ou seja, descrever a quem interessar tanto as características físicas 

quanto culturais de uma determinada região. 

            É interessante observar que o texto da Geografia se encontra distribuído numa 

introdução e em três partes. Na introdução há uma considerável nota sobre as fontes e 

estruturas do nosso conhecimento bem como há uma subdivisão da Geografia em física, 

matemática, política, moral, teológica e mercantil e dispõe de um breve tratamento das 

espécies de geografia matemática com características de um prolegômeno à obra. Mas, 

o que há de interessante nisto? Por que numa obra sobre Geografia tem de haver uma 

sucinta introdução de teoria do conhecimento? O que se pretende ao subdividir a 

Geografia – “a descrição física da terra”?  

            Na primeira parte, o texto aborda os elementos da Terra tais como água, terra e 

ar e as modificações consideráveis ocorridas desde os tempos mais remotos aos mais 

próximos da época de Kant. Ainda na introdução, há um apêndice sobre navegação no 

qual o filósofo afirma que o conhecimento geográfico é alcançado antes do 

conhecimento do mundo em geral e que aquele é responsável na condução da nossa 

própria vida. Na segunda parte são abordados os diversos reinos, a saber: dos minerais, 

das plantas e dos animais no qual está incluso o ser humano. A terceira parte se ocupa 

da Geografia propriamente dita e apresenta as características dos diferentes continentes: 

africano, asiático, europeu e o americano, guiada por uma incipiente base etnográfica 

referente aos povos de seus respectivos continentes. 

            Por fim, a versão da Geografia Física de Rink serviu de base principal para a 

maioria das publicações ulteriores, como é o caso dos textos:  

Kantssämtliche Werke. Herausgegeben von Karl Rosenkranz und Friedr. Wilh. 

Schubert, vol. 9; Gesamtausgabe der Werke Kants, vol. 8; Physische Geographie, vol. 

9; Kants Gesammelte Schriften, vol.9. É a edição de Rink da Geografia Física foi 

traduzida e uma vez antes como: a Geografia Física de Immanuel Kant, traduzida e 

anotada por Ronald L. Bolin. 
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As conclusões depreendidas a partir da leitura do prefácio de autoria de Rink são: 

 

 O método eleito por Kant para o estudo da Geografia Física está submetido à 

natureza do sujeito e diversos autores assim o têm feito. 

 O trabalho foi comprometido em alguns aspectos por causa da frágil saúde de 

Rink, de sua mudança de lugar de residência e de trabalho e da urgente 

necessidade de editá-lo causada pelo editor e tendo em vista a Feira Pascal do 

Livro. Some-se a isso a necessidade de atender às exigências do público leitor de 

Kant fazendo com que se empregassem pensamentos da autoria de Rink como 

forma de garantir uniformidade do trabalho, isto é, eliminar possíveis lacunas. 

Além de outras atividades que dividiam sua atenção. 

 Sabe-se ainda de uma asserção feita por Kant de que ele havia perdido seus 

textos da Geografia Física, embora Rink afirme que dois anos antes da 

conclusão da produção da obra, Kant havia entregado o conjunto de manuscritos 

e revisões a Jäsche e a ele. E fora o material enviado por Kant foi encontrado por 

Rink três cadernos contendo suas próprias anotações quase que completos com 

os conteúdos da geografia que foram também utilizados. 

 

            Enfim, a Geografia Física, na compreensão de Rink, trata de uma descrição da 

natureza ou se ocupa da história natural. Porém, é possível uma compreensão maior, 

pois seu feito vai além disso, já que o foco revela um Kant valorando as contribuições 

da empiria; e isso reafirma-se não só no célebre enunciado ao estabelecer que o 

conhecimento é a concorrência entre intuição e conceito, mas também, quando se tem 

uma série de definições cujos exemplos são intuitivos corroborados por meio das 

metáforas geográficas.  

            Além do mais, a compreensão dos enunciados se torna clara quando seguidos de 

elementos empíricos, pois até mesmo os conceitos são constituídos de elementos 

sensíveis. Se não fosse assim, a crítica à metafísica de Kant não tem razão de ser, posto 

que ela se dirige justamente contra toda atividade do pensamento que supõe ser o 

conceito formas puras, não como faculdade conforme advoga Kant, mas como 

categorias destituídas de toda e qualquer aspecto intuitivo. 
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CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO E COSMOPOLITISMO EM KANT 

 

            Este capítulo tem como objetivo explanar que o programa educacional de Kant 

tem como princípio fundamental a formação cosmopolita, isto é, educar sujeitos a partir 

de princípios de cidadania universal. Não obstante, questões emergem sobre como isso 

seria possível efetivamente tendo em vista as singularidades existentes em cada cultura 

em termo do seu conjunto de valores. Com efeito, considera-se a possibilidade de 

choques entre os sistemas de valores.  

            Essa tarefa reflexiva não deixou de lado esse questionamento e, muito menos, se 

pode pensar também se tratar de uma ação doutrinante por meio de um código moral 

externo, o que tranquilamente fugir-se-ia à lógica do pensamento kantiano. Não se trata 

disso.  Pois, se se pensar assim, toda essa reflexão não passaria de uma utopia, portanto, 

irrealizável e contraproducente à própria proposta prática de Kant.  

 

2.1 O dever como bem tanto coletivo quanto individual 

            Essa discussão, portanto, deve considerar as reais condições nos limites de cada 

fronteira étnica. Frise-se, então, que a perspectiva desse trabalho consiste em dar ênfase 

ao aspecto moral, por meio do qual as garantias de uma realidade social mais respeitosa 

é seu principal objetivo e que transcende qualquer peculiaridade cultural, posto que os 

anseios de uma vida segura, de viver bem é o apelo mais fundamental que cada ser 

humano faz.   

            É preciso que esteja claro que, no tocante ao exercício da cidadania, a existência 

de conflitos de interesses é uma constante, dado os interesses individuais que se chocam 

com os valores coletivos. Isso tem a ver com a existência dos papéis sociais que serão 

desempenhados por seus atores.  

            Sabe-se que numa sociedade há uma tensão entre atender as demandas 

subjetivas, contudo, sem que essas ações esbarrem no bem comum, nos interesses 

coletivos. O reconhecimento como aceitação, inclusão e permanência no mundo social é 

uma vocação natural, uma imposição da natureza do ser humano para o convívio 

harmônico. E este é justamente o ponto que a filosofia da educação de Kant tem como 
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objetivo: a conciliação desses dois pontos, a satisfação do indivíduo pelo cumprimento 

do dever que lhe é querido, desejado, que lhe apraz; oferta-lhe segurança e a ausência de 

confrontos violentos.  

            Sendo assim, por um lado se pretende um indivíduo satisfeito e por outro uma 

sociedade menos violenta (em tese seria uma sociedade sem violência, mas sabe-se que 

existem outras causas da violência como é o caso das patologias mentais). Ressalte-se 

que o termo dever aqui evocado significa obrigação com o outro e consigo próprio.  

Portanto, esse princípio da ética kantiana não pode ser entendido como sendo uma 

forma de agir pelo puro dever forçosamente sem que este lhe faça sentido e não lhe 

traga um agradável sentimento do dever cumprido. Ao contrário, a proposta de Kant é 

especificamente fazer com que o ser humano sinta a maravilha do deleite de estar com o 

outro, já que em sociedade não existe o indivíduo mas, os papéis, como por exemplo: 

pai, amigo, filho, professor, sacerdote, artista, escritor, etc., no caso de Kant, seu 

semelhante mesmo desconhecido lhe é parte na ordem desse grande conjunto dos seres 

humanos denominado de comunidade humana. 

            Neste sentido, o que se depreende do pensamento do Kant educador cosmopolita 

é a consideração insistente em esclarecer que a solução para os problemas dos conflitos 

humanos é a reflexão que persegue o favorecimento de uma política universal de mútuo 

respeito entre os semelhantes da comunidade humana e a consumação desse 

pensamento como fato universal.  

            A questão é: como seria possível seu efetivo estabelecimento? Através de quais 

meios?  Reconhecimento é um termo adequado à gênese dessa tarefa.A admissão por 

parte do ser humano de se ver como um ser em construção, incompleto que necessita de 

desenvolver suas aptidões. Portanto, o reconhecimento de que é um ser bruto que deve 

se lapidar, se transformar. Reconhecer-se no outro como sendo ele mesmo com todas as 

suas incompletudes, imperfeições, todavia sendo capaz de ser transformado, construído 

e conduzido pelo seu maior imperativo: a razão.  

            Pois, essa não ordena sem haver persuasão e aí reside tal poder, a força 

irresistível que ordena sem forçar, mas que seduz e faz compreender que o dever é algo 

querido, algo a ser cumprido para seu próprio bem e, por extensão, para os demais. O 

reconhecimento da necessidade de empenhar-se para atingir o objetivo de estar seguro e 

em paz. Em suma, a função da educação seria justamente a oportunidade que encaminha 
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o ser humano (no sentido biológico desse termo) ao encontro desse estágio, isto é, do 

encontro com sua humanidade (por essa se entende o desenvolvimento de seu intelecto 

e da moralidade).   

 

2.2 O ensino da Geografia Física para a construção da cidadania universal 

  

            É preciso que o leitor da Geografia Física reconheça que Kant desenvolveu seus 

cursos não exatamente como uma contribuição à busca da verdade, ou seja, como 

contribuição para o seu programa filosófico crítico-transcendental. O propósito da 

Geografia Física não é explicar o conjunto do universo segundo princípios mecânicos, 

mas é substancialmente pedagógico: levar seus alunos a pensarem por si mesmos 

desenvolvendo habilidades úteis para este fim, ou ainda, ilustrar seus alunos a respeito 

dos povos e do mundo que os rodeiam para que tenham uma vida, tanto 

pragmaticamente como moralmente, melhor
19

.  

Kant pretende oferecer com os cursos de Geografia e de Antropologia um amplo 

conhecimento do mundo. Este conhecimento do mundo que, segundo Wilson, poderia 

ser vertido como “conhecimento cosmopolita”, é uma necessidade para a vida prática e 

moral. Ele difere do conhecimento escolástico e não se confunde com a Filosofia 

Transcendental, sendo, entretanto, uma forma de filosofia, mas de bases empíricas.  

Por mais espantoso que isto possa soar, podemos ler esse empirismo kantiano no 

“Conflito das Faculdades”. Ali Kant procede à divisão da filosofia em duas partes: uma 

que trata do “conhecimento puro racional” e outra do “conhecimento histórico”. No 

primeiro, temos da metafísica da natureza e moral junto à filosofia e à matemática; na 

segunda constam a história, a geografia, a filologia, as humanidades e o conhecimento 

empírico das ciências naturais
20

.  

Desde a “Crítica da Razão Pura” e da “Lógica” sabemos que a metafísica 

responde a questão: “o que posso saber?”; a moral responde a pergunta: “o que devo 

fazer?”, a religião: “o que posso esperar?” e a antropologia responde a questão: “o que 
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 Louden apud. Elden & Mandieta (2011). 
20

 Conflito das Faculdades. 
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é o ser humano?”. Mas, as três primeiras perguntas podem ser acolhidas na 

antropologia à medida que se referem à ultima
21

.  

O mesmo ocorre com a Geografia: o conhecimento do mundo não se reduz ao 

conhecimento das coisas no mundo, mas somente quando envolve o conhecimento do 

ser humano como cidadão do mundo. Não há, em Kant, uma demarcação estrita entre a 

antropologia e a geografia: elas são complementares e reciprocamente necessárias 

particularmente no âmbito dos objetivos mobilizadores do conhecimento do mundo: a 

educação do cidadão do mundo. 

Assim, podemos ler em uma carta que Kant escreve em 1773 a seu aluno Marcus 

Herz: 

Neste inverno pela segunda vez estou oferecendo um curso em 

antropologia, no qual pretendo transformar em uma disciplina 

acadêmica própria... Meu intuito é expor através dela as fontes de 

todas as ciências, ciências da moral, ou habilidade, do convívio social, 

dos métodos de educar e governar seres humanos, e assim, de tudo o 

que pertence ao prático....Incluo muitas observações da vida comum, 

de forma que, meus leitores terão muitas oportunidades para comparar 

sua própria experiência com as minhas considerações e assim, do 

início ao fim, achar as aulas divertidas e nunca áridas. Em meu tempo 

livre, estou trabalhando em um exercício preparatório para alunos a 

partir desse (em minha opinião) muito prazeroso estudo empírico 

(Beobachtungslehre) da habilidade, prudência, e até sabedoria que, 

junto com a geografia física e diferente de toda outra instrução, pode 

ser chamado de conhecimento do mundo (Louden, p. 145-46, 2002).
22

  

 

 Kant ministrou seu curso de antropologia vinte e quatro vezes nos semestres de 

inverno entre 1772 a 1796. Este curso se origina dos cursos da Geografia Física e, em 

ambos, Kant pretendia que as aulas fossem “divertidas e nunca áridas”. Antropologia e 

Geografia Física são concebidas como estudos empíricos, baseados na experiência ou 

Beobachtungslehre. Ambas partem da “observação e experiência" (Beobachtung und 

Erfahrung).  

Próximo aqui de Hume, Kant compreende que “o único fundamento sólido que 

podemos dar a essa ciência (do homem) deve se basear na experiência e na 

observação” celebrado pela “revolução crítica” em 1770, o nome de Kant está 
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Crítica da Razão Pura 
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Carta a Herz 10: 145-46, apud Louden (2002). 
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exclusivamente associado à sua defesa da razão ―pura‖, i.e., um tipo de razão que é 

“absolutamente independente de toda experiência”
23

.  

Causa grande estranheza, portanto, a orientação empírica que aqui assume, 

colocando em jogo o locus da Antropologia e, também, da Geografia Física no 

conjunto de seu projeto filosófico. Posto de modo específico: em contraste com a ideia 

de que essas disciplinas constituem uma Beobachtungslehre, Kant as compreende no 

escopo do cosmopolitismo. Kant é explícito ao dizer que o objetivo da Antropologia é o 

“conhecimento do ser humano como cidadão do mundo”
24

. 

Segundo as anotações de Mongrovius das aulas de Antropologia, Kant afirma:  

Existem duas formas de estudo: na escola e no mundo. Na escola 

aprende-se o conhecimento escolástico, o qual pertence aos 

professores profissionais; mas, nas relações (Umgang) com o mundo, 

aprende-se o conhecimento popular, o qual pertence a todo o mundo 

(25:1209).  

 

Não apenas a Antropologia Pragmática, mas, igualmente a Geografia Física 

tem como objetivo um conhecimento popular projetado para ser “útil não apenas para 

a escola, porém, mais do que isso, para a vida e através da qual o aluno talentoso é 

apresentado ao palco do seu destino, i.e., o mundo” (C. raça 2:443).  

O que distingue o caráter pragmático dessas disciplinas – e que as difere da 

perspectiva escolástica, na qual observamos as coisas e pessoas no mundo como 

espectadores – é o modo pelo qual haurimos a compreensão dessas mesmas coisas e 

pessoas no mundo, i.e., pela participação
25

.  

Embora os escolásticos tenham produzido uma ciência, ela se limita a ser uma 

ciência para a escola, sem utilidade (nichts nutzen) para os homens. A Antropologia 

Pragmática, ao mesmo tempo que visa “o esclarecimento para a vida comum” 

(Aufklärung fürs gemeine Leben) (25:853), é útil, i.e., ela pode ser aplicada a nós 

mesmos com o objetivo de nos transformarmos. 

Louden chama a atenção para um outro sentido segundo o qual a Antropologia 

Pragmática é útil aos homens: 

                                                           
23

 Cf. KrV B3. 
24

 Antropologia 7:21; Cf. Geografia Física 9:157. 
25

 Cf. Antropologia 7:120. 
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A antropologia pragmática nos é útil [porque] ela contribui para a 

nossa prudência ou inteligência. A Prudência é definida na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, como "habilidade na 

escolha dos meios para o seu próprio bem-estar" ou felicidade (4:416; 

cf. KrV A 806/B 834). A antropologia pragmática fortalece essa 

habilidade, na medida em que o conhecimento da natureza humana, 

que adquirimos dela, nos capacita para usar eficazmente outros seres 

humanos para os nossos próprios propósitos. Assim, na 

Meschenkunde, Kant afirma que a antropologia pragmática "nos torna 

prudentes: é um conhecimento da arte de como um ser humano tem 

influência sobre o outro e pode direcioná-lo (leiten) de acordo com 

esse fim. Chamamos o conhecimento prático do ser humano de 

'pragmático', na medida em que ele serve para preencher nossos 

objetivos gerais....Toda doutrina da prudência é pragmática" (25:855; 

cf. 7:322, Vigilantius 26:482).
26

 

 

 

 Não resta dúvida de que esta passagem causa surpresa aos leitores de Kant. A 

questão é que à metafísica dos costumes (metaphysica pura) se segue a philosophia 

moralis applicata, regida por ―princípios‖ empíricos. Enquanto a antropologia moral 

refere-se à moralidade aplicada aos homens, a moralis pura, fundamentada em leis 

necessárias, “não pode fundamentar-se na constituição particular de um ser racional, 

como o ser humano, por exemplo” (Moral Mongrovius II 29:599).  

 

 Ao se examinar a Antropologia, verifica-se que Kant pretende tornar a 

moralidade algo verdadeiramente efetivo na vida humana. É assim que ao refletir sobre 

a educação da ‗raça humana‘, Kant celebra Basedow e os institutos de filantropia, por 

ele descritos como “o grande fenômeno que surgiu nesse século para o 

desenvolvimento da perfeição da humanidade” (Friedländer 25:722-23). E o que há de 

especial nessas instituições? O objetivo de inculcar nos alunos as disposições 

cosmopolitas no seguinte sentido: neles, se promove junto às crianças o interesse pelo 

melhor para o mundo (das Weltbeste). Sob esta orientação às crianças se dão as 

condições de transcender o que é vantajoso meramente para sua terra ou para seu 

próprio ganho em direção ao que é melhor para o mundo (P 9:499).  

 Do mesmo modo que a Geografia Física, a Antropologia envolve uma forma de 

conhecimento útil não meramente para a escola, mas para a vida, ou seja, o 

conhecimento do mundo (Weltkenntnis) constitui o objetivo básico do ensino dessas 

disciplinas. Como ressalta Louden (2002), o Weltkenntnis ou conhecimento do mundo 

além de pragmático e útil, também possui uma dimensão moral específica: 
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 Louden, 2002 
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Sem o Weltkenntnis, os princípios morais não podem ser 

inteligivelmente aplicados aos contextos humanos. Como Kant aponta 

no início das lições Collins, é precisamente devido à falta de 

Weltkenntnis "que tantas ciências práticas, por exemplo, a filosofia 

moral, permaneceram infrutíferas...A maioria dos filósofos da moral e 

clérigos não possui esse conhecimento da natureza humana" (25:9). 

Ou, como está na lição Collins de ética, as pessoas estão sempre 

pregando sobre o que deve ser feito e ninguém pensa sobre se isso 

pode ser feito... As orações de púlpito sobre esse assunto são muito 

vazias, se simultaneamente o orador não trata da humanidade...Por 

isso, devemos saber se o ser humano pode fazer o que lhe é pedido 

(27:244).
27

 

 

Este Kant tão surpreendente e pouco examinado afirma que sem o conhecimento 

empírico sobre os sujeitos particulares da ação e seu mundo os princípios morais 

simplesmente não podem ser aplicados. Sem o conhecimento empírico sobre os agentes 

e o mundo o conhecimento a priori reduz-se a uma ideia, um conhecimento 

especulativo. Por conseguinte, o homem precisa investigar a si mesmo em seu ser-no-

mundo, digamos assim; ele precisa do conhecimento do mundo para que a moralidade 

não seja uma simples ideia da razão, mas uma efetividade na vida histórica.  

Uma ética pura é apenas possível, i.e., pode apenas ter um uso se a situação 

empírica do homem no mundo é por ele conhecida. Como afirma Louden, “para 

aplicar o imperativo categórico às situações humanas, precisamos de conhecimento 

empírico relevante sobre os seres humanos e sobre as circunstâncias nas quais eles 

vivem” (LOUDEN 2002, p. 32 e Impure Ethics).  Com o ensino do Weltkenntnis Kant 

promove na formação dos alunos a possibilidade de “sentir o progresso do poder do 

seu julgamento” (KrV 5:154).  

 

Nas suas Lições sobre a Educação, Kant afirma: 

 

Os pais geralmente só se importam se os seus filhos irão se dar bem no 

mundo e os príncipes consideram seus súditos apenas como 

instrumentos dos seus desígnios. Os pais se preocupam com o seu lar e 

os príncipes com o seu estado. Nenhum deles tem como seu propósito 

último o melhor para o mundo (das Weltbeste) e a perfeição à qual a 

humanidade está destinada (bestimmt), e para a qual, ela também possui 

uma disposição. Mas o projeto de um plano de educação tem que ser 

feito de uma forma cosmopolita. 
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 Sentir o progresso do poder do próprio julgamento é condição para a realização 

da perfeição à qual a humanidade se destina e é precisamente a educação, como a arte 

de tornar seres humanos em seres éticos (sittlich), a responsável por organizar o 

conhecimento daqueles suportes institucionais necessários à construção de uma 

comunidade moral, promovendo todas as habilidades de julgar com experiência, i.e, as 

capacidades requeridas à aplicação pertinente dos princípios abstratos aos casos 

individuais.  

            Neste sentido, um Kant irreconhecível afirma que os ideais morais, não 

empiricamente instruídos, são inoperantes na prática. Assim, a redução do pensamento 

ético kantiano a puro formalismo cai por terra: a ética kantiana envolve tanto os 

aspectos da dependência humana, como a necessidade do apoio institucional ao 

desenvolvimento das disposições morais. Para o Kant que aqui nos deparamos “a teoria 

moral não pode existir sem a antropologia” (Collins 27:244). 

 

 

 

2.3 Educação: conhecimento e moralidade 

 

 

 Após essas sucintas considerações sobre a Antropologia kantiana, sob a ótica de 

uma espécie de empirismo que fere a ortodoxia escolástica do Kant standard, voltemos 

ao ponto essencial deste capítulo, a saber, o pensamento kantiano sobre a educação e o 

cosmopolitismo em comunhão com alguns autores que estudam os referidos temas. 

Intentamos demonstrar que a educação na filosofia kantiana pode ser definida a partir de 

duas palavras, a saber: conhecimento e moralidade.  

            O pensamento antropológico de Kant afirma que o ser humano tem uma 

finalidade como espécie: atingir o mais alto grau de moralidade. Isso implica no 

autoconhecimento, no conhecimento do mundo e do correto uso de sua liberdade, o que, 

por conseguinte, acarreta numa nova apresentação da realidade humana na qual o 

indivíduo se define como cidadão do mundo. 

            Por correto uso da liberdade se entende o cumprimento do dever no resguardo da 

integridade física e mental, tanto do outro como de si, tendo a consciência do bem como 
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referência no modo de agir, o contentamento de que está fazendo o certo, embora lhe 

custe esforço; além do mais, não se deve esperar o bem em reciprocidade, já que não há 

qualquer garantia disso ocorrer. Logo, se trabalha no campo da possibilidade, assim, o 

outro decidirá a retribuição. 

            É lugar-comum entre os estudiosos do cosmopolitismo, afirmar que ele tem sido 

ultimamente bastante estudado e, conforme Cavallar (2012), uma das conclusões em 

torno dos levantamentos históricos é que Kant geralmente aparece como um dos nomes 

mencionados na qualidade de pai do cosmopolitismo, cuja referência se faz ao sentido 

do termo na atualidade.   

            Em torno desta questão, a primeira via perseguida pelos pesquisadores, no 

pensamento kantiano, é a teoria da educação que recebe especial atenção, já que se 

percebe uma estreita relação entre ambos conceitos. Embora, nas palavras daquele 

autor, seja difícil encontrar material especificamente sobre a teoria cosmopolita da 

educação kantiana. Mas, o que é cosmopolitismo? 

 

2.3.1 Sobre o termo Cosmopolitismo 

             

            A palavra é de origem grega na qual cosmo /κόσμος/, dentre outros significados, 

destacamos mundo, ordem e pólis /πόλις/, cidade. Sabe-se que tais termos têm outros 

sentidos dada a polissemia das palavras em grego antigo, contudo, para esse contexto 

essa semântica é o bastante. Cosmopolitismo, portanto, é o termo que designa a ideia de 

uma cidadania universal; por conseguinte, cosmopolita, ao pé da letra, significa cidadão 

do mundo.  

            Deve ser enfatizado o sentido de ordem que o termo evoca. Ordem frente ao 

caos, contrária à desordem, à confusão. Não obstante, significando límpido, harmônico, 

dinâmico, funcional. E ainda como sinônimo de beleza; contemplativo, admirável, 

compreensivo.  

            O que deve figurar nessa definição é a ideia de mundo como um conjunto de 

seres distintos e colaborativos, interligados por sua essência; no caso dos humanos, 

seres diversos por essência. Jamais se pode tomar tal reflexão como um devaneio, algo 
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ilusório ou mesmo uma utopia. Não se trata de uma ideia ou um ideal inatingível, 

todavia, um modelo a ser perseguido e efetivamente construído. 

            Por cosmopolitismo deve ser entendido um valor supremo, a partir do qual o 

mundo deve ser construído e percebido. Pois, em seu escopo tem-se a salvaguarda da 

vida humana e da plenitude de sua felicidade. Que não haja acusação de existência de 

um círculo vicioso! Porém, se entenda da perspectiva de uma lógica de causa e efeito. 

            O termo cidadania, no caso em questão, não se aplica ao sentido empírico, isto é, 

às características peculiares das diversas culturas. Ele é mais do que isso, pois trata-se 

do reconhecimento da cultura humana naquilo que lhe é mais essencial: a apreciação da 

liberdade no âmbito da esfera moral e intelectual.  

            No contexto desse estudo, o sentido se horizontaliza na semântica kantiana que 

consiste no entrelaçamento entre educação, humanidade, moralidade e sumo bem. A 

discussão em torno do desenvolvimento da condição de cidadão do mundo tem em seu 

escopo evidenciar que na essência humana essa ideia é subjacente. Portanto, a 

consideração por essa ideia preza por sua descoberta no ser do próprio homem que se 

fomenta através do processo educativo responsável por atingir tal objetivo. 

            Antes de mergulharmos nesta problemática é de suma importância diferenciar as 

formas de cosmopolitismos encontradas em Kant. Dessa forma, nos muniremos de mais 

informações constituindo uma concepção mais completa e evitando possíveis mixórdias 

em torno do conceito.  

            Sendo assim, consoante Cavallar, (que segue a distinção, em boa parte feita por 

Kleingeld, 1999 e Brown, 2009.) há cinco tipos, quais sejam as determinações: 

epistemológica, econômica ou comercial, moral, político e cultural. Passamos agora a 

apresentar cada uma dessas formas. 

 

2.3.1.1 Cosmopolitismo epistemológico 

            O Cosmopolitismo epistemológico ou cognitivo diz respeito ao cidadão do 

mundo que tenta superar o egoísmo da razão.  Tal superação é motivada pela 

consciência da necessidade que há em verificar seus juízos de acordo com a razão dos 

outros. Pois, admite-se o ideal normativo, que “é um dos princípios de entendimento 
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comum: a „forma extensa do pensamento' (erweiterte Denkungsart)”. Logo, Cavallar 

afirma que ao egoísmo se opõe o pluralismo. Trata-se da forma de pensar, cujo interesse 

não gira em torno de si mesmo, de seu enaltecimento, todavia se preocupa com o bem 

do mundo de um modo geral.  

            Desse modo, alguém que assim age está comprometido com o respeito e com a 

realização de si próprio na qualidade de um simples cidadão do mundo. Ora, a própria 

estratégia de Kant de recolher relatos de viagens a fim de conhecer o mundo ou os 

mundos para além-fronteiras revela o quanto ele levava isso a sério. A informação para 

Kant é muito importante tanto quanto sua verificação.  

            Portanto, aquele que se põe a transcender o egoísmo lógico “tentará ver as 

coisas de uma perspectiva diferente”. É possível até que considere e absorva “o ponto 

de vista dos outros” avaliando seu juízo em relação aos seus semelhantes. Todavia, 

ressalte-se que diante de afirmações coletivas os argumentos deverão ser considerados e 

separados das falácias, já que, a maioria pode incorrer em erros diante de um ou de 

poucos conforme o célebre exemplo do mito da caverna de Platão. 

            Adam Smith é lembrado por Cavallar sobre o que ele disse pontualmente a 

respeito da filosofia kantiana, cuja imparcialidade do espectador é um tema recorrente. 

Tomada como um dispositivo por meio do qual se tem a possibilidade de “ampliar seu 

próprio pensamento e visa em seus juízos na universalidade e consistência que é a 

marca da equidade, justiça e moralidade (Kant, 1980: 153; Kant, 1968: 19 vol, 184 

f.)”
28

. Em suma, essa forma de Cosmopolitismo, trata-se do exercício que alguém 

empreende de confrontar seus juízos com os que vigem, a fim de validar aquele que 

pesa mais passando-o a vigorar. 

 

2.3.1.2 Cosmopolitismo moral 

            O cosmopolitismo moral é apresentado por Kant na década de 1790, cuja 

definição parte da premissa de que todos os seres racionais, não importando sua raça, 

têm de ser “considerados como um fim em si mesmo e como membros legisladores 

(lawgiving) „do reino universal dos fins” (Kant, 1996: 87 e 79; cf. Kant 1968: vol. 27, 

462, Cheneval 2002: 434-65).  
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 Cavallar, 2012, p. 5. 
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            Neste sentido, o cosmopolitismo moral implica na ideia de um reino (ou 

comunidade) dos fins ou reino de Deus, dito de outro modo: o reino do bem, e, por esta 

razão, “os seres humanos se unem livremente em uma comunidade baseada na 

igualdade e auto-legislação”. Por conseguinte, todo ser racional passa a ser respeitado 

como fim em si mesmo e “um todo moral de todas as extremidades é conseguida”. 

            Portanto, o que se percebe é o estabelecimento de uma comunidade ética 

“fundada por Deus, o autor de sua constituição, que também garante a harmonia da 

moralidade e a merecida felicidade” (Kant, 1996: 83-9 e 243, Kant, 1998: 151f.). Esse 

cosmopolitismo moral sustenta-se “nas predisposições morais dos seres humanos”, 

consoante Kant. Ele fundamenta esse pensamento evocando o sentido do amor dos seres 

humanos, que é um amor complacentiae, na forma de um deleite provado perante a 

realização do esforço moral para a perfeição. Essa sensação tanto ocorre ao tratar de si 

mesmo como de outrem (Kant 1996:. 530F e Schönecker et al: 2010). 

            O cosmopolitismo moral ainda evoca o reconhecimento entre os semelhantes, 

isto é, a tensão que existe em estar face-à-face com outro e se entreolhar chocando-se 

com a diferença percebida ao mesmo tempo que a semelhança está lá. É o fascínio de 

perceber a complexidade do termo humano como tão plural na apresentação do diverso 

e ao mesmo tempo tão singular naquilo que o faz único. O clímax reside no encontro de 

sua humanidade no outro como um reflexo no espelho no qual o observador visa 

perceber e estimular as características que fazem a ligação entre ambos.  

            Aqui se pode imaginar inúmeros exemplos, todavia fiquemos com o do aluno 

que se deleita diante da sabedoria do seu mestre (não foquemos na hierarquia, mas tão 

somente no sentimento da satisfação recíproca entre mestre e aluno). O que foi nomeado 

característica por causa da metáfora empregada são os elementos constituintes do 

humano é o caso da razão como capacidade de se expressar e se fazer entender, a meta à 

felicidade, a descoberta de um conhecimento que o outro não possuía.  

            A conclusão seria de que as diferenças se complementam e não se repelem. É a 

transcendência de olhar e de enxergar algo além do que a visão lhe oferta, é a 

compreensão do mais essencial no outro. 
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2.3.1.3 Cosmopolitismo político 

 

            O cosmopolitismo político, contratual, jurídico ou legal trata-se de mais outra 

determinação. Antes de tudo, é necessário mencionar a distinção que ele fez entre as 

ditas esferas legais e morais, a fim de tornar claro a especificidades de ambas. A 

primeira tem a ver com “as restrições mútuas de domínios da liberdade externa”, ao 

passo que a outra diz respeito à adoção livre dos fins.  

            Conforme Cavallar nos diz, esta diferença lhe possibilitou cindir entre o 

cosmopolitismo legal e moral. Este mesmo autor ainda nos faz recordar que em À Paz 

Perpétua observa-se que Kant assegurou que os indivíduos e Estados “devem ser 

considerados como cidadãos de um estado universal da humanidade” (Kant, 1996: 

322). Tal comunidade universal é uma comunidade legal, e não moral. Para Cavallar,  

 

A citação esconde uma pequena revolução: ao contrário do direito 

internacional dos séculos XVIII e século XIX, os indivíduos eram 

pessoas jurídicas de pleno direito na teoria jurídica internacional de 

Kant – um status que prenuncia direito internacional contemporâneo e 

doutrinas internacionais de direitos humanos. Por outro lado, os 

Estados não simplesmente desaparecem na teoria de Kant, engolido 

por uma futura república do mundo, mas formar com os indivíduos 

uma comunidade legal que tem de reformar-se, de modo que um 

estado jurídico completo ou Rechtszustand seja aproximada. 

(Cavallar, 2012, p. 5.) 

 

            Mesmo porque a cultura é uma expressão construída a partir de toda uma 

estrutura local modificada pelas necessidades que vão surgindo. Portanto, nela está 

contido o conjunto de valores celebrado como sentimento da comunidade. A legalidade 

surgiria no momento da consideração do ser humano como fim em si mesmo, pois todas 

as coisas que estão dispostas pela natureza desprovida de razão (razão tomada aqui no 

sentido de diálogo) devem ser ouvidas para que se cumpra o imperativo categórico e 

garanta-se, assim, a lei do sumo bem de resguardar a humanidade do outro.  

            Ora, o cumprimento desse dever já é propriamente a expressão da atitude 

humana, pois o legislador sabe que ao decidir pela vida do outro tendo como imperativo 

a decisão em causa própria, ainda que pretenda emitir parecer prejudicial saberá no 
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âmago de sua razão que legislou arbitrariamente e não foi livre, já que seu critério foi 

egoísta.  

 

2.3.1.4 Cosmopolitismo cultural 

 

            A respeito do Cosmopolitismo cultural de Kant, também Cavallar afirma ele se 

tratar mais de uma sugestão do que uma teoria completamente formulada. A via seguida 

por Kant começa pela distinção que ele oferece quanto aos sentidos do termo 

humanidade (die Menschheit): a) considera-o como elemento moral e inteligível nos 

seres humanos; b) identifica-o com sentido de seres racionais, em geral, a partir da 

expressão: raça humana (das Menschengeschlecht); c) faz correspondência a um 

conceito biológico de espécie e ainda vale ressaltar que no uso moderno o termo em 

alemão Menschheit significa raça humana.  

            O que nos leva a concluir, portanto, que o termo humanidade, por ser 

plurissignificativo, muitas vezes se torna confuso. Não obstante, Cavallar diz que Kant 

tem interesse pela espécie humana que é o objeto de estudo da sua filosofia da história. 

Portanto, é justamente por isso que um uma análise empreendida no foco cultural não é 

indigna, pois, bem se sabe que em algum momento no pensamento kantiano ele 

compreendeu humanidade biológica – o estágio que interpõe entre animalidade e 

personalidade – como 

agência cultural, que se caracteriza por uma certa quantidade de 

incomensurabilidade e latitude do julgamento, ou seja, naquelas 

esferas que ultrapassam a "essência" da raça humana. Kant insinuando        

essa visão culturalmente sensível e contextualizada quando ele avaliou 

e tolerou políticas isolacionistas da China e do Japão. As passagens 

mais importantes são aquelas em que ele defendeu os modos de vida 

dos caçadores e pastores, como os hotentotes (Kant, 1996: 417f e 

490.). O anti-paternalismo de Kant, o caráter formal do imperativo 

categórico e sua teoria da latitude legítima no que diz respeito ao 

cultivo de capacidades lhe permitiu argumentar que alguns juízos 

sobre as formas de sociedades – de caça, em comparação com as 

sociedades comerciais, por exemplo – são moralmente neutras. No 

entanto, não pode haver dúvida de que o cosmopolitismo cultural de 

Kant é apenas fragmentário. Outras passagens sugerem que a 

"essência" da humanidade biológica foi de perto o modelo ao longo 

das concepções europeias. (idem, p. 6) 
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            Mas, nem por isso devemos entender que a definição de humanidade para Kant é 

um conceito biológico, pois se teria de admitir o determinismo como critério para a 

natureza humana e, sendo assim, todas as ações humanas poderiam ser previsíveis. Mas, 

o que se observa é uma variedade infinita de comportamento. O que corrobora que tal 

pensamento não satisfaz à questão. Some-se a isso que a pluralidade do fazer humano é 

o conceito chave para se dizer humanidade, já que esta expressa a diversidade do 

humano nos processos de criação, de adaptação e de superação das leis naturais, porém, 

não de submissão. Em suma, cultura e humanidade são vistas como sinônimos. 

            De posse dessas formas de apresentação dos vários sentidos aplicados ao 

cosmopolitismo, não devemos nos prender aos elementos que os separam senão àqueles 

que exatamente têm pontos em comum, com efeito, dispusemos dessa variedade de 

sentido, não para dispersar, mas para que nos tornasse capaz de avaliar o termo em sua 

completude. 

            Pode-se pensar a respeito de uma tarefa que enfoque no cosmopolitismo 

cultural, já que cultura é entendida como produto do ser humano. Mas, há uma pergunta 

interessante: o humano faz a cultura ou a cultura faz o humano? Sabe-se que esses 

conceitos estão intimamente ligados e que os dois apresentam-se como os lados de uma 

mesma moeda.  

            Portanto, é preciso que não se compreenda cultura no sentido de diversidades 

culturais, porém como algo mais fundamental, isto é, um conceito que define o ser 

humano como ser livre das amarras do determinismo natural e que põe a natureza ao seu 

dispor. Nisto faz parte a capacidade cognitiva que atua oferecendo respostas para suas 

inquietações. A moralidade seria a manifestação do exercício do pensamento enquanto 

fruto das decisões, das deliberações, das iniciativas, em suma, suas soluções aplicadas.  

 

 

2.4 A liberdade: expressão do sumo bem 

 

            Segundo Kant, por cidadão do mundo se designa o ser humano que exerce sua 

liberdade no cumprimento de seu dever. Este assenta-se no imperativo categórico, cuja 
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orientação é o abandono do estágio da animalidade, a fim de que se manifeste a ideia de 

humanidade. No cumprimento do dever também se inclui o interesse pelo conhecimento 

(aptidão que se percebe desde a mais tenra idade), cuja necessidade está intrínsecamente  

ligada à existência.  

             Mas, de que modo dever e liberdade podem ter ligação? O dever consiste na 

observância de valores universalmente aceitos, é o respeito pelo direito que leva a fazer 

o bem, é o cumprimento de leis no agir que manifesta o estado de uma perene 

benevolência. Tal obrigação, obviamente, recai sobre si mesmo, senão seria 

contraditório.  Portanto, a referência do sujeito reside na construção do sumo bem este 

tomado no sentido daquilo que favorece o reino do bem, das boas coisas (para evitar 

confusão com sentido religioso como se estivesse mencionando Deus).  

            Mas, o agir não deve se pautar pela esperança do reconhecimento (elogio 

bajuloso) dos outros ou de coisas semelhates, senão apenas pela pura ação que é boa por 

si mesma e que reflete a boa vontade do sujeito. Nas palavras de Kant: “O dever para 

consigo mesmo, contudo, consiste, como já se disse, em o homem conservar a dignidade 

da humanidade na sua própria pessoa” (Sobre a Pedagogia, 2012, p. 69). Com efeito, a 

execução de um ofício esperado de um ser não lhe rende vantagem alguma já que o 

exercício de sua tarefa lhe define enquanto tal. 

            Poderíamos questionar: por que, então, o homem comete o mal? E por que Kant 

se preocupa tanto com a ideia do bem? Para Kant o homem nem nasce mau nem nasce 

bom, não obstante, ele tem uma tendência ao bem ao passo que despreza o mal. Mas, 

como poderíamos provar isso? Kant fala de valores universais sobre valores 

particulares. Aos valores universais se compreendem a vida, a paz, o amor, a felicidade, 

etc., isto é, valores encontrados e cultivados independentes de qualquer cultura, que 

favorecem a perpetuação da espécie. Aos valores particulares se compreendem a morte, 

a guerra, o ódio, a infelicidade, etc., observando seus congêneres como no caso da 

morte podemos citar o suicídio e o homicídio se aplicando à mesma lógica aos demais, 

ou seja, valores que surgem a partir da experiência de conflito de interesses subjetivos 

causando aversão ou negação fundamentados em estados da ordem psicológica. Dito de 

outro modo, os valores universais têm identidade com a existência humana, são 

princípios que orientam e definem a humanidade, portanto, o qualificador humano tem 

ligações intrínsecas com tais valores. 
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            De acordo com Kant, o sumo bem ou o fim do ser humano se trata de uma 

disposição ao desenvolvimento da moralidade. Esta germinalmente reside em cada ser 

humano como uma meta a ser atingida pela espécie. Kant desconsiderava aqui qualquer 

ranso de determinismo, uma vez que tal finalidade se trata de assegurar a pura liberdade, 

esta entendida tanto no desprezo a todo tipo de vício como no desenvolvimento de suas 

faculdades cognitivas. Desta perspectiva, podemos falar de dois sentidos de liberdade: 

um moral e outro cognitivo. Porém, isso não significa que um exista sem o outro, sua 

ocorrência é concomitante. À ausência da primeira se designa de vício e à segunda, 

ignorância.  

 

2.4.1 Do vício e da ignorância, superação através da educação 

 

            A respeito do vício se sabe que ele consiste na submissão de alguém à uma 

relação de dependência no campo do ação, por mais aprazível que se apresente não 

passa de aparência, de suposição, de ilusão; trata-se de um mal, porque dissimula ou faz 

cessar a liberdade. De outro modo, a liberdade não tem ligação com as preferências 

individuais, porque elas visam objetivos materiais (particulares) que apenas podem se 

revelar prazeirosos, todavia não livram o ser humano do mal, como é o caso do furto e 

da preguiça.   

            No tocante à ignorância, ela é um entrave ao desenvolvimento intelectual e, por 

conseguinte, ao progresso da humanidade no que concerne ao conhecimento (tanto no 

que se refere à produção contemplativa quanto à invenção de instrumentos). Pois, quem 

não se lembra que Kant incita a humanidade ao seu progresso? Todos sabem que sua 

filosofia nutri-se dos ideais iluministas requerendo isso do homem.  

            No estágio de ignorância o homem encontra-se tutelado e Kant é categórico 

quando afirma que “preceitos e fórmulas, estes instrumentos mecânicos do uso 

racional, ou antes do abuso, de seus dons naturais, são os grilhões de uma perpétua 

menoridade”
29

 que devem ser superados pela própria iniciativa ao exercício do pensar 

encontrando seus obstáculos e transpodo-os deixando de lado o medo e a preguiça.  

                                                           
29

Resposta à pergunta: Que é ‗Esclarecimento‘? 4ª ed. Vozes. 
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            Por fim, que fique claro que os termos liberdade, autonomia, perfeição se 

correlacionam. A liberdade, com efeito, tem a ver com a constituição da autonomia que 

reconhece a superação de um estado puramente do instinto para outro elevado, o caráter. 

É o abandono do direcionamento ao mal, à imperfeição.Visto desse modo, o ser humano 

é um projeto a ser realizado.  

Ora se temos que encontrar no próprio homem aquilo que, como fim, 

deve ser estabelecido através da sua conexão com a natureza, então ou 

o fim tem que ser de tal modo que ele própio pode ser ser satisfeito 

através da natureza na sua beneficência [Wohltätigkeit], ou é a 

apitidão e habilidade para toda espécie de fins, para o que a natureza 

(tanto externa, como interna) pode ser por ele utilizada. O primeiro 

fim da natureza seria a felicidade e o segundo a cultura do homem 

(Crítica da Faculdade do Juízo, 2008, p. 270)      

 

            Na quarta proposição da obra “Ideia de uma História Universal de um Ponto de 

Vista Cosmopolita”, Kant analisa uma condição ambivalente no âmago do ser humano 

que ele denomina de a insociável sociabilidade. Segundo ele, há no homem “uma 

inclinação para associar-se, porque se sente mais como homem num tal estado, pelo 

desenvolvimento de suas disposições naturais.”
30

 

            Essa inclinação natural da qual ele fala é uma demonstração do fim que a 

natureza lhe plantou, ou seja, o homem apenas pode desenvolver sua moralidade no seio 

de sua espécie, isto é, no estabelecimento de suas relações entre seus semelhantes 

(Percebe-se o quanto a ideia de Aristóteles do homem como ser social é absoluta. Com 

efeito, tanto a ideia de civil como tantas outras dessa natureza, só fazem sentido no 

âmbito social). 

            Entretanto, há um entrave conforme foi anunciado. Este se trata de “uma forte 

tendência a separar-se (isolar-se), porque encontra em si ao mesmo tempo uma 

qualidade insociável que o leva a querer conduzir tudo simplesmente em seu 

proveito”
31

.  Longe de ser isso um problema para Kant, ele a considera como um 

artifício da natureza a fim de que o ser humano tenha à sua disposição mecanismo 

necessários para o cumprimento de sua meta. Pois, Kant acredita que desse pendor o ser 

humano pode enveredar na busca de objetivos tão afincamente que despretenciosamente 

atinge altos graus de cultura.  

                                                           
30

 P. 13 
31

 Ibd. 
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            De outra forma, a moralização coincide com o caráter cosmopolita, já que um 

mundo assentado nos princípios da liberdade, da autonomia e do conhecimento indica a 

realização do fim da humanidade. Deixemos claro que o cidadão do mundo só é 

possível no seio da íntima relação entre moralidade e conhecimento, este entendido 

como conhecimento das coisas como também de si mesmo.  

            Em linhas gerais, o que se percebe no pensamento kantiano é a realização do ser 

humano como ser integrado ao bom cultivo do seu espírito cujas ações demonstrem a 

plenitude de seu ser que cria, que inventa, que descobre e que age de acordo com o 

melhor para todos de sua espécie.  

            Kant partindo dos pressupostos de que ―o homem só se pode tornar homem 

através da educação”
32

 e que “o homem é a única criatura que tem de ser educada”
33

 

e, ainda, considerando a definição de educação como “os cuidados (alimentação, 

subsistência), disciplina e instrução juntamente com a formação”
34

 empreendeu a sua 

reflexão sobre a educação.  

            Cavallar afirma, baseado no resultado das pesquisas mais recentes, que se 

observou que a concepção do termo educação no pensamento kantiano trata-se de uma 

proposta de um método educacional, cujo princípio pedagógico tem como objetivo a 

plena formação moral humana, isto é, sujeitos constituídos de valores universalmente 

válidos. Com efeito, a partir da máxima kantiana, qual seja, “as disposições para um 

plano educativo têm de se tornar cosmopolitas” (Sobre a Pedagogia, p. 17) constitui 

uma prova de tal conclusão. 

 

2.4.1.1 Kant, Basedow e a educação 

            Antes de discutirmos sobre essa última assertiva kantiana, é necessário, graças à 

orientação de Cavallar, mencionar uma fonte da qual Kant sofreu influência, a saber, de 

Johann Bernhard Basedow (1724-1790). Basedow nasceu na antiga cidade prussiana 

(atual Alemanha) de Hamburgo, estudou Teologia e Filosofia nas Universidades da 

Lípsia e Kiel. Seu principal trabalho publicado na educação ocorreu no ano de 1768 

                                                           
32

 Sobre a Pedagogia, 2012, p. 12 
33

 Idem, p. 9 
34

Ibd. 
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intitulado de Apresentação aos amigos da humanidade (Vorstellung an 

Menschenfreunde). Abriu o Philanthropinum, uma escola experimental em Dessau a 

pedido do Príncipe Leopoldo III Friedrich Franz von Anhalt-Dessau onde atuou como 

diretor. Há outras publicações de sua autoria entre as quais a de maior relevância é 

Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker (1770), Elementerwerk 

(1774) e Praktische Philosophie für alle Stände (1777)
35

.  

            No pensamento de Basedow, os princípios do cosmopolitismo se revelam 

claramente como é o caso, neste termo, da definição de cidadania universal, da 

importância de educar desde a infância visando alcançar esse objetivo, da deferência aos 

interesses da espécie humana os quais se sobrepõem a qualquer interesse individual, da 

sinonímia entre cosmopolitismo com amigos da humanidade e filantropia, da 

compreensão das diferenças teológicas não figurarem em nenhuma hipótese como um 

entrave ao plano geral, da afirmação de que todos os seres humanos têm plenos direitos 

como constituídos por uma única república e guiados por uma lei universal, da asserção 

de que não se deve dar ênfase às dissonâncias entre as culturas em suas peculiaridades 

como se fosse um problema maior e, por fim, uma formação norteada pela orientação à 

luz da razão. O trecho seguinte descreve a teoria da educação basedowiana revelando 

claramente suas bases para o alcance de sua meta, a formação cosmopolita. 

Os cosmopolitas são determinados cidadãos esclarecidos (geralmente 

homens) que são patriotas moderados com interesse no bem-estar de 

toda a humanidade. As crianças devem ser educadas para se tornar 

‗verdadeiros cidadãos do nosso mundo' (Basedow, 1776: 15, citado 

em Overhoff, 2000: 138). O bem-estar da ‗raça humana‘ era 

'certamente mais importante' do que a prosperidade de 'alguns do 

próprio secto' religioso (Basedow, 1777: 33, traduzido em Laursen, 

2010: 61). Mesmo nos títulos de seus livros, Basedow usou termos 

como 'cosmopolitas' ou 'amigos da humanidade (Menschenfreunde)' 

para chamar sua filosofia filantrópica e não-confessional. A tolerância 

religiosa na Pensilvânia serviu como um claro exemplo (Basedow, 

1777: 747; cf. Overhoff, 2004: 117, 120, 124). Todos os seres 

humanos eram membros iguais de uma ‗república divina‘ (Basedow, 

1777: 32) e que a prioridade da raça humana sobre seitas implicava 

não apenas na tolerância, mas também idealmente em imparcialidade, 

liberdade religiosa e da igualdade legal em qualquer estado (Overhoff, 

2004: 116 com referências). O co-reformador Cramer propagou a 

instrução religiosa com base em diálogos entre professores e crianças, 

contando com a luz da razão e evitando ameaça, coação, repetições e 

dogma religioso incompreensível para crianças pequenas 

(OVERHOFF, 2004: 132). (Cavallar, 2012, p.3) 

                                                           
35

Cavallar.Sources of Kant‟s Cosmopolitanism: Basedow, Rousseau, and Cosmopolitan Education. 2014, 

p. 370. 
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            Além do que já foi falado acerca de pontos relevantes do pensamento de 

Basedow na intenção de demonstrar o seu influxo na filosofia da educação kantiana, há 

outro ponto que também merece especial atenção, qual seja, o conceito de perfeição 

moral.   

            Esse conceito basedowiano se apresenta atrelado às questões religiosas ou 

teológicas, pois, tanto defendeu “a educação religiosa e moral em seus escritos 

públicos” a ponto de se concluir que as questões relacionadas à fé devem ser 

consideradas nesse plano. Sendo assim, em sua teoria se nota que “a educação 

cosmopolita coincidiu com a educação para a tolerância religiosa e a religião natural 

com base em convicções morais” (Cavallar, 2014, p. 371). Percebe-se essa estreita 

relação entre religião e moralidade, como se partindo daquela se pudesse alcançar a 

outra.  Conclusão que Kant discordará.                                   

            O conceito de ―perfeição moral‖, tão exaustivamente trabalhado por Kant sob a 

sinonímia: imperativo categórico, lei moral, fim da humanidade, etc., é, na verdade 

germinalmente, da autoria de Basedow – embora modificado semanticamente no 

pensamento do Filósofo de Könisberg.  

            Sendo assim, Cavallar o considera como um autor chave para se entender o 

pensamento cosmopolita educacional kantiano. Pois, Basedow propôs uma pedagogia 

da tolerância para crianças de vários credos. Ele era integrante do movimento 

Philanthropic que defendia ideia de que “os seres humanos eram filhos de Deus e que 

deveriam interagir uns com os outros com amor fraterno” (Cavallar, 2012, p. 2). Além 

disso, Cavallar chega à conclusão, em suas pesquisas, de que a proposta de Basedow era 

estimular o esforço dos líderes religiosos em acostumar seus alunos em seus respectivos 

credos até que fossem capazes de julgar por si mesmos.  

            Essa proposta futura de autonomia de pensar sobre sua religião consiste, para 

Cavallar, em uma prova que demonstra um comum acordo entre o projeto basedowiano 

com o pensamento iluminista de Kant ao tratar acerca da maioridade do pensamento no 

texto intitulado Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento? Com efeito, o 

imperativo que instiga a ter a coragem de fazer uso do próprio entendimento e a ousar 

saber considera a autonomia do sujeito na emissão de juízo. 
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            Cavallar, ao falar da proposta kantiana da educação, entende que o filósofo 

traçou um perfil de que “a educação tem de se tornar uma ciência, que para Kant 

implica num plano sistemático de inclusão do conceito de nossa vocação ou destino” 

como também dar ênfase a um ethos religioso não determinado ou não confessional.  

            Não obstante, deve-se ter clareza na ideia desse ethos, haja vista que o conselho 

de Kant é de que “não se deve, porém, começar com a teologia” e que “a moralidade 

tem, portanto, de ter a precedência, a teologia segue-a então” (Sobre a Pedagogia, p. 

75). Esse ethos trata-se de uma formação moral destituída de dogmas religiosos
36

. Nesse 

caso, Kant correlaciona o ethos com o sentimento religioso.  

            Isso significa que deve-se infundir a ideia na admissão de uma estreita relação 

entre religião e moralidade, pois a religião tem o dever de cultivar o amor a Deus, ser 

que reúne todas as definições do bem, cuja ordem é que o homem se torne melhor 

atingindo graus de perfeição tendo Deus como padrão. Então, se trata da consciência 

que cada um deve ter em repugnar o mal não porque Deus proibiu, mas pelo simples 

fato de que ele é desprezível por si mesmo por ser prejudicial. Noutras palavras, isso 

significa estimular uma cultura na qual o mal seja indesejado por si mesmo.  

            Embora não concordasse com a exclusividade da teologia na formação moral 

dado o imperativo categórico, não é correto afirmar que Kant não tenha se interessado 

pela instrução religiosa. Ele apenas afirmou que não se deveria tomá-la como ponto de 

partida dada a inversão na ordem lógica dos fatos, que, na sua concepção, constituía 

uma contradição. 

No que diz respeito à educação das crianças de um ponto de vista 

religioso, põe-se uma questão prévia: será oportuno ensinar desde 

cedo conceitos religiosos às crianças? Sobre isto muito se disputou na 

pedagogia. Os conceitos religiosos pressupõem sempre alguma 

teologia. Deveria a juventude, que não conhece o mundo, que não se 

conhece a si própria, poder ser ensinada teologicamente? Deveria a 

juventude, que ainda não conhece o dever, está em condição de 

compreender um dever imediato para com Deus? Uma coisa é certa, 

se fosse possível que as crianças não testemunhassem atos de 

veneração do ser supremo, se não ouvissem, nenhuma única vez, o 

nome de Deus, seria adequado à ordem das coisas conduzi-las a essa 

finalidade e àquilo que convém ao homem, apurar a sua faculdade de 

apreciar, ensinar-lhes a ordem e beleza das obras da natureza, e 

acrescentar ainda um conhecimento alargado do sistema do mundo, e 

assim abrir-lhes então o conceito de um ser supremo, de um 
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legislador. Mas, uma vez que isso não é possível na nossa situação 

atual, se se quisesse ensinar-lhes só muito tardiamente algo acerca de 

Deus acabariam por ouvir alguém a nomeá-lo e veriam o chamado 

culto para com ele, o que ou lhes provocaria indiferença ou suscitaria 

nelas um conceito invertido, por exemplo, um temor perante seu 

poder. Mas, dado que se tem de cuidar que este não se possa anichar 

na imaginação das crianças: é necessário, para evitá-lo, procurar 

ministrar-lhes desde cedo conceitos religiosos. Isto não pode ser, 

porém, um trabalho de memorização, mera imitação e apenas um 

macaquear, mas antes um caminho que se escolhe deve ser sempre 

adequado à natureza. As crianças compreendem, mesmo sem 

conceitos abstratos do dever, das obrigações, do bom e mal 

comportamento, que existe uma lei do dever, que a comodidade, o útil 

e coisas do gênero não deviam determiná-las, mas sim algo universal, 

que não se pauta pelo humor dos homens. O próprio professor, porém, 

tem de estar munido deste conceito (Sobre a Pedagogia, p.73). 

 

             Neste sentido, Kant abandona a posição de Basedow de empenhar-se numa 

educação religiosa assentada em princípios teológicos passando a um enunciado 

fundamentado na dignidade humana, isto é, o homem deve se portar e ser tratado como 

um fim em si mesmo não servindo, portanto, como meio para outras finalidades.  

            Na pedagogia, ele deixa isso bem claro ao distinguir os propósitos da educação 

dispensada pelos pais aos filhos e as políticas principescas em relação aos súditos. Para 

Kant, ambos estão equivocados, uma vez que “nem uns nem outros têm como fim 

último a perfeição do mundo, e a perfeição a que está destinada a humanidade e para a 

qual possui também as disposições” (Sobre a Pedagogia, p. 16) e que esse erro já 

configura um retardo ou desvio ao propósito da raça humana. Portanto, seu pensamento 

é decisivo na admissão de que “existem muitos germes na humanidade, e é tarefa nossa 

desenvolver proporcionalmente as disposições naturais e desenvolver a humanidade a 

partir de seus germes e fazer que o homem alcance a sua destinação” (Sobre a 

pedagogia, p. 13). 

            Em torno dessa questão, Kant evoca um conceito denominado de sumo bem. 

Esse conceito foi explorado na década de 1790 e consistia na “coincidência da virtude e 

da felicidade, com a última „distribuída na exata proporção de moralidade‟ e uma idéia 

da razão prática pura com o objetivo de „totalidade incondicionada‟ (KpV, 5: 107-

113)‖
37

. Desse modo, Kant claramente fez coincidir virtude e felicidade como sendo 

conceitos contíguos, já que um não pode ocorrer sem o outro. Além do mais, sabe-se 
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que a virtude é um conceito do campo da moralidade e essa por sua vez é o objetivo da 

reflexão pedagógica de Kant.  

            No que tange ao termo totalidade incondicionada, Kant, segundo Cavallar, o traz 

à baila, a fim de tornar robusto seu pensamento em torno da educação cosmopolita 

aplicando-o na forma de uma tríade que tem que funcionar harmonicamente, a saber: “a 

fundação de uma condição cosmopolita da paz perpétua, uma sociedade global legal de 

Estados de paz, um todo cosmopolita, talvez uma república mundial seja o maior bem 

político e coincide com o cosmopolitismo político” (2012, p. 4). 

            O que se evidencia é que o princípio pedagógico kantiano está determinado em 

demonstrar a necessidade que há de educar o homem como aquele ser único dotado de 

consciência para que disponha à natureza de seu próprio ser e à do todo (o mundo) as 

condições necessárias para bem desenvolvê-las e geri-las, e isso somente será possível 

no momento que ele admitir o estágio no qual se encontra, a saber: um projeto a ser. 

            A preocupação kantiana consiste no ser humano ter clara a ideia de existir. No 

cuidar de si mesmo na finalidade de preservar a humanidade. Para tal é necessário saber 

sobre si mesmo compreendendo sua posição no mundo e o que este é no horizonte de 

sua existência. Não se pode, portanto, se desviar do fim último de sua natureza. O 

homem ao fazer isso deixa de ser homem e torna-se apenas uma criatura, isto é, um ser 

vivo que responde absolutamente às necessidades mais básicas para a manutenção de 

sua vida. Jamais ele vai ser um ser cultural, já que é incapaz de compreender o 

complexo conjunto simbólico que compõe as culturas de um modo geral. Seu interesse 

é imediatista e sua moral é rasamente utilitarista, por isso não consegue enxergar o valor 

das coisas no seu conjunto, ou seja, o mundo como sistema do qual ele faz parte. 

            Não é forçoso afirmar que Kant já discutia sobre os fundamentos do que hoje 

chama-se diversidade, pluralidade, direito das minorias, em uma única palavra: 

democracia. Não no sentido ou do modo como esse termo atualmente é discutido senão 

na constituição do seu alicerce, isto é, através da instituição da cultura do respeito. Esta 

seria esse grande desafio do pensamento kantiano, cujo sentido se identifica com a 

condução do ser humano para o desenvolvimento de sua capacidade inventiva 

independente de suas singularidades, por conseguinte, do reconhecimento de seu 

semelhante como colaborador para o benefício do conjunto (humano).  



80 
 

            O esforço de Kant concentra-se em demonstrar que a natureza humana tem suas 

potencialidades predispostas ao bem e diante da razão o homem não pode negar que o 

mal, embora pareça sinônimo de livre-arbítrio, não só caracteriza o desvio de seu 

destino como também não lhe favorece em nada e lhe é contraproducente, já que rompe 

a natureza de seu ser. 

Poderíamos dizer que o corpo tem de existir para a inteligência e que a 

inteligência deve existir como consciência moral. A partir dessa 

hierarquia a educação, se nos permitir bem nos expressar, se totaliza 

efetivamente; ela recebeu o seu melhor interesse, que é o interesse 

prático. Considerada deste ponto de vista, a educação parece 

determinada por um progresso essencial. A educação do corpo, que 

leva a criança – com a ajuda da disciplina – a adquirir a habilidade e a 

conquista a eleva à condição de um indivíduo que progride na 

educação intelectual. A educação da inteligência, ela completou para 

estabelecer a habilidade e prepara o indivíduo para adquirir a 

prudência, o que lhe permite afirmar-se como um cidadão. 

Finalmente, como a educação moral – à qual as duas formas anteriores 

são submetidas – a educação leva os cidadãos a assumirem-se como 

um membro da espécie humana como um todo, assim como um 

homem. Por isso, só está ao nível da educação moral que a educação 

na sua totalidade encontre o seu significado: a criança recebe seu 

verdadeiro valor, ela é um homem (PHILONENKO, 1996, p. 46)
38

. 

 

            Essa reflexão de Philonenko faz com maestria um resumo do pensamento de 

Kant acerca da educação como um conceito do campo prático. Educar, portanto, nada 

mais é do que formar cidadãos; prepará-los para a vida coletivamente simbiôntica. Por 

cidadania aqui se deve entender, não apenas o compromisso do respeito pautado na 

perspectiva moral, senão o respeito como admissão do saber do outro que o dispõe à 

comunidade.  

                                                           
38

―Nous pourrions dire que le corps ne doit exister que pour l‘intelligence et que l‘intelligence ne doit 

exister que pour la conscience morale. Par cette hiérarchie l‘éducation, si l‘on nous permet de nous 

exprimer ainsi, se totalise effectivement; elle reçoit son véritable intérêt, qui est líntérêt pratique. 

Considérée de ce point de vue l‘éducation apparaît déterminée par un progrès essentiel. Education du 

corps, elle conduit l‘enfant – avec l‘aide de la discipline – à acquérirl‘habileté et cette conquête qui 

posel‘enfent comme individu se prolonge dans l‘éducation intellectuelle. Education de l‘intelligence, elle 

achève de fonder l‘habileté et prépare l‘individu à acquérir de la prudence, lui permettant ainsi de 

s‘affirmer comme citoyen. Enfin comme éducation morale – à laquelle les deux précédentes formes sont 

soumises – l‘éducation conduit le citoyen à se saisir comme membre de l‘espéce humaine tout entière, 

donc comme homme. Ainsi c‘est seulement au niveau de l‘éducation morale que l‘éducation en totalité 

trouve son sens: l‘enfant reçoit sa vraie valieur, il est homme.‖ 
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            Não há cisão entre saber e agir, pois o sábio é moral e o moral é sábio, logo, um 

não se furta ao outro pela própria compreensão de saber que só haverá a manifestação 

daquilo que se é ao agir e que, portanto, não se pode ser algo no recôndito do 

pensamento e agir de outra forma. Para Kant, a razão pensa e sua manifestação se dá por 

meio das ações.  

            A transgressão, nesse modo de pensar, passa a ser entendida como uma forma de 

erro ou equívoco que ainda não foi suficientmente satisfeito no seu entendimento. 

Deixando de lado, é claro, as transgressões oriundas de problemas de saúde mental, já 

que se estar discutido da perspectiva do campo cognitivo e moral. O erro tomado do 

ponto de vista da falta de conhecimento que repercurte no campo da moralidade. A 

prevenção, portanto, consiste justamente em pensar antes de agir examinado as 

possíveis consequências como também avaliar os fatos decorrentes de sua ação.  

            Ora, o primeiro sentido diz respeito a uma espécie de previsão, a fim de que os 

objetivos não se tornem questão de conflito ou um problema individual e o segundo 

indica a necessidade do exame póstero, da aplicação da correção, dos ajustes; pois, as 

ações nem sempre podem ser previstas em todas as suas consequências dada a 

possiblidade da variedade de ocorrências. Saliente-se que o ser humano não é 

determinado por leis naturais, cujas previsões de seus atos terão total acerto, pois se 

sabe que se trabalha no âmbito da probabilidade. Além do mais, como se sabe, se 

aprende com os erros para que se possa evitá-los. 

          Desse modo, a educação propicia o contínuo exercício para a formação do 

homem como cidadão, já que ele é o ser inclinado ao bem, um ser em construção, por 

assim dizer, cabendo a educação assegurar o alcance do seu fim como espécie. A 

educação é a oportunidade que o lembra, o encoraja, o inspira, o estimula a conquistar o 

mais completo de seu ser, embora não seja o todo, pois o todo só a espécie poderá 

alcançar. E isto se torna possível, com a disponibilização das condições necessárias. 
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CAPÍTULO III – GEOGRAFIA, COSMOPOLITISMO E EDUCAÇÃO 

 

            Após a explanação que foi feita na caracterização acerca da Geografia e a 

respeito do cosmopolitismo articulado à educação, este capítulo pretende demonstrar a 

estreita relação que há entre os conceitos: geografia, educação e cosmopolitismo e dar 

clareza ao projeto kantiano no atinente à sua ideia de formar o cidadão do mundo, o 

cosmopolita, a partir dos dois pilares: a ciência do mundo natural e o destino da 

humanidade.  

            A premissa da qual se parte essa discussão é de que a Geografia contribui 

diretamente na formação de uma cultura cosmopolita, dado seu conjunto de reflexão por 

meio do qual se pode explicar uma boa parte dos segredos da ordem natural do mundo e 

os mistérios das ações (seu modo de ser) e das realizações (inventos) humanas.  

            Assim, a Geografia arregimenta uma série de conhecimento que proporciona 

uma base mais consistente para o processo da formação do homem, tanto no que tange 

ao aspecto cognitivo, quanto ao aspecto moral. 

 

3.1 Geografia, um modo de compreensão do mundo e do homem 

 

            O ensino da Geografia de Kant pode ser visto, quanto ao objeto, como um 

estudo que investigava a natureza sob duas circunstâncias: a) a natureza física, a 

natureza pura, seguindo seu curso, preservada da presença do homem e, portanto, de 

qualquer modificação feita por ele, tendo uma correlação atualmente com o que os 

geógrafos convencionaram chamar de paisagem natural; e b) mundo cultural, a 

natureza modificada pela intervenção humana, denominada pelo atual estudo da 

geografia de paisagem cultural. Neste ponto também se inclui o conjunto de atividades 

humanas que indicam sua forma de ser, seu modo comunitário de viver, as formas de se 

relacionar entre si e com os outros seres.   Logo, a Geografia de Kant se debruça sobre a 

natureza pondo em relevância no seu seio a presença do ser humano. Este ser que pode 

ser tomado a partir de sua constituição como ser natural, porém com o diferencial, já 

que rompeu os limites dessa condição.  
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            Além do mais, note-se também que há outro sentido nesta definição, pois ao 

termo mundo cultural segue-se também um significado que não só indica as 

modificações empreendidas pelos seres humanos sobre os seres desprovidos de vontade, 

senão também diz respeito àquelas empreendidas pelo ser humano sobre sua própria 

espécie.  

            Essa relação do homem para com seu semelhante também é objeto de análise da 

Geografia, visto que os fatores políticos, econômicos e bélicos, por exemplo, são 

bastante relevantes para se entender os motivos da instauração ou da invasão territorial, 

para o estudo das tradições, para explicação das leis, dentre tantas outras questões que 

são por ela investigadas.  

            Diante dessas considerações, que leva em conta essa dupla (ou tripla) 

compreensão, quanto ao objeto de estudo da Geografia, se entende que inicialmente o 

objetivo de Kant em ofertar um curso dessa natureza deu-se pelo modo como ele 

encarava o conhecimento, algo que prescinde da matéria para só então formular seus 

postulados. O que se traduz pela consideração, de que seu público carecia de um quadro 

satisfatório que viabilizasse seguramente o processo do conhecimento, bem como, sua 

efetiva aplicação. Assim ele escreve: 

 

Bem no começo do meu ensino acadêmico, quando percebi que uma 

grave negligência da juventude estudiosa consiste principalmente em 

que ela aprende primeiramente raciocinar [...] sem possuir os 

conhecimentos históricos suficientes que podem substituir a 

experiência, eu concebi o projeto de fazer da história do estado atual 

da Terra, ou da Geografia no sentido mais amplo, um resumo 

agradável e fácil, comportando o que poderia ela trazer como 

preparação e como ajuda a uma razão prática, a fim de suscitar o 

desejo de entender sempre mais os conhecimentos que têm nela seu 

ponto de partida [...]. Eu nomeei esta disciplina de Geografia Física 

[...].
39

 

 

 

            É inaceitável para Kant começar a raciocinar se não dispuser de uma base ou de 

um horizonte empírico, posto que sua filosofia consistiu justamente no combate ao 

racionalismo. É contra os abusos da razão pura que ele empreendeu sua crítica. Fora 

isso, o mundo é o plano da existência. A realidade na qual o homem está imerso, da 
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Kant. Anúncio do Programa de suas Lições para o Semestre de Inverno de 1765-1766. 1966, trad. 

Ribas.  
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qual faz parte, isto é, pela qual se constrói. É no seio dela que o termo vida se configura 

num sentido diferente daquele que é relegado aos seres desprovidos de consciência. 

Portanto, não basta respirar ou dispor de qualquer coisa do tipo; vida para o ser humano 

se constitui numa dimensão mais fundamental. Trata-se da busca de sentido que garanta 

sua existência como que um fluxo contínuo de criação ou recriação de sentidos, noutras 

palavras é no fim de tudo ser história. 

 

            É possível fazer uma leitura da preocupação de Kant, quanto à formação ligada à 

Geografia, a partir do sentido de ser o homem o construtor da história que, sem dúvidas, 

o estado de carência de seu público mencionado no trecho, revela um grave problema, 

uma vez que se tratava de um público letrado no qual se nota a falta de uma série de 

informações requisitadas para formação humana de um modo geral; sobretudo, numa 

época sediada pelo Iluminismo, na qual as exigências de mentes esclarecidas era uma 

constante. Além do que, revela um alheamento do mundo, como também denuncia a 

existência de um mundo paralelo, um mundo imaginário, permeado, até então, por um 

paradigma supersticioso, ideológico e da suposição justificando, nesse sentido, a 

necessidade de uma visão mais holística e profunda que ultrapassasse essa confusão. 

 

            Esse fato se torna relevante porque não apenas revela um comportamento 

inesperado de um grupo letrado em plena época das Luzes, mas, pior que isso, é ele não 

se tratar de uma exceção, de um fato pontual, mas de haver uma certa frequência. Isto se 

manifesta quando Kant se expressa afirmando que “uma grave negligência da juventude 

estudiosa”
40

, o que indica o todo e não uma parte considerável da juventude.  

            O diagnóstico de Kant foi rápido e, ao que parece, sua intervenção também, pois 

a ideia de indicar o estudo da Geografia soa como uma orientação que conduz ao 

entendimento de que a reflexão somente pode investigar algo que é real, dado o absurdo 

de raciocinar rejeitando-o. 

 

            Conforme se observa na Antropologia, o ser humano somente pode se comportar 

de duas maneiras ao encarar o mundo, quais sejam: a) de uma forma passiva, cuja 

atividade limita-se à observação, desse modo, o indivíduo tem condição de saber como 

tudo se encaminha, embora, muitas vezes, não consiga prever ou entender certas 

particularidades as quais apenas se revelam com toda clareza àqueles que com elas estão 
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envolvidos e b) de uma forma ativa, na qual ele colabora na sua construção, ou seja, há 

uma participação direta e a compreensão de tudo, além de ser mais clara é sentida, uma 

vez que lhe rende algo. Portanto, é possível entender que “as expressões „conhecer o 

mundo‟ e „possuir o mundo‟ diferem bastante uma da outra em sua significação, pois 

enquanto um indivíduo só entende o jogo a que assistiu, o outro tomou parte dele” (A, 

p. 22). 

 

            Uma das pretensões de Kant é esta: despertar o ser humano para o jogo da vida. 

Não obstante, um jogo no qual eles se encontram do mesmo lado, isto é, têm o mesmo 

objetivo que reside no alcance da plenitude de seu ser, a perfeição da humanidade. Seu 

compromisso é com o todo de sua espécie manifesta em cada um, que é sua parte. Seu 

oponente é a negação da sua própria disposição. Não sendo admissível, portanto, 

ignorá-la sob pena de ser julgado indigno, um traidor da própria causa. É preciso que ele 

se reconheça como um ser dotado de certas reservas e que, por conseguinte, necessita de 

por em exercício suas aptidões, as quais não devem ficar dormentes, uma vez que sua 

finalidade será, desse modo, desvirtuada não cumprindo seu objetivo para o qual existe. 

 

            Para isso, a Geografia é posta com a finalidade de construir um adequado ajuste 

na estrutura do pensamento, “o ajustamento implica uma alteração dos modos de 

representação, das formas de pensamento e até mesmo das estruturas da consciência” 

(GEHLEN, p. 51) que deveria começar pela contribuição direta da Geografia como um 

conjunto de conhecimento do ponto de vista da experiência, e depois, tomada da 

perspectiva que deveria considerar sua contribuição quanto ao método. Com efeito, a 

filosofia kantiana considera irrevogavelmente o ajuste do pensamento constituído em 

sintonia com o fenômeno, como se sabe sua consideração é que “no atinente às fontes e 

à origem de nossos conhecimentos, nós os tiramos inteiramente, ou da razão pura ou 

da experiência, que por sua vez instrui a razão” (Arantes, p. 1).  

            Neste sentido, a forma como o ser humano processa e lida com o conhecimento 

geográfico contribui diretamente para sua evolução enquanto ser pensante, tanto ao que 

respeita às atividades práticas, como às intelectuais. Sendo assim, acarretaria em uma 

passagem de um estado simplesmente latente de compreender o mundo natural para 

uma forma estruturada de pensar sobre ele o que suscitaria, por sua vez, uma nova 

forma de percebê-lo também.  
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            É preciso que seja ressaltada também a compreensão do ponto de vista cultural, 

uma vez que através da reflexão dela se é levado a pensar o mundo no âmbito da relação 

de identidade ou de negação. Desse modo, o mundo passa ser visto como matéria a ser 

cultivada ou modificada. Neste sentido, o ser humano exerce sua autonomia. 

            No tocante ao primeiro trecho citado, é preciso frisar ainda a existência de uma 

sutil indicação da diferença entre conhecimento histórico e conhecimento geográfico, 

dito grosso modo, como este apontando para um sentido de uma visão mais holística 

presente no trecho “concebi o projeto de fazer da história do estado atual da terra, ou 

da Geografia no sentido mais amplo, um resumo agradável e fácil [...]”
41

. Mais adiante 

se discutirá sobre esse assunto.  No mais, além de suprir a carência de seu público, a 

Geografia tem o objetivo de “suscitar o desejo de entender sempre mais os 

conhecimentos que têm nela seu ponto de partida”
42

. Portanto, se espera bem mais da 

Geografia do que apenas um esboço geral ou de uma propedêutica. 

 

3.1.1 A investigação do mundo como fenômeno físico e de ações humanas 

            Na introdução da Geografia, Kant realiza uma discussão que visa situar o 

método utilizado por essa forma de estudo. As alegações são as seguintes:  

a) O conhecimento se dá por meio da percepção e esta já se encontra estruturada 

pela subjetividade
43

; 

b) O termo mundo se designa por dois sentidos: natureza e homem
44

, aquela como 

objeto do sentindo externo e esse como objeto do sentido interno; 

c) A Geografia encarada como “a descrição física da Terra [physiche Erd 

beschreibung]” constitui “a primeira parte do conhecimento do mundo” 

denominada de “propedêutica no conhecimento do mundo.”
45

 

d) A Geografia se constrói a partir de um conjunto de informações gerais acerca do 

mundo (relatos de viagens, por exemplo)
46

; 
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 Kant. Anúncio do Programa de suas Lições para o Semestre de Inverno de 1765-1766. 1966, trad. 

Ribas. 
42

 Idem. 
43

Nossa razão nos dá os conhecimentos racionais puros; recebemos os conhecimentos empíricos, senão, 

por meio dos sentidos – GF, 1 
44

 O mundo, enquanto objeto dos sentidos externos, é a natureza [Natur]; enquanto objeto dos sentidos 

internos é, senão, a alma [Seele] ou o Homem [Mensch] GF, 2. 
45

GF,2 
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e) A Geografia é, de um modo geral, uma reflexão sobre a natureza
47

;  

 

            Ora, por meio da Geografia, Kant investiga tanto as causas de vários fenômenos 

naturais como também observa as modificações registradas após a interação do homem 

com o meio. Certamente, as formas encontradas fora da ordem da natureza espontânea 

outorgam ao homem uma capacidade própria. Pois, ao empreender a investigação da 

natureza se ocupando dela materialmente e dos seus fenômenos destituídos da 

intervenção humana, o mundo é objeto de estudo de uma pura relação de causa e efeito 

seguindo, portanto, o curso de leis naturais.  

            Desse ponto de vista, o homem é tomado como um observador, um ser curioso 

que pretende descobrir o funcionamento dessa ordem. De outra perspectiva, quando o 

homem transforma os seres da natureza produzindo algo, se observa que ele é um ser da 

natureza que dispõe da capacidade de recriar o mundo natural. Assentado em critérios 

de valores concretiza símbolos através dos quais a expressão cultural toma forma. Por 

conseguinte, a construção do habitat humano revela muitas coisas, dentre elas, a 

produção de instrumentos que ofereçam condição ou que facilitem sua sobrevivência, 

atribuição de valores, capacidade de criar símbolos e de ressignificá-los. O ser humano, 

portanto, se destaca do conjunto dos demais seres por sua singular capacidade de 

transformar tanto as coisas como a si mesmo. Não é sem razão a alegação kantiana de 

que 

 

Entre os habitantes vivos da terra, o ser humano é notoriamente 

diferente de todos os demais seres naturais por sua disposição técnica 

(mecânica, vinculada à consciência) para o manejo das coisas, por sua 

disposição pragmática (de utilizar habilmente outros homens em prol 

de suas intenções) e pela disposição moral em seu ser (de agir consigo 

mesmo e com os demais segundo princípio da liberdade sob leis), e 

por si só cada um desses três níveis já pode diferenciar 

caracteristicamente o ser humano dos demais habitantes da terra 

(Antropologia, p. 216). 

 

                                                                                                                                                                          
46

 Daquele que fez muitas viagens, diz-se que ele viu o mundo. Entretanto, para o conhecimento do 

mundo é preciso mais do que apenas vê-lo. Quem quiser tirar proveito de sua viagem, 

precisaanteriormente traçar um plano para ela, mas não considerar o mundo apenas enquanto objeto do 

sentido externo. GF,2. 
47

 GF, 4 
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            O estudo da Geografia, portanto, põe o ser humano a pensar sobre sua condição 

a partir do momento que ele se descortina diante da investigação de todos os demais 

seres. Primeiro, entende que somente sua espécie é dotada de uma capacidade de 

estabelecer uma relação de conhecimento com todos os seres naturais e consigo; depois, 

que não se limita ao simples sacio das necessidades básicas para manutenção de sua 

vida fisiológica, e.g. alimentar-se, abrigar-se, reproduzir-se, repousar, etc. (pois, como 

se sabe, esses exemplos se tratam de meros comandos do instinto presente em quase 

todos os seres vivos), porém, percebe que necessita de algo mais além do que o simples 

preenchimento dessas necessidades elementares da vida orgânica, algo que atenda à 

vida espiritual.  

            Cite-se também, atrelado a esse conjunto, a temporalidade, uma condição que 

lhe é essencial. Essa trata-se de um forte aliado à consciência, pois como forma pura à 

ordenação do conhecimento imediato, além de fornecer uma compreensão e tornar 

capaz o sentido da transformação do real fundamenta a questão da memória. Dessa 

forma, ele se percebe diferente e passa a se questionar sobre sua forma de ser. Este 

movimento do pensar, faz com que ele se ponha diante da Geografia de um modo pelo 

qual o fenômeno humano passa a ser ofertado e investigado culturalmente, em sentido 

originário, no horizonte dos demais seres naturais.  

            Observemos que a citação acima vincula técnica à produção mecânica 

consciente. A palavra consciente reforça o pensamento como responsável pelo processo 

de criação. Mas também, não se pode deixar de afirmar que a consciência, enquanto 

pensamento, não é mera produção da razão, uma vez que trata-se de uma efervescência 

do espírito diante de alguma necessidade, isto é, um estado de incômodo perante um 

problema que reivindica uma solução.  

            Esse problema pode ser da ordem da necessidade material que solicita a criação 

de um instrumento ou pode ser da ordem espiritual reivindicando a produção de um 

objeto simbólico e, às vezes, simplesmente teórico. Ou ainda, de uma terceira ordem na 

qual se observa quando ambas são simultaneamente ofertadas, prestando-se a uma 

finalidade instrumental e impregnada, ao mesmo tempo, de signos culturais.   
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3.1.2 Humanidade, cultura, civilização e sociabilidade 

             

            Nesta ordem, fazendo um paralelo, à investigação da Geografia, no que tange à 

fabricação humana, disporá de signos essenciais para seu estudo os quais revelam o 

conjunto de valores de um determinado povo, sua capacidade racional ou simbólica, seu 

desempenho e suas atividades econômicas, sua adaptação ao meio físico natural, a 

exploração do seu potencial de matéria bruta dentre outras coisas. 

            Toda essa operação de transformação dos seres naturais em seres culturais 

ocorre mediante hipostasia, como já foi dito, ou efetivamente através não só do 

acréscimo de significados, mas, da modificação estrutural do objeto, pode-se dizer: 

recriação. A técnica é uma dessas ações. 

           Em torno do termo técnica, há muitas abordagens e, por conseguinte, muitas 

coisas se revelam dada a amplitude de seu campo de atuação. Sua aplicação está 

presente nas atividades humanas das mais elementares às mais complexas a exemplo do 

trabalho, da arte dentre outras. Por ela ser compreendida como uma disposição 

restritamente humana e, quem sabe também, o único meio através do qual todas as 

atividades humanas se desenvolvem, por conseguinte, toda sua produção é signo da 

presença do ser pensante. Não apenas sua marca, mas a prova de uma transcendência 

exitosa da pura condição natural. A técnica, portanto, é uma marca decisiva na 

identificação da condição humana. 

            Se tomada de uma perspectiva fenomênica, a técnica é a manifestação do 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, como um recurso fundamental do homem, 

aplicadas às suas atividades; quer sejam físicas, quer sejam mentais. Portanto, a técnica 

é produto do estímulo das disposições humanas. É efetivamente a atuação de suas 

capacidades. 

            A disposição pragmática, segundo a concepção de Kant presente na citação, 

capacita o ser humano em agregar outros semelhantes para a realização de seus 

objetivos. Tal habilidade se dá no plano do diálogo, ou seja, por meio do 

convencimento. E para que isso logre êxito, favorecendo à concordância, é preciso que 

os argumentos façam bastante sentido para os outros, que os argumentos pesem a seu 

favor, do contrário o resultado não será satisfatório.  
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            Mas, se todos são dotados dessa mesma disposição, como é que um conseguiria 

a aquiescência dos demais? A resposta talvez seja simples, através do interesse, que 

pode ser: a) comum: um favorecimento recíproco decorrente da obtenção daquilo que se 

pretende alcançar; ou b) tangenciais: aqueles interesses que são esperados 

contiguamente gerados pela oportunidade num segundo plano.  

            Ainda que essa disposição pese mais ao conteúdo da Antropologia, devemos 

reforçar, como já foi dito, que a Geografia de Kant não investiga apenas a constituição 

física da terra, como também as relações do ser humano com o meio físico e o ambiente 

social, objeto de estudo presentes na geografia moral, política, mercantil e teológica; 

como se nota, todas são atividades exclusivamente humanas.  

            No entanto, todas essas relações são melhores explicadas mediante a 

contribuição da Antropologia, pois quando ela afirma que a disposição pragmática tem 

a ver com a inclinação natural do homem de viver em sociedade, denominada de 

sociabilidade, se pode articular e, até mesmo, chegar à conclusão que esta se trata de um 

poderoso aliado para a instauração da civilização.  

            Nesta ordem, a sociabilidade é compreendida como o princípio básico da 

inclinação de viver em grupo. Trata-se da própria convicção e de ser persuasivo acerca 

do favorecimento da vida social. Graças a ela, é que se constituem as atividades sociais 

das mais elementares (segurança, comércio, construções, etc.) às mais complexas, como 

por exemplo, o desenvolvimento da intelectualidade que ocorre mediante uma realidade 

social porque fomenta as atividades do espírito.  

            Sabe-se que a Geografia ao tratar das diversas realidades sociais traz à luz uma 

infinidade de sistemas de valores, cujo enfoque nas peculiaridades conduz à 

comparação. Mas, essa comparação deve ser sempre de foro investigativo, isto é, visa 

compreender as diferenças que cada povo tem ao encarar a realidade. Não se espera 

uma postura etnocêntrica, por assim dizer, mas um interesse de compreender as causas 

de sua origem bem como seu cultivo.  

            Portanto, pode-se concluir que o conhecimento geográfico forma o espírito 

cosmopolita no plano dessa ordem, à medida que (pretende) sistematiza(r) os 

fenômenos da natureza observando uma ordem geral como também orienta para 

compreensão da pluralidade dos eventos da humanidade.  
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            Note-se também que essa disposição favorecerá ao pensamento kantiano no que 

respeita à justificativa de conduzir a humanidade com sua anuência para constituição de 

um estado elevado de moralidade. O movimento iluminista pode até estar surtindo 

efeito no campo epistemológico, mas o mesmo não pode ser dito do âmbito da 

moralidade. E é essa a preocupação de Kant, já que não basta ter apenas conhecimento, 

pois isso não garante a plenitude humana.  

            Além do mais, o século XVIII ainda está muito próximo da assertiva de Bacon 

para quem “saber é poder”, cuja interpretação foi tomada ao longo da história no 

sentido de uma capacidade de submeter o que quer que seja ao seu domínio. Ora, se a 

disposição pragmática não tem outra saída a não ser o convencimento, portanto, é 

somente por meio da reflexão que se pode estabelecer uma nova forma de desenvolver a 

humanidade, de educá-la. Essa é a única força que Kant reconhece. 

            O terceiro nível, chamado assim por Kant, possibilita a plenitude do exercício de 

sua liberdade. Não é novidade que o único ser cultural é o ser humano e o pensamento 

kantiano é categórico nesse ponto, o que se confere quando ele trata da educação física 

como um exercício necessário para se conseguir a habilidade do corpo. Ele escreve: “a 

parte positiva da educação física é a cultura. O homem distingue-se do animal pela sua 

referência a esta” (Sobre a Pedagogia, p. 40). Esta asserção se relaciona 

fundamentalmente com admissão de que a liberdade tanto descreve sua essência, como 

prescreve-lhe suas ações.  

            Sendo assim, só se pode falar de moralidade por que o ser humano não é 

determinado e isso fica demonstrado perante sua surpreendente capacidade de criação 

que põe a natureza a seu dispor – essa afirmação refere-se tanto à disposição das coisas 

naturais quanto à disposição das atividades de seu espírito.  

            Portanto, o ser humano é um ser auto-regente. Não obstante, poderia alguém 

concluir que tudo isso é mero idealismo pelo fato de não considerar o mundo. A 

resposta seria uma advertência de ter compreendido confusamente o que foi dito; pois, 

fica claro desde as primeiras páginas que essa reflexão considera a estreita relação do 

ser humano com o meio (natural e social), porém não admitimos essa relação se tratar 

de um fator determinante e nem condicionante além de um ponto de partida considerado 

pelo ser humano no momento do seu agir. 
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3.2 O ser humano e a liberdade 

 

            A liberdade é na filosofia kantiana a plenitude do ser humano e, por isso, ela 

deve ser tomada no seu todo como uma ruptura do determinismo natural, posto que o 

homem não obedece à lei de causa e efeito, e muito menos ao determinismo cultural; 

pois, o humano consiste em transpor barreiras, o homem é capaz de refletir sobre sua 

cultura: analisando teorias, descobrindo ideologias, etc. De um modo geral, na 

finalidade de evidenciar as incompletudes, os equívocos, as inverdades. Daí o ato da 

reflexão constituir uma manifestação da liberdade. A reflexão possibilita a descoberta 

de prisões ocultas e suas causas. Neste sentido, ela é encarada como o exercício que 

somente é possível pressupondo a liberdade. 

            Pode-se entender que, se tratando do ser humano, ser e pensar em Kant 

coincidem, com efeito, a experiência do termo humanidade somente é possível a partir 

do exercício do pensar, do uso da razão o que assegura o natural cumprimento de sua 

capacidade. Consoante isso, de uma forma bem restrita, o ser humano não se identifica 

por suas características físicas, mas através da sua atividade cultural e facilmente 

reconhecemos isso nas alegações cotidianas ao taxar de ―animal‖ alguém que age 

contrariamente aos princípios de favorecimento da vida (física e psíquica). 

            Ora, o termo cultura expressa a realização do ser humano, isto é, a concretização 

de sua humanidade, já que ela torna evidente a exploração e o desenvolvimento de suas 

capacidades infinitas, por assim dizer. Porquanto, fique claro que tais asserções não 

advogam para uma razão puramente instrumental, porém crítica, reflexiva. Recordemos 

que um dos princípios aqui exposto é que o pensamento iluminista de Kant nega 

qualquer tipo de instrumentalização que atente contra a dignidade do ser humano. 

            ―Sapere aude! Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento!‖
48

 

Pense! Reflita! Mas, por si mesmo a partir de seus princípios lógicos. O exercício do 

pensar consiste na investigação, na análise, na avaliação dos fundamentos. Trata-se de 

uma forma de diálogo interior que averigua, que perscruta. Logo, a pauta trata de 

evidenciar a capacidade de criar e recriar que o ser humano possui na essência de sua 

constituição e que ela é constitutiva do agir, pois  

                                                           
48

Resposta à pergunta: Que é ―Esclarecimento‖? p. 63 Vozes, 2008. 
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Um pedaço de madeira talhada (...) é um produto (...) da arte; sua 

causa produtora imaginou-se um fim ao qual esse deve sua forma. 

Afora isso, vê-se também de bom grado arte em tudo o que é feito de 

modo que uma representação do mesmo tenha que ter precedido em 

sua causa sua realidade efetiva (como até entre as abelhas), sem que, 

contudo, o efeito justamente devesse ter sido pensado pela causa; se, 

porém, se denomina algo, em sentido absoluto, uma obra de arte, para 

distingui-lo de um efeito da natureza, então se entende sempre isso 

uma obra dos homens (Kant, CJ 149,2). 

 

            Nesta citação, a ruptura entre natureza e cultura e a delimitação do campo de 

cada uma se revelam. Nela se explica o modo pelo qual o processo de produção 

empreendido pelos seres humanos se desenvolve. De um modo geral, como se observa 

no exemplo, nela concorreram pensamento e ação.  

            Se por um lado o pensamento processa considerando a finalidade e pesquisando 

o método, por outro lado a ação ocorre após ter claro o objetivo eleito e se arrisca uma 

técnica que vai evoluindo durante o processo. Assim, é fácil notar que, na ordem do 

pensamento, há produção de uma ideia que apenas será válida após sua aplicação, 

momento pelo qual os ajustes adequadamente serão feitos, a fim da obtenção de sua 

eficácia.  

            A técnica aqui mencionada não significa somente um modo de fabricar objetos 

concretos, mas refere-se também ao modo de teorizar. E tudo isso pode ser melhor 

esclarecido no que Kant entende por habilidade. Esta se define, do ponto de vista 

intelectual, pela desenvoltura no pensamento na elaboração de solução para superação 

de um problema e, da perspectiva prática, diz respeito a um traquejo mecânico guiado 

pela razão. A habilidade se traduz pela perspicácia, pela argúcia, de uma capacidade de 

entender claramente o processo de algo, no seu todo, como um sistema. 

 

No que toca à habilidade, requer-se que seja sólida e não passageira. 

Não se deve mostrar ares de quem conhece algo que não se possa 

depois traduzir em ações. A habilidade deve, antes de mais nada, ser 

bem fundada e tornar-se pouco a pouco um hábito de pensar. É o 

elemento essencial do caráter de um homem. A habilidade é 

necessária ao talento. (Sobre a Pedagogia, p. 85) 
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            Entende-se, portanto, que a Geografia propicia o desenvolvimento da habilidade 

que se firma sob a influência das questões discutidas pelo estudo geográfico.  Torna-se 

hábil só mediante o contínuo exercício, não um exercício repetitivo, mas um fazer 

reflexivo que descubra e supra as lacunas encontradas, a fim de que se possa alcançar a 

perfeição de algo. Pois, se a habilidade tem a ver com o talento, ela só deve fazer algo 

muito bem, não admite erro, destarte, esse é seu critério.  

            É por isso que é possível afirmar que Kant entende que a Geografia deve dispor 

ao cidadão cosmopolita uma série de informações a partir das quais se construirá um 

vasto repertório. De posse desse acervo, se espera que o cosmopolita possa melhor 

ajuizar, pois o pensamento como uma arte tem um objetivo a alcançar, a saber, 

desenvolver sua excelência naquilo que se propôs a tratar; portanto, se “para arte bela 

em sua inteira perfeição requer-se muita ciência, como por exemplo o conhecimento de 

línguas antigas, conhecimento literário de autores que são considerados clássicos, 

história, conhecimento da antiguidade, etc.” (CJ, p. 151) o conhecimento do mundo tem 

exigências maiores, com efeito, seu influxo recai sobre o desenrolar da realidade dos 

fatos.  

            É ele que sustém os critérios sob os quais a proposta de uma educação 

cosmopolita irá tomar corpo.  Sua importância é, portanto, inegável. Trata-se de um 

aprendizado vantajoso, pois é por meio dele que se pode sucumbir os desarranjos 

morais.  Não se pode permitir uma permanência de um estado cognitivo meramente 

enciclopédico, já que 

[...] um homem com uma grande memória, mas sem faculdade de 

ajuizar. Um tal homem é uma enciclopédia viva. Tais burros de carga 

do Parnasso também são necessários, ainda que não consigam realizar 

nada de brilhante, pois carreiam consigo materiais para que outros 

possam realizar algo de bom a partir disso. A argúcia dá puras tolices, 

quando não se lhe acrescenta a faculdade julgar.  (Sobre a Pedagogia, 

p. 48) 

 

            A partir da Geografia há um anseio de incitar à uma postura crítica. De submeter 

toda ordem de coisas ao exame.  À Geografia segue-se essa determinação, caso 

contrário todo seu conjunto de conhecimento a que ela se presta corre o risco de se 

desvirtuar de sua proposta inicial. Os conhecimentos geográficos não poderão figurar na 

ideia de um acúmulo informacional. Não, eles têm que fazer parte do cotidiano 
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contribuindo com as decisões diárias da vida, servindo de suporte para compreensão dos 

fatos diários humanos e naturais, auxiliando na compreensão da história, evidenciar 

equívocos, buscar soluções para toda sorte de problemas, ser matéria-prima para as artes 

dentre outras coisas, numa palavra, eles devem ser úteis. 

            Além do mais, o conhecimento ofertado pela Geografia torna possível a 

correção de teorias supersticiosas ou meramente especulativas, cujas evidências de seus 

raciocínios nunca foram provadas, ao contrário foram rechaçadas, e a história está cheia 

de célebres exemplos. É o caso da discussão acerca do formato da Terra se plano ou 

esférico, a antiga ideia de que o oceano no horizonte era uma espécie de cachoeira que 

desembocava num abismo e, até mesmo o mais próximo da nossa época, o mistério do 

Triângulo das Bermudas que a pouco tempo a ciência admite ter solucionado tal 

questão. Destarte, fica claro que a pura razão, sem dúvidas, destituída do conhecimento 

do mundo natural comete sérios erros. E Louden nos diz: 

 

Como Holly Wilson e OlafReinhardt tanto enfatizam em suas 

contribuições para leitura da Geografia de Kant (Reinhardt, 2011, 

página 110; Wilson, 2011, páginas 163-165), quando nas palestras 

sobre geografia, Kant enfatiza repetidamente conexões causais entre 

os eventos nas suas descrições da natureza, e ao fazer isso ele está 

tentando fazer com que os alunos pensem sobre o mundo a partir de 

um ponto de vista científico. Como ele observa, no início do primeiro 

anúncio para o curso de geografia, publicado em 1757, “o racional 

gosto [vernünftige] da nossa época esclarecida”, felizmente, nos 

trouxe ao ponto onde estamos ―já não está em perigo de perder-nos em 

um mundo de fábulas‖ (2, página 3), mas em vez disso pode começar 

a desenvolver uma ciência precisa da natureza. ―Libertação da 

superstição é chamado de iluminação‖, observa Kant mais tarde em 

sua Terceira Crítica (Kritik der Urteilskraft) (5, página 294, ênfase 

original), e ele vê a geografia como um dos principais meios de 

libertação para superar a superstição sobre o mundo natural em que 

vivemos (Louden, 2014, p. 460). 

 

 
 

            Partindo do pressuposto de que o cosmopolitismo é uma questão atrelada ao 

conhecimento do mundo, não restam dúvidas da consideração que Kant tem pelo ensino 

de geografia no centro de sua filosofia da educação. Pois, como se situar no mundo sem 

um prévio conhecimento? Como compreender a diversidade que o ocupa? Como se 

reconhecer como parte dele e ao mesmo tempo diferente? Como avaliar minha parcela 
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na história? São questões dessa natureza, perguntas acerca do mundo dos fatos que 

possibilitam o salto ao questionamento filosófico.  

 

3.3 Geografia e educação: saberes elementares para construção cultural 

            Devemos ter claro que o projeto kantiano intenta demonstrar a estreita relação 

que há entre a arte de pensar e a moralidade, conhecer e agir, duas faces da educação, 

termo que melhor se expressa sinonimamente com a palavra atitude, isto é, pensar e 

agir. Pensar no seu sentido mais genuíno de consciência e liberdade. Como foi dito 

acima que a Geografia trata também da modificação da natureza pelo ser humano e de 

sua transformação a partir de outrem.  

            Diante do exposto, se percebe que a meta de Kant com o ensino da geografia é 

também de alcançar uma postura filosófica. Descobrir o mundo sem a influência da 

explicação meramente mítica ou mística. Não que essas sejam desprezíveis para ele. 

Mas, limitá-las a um campo próprio de atuação, quais sejam, a primeira ao campo das 

artes que são atividades com uma forte carga destinada ao deleite e a segunda, ao campo 

religioso.  

            Frise-se que o mito tem sérios problemas, pois além de apelar para um 

fundamento sobrenatural que, por sua vez, carece de fundamentação, pretende 

convencer pela crença no inefável através de uma linguagem poética, portanto não há 

argumentação e consequentemente nenhuma demonstração, senão uma produção que 

imiscui realidade e ficção – registre-se ainda a contribuição do mito como elementos 

históricos de um povo.  

            Conquanto, não se entenda que a filosofia não proporciona deleite algum, uma 

vez que admitido que seu objetivo é o conhecimento, logo a satisfação segue em 

decorrência da descoberta causada pela superação da ignorância mediante solução.  Em 

relação à segunda, sua aplicação se restringe ao campo religioso, porém de uma fé 

pensada, se é que isto seja possível, bem se trata do desprezo ao supersticioso. Em 

suma, que fique claro que é a confusão entre as áreas da produção humana que Kant não 

admite (e nem ninguém). Neste sentido, a determinação é que o ser humano só tem um 

único guia: a Filosofia.  
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            No mais, se pode compreender a preocupação da geografia kantiana, quando 

comparada ao surgimento da filosofia, com algo de semelhante presente nas 

inquietações dos primeiros filósofos e de como as conduziram; pois, se sabe que 

começaram perguntando pelos fundamentos do real, falando como Kant, do mundo 

externo, se ocupando primeiro da cosmologia (apartada das cosmogonias ou teogonias) 

para só então migrarem para a natureza das questões humanas a partir dos sofistas, de 

Sócrates e de Platão, como bem se sabe.  

            Claro estar que tratam-se de situações distintas, mas nem por isso 

dessemelhantes. Com efeito, os fisicoi observaram a natureza e analisaram-na com o 

objetivo de compreender a causa de seus fenômenos, como surgiam, o que os 

originavam. Portanto, eles trabalhavam tendo uma meta: a descoberta da origem das 

coisas a partir da physis.  

            Porém, a filosofia de Kant quer saber o que está no sustento da physis e sua 

investigação, a sua meta-physis, esbarrará no problema do sujeito instaurando uma 

filosofia da subjetividade. A geografia é um conjunto de dados da physis.  Mas, da 

physis que considera o modo pelo qual ela é percebida, como aparição, fenômeno. Da 

physis, cujo ser humano é pertencente. É daí que o conhecimento geográfico instigue à 

investigação de uma ordem geral, de uma estética. Uma estética da realidade e uma 

estética da moralidade.  

            Estética aqui tomada no sentido de aisthesis: na qual percepção e sentir se 

confundem; aprazimento pelas formas ou comportamentos, como um conjunto de 

símbolos – no qual este diz respeito aos sentidos das formas como representação e 

justifica-se o porquê de seu fomento. Em linhas gerais, entendemos que se parte da 

Geografia e se alcança a filosofia. A pesar de que tal ousada afirmação possa ser 

considerada que agora tenhamos ido longe demais.  

            Deve-se compreender que, neste sentido, se afirma que a Geografia indica, 

aponta a via a seguir. Ela prepara para as incursões filosóficas. Pois, Moisés ao ter 

utilizado o mito com toda sua carga lingüística figurativa, ofertou ao povo elementos 

imiscuído de conceitos e intuições. Os mitos são textos carregados de uma forte carga 

intuitiva primeiramente, contudo, ela instiga o exercício filosófico, pois em sua base os 

conceitos subjazem estruturando-a. 
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3.4 A metodologia da geografia e a formação do ser cosmopolita 

 

            A Geografia precisa de um método que a confira o status científico, já que seu 

objeto encontra-se claramente determinado. Para isso, Kant indica a instauração de um 

sistema. Para ele, uma ciência se define justamente por uma configuração ordenada por 

meio da qual os dados do real se encontram conectados a partir de um princípio que 

demonstram uma ligação necessária estruturando o objeto como todo.  

            O objeto deve ser posto em evidência e a investigação se propõe a tratar de sua 

natureza e da intrínseca relação que suas partes mantêm com dado fenômeno. Portanto, 

nada é acidentalmente posto, mas interligados por uma lei que lhe assegura harmonia. O 

sistema é uma unidade que pode ser também dito que trata-se de uma síntese ―a idéia é 

arquitetônica; ela cria as ciências‖
49. Mais tarde ele dirá na Crítica da Razão Pura 

Como a umidade sistemática é o que converte o conhecimento vulgar 

em ciência, isto é, transforma um simples agregado desses 

conhecimentos em sistema, a arquitectónica é, pois, a doutrina do que 

há de científico no nosso conhecimento em geral e pertence, assim, 

necessariamente, à metodologia.  

Sob o domínio da razão não devem os nossos conhecimentos em geral 

formar uma rapsódia, mas um sistema, e somente deste modo podem 

apoiar e fomentar os fins essenciais da razão. Ora, por sistema, 

entendo a unidade de conhecimentos diversos sob uma ideia. Esta é o 

conceito racional da forma de um todo, na medida em que nele se 

determinam a priori, tanto o âmbito do diverso, como o lugar 

respectivo das partes. O conceito científico da razão contém assim o 

fim e a forma do todo que é correspondente a um tal fim. A unidade 

do fim a que se reportam todas as partes, ao mesmo tempo que se 

reportam umas às outras na ideia desse fim, faz com que cada parte 

não possa faltar no conhecimento das restantes e que não possa ter 

lugar nenhuma adição acidental, ou nenhuma grandeza indeterminada 

da perfeição, que não tenham os seus limites determinados a priori. O 

todo é, portanto, um sistema organizado (articulado) e não um 

conjunto desordenado (coacervatio); pode crescer internamente (per 

intussusceptionem), mas não externamente (per oppositionem), tal 

como o corpo de um animal, cujo crescimento não acrescenta nenhum 

membro, mas, sem alterar a proporção, torna cada um deles mais forte 

e mais apropriado aos seus fins. (CRP,657) 
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Introdução à Geografia Física, p. 123, trad. Arantes 
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            Outro caso curioso é que a organização do curso de Geografia primeiro discuta 

conceitos matemáticos numa seção denominada Conceitos matemáticos preliminares. 

Essa postura de Kant é bastante proposital, pois é reconhecidamente sua admiração pela 

matemática muito bem mencionada em obras célebres, além do que recordemos a 

menção de um tipo de geografia matemática – aquela que se ocupa do formato da Terra, 

de sua grandeza e movimentos, citada algures nesse trabalho. Some-se a isso as diversas 

discussões empreendidas por Kant em torno da filosofia natural como uma forma de 

entender o universo detalhando a existência de leis naturais ao longo da sua carreira, 

como exemplo alguns dos textos de sua autoria, a saber, Das forças dos corpos em geral 

e Exame dos teoremas da parte de Leibniz relativos às forças vivas.
50

  

            Além do mais, é indiscutível que Kant tenha se inspirado na matemática como 

fonte de conhecimento de certezas inquestionáveis para a sua filosofia. Portanto, se se 

fizer um paralelo entre a filosofia e a matemática é possível observar algo bastante 

semelhante em ambos métodos, pois se a matemática possui uma subdivisão em 

geometria e aritmética, por seu turno, na filosofia kantiana há intuições e conceitos, 

portanto, o fundamento de ambas é respectivamente espaço e tempo; isto é, assim como 

a geometria e as intuições estão para o espaço, a aritmética e os conceitos articulam-se 

no tempo.  

            Agora, o que se pretende é saber se acerca da Geografia também se pode afirmar 

algo nesse sentido. Bem, primeiro seja reforçado que a Geografia trata-se de um 

conhecimento intuitivo, mas as intuições precisam de conceitos senão não haverá 

conhecimento. É aí que faz jus a questão da sistematização do conhecimento do mundo 

exterior como um sumário da natureza. Que somente será possível mediante a 

articulação com conceitos, portanto, a Geografia é um conhecimento que inter-relaciona 

a unidade do mundo na sua diversidade. Dito de outro modo, ao sistematizar o mundo 

ela estabelece uma unidade dele e ao aplicar essa unidade no real ela reconhece a 

diversidade, o particular, graças ao todo.  

            Conforme já foi dito no início desse capítulo, Kant faz uma distinção entre 

geografia e história. Entende-se que ao fazer isso ele pretenda garantir a inserção da 

geografia no rol das ciências. E para que isso seja digno do reconhecimento do público 

acadêmico é preciso constar os elementos que definem uma ciência e lhe outorga tal 
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 Examination of the theorems of the Leibnizian party concerning living forces 
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status. Por isso, ele começa propondo uma definição da Geografia, depois faz a 

delimitação de seu objeto de investigação e, por fim, tenta a constituição de um método. 

Pois, para se estabelecer como uma ciência sua autonomia é necessária, o que equivale a 

dizer, que ela tem de deixar a condição de disciplina. Então, para que isso ocorra a 

instauração de um método é necessário. 

            Tudo isso vai custar a Kant, já que se supõe uma proximidade muito grande 

entre a Geografia e a História. No entanto, Kant faz a distinção da seguinte forma. A 

primeira se resume pelo termo descrição e a segunda define-se pela sua forte 

característica narrativa, conforme já foi dito. A descrição se trata do relato detalhado de 

uma certa coisa ou fenômeno, é a apresentação do conjunto das características de algo, é 

a definição da forma de um ser no âmbito do espaço, é a exposição da representação de 

um objeto. Já a narrativa é uma descrição na ordem do tempo e sua explicação, isto é, 

entende-se por uma forma de abordagem visando a compreensão de um processo de 

transformação que repercutiu na cultura.  

            Outra distinção que pode ser feita é quanto à finalidade. A Geografia seleciona 

uma parte do espaço e informa seu conteúdo a partir do critério de que o fenômeno, do 

seu ponto de vista, se define pelo registro da manifestação, aparição de seres que são 

localizados em espaços determinados cujo objetivo é a compreensão de seu existir.  

            A História por sua vez elege um fato. Este se define por um evento que 

influenciou o destino da humanidade, pois, como se sabe, vários eventos acontecem, 

mas nem todos eles são importantes para história. Assim, a Geografia quer saber do 

fenômeno do ponto de vista do desenrolar natural e também registrar as ações humanas 

para compreendê-las como realizações, ao passo que a História quer saber do fato que 

influenciou o destino da humanidade que pode ser tanto um fenômeno natural quanto o 

conjunto das ações dos seres humanos que repercutiram. Portanto, se observa o fato do 

ponto de vista desde a sua formação à sua consumação e a influência inter-relacionada a 

ele, dada sua importância.  

            No mais, se entende que, os fenômenos geográficos são ou curso normal da 

natureza ou o registro das ações humanas descritivamente analisadas. Mesmo quando do 

ponto de vista histórico alguém parece eleger um lugar primeiramente, o que pretendia 

era conhecer determinado evento num dado espaço investigando suas causas e como e 

por que repercutiu. Neste caso, o lugar aparece como o cenário. Então, algumas 
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circunstâncias são mencionadas. Da perspectiva da investigação geográfica, se ocuparia 

da caracterização do cenário, isto é, de conhecer todos os seus componentes. 

            Portanto, o método geográfico é descritivo. Ele é o registro das características 

por meio da observação daquilo que é circundante à percepção do observador. Com 

efeito, um conjunto de características físicas determina uma paisagem natural, a saber, 

relevo, vegetação, clima, etc. e um conjunto de características de atividades humanas 

determina a paisagem cultural. Sendo bem geográficos no termo, a descrição consiste no 

mapeamento de uma área determinada que foi escolhida previamente tendo em vista um 

objetivo; visa dizer o que tem num dado espaço. Por sua vez, o mapeamento focará mais 

em um determinado ser, embora seja registrada a presença de outros, para somente 

então a história seguir com a explicação na ordem do tempo. O conjunto de registros 

geográficos da perspectiva da interação entre os seres numa cadeia de relação recíproca 

define uma localidade (regiões, como desertos, pântanos, etc.).  

            Já no atinente à história, o tempo tem prioridade para estabelecer a compreensão 

do surgimento de um fato, as séries de fatores que concorreram na formação do evento 

(pois ele é gestado, isto significa que ele vai se desenvolvendo) para aplicar a dimensão 

espacial que ele atinge e quais formas tomou num dado espaço. Há, desse modo, um 

retorno às origens, aos primeiros momentos de sua formação.  

            O que se percebe é que Kant insiste que para haver uma história ou narrativa o 

conjunto de seres deve ser ou estar registrado primeiramente. Não se vai diretamente ao 

fato sem antes caracterizá-lo e situá-lo na ordem espacial. Como é o exemplo que ele 

mesmo cita a respeito do grande terremoto que abalou uma grande área de Lisboa à 

Islândia. Primeiro, tem que haver uma caracterização do que seja terremoto a fim de que 

se possa reconhecê-lo, daí havendo uma presença marcante deste se passa só depois 

dizer sua importância como consequência.  

            Desta forma, negligenciar esse entendimento é equivocar-se e acusar o filósofo 

indevidamente de que sua geografia teria um erro capital que seria a desconsideração da 

esfera temporal. Para que fique mais claro basta a leitura da Geografia conforme bem 

indica Louden. Pois, por meio dela se pode perceber que nas seções nas quais Kant trata 

dos diferentes povos há uma descrição bem específica em termos de local que permite a 

compreensão de que tanto na esfera espacial quanto na esfera temporal os eventos (tanto 
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históricos, quanto geográficos) são bastantes distintos por causa da abordagem das 

circunstâncias.  

            Talvez o que deva ser visto como tempo não passe do que se denomina 

circunstância, uma série de fatores que concorreram para o surgimento de mudanças 

consideráveis. Tempo para Kant, como é sabido, é muito mais do que meras 

circunstâncias, essa propriamente já requer o tempo para que haja sentido sua 

existência.  

            Alguém poderia ainda questionar se o espaço vem antes do tempo, e não haveria 

o que responder dado o absurdo dessa questão, já que espaço e tempo, no pensamento 

kantiano, se tratam de formas puras do conhecimento, não podendo, portanto, haver 

uma relação sucessiva entre elas, pois se assim se pensar já se remeteu ao absurdo. 

            Por ora, considera-se que se compreenda nas próprias palavras de Kant tanto a 

forma de proceder a partir do método geográfico na investigação de seu objeto quanto a 

responsabilidade do filósofo natural em relação ao seu ofício. Assim, ele expõe: 

 

Grandes eventos que afetam o destino de toda a humanidade, com 

razão, que despertam curiosidade louvável, que é estimulada por tudo 

o que é extraordinário e, normalmente, olha para os casos de tais 

eventos. Nesse caso, a obrigação do filósofo natural para com o 

público é de dar conta dos conhecimentos produzidos pelas 

observações e investigações. Eu [no entanto] não proponho-me ao 

cumprimento desta obrigação em sua totalidade, e a deixo para outra 

pessoa, se tal deva surgir, que possa reivindicar ter observado o 

interior da Terra com exatidão. A minha cota será apenas um esboço. 

Para deixar claro o que proponho, ela contém quase tudo, que ainda 

possa ser dito com alguma probabilidade sobre esse [assunto], mas 

não o suficiente, é claro, para satisfazer esse julgamento rigoroso que 

testa tudo com a pedra de toque da certeza matemática. Nós vivemos 

em paz na terra, cujos fundamentos são a vibração ao longo do tempo. 

Sem preocupação, estamos a construir sobre cavidades cujos suportes 

algum balançar e ameaçam entrar em colapso. Imperturbável pelo 

destino que não é, talvez, [assim] distante de nós, damos lugar à 

piedade ao invés de medo quando observamos a devastação causada 

em lugares vizinhos pela destruição deitado escondido debaixo de 

nossos pés. É sem dúvida a bondade da Providência que nos permite 

ser afetado pelo medo desses destinos, que não podem ser evitados na 

mínima por qualquer quantidade de preocupação, e que não devemos 

aumentar nosso sofrimento real [desnecessariamente] por medo do 

que nós reconhecemos como possível. 

A primeira coisa a ser observada é que o chão debaixo de nós é oco e 

suas cavernas estendem-se amplamente, quase em um único sistema 

interligado, mesmo sob o piso do mar. Não cito exemplos históricos, 
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neste contexto; não é a minha intenção de escrever uma história de 

terremotos. O terrível barulho ouvido em associação com muitos 

terremotos, como a fúria de uma tempestade subterrânea ou a 

condução de carros pesados mais de paralelepípedos, a continuação do 

efeito [sentiu-se] simultaneamente em locais muito distantes, dos 

quais Islândia e Lisboa, que são separados por mais de quatro e meia 

centena de milhas alemãs de mar e foram postas em movimento, no 

mesmo dia, entregar testemunho irrefutável, todos esses fenômenos 

concorda em confirmar as interconexões destas cavernas 

subterrâneas.
51

 

 

            Essas colocações de Kant esclarecem muitas coisas, pois chamam atenção para o 

critério que orienta a eleição de um evento dada sua diferença entre Geografia e 

História. Se para uma o conhecimento desse fenômeno deve ser discutido e elucidado 

independente de sua influência no ambiente humano, para a outra, ele só será 

considerado mediante sua contribuição para explicação de eventos pósteros ligados a 

ele. Resumidamente, um fenômeno, do ponto de vista geográfico é estudado para se 

entender seu funcionamento, e, do ponto de vista histórico, ele apenas será investigado 

se provocou uma influência na existência humana.  

            No caso do terremoto, o geógrafo quer saber a sua causa, independente se 

modificou o comportamento humano, já o historiador só o qualificará como importante 

se ele afetou o destino da humanidade. Então, enquanto um deseja a caracterização do 
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Great events that affect the fate of all mankind rightly arouse that commendable curiosity, which is 

stimulated by all that is extraordinary and typically looks into the cases of such events. In such case, the 

natural philosopher's obligation to the public is to give an account of the insights yielded by observations 

and investigations. I do not [however] propose  to satisfy this obligation in its entirety, and leave it to the 

person, if such a one should arise, who can claim to have observed the Earth's interior with exactness. My 

account will only be an outline. To make clear what I propose, it will contain almost everything can,as 

yet, be said with any probability about this [subject], but not enough, of course, to satisfy that strict 

judgement which tests everything with the touchstone of mathematical certainty. We dwell peacefully on 

ground whose foundations are shake from time to time. Without concern, we build over cavities whose 

supports sometime sway and threaten to collapse. Unperturbed by the fate that is perhaps not [so] distant 

from us, we give way to pity rather than fear when we observe the devastation caused in neighboring 

places by the destruction lying hidden beneath our feet. It is doubtless the goodness of Providence  that 

lets us be unaffected by fear of such fates, which cannot be prevented in the slightest by any amount of 

worry, and that we should not increase our actual suffering   [unnecessarily] by fear of what we recognize 

as possible.  

 
The first thing to be observed is that the ground under us is hollow and its caverns extend very widely, 

almost in a single interconnected system, even under the floor of the sea. I quote no historical examples in 

this connection; it is not my intention to write a history of earthquakes. The terrible noise heard in 

association with many earthquakes, like the raging of a subterranean storm or the driving of heavy carts 

over cobblestones, the continued effect [felt] simultaneously in widely separated places, of which Iceland 

and Lisbon, which are separated by more than four-and-a half hundred German miles of sea and were set 

in motion on the same day, deliver irrefutable testimony, all these phenomena agree in confirming the 

interconnections of these subterranean caverns. (NS, p. 330) 
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fenômeno e a explicação da sua causa para que se possa reconhecê-lo ou identificar sua 

formação como forma preventiva, o outro investiga sua relação a partir da análise de um 

conjunto de circunstâncias que originaram um fato o qual, por sua vez, será considerado 

como a causa de outro e, assim, sucessivamente. Portanto, ele só explica a 

transformação numa cadeia de causas e consequências. Se depreende que Kant pretende 

que a geografia torne possível o reconhecimento de um fenômeno. Por isso Kant indica 

que  

Os primeiros conhecimentos científicos, os mais úteis, têm a ver com 

a Geografia, tanto matemática quanto física. Os relatos de viagem, 

explicados através de gravuras e de mapas, conduzem em seguida à 

Geografia Política. Do estado presente da superfície da terra caminha-

se ao seu estado primitivo, e chega-se à Geografia Antiga, à História 

Antiga, etc. (Sobre a pedagogia, p. 66) 

 

            A visão de Kant acerca da Geografia não é só propedêutica conforme se nota. 

Ela também é corretiva, pois os ajustes no pensamento advêm de suas abordagens e de 

suas descobertas. Seu propósito é a ciência do mundo. A postura do cosmopolita é 

expedicionária – no sentido de conhecer bem o ambiente no qual se encontra. Ele deve 

se despir de suas concepções e tentar compreender os fenômenos tanto naturais como 

humanos. Uma postura que admita um “só sei, que nada sei” socrático na esperança de 

descobrir sempre mais, uma postura de não contentamento, mas investigativa em torno 

de uma inquietação para um conhecer que revela, que traz à luz, portanto, que explica a 

realidade. Descobrir a magnitude da natureza como um sistema em constante 

movimento, nunca acabado. 

 

            Sendo assim, se percebe que a geografia tem uma singularidade quanto ao 

método, já que ela pretende construir um panorama que evidencie a pluralidade de seres 

em interação. Mediante a geografia, se entende que o ser humano não é senhor da 

natureza é antes um observador, cujo objetivo será variado a depender dos critérios. O 

importante é que se entenda que sua postura é de descobridor, de conhecedor. 

            Não é à toa que ele diz “o contato com os homens amplia nossos 

conhecimentos” (GF, p. 2), porém que fique claro que isso acontece de dois modos, 

através da troca de conhecimentos que são compartilhados e por meio da própria 

descoberta sobre um mundo cultural ignorado.  
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            Portanto, se trata da ampliação dos  

 

Nossos conhecimentos através de informações, como se nós 

mesmos tivéssemos atravessado todo o mundo passado. Nós 

ampliamos nosso conhecimento do tempo presente por meio de 

informações de países estrangeiros e distantes, como se nós 

mesmos neles vivêssemos (GF, p.4).  

 

            Porquanto, se entende que o cosmopolita não é antiquado, é um ser do seu 

tempo muito cônscio dos problemas vigentes e, muitas vezes, ciente de suas causas. 

Nunca está alheio, já que é um ser que faz história nem é um mero expectador, nem 

muito menos um instrumento da história, ele lhe é seu co-autor. 

            É importante ressaltar ainda que Kant tem uma séria preocupação com a 

imaginação. E esta, consoante ele, não deve se prestar ao devaneio. O estudo da 

Geografia também contribui muito nesse campo. Haja vista que, as narrações destituídas 

de imagens põem a imaginação em exercício, contudo elas muitas vezes não 

correspondem ao objeto real, porquanto se recorre às gravuras e ao auxílio de mapas.  

            A partir deles, surpreende-se com perguntas de toda sorte, dentre elas: a causa 

das fronteiras, o desaparecimento de coisas (fenômenos naturais, construções, etc.) e o 

surgimento de outras. Surpreende-se diante de gravuras de seres não encontrados no seu 

espaço. A viagem soa como se fosse um dos métodos essenciais para o conhecimento 

geográfico, pois oportuniza a descoberta da diversidade de seres e, para outros, o 

contato direto – trata-se de uma espécie de coleta de dados.  

            Ressalte-se também, que aprende-se com outras culturas o uso e o cuidado que 

se deve ter com minerais, plantas e animais – pensemos aqui na nocividade e nos 

antídotos, etc. Portanto, as narrativas de viagens preenchem o lugar da ignorância com o 

conhecimento de outras formas de vidas.  

            Pensemos, nos relatos de Marco Polo e de sua influência na cultura europeia, 

como por exemplo, a confecção da seda, um tecido genuinamente chinês. Tornam-se 

evidentes os elementos identitários de determinadas culturas, o desenvolvimento de 

outras e a causa de seu progresso, o compartilhamento e a importação de invenções (a 

bússola, a pólvora, etc.) e, no mais, uma infinidade de coisas afins que seria exaustivo 
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sua descriminação. Portanto, todas essas coisas citadas e as semelhantes constituem uma 

reflexão estimulante.Acerca da imaginação, Kant faz uma advertência 

No atinente à cultura da imaginação deve-se notar o seguinte. As 

crianças têm uma imaginação descomunalmente forte, e esta não 

necessita de ser alargada e excitada pelos contos. Tem antes de ser 

refreada e posta sob regras, mas também não a podemos deixar 

totalmente desocupada. (Sobre a Pedagogia, p. 52) 

 

            Para Kant, a imaginação apenas deve ser usada para vantagem do 

entendimento.
52

 Trata-se de uma concepção que ele tem ligada ao conhecimento na qual 

os dados do fenômeno são esquematizados pele faculdade da imaginação para só depois 

o entendimento poder atuar sobre eles, grosso modo, é uma transição necessária, posto 

que o entendimento não pode atuar diretamente sobre as intuições já que ele só pode 

operar conceitos. Mas, essa é outra discussão que não cabe aqui, pois o homem na 

geografia não será tomado em sua pura subjetividade e nem “será então considerado 

fisiologicamente, e sim do ponto de vista cosmológico, de modo que sejam discernidas 

as fontes dos fenômenos” (GF, p. 2) que encontram-se no âmbito da experiência. 

               Se a Geografia é a descrição física da Terra e a História é sua descrição em 

relação ao tempo, logo Kant conclui que ao observar num mesmo espaço a diferença 

descrita, que pela lógica não podem ser simultâneas, se pode empreender na 

investigação histórica suscitada pela necessidade de procurar explicações que 

justifiquem as distintas descrições encontradas para o mesmo espaço em tempos 

diferentes. Essa atividade acaba revelando as causas responsáveis daquela modificada 

apresentação. Por isso que se recorre à confecção de mapas como forma de descrição 

geral de uma dada área como também para fins de localização. Kant os indica para o 

ensino das crianças como uma forma de acostumá-las com suas leituras além de 

estimulá-las ao exercício da sistematização. 

Os mapas têm em si algo que encanta todas as crianças, inclusive as 

mais pequenas. Quando já estão saturadas de tudo, ainda aprendem 

mais qualquer coisa, se utilizarmos mapas. E é um bom divertimento 

para crianças, onde a sua imaginação não pode devanear, mas como 

que tem de se ater a uma certa figura. Poder-se-ia realmente começar 

                                                           
52Ped. 48,2 
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nas crianças com a geografia. Pode-se combinar com ela, em 

simultâneo, figuras de animas, plantas, etc.; estas devem dar vida à 

geografia. A história, porém, deveria ser introduzida somente mais 

tarde. (Sobre a pedagogia, p.52)  

  

           O recurso cartográfico é muito explicativo, já que por meio das imagens se pode 

trabalhar uma série de conceitos e de várias abordagens: políticos, econômicos, sociais, 

topográfico, corográfico dentre outros. Ao imaginar essa experiência, é possível 

visualizar que no primeiro contato haveria uma admiração pela figura ao que sucederia 

uma série de indagações a respeito da natureza daquele objeto: o que representa, como 

foi confeccionado, sua utilidade, etc., de sua própria localização, informa-lhe sobre a 

existência de outros lugares (territórios) e povos, o marco das fronteiras, o que acontece 

se ultrapassar, por que é errado a ultrapassagem, baseado no que, que consequências, 

além de inculcar informações subjacentes acerca da divisão política do espaço ao 

mesmo tempo que fomenta um espírito explorador ou inquiridor. Uma aula atrativa, por 

assim dizer. A Geografia permite à criança que o mundo seja visto como uma grande 

casa ou lar que abriga muitas pessoas.  

            Diante de toda essa discussão há uma pergunta bastante oportuna: só pode se 

tornar cidadão cosmopolita alguém que possua muito conhecimento? A resposta é não. 

O que se percebe na reflexão kantiana em torno do cosmopolitismo é que o cidadão 

cosmopolita é bastante cônscio da realidade de seu mundo. Sua postura se norteia pela 

prudência e pela flexibilidade. O cosmopolita é cauteloso em tudo que faz e estar 

disposto à descoberta. Portanto, é prudente e flexível, aquele que percebe o erro 

cometido e aceita de bom grado a correção. Ao aceitar isso o homem é humano no 

sentido pleno da palavra já que compreende sua condição imperfeita rumo à perfeição e 

que para bem de si mesmo e da sua espécie tais considerações têm de ser admitidas. 

            Uma postura inflexível não coexiste com a ideia de humanidade, pelo fato de 

não se ter abertura. Ora, se não houver abertura, então como poderá haver evolução? 

Uma atitude que não se abre, envelhece em si mesma e convive com suas próprias 

deficiências. E como poderia isso ser possível, já que o mundo está fluxo contínuo de 

mudança. Além do que, tranquilamente se trata de dogmatismo. Em suma, para usar 

uma expressão mítica, isso é uma atitude narcísica e os antigos gregos já denunciaram 
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isso há muito tempo como algo maligno. Não indica o estágio firmado numa categoria 

humana e nem a favorece.  

            O cosmopolita é perspicaz. Sua argúcia o leva a perceber rápido e claramente o 

que acontece ao seu redor. Ele conduz a história colaborando diretamente para seu 

desenvolvimento. Sua influência tanto é direta quanto indireta. Pois, seu modo de 

pensar ao ser exposto durante uma conversação serve de inspiração para seus 

interlocutores e esta é uma forma sutil e eficaz de transmitir um conjunto de valores, um 

ajuste na estrutura do pensamento, por exemplo, sem necessariamente ser pretensioso 

tanto da parte de quem comunica quanto da parte do ouvinte. 

            Kant entendia que diante de toda discussão que ele tinha com aqueles que 

frequentavam o seu curso, seu ensino ganharia o mundo, transporia os limites da 

Universidade. Seu público serviria de veículos para promoção de suas ideias. Elas 

seriam disseminadas tanto pelos meios informais das conversas diárias, quanto através 

da formalidade, cite-se a produção escrita, as artes, etc.  

            Kant entendia a diferença que há entre um educador e um professor (preceptor). 

Pois, o educador não só desempenha suas atividades limitadas à figura do professor (ou 

do preceptor) e que a aula não precisava ser proposital, isto é, saber que naquele 

momento se está efetivamente numa aula. O entendimento do conceito de educação é 

mais amplo. 

            Como já foi dito, o termo educação para Kant se define pela concorrência entre 

conhecimento e moralidade, logo qualquer aprendizado que desconsidere o 

desenvolvimento moral para Kant não pode ser definido como educação. O ser pensante 

por mais inteligente que seja não tem a dignidade de se definir como educado se lhe é 

ausente o desenvolvimento moral ou mesmo ético.  

            Para Kant, é absurdo ser sábio ou inteligente e desconsiderar a dimensão moral, 

primeiro porque a inteligência tem de enxergar a moralidade como uma vantagem ao ser 

humano e depois porque o progresso da humanidade só atinge sua perfeição se ambas 

partes estiverem satisfeitas.  
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CONCLUSÃO 

 

            Este trabalho discutiu a ideia de que Kant sempre teve um compromisso maior 

como filósofo: incitar no ser humano um gosto pela liberdade. E isso começa por 

despertá-lo para o entendimento mesmo desse termo. Entender liberdade como essência 

da cultura, isto é, como o modo de ser do ser humano livre dos ditames de qualquer tipo 

de determinismo, livre das leis naturais, tomada como a força do ser humano de encarar 

o mundo (tanto natural, quanto cultural) de resistir; re-existir, se adaptar, ultrapassar 

barreiras, reinventar-se e reinventar, construir-se e construir, firmar-se, transcender, 

precisamente numa palavra: ser.  

            Como se sabe, o ser humano é impelido desde a mais tenra idade à curiosidade. 

Uma palavra que se traduz pelo gosto de conhecer, entender, compreender, descobrir, 

isto é, de se apropriar do desconhecido, do novo, do estranho. Ao mesmo tempo em que 

tem a necessidade de estar em grupo, de conviver. E essas aptidões contribuem para sua 

transformação, já que o termo ser humano expressa o dinamismo constituinte da 

essênciadesse ser. Um ser inacabado, em construção, em desenvolvimento, incompleto. 

Porquanto se diz: em formação. À essa luz diremos: em movimento, conforme Heráclito 

dizia do ser como um todo. 

            Portanto, não sem razão que o pensamento de Kant indica que o dever de todo 

ser pensante é refletir e agir. Esses dois termos parecem se tratar de duas partes 

cindidas, mas na verdade não há um sem o outro a exemplo de uma moeda. Se o 

primeiro tem uma ligação com o conhecimento o outro tem uma relação com a 

moralidade. Assim, conhecimento e moralidade interagem. O avanço de um transforma 

o outro. Enfim, eles não existem isoladamente; essa é grande lição de Kant. 

            Neste sentido, Kant não admite uma dissociação, pois considera que a 

humanidade tem um destino: atingir sua perfeição. E essa somente é possível se não 

houver uma separação, como se elas pudessem ser independentes. Porquanto, seu 

conceito de educação não se define apenas pelo aprendizado destituído de uma postura 

prática. Educação para Kant é o amplo sentido que abarca desenvolvimento cognitivo e 

moral. Usando uma expressão de Kant, o sumo bem, diz respeito à superação da 

ignorância e o desprezo pelos vícios. Só assim a sociedade é possível como comunidade 
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harmônica, não destituída de conflitos, porém de conflitos resolvidos pela razão, pela 

palavra. 

 Sendo assim, se faz necessário compreender que nem todo aprendizado pode ser 

considerado educativo. E isto é particularmente interessante de se pensar à medida que 

qualquer má ação tem por base algum aprendizado. Por isso que a moralidade deve estar 

atada a todo aprendizado, a fim de que ele possa ser reconhecido pelo termo educação. 

Além do que pode soar como uma expressão pleonástica a seguinte afirmação: a moral é 

aprendida na condição de descoberta como um conjunto de ações que faz e leva ao bem. 

Diante do exposto duas questões se impõem: como se poderia alcançar o sumo bem? 

Qual a finalidade de sua busca? 

            A educação é o único caminho para se atingir tal objetivo. Contudo, seus 

critérios têm que conduzir a uma formação holística e por esse termo se toma aqui, uma 

vez mais, os sentidos de conhecimento e moralidade. A Geografia, de um modo geral, 

contribui bastante neste sentido, uma vez que por ela se parte do conhecimento empírico 

no que respeita tanto ao âmbito cognitivo quanto ao âmbito moral. Se percebe as 

experiências nas mais diversas organizações sociais e com elas se é instigado a pensar 

as várias formas de ser. Como também da influência dos seres naturais com o mundo 

(humano). 

            No que respeita ao campo do conhecimento, a investigação geográfica conduz 

ao gosto pela ciência e estrutura o pensamento embasando-o no método demonstrativo. 

Essa seria a primeira colaboração direta do estudo da Geografia na ultrapassagem do 

mero senso comum para o comportamento frequente do saber e do agir baseado numa 

postura investigativa, reflexiva, científica. Uma postura metodológica, dito 

resumidamente. A outra forma de contribuição seria a oferta de dados para formação ou 

incremento do repertório cultural.  

            Nesse sentido, se tem uma contribuição do ponto de vista do acervo. De posse 

do conjunto dos dados e de sua compreensão de sua relevância no seio de uma dada 

comunidade, povo se pode alcançar valores fundamentais como o respeito à 

diversidade. Facilita a aceitação do diverso, do diferente como elemento contributivo, 

como expressão máxima de humanidade. Uma ideia de cultura como pluralidade. O 

termo outro remete a ideia daquele ou aquilo que é diferente, de não ser o mesmo e mais 

fundamentalmente da concepção de pluralidade, de diversidade que deve ser vista como 
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a possibilidade de avanço, de construção por composição do que já existe ou de 

inspiração de outras possibilidades. 

            O termo composição tem esta propositura: evidenciar que seres diferentes 

mantêm ligação e não oposição. Nesta operação o que importa é juntar, estabelecer 

laços, de encontrar afinidades, de agrupar. O cosmopolitismo, portanto, é esta indicação 

filosófica de construção, de ligar, de compor. Logo, ele leva em consideração o outro 

como contribuinte. 

            Daí que se impulsionaria um espírito em condições de mergulhar na pesquisa 

filosófica. Mas, o que tem a ver agora a Filosofia?  

            Na Crítica da Razão Pura, Kant diferencia o conhecimento quanto à origem, 

como objetivo e subjetivo. O primeiro é o aprendizado que alguém possui cuja autoria 

não lhe pertence, porém lhe é útil. Esse conhecimento é o legado dos outros que alguém 

absorveu. Também denominado de ―conhecimento histórico‖ ou “cognitio ex datis”. O 

segundo contrapõe o primeiro, é instituído pela sua própria razão. A autoria lhe 

pertence. Formou-se ou foi extraído por meio de princípios próprios da razão. Também 

denominado de ―conhecimento racional‖ ou “cognitio ex principiis”(CRP 659). 

            Para Kant a autonomia consiste no exercício mesmo, na própria atividade tendo 

como pressuposta a liberdade. Esta somente é possível mediante um pensar genuíno, 

como no conhecimento “cognitio ex principiis” e no desprezo a todos os vícios, na 

presença do bem. Portanto, só está na plenitude da liberdade aquele que pensa por si 

mesmo e que cumpre seu dever pelo bem. 

            É preciso que se ressalte que a Geografia e a Filosofia não estão fundidas, pois 

cada uma tem seu próprio campo de atuação. Além do mais, a Geografia está sendo 

fundada por Kant e sua finalidade dentre muitas é servir de base para o exercício 

filosófico.  Vale dizer ainda que assim como a Geografia está para o conhecimento 

histórico, no sentido de um conjunto de conhecimentos legados, a Filosofia, como 

exercício do pensamento, está para o conhecimento racional. Mas, onde ficaria o 

cidadão do mundo, o cosmopolita? 

            O cidadão cosmopolita começaria sua formação pelo estudo da Geografia. Sua 

educação deve, portanto, ter a Geografia por base. Mas, não pode ficar circunscrito à 
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sua dimensão pelo fato dele depender do juízo dos outros para sustentar o seu. Portanto, 

não se encontra livre o que, por conseguinte, lhe é negada sua dignidade cosmopolita. 

            No que tange à essência do texto da Geografia, ainda que alguns filósofos o 

considere pouco ou não filosófico, possa ser que até seja pouco filosófico, mas o caráter 

filosófico não lhe pode ser negado, uma vez que não foi isso que se percebeu no estudo 

daquele texto dada toda sua discussão, como por exemplo, a definição capital do 

conceito de conhecimento do mundo [Weltkenntnis] como sendo o conhecimento do 

mundo natural e do homem em sua essência. 

            Por outro lado, pelo exposto não se concorda também com aqueles geógrafos 

que não consideram a Geografia Física de Kant como um texto geográfico em sentido 

rigoroso. E nem podia, pois a proposta de Kant, ao ser inovadora, não é passível de 

comparação com trabalhos que contam com uma ciência já consolidada. Além disso, 

não é ponto pacífico sequer mesmo entre os geógrafos, qual é o objeto da ciência 

geográfica, ou ainda, o que dá unidade e sistematicidades a uma multiplicidade de 

conhecimentos reunidos sob o título desta disciplina. 

            O presente trabalho, muito mais do que refletir acerca da Geografia Física como 

um texto que merece ser conhecido além da mera perspectiva histórica, trata-se de um 

convite à discussão na qual os conceitos tratados ali possam ser melhor esclarecidos 

assim como outros sentidos possivelmente elucidados. Pense-se na Geografia Física 

como um contributo de tantos conceitos tratados na atualidade muitas vezes trajados de 

outro nome cujo sentido naquele texto de um modo germinal, indireto ou 

completamente já está presente. Além do que a Filosofia é mais um instrumento de 

incitação ao desbravamento, da descoberta do que o estabelecimento da verdade. 
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PLANO E ANÚNCIO DO PROFESSOR IMMANUEL KANT ACERCA DE UMA 

SÉRIE DE PALESTRAS SOBRE GEOGRAFIA FÍSICA COM UM APÊNDICE 

CONTENDO UMA BREVE ANÁLISE DA QUESTÃO: SE OS VENTOS 

OCIDENTAIS NAS NOSSAS REGIÕES SÃO ÚMIDOS, POR QUE ELES VIAJAM 

AO LONGO DE UM GRANDE MAR 

 

 

            O gosto racional dos nossos tempos esclarecidos tem presumivelmente se 

tornado tão geral que se pode supor que alguém vai encontrar apenas algumas pessoas 

que são indiferentes às peculiaridades naturais da Terra em regiões fora do seu próprio 

lugar. Também não deve ser considerado como uma vantagem menor que a admiração 

crédula, fonte de infinitas fantasias, cedeu o lugar a um exame cuidadoso, o que nos 

permite tirar conclusões seguras a partir de relatórios verificados sem o risco de se 

perderem em um mundo de fábulas, em vez de atingir uma ciência adequada dos 

fenômenos naturais notáveis. 

            Há basicamente três modos de olhar para a Terra. O matemático [abordagem] 

prevê a Terra como um corpo celeste aproximadamente esférica, nula de criaturas, cujo 

tamanho e forma, e os círculos projetados sobre ela, devem ser considerados. A 

abordagem política nos ensina sobre os povos, a comunidade que as pessoas têm umas 

com as outras através da sua [várias] forma [s] de governo, atividade e de interesse 

mútuo, religião, costumes, etc.; a Geografia Física apenas considera as duas 

características naturais do globo, as quais estão nele: o mar, a terra seca, montanhas, 

rios, a atmosfera, os seres humanos, animais, plantas e minerais. Mas, tudo isso [é feito] 

não com a integridade e precisão filosófica [individuais] partes que é o negócio da 

Física e História Natural, mas sim com a curiosidade fundamentada de um viajante que 

em todos os lugares procura o digno de nota, o estranho e o bonito, compara as 

observações que foram recolhidas e revisa suas idéias em conformidade. 

            Acredito que tenho observado que os dois primeiros modos de olhar para a Terra 

podem descobrir meios suficientes para permitir que um aluno interessado em progredir 

de uma forma que é tão conveniente como é adequado; visão completa e precisa do 

terceiro tipo, no entanto, envolve um esforço maior e obstáculos. A informação 

relevante está espalhada em vários e longos trabalhos, e um livro de texto por meio do 

qual este corpo de conhecimento possam ser feitos de forma adequada para uso 



117 
 

acadêmico ainda não foi escrito. Por esta razão, decidi logo no início do meu ensino 

acadêmico para tratar esta ciência em um curso especial de palestras com base em um 

esboço de resumo. Isso tenho feito em um ciclo de palestras de seis meses para a 

satisfação dos senhores que elas assistiram. Desde então, tenho aumentado 

consideravelmente o meu plano. Usei todas as fontes, procurei todas as informações, e, 

além do que as obras de Varenius²,  Buffon³ e Lulof contêm em termos dos 

fundamentos gerais da Geografia Física, tenho ido através das descrições mais 

completas de cada país por viajantes capazes, a Allgemeine Historieder Reisen, o 

Göttingische Sammlung Neuer und merkwürdiger Reisen, as revistas: Hamburgo e 

Leipzig, Anais da Academia de Ciências de Paris e da Academia de Estocolmo e assim 

por diante, e construi um sistema de tudo que é relevante para o meu propósito. Agora 

ofereço uma breve descrição deste. As pessoas vão [então] ser capazes de julgar se é 

permitido ser ignorante dessas questões sem prejudicar a reputação como um estudioso. 

 

 

BREVE RESUMO DA GEOGRAFIA FÍSICA 

                                                                                                                                            

PREPARAÇÃO 

 

            A Terra será considerada brevemente com referência à sua forma, tamanho e 

movimento, e os círculos que devem ser projetados sobre ela para esse fim; mas, sem se 

envolverem [todo] o detalhe adequado à geografia matemática. Tudo isso será 

brevemente demonstrado em um globo, e sua divisão em mares, terra seca, e ilhas; a sua 

dimensão relativa, os climas, os conceitos de longitude e latitude, e a duração dos dias e 

as estações serão igualmente indicados. 

 

 

 

 

TRATADO 

   I . PARTE GERAL DE GEOGRAFIA FÍSICA 
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      PRIMEIRA SEÇÃO 

 

Acerca do(s) Mar(es) 

 

            Sua divisão no oceano, o Mediterrâneo e lagos. Sobre os arquipélagos. Sobre 

baías, estreitos, portos, ancoradouros. Acerca do leito do mar e sua composição. Sobre 

sua profundidade, em comparação aos diferentes mares. Sobre a linha de prumo e o sino 

de mergulho. Métodos de levantar objetos submersos. Sobre a pressão da água do mar. 

Sobre sua salinidade. Opiniões diferentes quanto à causa deste. Preparação de sal do 

mar. Métodos de produção de água fresca do mar. Sobre sua transparência, 

luminosidade e cor, e as causas de suas variações. Sobre seus [graus de] calor e frio em 

profundidades diferentes. Se o oceano é do mesmo nível em todos os lugares. Por que o 

mar não se torna mais completo a partir dos rios [fluindo para ele]. Se os mares e lagos 

têm uma ligação subterrânea. Movimento do mar em consequência das tempestades. A 

profundidade a que este [o movimento] estende. Os mares e lagos, que são mais 

agrestes. Sobre a maré alta e baixa. Suas Leis e suas causas. Divergências dessas leis. 

Moção Geral do mar. Como esta é afetada diferentemente pela orla costeira e rochas. 

Sobre as correntes marinhas. Sobre jacuzzis marinhos. Sua(s) causa(s). Sobre o fluxo 

das águas nos estreitos. Sobre o Oceano Ártico. Flutuação de campos de gelo. Troncos 

nórdicos. Outras características notáveis. Sobre falésias e bancos de areia. Sobremares 

interiorese pântanos. Lagos notáveis, como a que está em Zirknitz e outros. 

 

 

SEGUNDA SEÇÃO 

História da Terra e das Ilhas 

 

            Em países que são no todo ou em parte desconhecidos. Montanhas, cordilheiras, 

terra seca e ilhas, consideradas sistemicamente. Sobre capes, penínsulas, ístmos. A 

comparação das mais altas e famosas montanhas da Terra. Todos os tipos de 

observações sobre os seus picos em diferentes continentes. Sobre a geleira suíça ou mar 
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de gelo. Os métodos de medição da sua altura. Sobre as cavernas e abismos naturais e 

artificiais. Sobre a estrutura da massa da Terra. De seus estratos. [A] ordem e posição. 

Sobre veias de minério. Sobre o calor, o frio e o ar em diferentes profundidades. 

História de terremotos e vulcões em toda a Terra. Apreciação de ilhas, tanto aquelas que 

são definitivamente conhecidas por serem ilhas e aquelas das quais isso é duvidoso. 

 

TERCEIRA SEÇÃO 

História de nascentes e poços 

 

            Diferentes hipóteses quanto à sua origem. Observações porque isso pode ser 

descoberto. Molas que fluem periodicamente. Fósseis, mineral, quente, e molas 

extremamente frias. Sobre a água de cal. Poços inflamáveis. Sobre petróleo e nafta. 

Sobre as alterações para molas, e como se formam e desaparecem. Sobre poços de 

escavação. 

 

QUARTA SEÇÃO 

   História de rios e córregos 

 

            A origem de rios. Comparação dos mais notáveis [rios] da Terra em relação ao 

seu comprimento, o seu volume de água; sobre sua direção, sua declividade, ascendente, 

inundações, barragens e diques, canais famosos. Sobre cachoeiras. Sobre rios que 

secam-se em terra. Sobre aqueles que desaparecem no subsolo e re-emergem. Sobre rios 

que carregam pó de ouro. Método de separação deste. Sobre as diferentes densidades de 

água nos rios. 
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 QUINTA SEÇÃO 

 História da Atmosfera 

 

            Altura da atmosfera. Suas três regiões. Comparação das características do ar em 

várias regiões do mundo, no que respeita à sua densidade, à secura, à humidade, à 

salubridade. Observação de suas propriedades em grandes alturas e profundidades. 

Efeito do ar sobre a luz das estrelas em diferentes países. 

 

História dos Ventos 

 

            A causa principal e subsidiária destes. A sua classificação por regiões do mundo. 

Ventos com diferentes propriedades de secura, umidade, calor, frio e salubridade. Sobre 

os ventos alísios, suas leis gerais e especiais de acordo com a natureza das zonas [em 

questão]. Sobre monções. Sobre a alternância de brisas marítimas e terrestres. Sobre o 

que prevalece em uma região na maior parte do tempo. Sobre a velocidade de ventos. 

Sobre calmarias, tempestades, furacões, tufões, bicas e aguaceiros considerados de 

acordo com as regiões do mundo em que prevalecem, suas leis e causas. Os ventos em 

diferentes alturas acima da terra, em comparação com o outro. Breve observação sobre 

algumas ocorrências especiais na atmosfera. 

 

 

SEXTA SEÇÃO 

 

          Sobre a relação entre o tempo à Zona 

           ou estações em vários países 

 

            O que significa o inverno nos trópicos. Por que o inverno e o verão não o correm 

ao mesmo tempo e do mesmo modo em regiões que têm exatamente o mesmo clima. 

Por que a zona tórrida é habitável. Lista de países de mesma latitude que, no entanto, 

diferem consideravelmente em medida de calor e frio. Sobre o frio do Oceano Antártico 
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e sua causa. Sobre as regiões mais quentes e mais frias da superfície da Terra, os graus e 

os efeitos dessas temperaturas. Sobre países onde nunca chove e em outros onde chove 

quase continuamente. 

 

SÉTIMA SEÇÃO  

 

História das grandes mudanças sofridas pela Terra no passado 

 

       (a) Das mudanças que ainda continuam na Terra. 

                   Efeito dos rios em mudar a forma da Terra, a partir dos exemplos do Nilo, 

do Amazonas, do Missipi e outros. Efeitos da chuva e torrentes. Se a terra seca está 

continuamente afundando e o mar [nível] aumentando gradualmente. Sobre o efeito dos 

ventos na alteração da forma da Terra. Sobre alterações nela causadas por terremotos. 

Por seres humanos. Confirmação por exemplos. Sobre a contínua tranformação de terra 

seca em mar e do mar em terra seca. Observação disto e opiniões sobre as suas 

consequências. A hipótese de Linnaeu. Se os movimentos da Terra, diariamente, bem 

como anual, estão sujeitas a alterações. 

                   (b) Memoriais de mudança(s) na Terra nos primeiros tempos. 

Toda terra seca era antigamente marinha. Prova de camadas de conchas, animais 

marinhos e plantas, petrificados ou moldadas em pedra, encontradas na Terra e em altas 

montanhas. Provas de Buffon da forma das montanhas. Que as mudanças de terra seca 

para o mar e de mar em terra seca (têm) muitas vezes e se sucederam durante longos 

períodos; provado pelo estratos que contêm remanescentes do fundo do mar e se 

alternam com aqueles que contêm florestas subterrâneas de produtos terrestres. Posição 

das suas árvores enterradas. Por que restos de animais e plantas indígenas podem ser 

encontrados nessas camadas da Terra. Avaliação dos chamados "esportes da natureza". 

Sobre pedras que são realmente fragmentos petrificados do reino animal. 

                   (c) Teoria da Terra ou os motivos de sua história antiga. Se uma única 

inundação universal tal como um Noachian poderia ter causado todas essas mudanças. 

Considerações gerais da forma da terra seca, a direção e inclinação das cadeias de 

montanhas, os pontos de terra e ilhas, por analogia com as quais conclusões podem ser 
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alcançadas sobre a causa de sua origem e mudanças. Conclusão a partir da composição 

das camadas da terra e de que eles contêm. Se o eixo da Terra já mudou. Avaliação das 

hipóteses de Woodward, Burnet,Whiston, Leibniz, Buffon e outros. Conclusão das 

opiniões comparadas umas com as outras. 

 

SEÇÃO OITAVA 

Sobre Navegação 

 

            Em linhas de rumo, loxodromia, a bússola, a estimativa da distância percorrida e 

correção dos mesmos. Por determinação da latitude e longitude. O soar as profundezas. 

Outros aspectos salientar sobre a navegação. Sobre as viagens marítimas mais 

marcantes dos tempos antigos e recentes. Sobre conjecturas de [a existência de] novas 

terras e os esforços para descobri-las. 
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§. 1. 

Para todo o conhecimento, é preciso em primeiro lugar dirigir a atenção para as suas 

fontes ou origens. Em seguida, deve-se observar o plano segundo o qual o 

conhecimento está organizado ou a forma de acordo com a qual ele pode ser ordenado. 

Caso contrário, somos incapazes de recordá-lo quando ele for necessário. Por isso, é 

preciso dividir o nosso conhecimento em determinados compartimentos, como o foi, 

mesmo antes de ser atingido. 

§. 2. 

Agora, desde que as fontes e origens do nosso conhecimento sejam consideradas, 

derivamos tudo ou da razão pura ou da experiência, que por sua vez é instruído pela 

razão. 

A razão nos dá o conhecimento puramente racional, enquanto que o conhecimento, a 

partir da experiência, é alcançado através de nossos sentidos. Mas, desde que nossos 

sentidos não transcendam o mundo, o nosso conhecimento a partir da experiência é 

igualmente limitado apenas para o mundo atual. 

Portanto, assim como temos um duplo sentido, um externo e outro interno, assim 

também podemos considerar o mundo como um epítome de todo o conhecimento da 

experiência de acordo com ambos os sentidos. O mundo, tal como o objeto do sentido 

externo, é a natureza; como o objeto do sentido interno, no entanto, é a alma, ou o ser 

humano.  

A experiência [combinada] da natureza e do ser humano constituem o conhecimento do 

mundo. E Antropologia é responsável por nos dá o conhecimento sobre os seres 

humanos. Devemos o nosso conhecimento da natureza a geografia física que é uma 

descrição da Terra. No sentido estrito, não há experiências, apenas percepções, que, 

tomadas em conjunto, constituem experiências. Aqui usamos a expressão simplesmente 

em seu sentido habitual das percepções. 

A descrição física da Terra é, assim, a primeira parte do conhecimento do mundo. Ela 

pertence a uma ideia que se pode chamar de uma propedêutica do conhecimento do 

mundo. As instruções deste parecem ser ainda muito deficientes. No entanto, é 

precisamente a partir deste que se pode derivar a maioria das aplicações úteis para todo 
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o tipo de circunstâncias da vida. Por conseguinte, é necessário saber a descrição física 

da Terra como um conhecimento que pode ser preenchido e corrigido com a ajuda da 

experiência. 

O que esta instrução e exame geral faz, é prever a nossa experiência futura em todo o 

mundo, dotando-nos, por assim dizer, de uma pré-formada concepção de tudo. Dizemos 

de alguém que viajou amplamente que ele tem visto o mundo. No entanto, o 

conhecimento do mundo é mais do que simplesmente vê-lo. Quem quer tirar partido de 

uma viagem deve fazer um plano com antecedência, e não considerar o mundo apenas 

como um objeto do sentido externo. 

A segunda parte do conhecimento do mundo diz respeito aos conhecimentos dos seres 

humanos. O contato com pessoas amplia o nosso conhecimento. No entanto, é 

necessário fornecer um exercício propedêutico para todas as experiências deste tipo, e é 

isso que Antropologia faz. Com isso, fica-se sabendo de coisas sobre os seres humanos 

de uma perspectiva pragmática, e não especulativa. [ela] Não trata os seres humanos a 

partir do ponto de vista fisiológico, no qual as origens dos fenômenos são identificados, 

mas a partir de um ponto de vista cosmológico. * 

Ainda há uma grande necessidade de instrução de como aplicar o conhecimento e fazer 

uso mais apropriado do entendimento, a fim de compreender a situação atual ou para 

fornecer um uso prático ao conhecimento. Isto constitui o conhecimento do mundo. 

O mundo é a fundação e o estágio em que o nosso engenhoso jogo é realizado. É o 

terreno através do qual podemos obter e aplicar os nossos conhecimentos. Mas, para que 

isso possa ser possível de acontecer, o entendimento nos diz que deve acontecer, 

precisamente, ao saber qual é a natureza do sujeito, sem isto não o é possível. 

Além do mais, é preciso se familiarizar com os objetos da nossa experiência como um 

todo. Assim, o nosso conhecimento não é uma agregado, mas um sistema; num sistema 

o todo é anterior às partes, enquanto que em um conjunto as partes têm prioridade. 

É o mesmo em todos os ramos do conhecimento que produzem uma compreensão das 

ligações, como com a Enciclopédia, onde o todo se torna aparente somente quando visto 

no contexto. Ideias são conjuntos arquitetônicos; elas criam as ciências. Qualquer 

pessoa que pretenda construir uma casa, por exemplo, primeiro forma uma concepção 

do todo, do qual todas as peças posteriormente serão deduzidas. Da mesma forma, a 
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nossa presente introdução serve como uma ideia para o conhecimento do mundo. O que 

estamos fazendo aqui é um conceito arquitetônico para nós, que é um conceito, segundo 

o qual, a coleta das partes é proveniente de toda união. 

O conjunto, no nosso caso, é o mundo, o palco de todas as nossas experiências. O 

contato com as pessoas e viagens amplia todo o nosso conhecimento. Esse contato vai 

nos ensinar sobre a vida das pessoas, mas que exige uma grande quantidade de tempo, 

para o objetivo ser atingido. No entanto, se estivermos preparados com antecedência 

pela instrução [necessária], então temos um conjunto conceitual, por meio do qual, 

podemos aprender sobre as pessoas. Logo, não estamos em uma posição para alocar a 

cada experiência sua classe e o seu lugar no todo. Pelas viagens que alargam o nosso 

conhecimento do mundo externo, que é, no entanto, de pouca utilização, salvo se já tiver 

sido previamente um adequado exercício preparatório. Se, após este, se afirmar que 

alguém conhece o mundo, estamos dizendo que ele conhece a humanidade e a natureza. 

 

§. 3. 

 

O nosso conhecimento tem origem com os sentidos. Eles nos dão o material ao qual a 

razão apenas dá uma forma adequada. O solo de todo o conhecimento, por conseguinte, 

encontra-se nos sentidos e na experiência, sendo esta última a nossa própria ou de 

alguma outra pessoa. 

 

O ideal é que devemos nos preocupar apenas com a nossa própria experiência, mas isso 

não é suficiente para habilitar-nos a saber tudo. No que respeita ao tempo, os seres 

humanos vivem apenas durante um curto intervalo e pode, portanto, sofrer apenas um 

pouco para si; e quanto ao espaço, mesmo se uma pessoa viaja, ela ainda não está em 

posição de observar e perceber muitas coisas. Portanto, temos que necessariamente 

recorrer também à experiência dos outros. Mas, estas experiências terão de ser 

confiáveis, e por este motivo a informação escrita é melhor do que a que passou apenas 

pela oralidade. 

 

Assim, alargamos os nossos conhecimentos por meio do testemunho dos outros, como 

se tivéssemos vivido através do mundo todo o passado. E que podemos aumentar o 

nosso conhecimento do presente através dos negócios estrangeiros e depoimentos sobre 
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países remotos, como se tivéssemos vivido lá. Mas, é preciso notar que cada experiência 

de outra pessoa nos é transmitida como uma narrativa ou como uma descrição. A 

primeira é história, a última, geografia. A descrição de determinados lugares sobre a 

Terra é chamado Topografia. Além disso, não há Corografia, isto é, a descrição das 

regiões e suas características peculiares. Orografia é a descrição de cadeias de 

montanhas. Hidrografia é a descrição das águas. 

 

§. 4. 

 

No que se refere ao plano de arranjo, é, em causa, todo o nosso conhecimento, deve ser 

atribuído ao seu próprio lugar. No entanto, o conhecimento da experiência pode ser 

atribuído um lugar tanto em função de conceitos ou de acordo com o tempo e o lugar 

onde ele é realmente encontrado. A divisão do conhecimento em função de conceitos é 

lógica; de acordo com o tempo e o espaço, é físico. Por meio daquela, obtemos um 

sistema da natureza (Systema naturae), como por exemplo o de Linnaeus. Através deste 

último, obtemos uma descrição geográfica da natureza. 

 

Se, por exemplo, eu dissesse que a espécie "gado" é um dos tipos de animais 

quadrúpedes ou é um dos tipos de animais com cascos, logo, esta é uma divisão que eu 

faço na minha cabeça: é uma divisão lógica. O Systema naturae é, por assim dizer, uma 

espécie de registro do todo, onde situo todas as coisas, cada uma na classe a que 

pertence, mesmo que na terra sejam encontradas em áreas afastadas. 

 

No entanto, os sistemas da natureza que têm sido elaborados até o momento são, 

provavelmente, mais corretamente denominados agregações da natureza; pois, para um 

sistema pressupõe uma ideia do todo, a partir da qual a diversidade das coisas é 

derivada. Na verdade, ainda não temos um Systema naturae. No chamado sistemas 

deste tipo atualmente disponíveis, as coisas são simplesmente colocadas juntas e 

dispostas em série. 

 

Mas, podemos também chamar a história e geografia de descrições. A diferença é que a 

primeira é uma descrição em termos de tempo, a última em termos de espaço. Assim, 

história e geografia alargam os nossos conhecimentos em relação ao tempo e ao espaço. 

A História diz respeito a acontecimentos que ocorreram em um lugar, um [fato] após o 
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outro no tempo. A Geografia diz respeito a fenômenos que ocorrem simultaneamente no 

espaço. Os últimos têm diversos nomes, dependendo dos diferentes objetos com os 

quais ele está envolvido. Como um resultado, que é genericamente chamado geografia 

física, matemática, política, moral, teológica, literária ou mercantil. * 

 

A história de ocorrências em tempos diferentes, que é uma verdadeira história, outra 

coisa não é senão uma geografia consecutiva, sendo, portanto, uma grande limitação na 

história, se um não sabe onde aconteceu algo, ou o que ele era. A História é, portanto, 

diferenciada da geografia apenas em relação ao tempo e ao espaço. Como foi salientado, 

a primeira, é um relatório dos acontecimentos que se seguem uns aos outros, e está 

relacionado ao tempo. A última, no entanto, é um relatório sobre os acontecimentos 

contíguos no espaço. A História é uma narrativa, mas, a geografia é uma descrição. 

Assim, podemos ter uma descrição sobre a natureza, mas, não uma história natural.  

 

Este último termo, tal como utilizado por muitas pessoas, é totalmente errado. Mas, por 

que nós normalmente pensamos que temos a coisa se só temos o nome, ninguém pensa 

em realmente escrever uma história natural. 

 

A história da natureza compreende a diversidade da geografia, como tem sido em 

tempos diferentes, mas, não como é agora, em um momento único; para o último, seria 

uma descrição da natureza. Só se fosse para descrever os acontecimentos de toda a 

natureza, como ela tem sido através de todos os tempos, então, e só então, é que seria 

um escrito verdadeiro então chamado de história natural. Se, por exemplo, uma pessoa 

considerar como as diferentes raças de cães descendem de uma única linha, e quais as 

alterações sucederam-nas através de todos os tempos como um resultado das diferenças 

no próprio país, as alterações climáticas, a reprodução, etc., logo, constituiria uma 

história natural dos cães. Essa história poderia ser compilada para cada parte da 

natureza, por exemplo, sobre as plantas e, assim, por diante. * Porém, não é o problema 

que tem de ser imaginado mais através de experiências de relato acurado. A história 

natural não é desmentida a menos do que o próprio mundo. No entanto, não podemos 

garantir a precisão das nossas informações, mesmo desde a invenção da escrita. E como 

imenso, provavelmente muito superior, é o tempo no exterior que costuma revelar-se na 

história em comparação com o tempo que é abrangido na história. 
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Contudo, é a tarefa da verdadeira filosofia buscar as diferenças e a diversidade de uma 

coisa através de todo o tempo. Se fosse capaz de domar os cavalos selvagens das 

estepes, ela seria muito ousada. Pode-se observar que o jumento e o cavalo derivam de 

um único tronco e que um cavalo selvagem é o tipo ancestral, pois tem muito se ouvido. 

Além disso, a ovelha é semelhante à cabra, e são apenas as condições de exploração que 

fazem a diferença aqui. Assim, é também com videiras, etc. 

 

Se alguém fosse viajar através da natureza de tal forma que notasse as mudanças que 

haviam sido submetidas através de todo o tempo, então, isso renderia uma verdadeira 

história natural. O termo "geografia", assim se refere à descrição da natureza, com 

efeito, de toda a Terra. Geografia e História englobam toda a gama de conhecimentos, 

que é geografia para o espaço e a história para o tempo. 

 

Normalmente nos referimos à geografia do passado e do presente, a geografia tem 

existido em todos os tempos. No entanto, quem chegou primeiro, a história ou a 

geografia? A última é um pré-requisito para aquela, porque os eventos necessariamente 

tomam lugar com referência a algo. A História é uma contínua progressão, porém, as 

coisas, também, alteram e dão uma geografia completamente diferente em momentos 

específicos. A Geografia é, portanto, o fundamento [da história]. Se temos história 

antiga, naturalmente temos também geografia antiga. 

 

Estamos mais familiarizados com a geografia do presente. Entre outros mais óbvios 

[objetivos], também serve para elucidar a antiga geografia através da história. Mas, a 

nossa escolaridade normal em geografia é muito deficiente, mesmo que nada seja mais 

capaz de iluminar o nosso entendimento comum de geografia. Desde a compreensão 

comum, que se baseia na experiência, não pode ser estendida de qualquer forma 

significativa sem conhecimento de geografia. Notícias de jornais, para um grande 

número de pessoas, é um assunto de completa indiferença. A razão para isto, no entanto, 

é que elas não são capazes de enquadrar a notícia no seu contexto adequado. Elas não 

têm noção da Terra, do mar ou da superfície terrestre como um todo. No entanto, se, por 

exemplo, não se trate de um relatório sobre a navegação no Oceano Ártico, esta é uma 

matéria extremamente interessante para a descoberta de uma passagem através do 

Oceano Ártico, já praticamente esperada ou mesmo a possibilidade que tal passagem 

possa trazer sobre as mudanças mais significativas de toda a Europa. Não se pode 
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considerar-se uma nação no que pese o senso comum, em geral, e para as classes mais 

baixas, que não é o caso do [povo] inglês. Isto é devido aos jornais, para a sua leitura 

pressupõe um extenso quadro mental de toda a superfície da Terra. Caso contrário, 

todas as notícias que continham seria uma questão de indiferença em relação a nós, para 

nós, deve ser capaz de utilizar estes relatórios de qualquer maneira. 

 

Os peruanos são muito simples, pois eles colocam tudo o que lhes é entregue na sua 

boca, para que eles não estejam em uma posição para ver como eles poderiam fazer 

melhor uso dela. Da mesma forma, as pessoas que não sabem utilizar os meios de 

imprensa, porque não têm maneira de situá-los, são muito semelhantes, se não idênticas, 

à situação destes pobres peruanos. 

 

 

§. 5. 

 

A Geografia física é, assim, um quadro geral da natureza, e, porque ela não é só o 

fundamento da história, mas também para todas as outras possíveis áreas geográficas, os 

principais pontos destas também têm de ser brevemente tratados aqui. A eles pertencem: 

 

I. Geografia matemática, na qual são tratadas a forma, tamanho e movimento da 

terra, bem como sua relação com o sistema solar. 

II. Geografia Moral, na qual os costumes e o caráter das pessoas são discutidos de 

acordo com as diferentes regiões. Por exemplo, na China, e especialmente no 

Japão, o Parricida é punido como o mais terrível crime, não só por torturar a 

prevaricadora à morte da forma mais cruel, mas também por matar toda a sua 

família e atirar na prisão todos os seus vizinhos que moravam com ele na 

mesma rua. Para ela inicialmente acreditava-se que tal crime não pode 

possivelmente ter vindo sobre todos de uma vez, mas só gradualmente, e que os 

vizinhos deveriam ter sido capazes de prever e notificar as autoridades. Na 

Lapônia, pelo contrário, ele é considerado como um dever filial especial para o 

filho de estrangular seu pai com um nervo derena, caso este seja ferido, 

enquanto caça, e, por este motivo, o pai sempre confia tal nervo ao seu filho 

favorito. 
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III. Geografia Política. Se o princípio fundamental da sociedade civil é lei 

universal e uma irresistível força exercida contra quem viola a lei, e se as leis 

são baseadas na natureza do solo e dos seus habitantes, em seguida, a geografia 

política também pertence aqui, porque ela se baseia na geografia física. Se todos 

os rios da Rússia fluíram ao sul, então este seria da maior utilidade para todo o 

Império, mas, na verdade, eles quase todos fluem para o Oceano Ártico. Na 

Pérsia, durante um período de tempo considerável houve dois regentes, um dos 

quais tinha a sua sede em Isfahan, o outro em Kandahar. Nenhum foi capaz de 

superar o outro, pois foram impedidos de fazer a inserção por causa do deserto 

de Kerman que se estabelece entre eles que é maior do que muitos mares. 

IV. Geografia mercantil. Se um país tem um excedente de algo que o outro tem 

em falta, então, por meio do comércio, um estado de equilíbrio é mantido em 

todo o mundo como um todo. Aqui, portanto, terá que ser indicado por que e 

onde um país tem em excesso o que o outro não tem. Mais do que qualquer 

outra coisa, é o comércio que tem refinado pessoas e serviu de base para sua 

mútua habilidade. * 

V. Geografia teológica. Desde princípios teológicos fundamentais frequentemente 

terem sofrido alterações de acordo com as diferenças de solo, informações 

essenciais terão que ser fornecidos sobre este bem. Compare, por exemplo, o 

cristianismo Oriental e Ocidental e os mais nítidos tons de cada um. Isso é ainda 

mais perceptível com as religiões que diferem entre si em seus princípios 

fundamentais. Cf. H. E. G. Paulus, Memorabilia, a Pt. 1, Leipzig, 1791, p. 129, 

e von Breitenbauch no segundo de seus livros mencionados acima. 

 

Para além desta, as variações naturais das diferenças entre juventude e velhice terão de 

ser observadas, também, o que é peculiar a cada país, por exemplo, os animais. Os 

locais não precisam ser observados, no entanto, a menos que eles sejam diferentes em 

outros lugares. Assim, o rouxinol não canta tão alto em toda a Itália como eles fazem 

nas regiões do norte. Em ilhas desertas, os cães não latem com tudo. Além disso, 

plantas, pedras, ervas, cadeias de montanhas, etc., todos têm de ser discutidos aqui. 

 

A utilização do presente estudo é muito extensa. Ele serve para organizar nosso 

conhecimento efetivamente para nosso prazer, e fornece um amplo material para 

conversas sociais. 
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§. 6. 

 

Antes de avançar para a discussão da Geografia Física propriamente dita, devemos 

necessariamente ter primeiro uma concepção de Geografia matemática de acordo com o 

que precede as preliminares, para nós, devem ter a possibilidade de recorrer a ela 

frequentemente no subsequente debate. Assim, menciona-se aqui a forma, o tamanho e 

o movimento da terra, bem como sua relação com o resto do universo. 

 

 

 




