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RESUMO 

 

Immanuel Kant, na obra Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, 

apresenta a concepção de ciência natural enquanto doutrina sistemática ordenada 

segundo princípios. Estes princípios podem ser puros ou empíricos e, portanto, 

podem fundar uma ciência genuína ou uma ciência não-genuína da natureza. A 

ciência natural genuína exige como seu fundamento uma metafísica da natureza. 

Esta é composta pela metafísica geral da natureza resultante da Crítica da Razão 

Pura e pela metafísica particular da natureza corpórea desenvolvida na obra 

Princípios Metafísicos. A primeira estabelece os princípios transcendentais 

(Axiomas, Antecipações, Analogias e Postulados) enquanto determinações 

necessárias de toda a experiência possível e constitui o conceito de objeto em geral. 

A segunda fornece os princípios metafísicos (Foronomia, Dinâmica, Mecânica e 

Fenomenologia) enquanto determinações necessárias dos objetos dos sentidos 

externos e constitui o conceito de matéria em geral. Estes princípios metafísicos 

asseguram a base a priori para a fundação da ciência genuína da natureza a partir 

da aplicação dos princípios transcendentais ao conceito de matéria. O objetivo desta 

dissertação consiste em investigar a constituição deste conceito de matéria a partir 

da Teoria Dinâmica das forças motrizes de repulsão e de atração. Para isto, 

analisaremos a relação entre o princípio transcendental das Antecipações da 

Percepção e o princípio metafísico da Dinâmica.  

 

Palavras-chave: Metafísica. Ciência. Natureza. Dinâmica. Forças.  



ABSTRACT 

 

Immanuel Kant in work Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 

(Metaphysical Foundations of Natural Science) presents the concept of natural 

science as a systematical doctrine ordered according to principles. These principles 

can be pure or empirical and then can found a proper or improper natural science. 

Proper natural science requires metaphysics of nature as basis. This metaphysis is 

composed by general metaphysics of nature resulting from Kritik der reinen Vernunft 

(Critique of Pure Reason) and by special metaphysics of corporeal nature developed 

in Metaphysical Foundations. The first establishes the transcendental principles 

(Axioms, Anticipations, Analogies and Postulates) as necessary determinations of all 

possible experience and constitutes the concept of object in general. The second 

provides the metaphysical foundations (Phoronomy, Dynamics, Mechanics and 

Phenomenology) as necessary determinations of outer sense and constitutes the 

concept of matter in general. These metaphysical foundations ensure the a priori 

basis to the ground of proper natural science as from the application of the 

transcendental principles to the concept of matter. The aim of this dissertation is 

investigates the constitution of this concept of matter as from Dynamical Theory of 

repulsive and attractive moving forces. For this, we will analyses the relationship 

between the transcendental principle of Anticipations of Perception and the 

metaphysical foundation of Dynamics. 

 

Key-words: Metaphysics. Science. Nature. Dynamics. Force. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A tarefa da presente dissertação consiste em investigar a Teoria Dinâmica da 

Matéria desenvolvida por Immanuel Kant na obra Primeiros Princípios Metafísicos da 

Ciência da Natureza1. Esta obra foi publicada em 1786, um ano antes da divulgação 

da segunda edição da Crítica da Razão Pura2 e busca, a partir dos princípios 

transcendentais delineados nesta obra, estabelecer a fundação a priori da ciência 

natural. Deste modo, o estudo da obra PM é indispensável a uma completa 

compreensão da filosofia teórica de Kant.  

A tese central de PM é de que a ciência da natureza tem de ser fundada 

sobre uma base a priori para que possa ser considerada genuína. Kant (PM, v) 

afirma que “ciência genuína só pode chamar-se aquela cuja certeza é apodítica”. 

Isto significa que é preciso fornecer um sistema de conceitos dotados de certeza 

apodítica que determinem os objetos e as leis que governam o comportamento (as 

interações) destes. A ausência desta base apodítica forneceria somente 

generalizações empíricas e, portanto, não constituiria ciência no sentido genuíno, 

mas apenas uma mera “doutrina da natureza” (Naturlehre), cuja validade estaria 

sempre submetida a novos fatos empíricos. Na CRP, Kant apresenta a necessidade 

de uma base apoditicamente certa para o conhecimento, de modo que mesmo os 

elementos empíricos da ciência devam ser determinados por uma estrutura 

sistemática a priori. Deste modo, a obra PM consiste na aplicação do aparato 

apriorístico da CRP aos objetos da ciência da natureza. 

 No Prefácio de PM, Kant sustenta que o termo “natureza” implica 

conformidade a leis. O conceito de lei, por sua vez, implica a “necessidade de todas 

as determinações de uma coisa” (KANT, PM, vi). Neste sentido, a ciência da 

natureza deve determinar seus objetos e o comportamento (as interações) dos 

mesmos de acordo com leis necessárias (apodíticas). Para que esta determinação 

necessária seja possível, é preciso fundá-la na certeza apodítica de uma base a 

                                                 
1
 A partir de agora, apenas PM. Nas referências a esta obra a numeração de página será de acordo 

com a edição original alemã de 1786 (ex: KANT, PM, p. 3) e aparecerá em algarismos romanos 
quando nos referirmos ao Prefácio (ex: KANT, PM, iii). 
2
 A partir de agora, apenas CRP. Nas referências a esta obra a numeração de página será antecedida 

pelas letras A e/ou B (ex: KANT, CRP, A 154, B 193) referentes, respectivamente, à primeira edição 
(1781) e à segunda edição (1787). 
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priori. A base a priori da ciência da natureza deve conter dois componentes a priori 

mutuamente dependentes, a saber, um matemático e outro metafísico. 

 Kant (cf. PM, vii) afirma no Prefácio de PM que a ciência natural genuína 

pressupõe uma metafísica da natureza. O filósofo se posiciona contra a chamada 

“metafísica especulativa” defendida antes dele, a qual tematizava a natureza última 

do que extrapola os limites da experiência possível, a saber, do ser de Deus, da 

liberdade do homem no mundo e da imortalidade da alma (cf. KANT, PM, xxii). Esta 

“metafísica especulativa”, segundo Kant, fora criada apenas analiticamente e, 

portanto, deve ser rejeitada pelo esclarecimento científico. Deste modo, a obra PM 

trata apenas de uma metafísica da natureza enquanto conhecimento a priori das 

determinações necessárias da natureza (compreendida como soma dos objetos da 

experiência) e, portanto, é aplicável apenas aos objetos da experiência possível.  

No “princípio supremo de todos os juízos sintéticos”, Kant (CRP, A 158, B 

197) afirma que “as condições da possibilidade da experiência em geral são, ao 

mesmo tempo, condições da possibilidade dos objetos da experiência e têm, por 

isso, validade objetiva num juízo sintético a priori”. Na CRP, as condições de 

possibilidade dos objetos da experiência são necessárias e constituem os juízos 

sintéticos a priori que se aplicam aos objetos em geral. Estas condições necessárias 

de possibilidade dos objetos da experiência estabelecidas na CRP se tornam, em 

PM, as determinações necessárias e universais do conceito (metafisicamente 

construído) de matéria em geral. Peter Plaass (cf. 1994, p. 268) afirma que as 

necessárias condições da experiência e indiretamente dos objetos da experiência 

apresentadas na Analítica Transcendental da CRP constituem o cerne da metafísica 

geral da natureza. É possível sustentar uma correspondência entre a metafísica 

particular da natureza corpórea desenvolvida em PM e a metafísica geral da 

natureza resultante do Sistema de todos os Princípios do Entendimento Puro 

apresentado na Analítica Transcendental da CRP. Deste modo, A. Miller e M. Miller 

(1994, p. 12-13, tradução nossa) afirmam que “paralelamente a esta metafísica geral 

[resultante da CRP], a metafísica particular desenvolvida em PM especifica as 

características necessárias [e universais] (determinações e leis) de todos os objetos 

da ciência genuína da natureza (física) e suas inter-relações”.  

A ciência da natureza exige leis cuja “forma” seja baseada em uma fundação 

metafísica e cujo “conteúdo” seja expresso com exatidão matemática. Isto significa 
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que, para que possa ser considerada genuína, a ciência da natureza deve dispor de 

uma base a priori constituída pela metafísica e pela matemática. Kant afirma na CRP 

(A 726, B 754) que estas duas disciplinas são distintas, “embora sem dúvida deem 

as mãos na ciência da natureza”. Mas de que modo metafísica e matemática estão 

sistematicamente integradas? 

Em PM, Kant desenvolve um método de construção metafísica que possibilita 

o conceito metafísico de matéria em geral ao combinar os princípios transcendentais 

da CRP com a construção matemática. Kant (cf. PM, iii) compreende por natureza 

(no sentido formal) o princípio interno de tudo o que pertence à existência de uma 

coisa e por essência o princípio interno de tudo o que pertence à possibilidade de 

uma coisa. Deste modo, a ligação entre natureza (no sentido formal) e existência se 

contrapõe à ligação entre essência e possibilidade. É possível atribuir uma essência 

(possibilidade) à matemática, mas nada pode ser pensado a respeito das figuras 

geométricas que expresse uma natureza (existência) (cf. KANT, PM, iii, nota de 

rodapé). Isto significa que a matemática não trata das coisas na medida em que 

existem, mas apenas da possibilidade das relações destas no tempo e no espaço. 

Por outro lado, o termo existência indica a origem de um objeto da experiência 

possível através da estrutura cognitiva a priori do sujeito. Kant (cf. PM, ix) afirma que 

conhecimento a priori significa conhecimento da possibilidade de uma coisa. 

Portanto, de acordo com P. Plaass (cf. 1994, p. 227), ao objeto natural é possível 

atribuir tanto uma natureza (existência) quanto uma essência (possibilidade). 

 A principal meta de PM consiste em estabelecer a base metafísica para a 

ciência genuína da natureza. Para isso, a metafísica particular da natureza 

(desenvolvida em PM) promove a “aplicação” dos princípios transcendentais da 

metafísica geral (resultante da CRP), aos objetos determinados do conhecimento 

que são abarcados pelo conceito de matéria. O conceito de matéria é definido 

metafisicamente como “objeto dos sentidos externos” (KANT, PM, xx). As 

determinações (o conteúdo) deste conceito são “construídas” para garantir sua 

aplicabilidade a todos os possíveis objetos dados aos sentidos externos. Kant (cf. 

PM, xx) afirma que o movimento é a determinação fundamental do conceito de 

matéria, na medida em que somente por meio dele os sentidos podem ser afetados. 

Neste sentido, o conceito de matéria pode ser construído a partir do conceito de 

movimento. 
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 Kant desenvolve em PM a metafísica particular da natureza corpórea como 

sistema das universais e necessárias determinações (e leis) conforme as quais a 

matéria se constitui enquanto possível objeto da experiência externa. Além disso, tal 

metafísica contém a justificação para a aplicabilidade da matemática a estas 

determinações (e leis) que se aplicam ao conceito de matéria em geral. A matéria 

tem necessariamente certas formas características de fenômenos e se submete 

necessariamente a certas leis universais. O fundamento apodítico da ciência 

genuína da natureza é constituído mediante a ligação entre tais formas de 

fenômenos e tais leis universais. Neste sentido, A. Miller e M. Miller (MILLER, A.; 

MILLER, M., 1994, p. 23, tradução nossa) afirmam que a obra PM “representa uma 

versão especializada do que é alcançado em CRP no Sistema de todos os 

Princípios do Entendimento Puro”. Como já afirmamos, CRP e PM têm como base o 

“princípio supremo de todos os juízos sintéticos” apresentado na CRP (cf. A 158, B 

197), segundo o qual as condições de possibilidade da experiência (conceitos puros 

do entendimento e intuições puras da sensibilidade) constituem simultaneamente as 

condições de possibilidade dos objetos da experiência (Princípios do Entendimento 

Puro ou princípios transcendentais). Por um lado, a CRP fornece os princípios 

transcendentais que constituem a metafísica geral e tratam do conceito de objeto em 

geral. Por outro lado, a obra PM estabelece os princípios metafísicos constituintes 

da metafísica particular e trata do conceito de matéria em geral enquanto objetos 

dos sentidos externos. Enquanto na CRP Kant busca estabelecer a base a priori 

para a experiência, em PM ele vai além e busca garantir para a ciência da natureza 

a certeza apodítica mediante a metafísica particular da natureza corpórea. 

A CRP estabelece a base a priori do conhecimento através das condições 

necessárias de toda possível experiência, a saber, as formas puras da intuição, os 

conceitos puros do entendimento e os princípios transcendentais. A obra PM 

pressupõe estas condições necessárias como já provadas na CRP e como base 

para a fundação de seus princípios metafísicos. Deste modo, os princípios 

transcendentais constituintes do conceito de “objeto em geral” da CRP fornecem a 

base a priori para o estabelecimento dos princípios metafísicos constituintes do 

conceito de “matéria em geral” de PM.  

O argumento transcendental da CRP sustenta que os objetos só podem 

existir de acordo com as necessárias condições a priori do sujeito (espaço, tempo e 
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categorias), as quais possibilitam tanto a experiência quanto os objetos da 

experiência. A. Miller e M. Miller (1994, p. 24-25, tradução nossa) afirmam que a 

obra PM assume “indiretamente” este argumento transcendental, na medida em que 

estas “condições necessárias da experiência [...] são transferidas da Crítica [...] pela 

‘aplicação’ da metafísica geral [...] ao conceito de matéria”. Esta “aplicação” promove 

a determinação do conceito de matéria de acordo com as quatro classes de 

categorias e, portanto, possibilita a metafísica particular da natureza. Kant (PM, viii) 

sustenta que esta metafísica particular “toma como fundamento o conceito empírico 

de matéria” e, por esse motivo, deve ser chamada “metafísica [particular] da 

natureza [...] corpórea”. Vale ressaltar que, como afirma E. Watkins (cf., 1998, p. 

570), a obra PM não elabora uma ciência natural genuína, mas sim apenas uma 

metafísica particular da natureza corpórea.  

Esta metafísica particular (desenvolvida em PM) constitui a base a priori da 

ciência da natureza (física), no âmbito da qual ocorre a “aplicação” dos “princípios 

transcendentais” da metafísica geral (resultante da CRP) aos objetos dados aos 

sentidos externos (cf. KANT, PM, viii). Esta “aplicação” poderia ser compreendida 

como “substituição” do conceito de objeto em geral (resultante dos princípios 

transcendentais da CRP) pelo conceito de matéria em geral (proveniente dos 

princípios metafísicos de PM). Como exemplo desta interpretação, poderia se 

coadunar com o seguinte silogismo: se (1) “todos os objetos da experiência são 

grandezas extensivas” e se (2) a “matéria é um objeto da experiência”, logo, (3) “a 

matéria é uma grandeza extensiva” (PLAASS, 1994, p. 271, tradução nossa). No 

entanto, defendemos outra perspectiva, segundo a qual esta “aplicação” não se 

resume a subsumir o conceito de matéria sob conceitos e princípios transcendentais. 

De acordo com P. Plaass, esta “aplicação” é possível devido ao método próprio de 

PM, a saber, o chamado método de “construção metafísica” (KANT, PM, xiii). 

O método filosófico de “construção metafísica” permite a aplicação dos 

princípios transcendentais da CRP (fundantes da metafísica geral da natureza) aos 

objetos que se conformam ao conceito (empírico) de matéria. Em referência ao 

Sistema de todos os Princípios (transcendentais) do Entendimento Puro da CRP, a 

metafísica particular da natureza corpórea de PM promove a passagem das 

condições necessárias da experiência (categorias) às características necessárias 

dos objetos da experiência. Esta metafísica particular trata das necessárias 
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determinações e leis da matéria enquanto objeto dos sentidos externos tematizada 

pela ciência da natureza.  

As determinações do conceito de matéria são caracterizadas pelas condições 

necessárias de todos os objetos da experiência possível (objetos em geral) provadas 

na CRP. Neste sentido, de acordo com a tábua das categorias e com os princípios 

transcendentais da CRP, cada capítulo de PM acrescenta ao conceito de matéria 

(em termos de movimento) uma nova determinação fundamental (metafísica), tais 

como, movimento, ação de forças, enchimento de espaço, impenetrabilidade, 

inércia, etc (cf. KANT, PM, xiii / PROL., A 73). Espaço e tempo servem como “meio 

de construção” para estas determinações da matéria e, por isso, a inter-relação 

entre intuições e conceitos é mais evidente em PM que em CRP. Os princípios 

metafísicos são quatro, a saber, Foronomia, Dinâmica, Mecânica e Fenomenologia, 

e cada um destes tem como fundamento um princípio transcendental, 

respectivamente, Axiomas, Antecipações, Analogias e Postulados. A Foronomia 

corresponde às categorias de quantidade e apresenta, segundo os Axiomas da 

Intuição, o movimento da matéria enquanto grandeza extensiva. A Dinâmica diz 

respeito às categorias de qualidade e sustenta, conforme as Antecipações da 

Percepção, a constituição do conceito de matéria a partir de forças motrizes 

originárias opostas. A Mecânica é assegurada pelas categorias de relação e 

estabelece, de acordo com as Analogias da Experiência, as leis da comunicação do 

movimento entre os corpos materiais. A Fenomenologia se embasa nas categorias 

de modalidade e determina, mediante os Postulados do Pensamento Empírico, os 

modos de representação do movimento da matéria. O Princípio Transcendental das 

Antecipações da Percepção será objeto de estudo do Capítulo 2 desta dissertação e 

o Princípio Metafísico da Dinâmica será analisado em nosso Capítulo 3. 

De acordo com A. Miller e M. Miller (1994, p. 27, tradução nossa), os 

princípios metafísicos (da metafísica particular desenvolvida em PM) são 

“constitutivamente determinantes” do conceito (metafisicamente construído) de 

matéria e contêm “firmeza e precisão matemáticas”. Por este motivo, diferem dos 

princípios transcendentais (da metafísica geral resultante da CRP), que são 

limitados às condições de possibilidade de seus objetos. Esta “matematização” é 

exigência da ciência da natureza e deve ser fundada a priori na certeza apodítica 
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(necessária). Este papel central da matemática na fundação da ciência genuína da 

natureza é sustentado por Kant (PM, ix) com o seguinte argumento:  

 
uma ciência genuína nomeadamente da natureza exige uma parte pura [...] 
que se baseia no conhecimento a priori das coisas da natureza. Ora, 
conhecer algo a priori significa conhecê-lo segundo a sua simples 
possibilidade. [...] Pelo que conhecer a possibilidade de coisas naturais 
determinadas [...] exige ainda que se dê a priori a intuição correspondente 
ao conceito, isto é, que o conceito seja construído. Ora, o conhecimento 
racional mediante a construção dos conceitos é matemático. Portanto, [...] 
uma pura teoria da natureza acerca de coisas naturais determinadas [...] só 
é possível por meio da matemática. 
 

O argumento supracitado afirma que a parte pura da ciência da natureza 

busca conhecer a priori coisas naturais determinadas. Conhecimento a priori é 

conhecimento da possibilidade e implica construir (exibir a priori uma intuição 

correspondente a) um conceito. O cerne deste argumento é que uma teoria 

particular da natureza (metafísica particular da natureza corpórea) depende da 

matemática na medida em que esta funda seu conhecimento na construção de 

conceitos.  
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2 A FILOSOFIA DA NATUREZA 

 

Este capítulo investigará a metafísica da natureza como fundamento a priori 

da ciência da natureza. A filosofia será apresentada na Crítica da Razão Pura 

enquanto arquitetônica na medida em que constitui uma unidade sistemática do 

conhecimento em geral. Veremos que o sistema do conhecimento filosófico 

proveniente da razão pura consiste na metafísica, a qual será reinterpretada no 

sentido estrito de metafísica da natureza, ou seja, enquanto sistema dos princípios a 

priori que possibilitam o conhecimento dos objetos. A partir disto estabeleceremos 

as bases a priori para a constituição da ciência da natureza. Somente enquanto 

fundada em uma parte pura é que a ciência da natureza pode ser considerada 

genuína. Esta parte pura é composta, por um lado, pela fundação na metafísica da 

natureza e, por outro, pela matematização dos objetos da natureza. Veremos que 

isto ocorre por meio do método de construção metafísica empregado em Princípios 

Metafísicos enquanto exibição a priori das determinações da matéria de acordo com 

os puros conceitos e princípios da Crítica da Razão Pura. 

 

2.1 O projeto arquitetônico 

 

A filosofia é compreendida como um todo internamente articulado no qual as 

partes são inter-relacionadas e não como uma coleção arbitrária de argumentos. 

Esta “unidade sistemática” proporciona a unidade dos conhecimentos é denominada 

arquitetônica3, que consiste na “doutrina do que há de científico no nosso 

conhecimento em geral” (CRP, A 832, B 860). A tarefa da CRP consiste em esboçar 

arquitetonicamente a totalidade do conhecimento oriundo da razão pura. A 

Arquitetônica consiste no edifício da razão que é construído a partir de princípios. A 

razão tem uma tarefa intrínseca de assegurar a perfeição e a solidez de todas as 

partes que constituem a filosofia. Deste modo, Kant (CRP, A 474, B 502) afirma que 

“a razão humana é, por natureza, arquitetônica, isto é, considera todos os 

conhecimentos como pertencentes a um sistema possível”.  

                                                 
3
 De acordo com Otfried Höffe (cf. 2010, p. 360), Kant usa o termo “arquitetônica” sob influência das 

obras de dois teóricos com quem teve relações amistosas, a saber, Christian Wolff e J. H. Lambert. 
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 Abstraído de todo o conteúdo objetivo, o conhecimento pode ser 

subjetivamente histórico (a partir de dados) ou racional (a partir de princípios). Se 

um conhecimento é adquirido mediante algo exterior (instrução, narração, 

experiência, etc.), este deve ser considerado meramente histórico naquele que o 

possui. O conhecimento racional, por sua vez, pode ser adquirido de duas maneiras: 

a) por meio de conceitos - filosofia; ou b) mediante a construção de conceitos - 

matemática. No entanto, embora o conhecimento filosófico seja considerado 

racional, se alguém aprende e domina o sistema de filosofia de determinado autor, 

mas não consegue pensar para além dele, este alguém possui apenas um 

conhecimento histórico de dada filosofia. Todavia, diferentemente do conhecimento 

filosófico (o qual mesmo que seja racional no campo objetivo, pode ser meramente 

histórico no campo subjetivo), o conhecimento matemático é sempre subjetivamente 

racional, independentemente da forma de aprendizado do mesmo. Isto ocorre 

porque o conhecimento matemático é extraído dos princípios essenciais da razão, 

aos quais tanto o mestre quanto o discípulo têm de recorrer. Por este motivo, no 

conhecimento matemático o uso da razão é sempre “in concreto, embora a priori, a 

saber, numa intuição pura e por isso mesmo infalível, excluindo toda a ilusão e todo 

o erro” (KANT, CRP, A 837, B 865). 

Kant (CRP, A 838, B 866) define aqui filosofia como o “sistema de todo o 

conhecimento” e também como a “ideia de uma ciência possível”. De acordo com 

um “conceito escolástico”, a filosofia contém a “unidade sistemática” da ciência, ou 

seja, a “perfeição lógica do conhecimento” (CRP, A 838, B 866). Conforme um 

“conceito cósmico”, compreende-se por filosofia “a ciência da relação de todo o 

conhecimento aos fins essenciais da razão humana” (CRP, A 839, B 867). A tarefa 

da CRP consiste em determinar o que a filosofia - conforme este conceito cósmico - 

prescreve para a “unidade sistemática” do conhecimento. 

Kant afirma que a metafísica, antes considerada mãe das ciências, em seu 

tempo passou a ser “repudiada e desamparada” (KANT, CRP, A viii). O filósofo 

pretende devolver “dignidade e consideração” à metafísica e sustenta que esta serve 

“mais para prevenir erros do que para ampliar o conhecimento” (KANT, CRP, A 851, 

B 879). 

No capítulo da Arquitetônica, as faculdades de conhecimento são divididas 

em duas ramificações, a saber, uma racional superior e outra empírica inferior. 



10 

 

Portanto, a filosofia pode ser considerada pura ou empírica. No primeiro caso, o 

conhecimento é fruto da razão pura, ao passo que, no segundo, deriva de princípios 

da experiência. A filosofia da razão pura se divide em crítica e metafísica. A primeira, 

enquanto propedêutica, examina “a faculdade da razão com respeito a todo o 

conhecimento puro a priori” (CRP, A 841, B 869). A segunda, enquanto sistema, 

investiga “a totalidade do conhecimento filosófico (tanto verdadeiro como aparente) 

derivado da razão pura, em encadeamento sistemático” (CRP, A 841, B 869). O 

termo metafísica, no entanto, é abrangente e inclui toda a filosofia pura, inclusive a 

crítica, de modo que se refere tanto ao exame do que pode ser conhecido a priori, 

quanto ao sistema desse tipo de conhecimento. 

 A metafísica se divide, de acordo com os usos especulativo e prático da razão 

pura, em metafísica da natureza e metafísica dos costumes. A primeira abrange os 

princípios teóricos que possibilitam o conhecimento a priori dos objetos e a segunda 

contém os princípios práticos que determinam a priori a ação humana.  

Kant (cf. CRP, A 845, B 873) distingue a metafísica da natureza entre filosofia 

transcendental e fisiologia racional: a primeira considera o sistema dos conceitos e 

princípios do entendimento e da razão que se referem a objetos em geral, sem 

assumir estes objetos como dados; a segunda examina a natureza (no sentido 

material) enquanto totalidade dos objetos dados. No Prefácio da obra PM, a 

metafísica da natureza é composta por duas partes (cf. KANT, PM, viii): uma 

transcendental e outra particular. A parte transcendental da metafísica da natureza 

investiga as “leis que tornam possível o conceito de uma natureza em geral” (KANT, 

PM, viii), independentemente de qualquer objeto determinado da experiência. Por 

outro lado, a parte particular da metafísica da natureza investiga “uma natureza 

particular desta ou daquela espécie de coisas, de que se forneceu um conceito 

empírico” (KANT, PM, viii). Portanto, há uma metafísica geral da natureza (resultante 

da CRP) e uma metafísica particular da natureza (elaborada em PM).  

A parte transcendental da metafísica da natureza (metafísica geral da 

natureza) mostra como é possível a experiência em geral sem pressupor um 

conceito empírico; a parte particular da metafísica da natureza, por sua vez, trata da 

natureza particular das coisas e, portanto, pressupõe um conceito empírico. 

Segundo Eric Watkins (1998, p. 569, tradução nossa), “embora ele [Kant] não faça 

nenhuma referência explícita à primeira Crítica no prefácio” de PM, é possível 
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considerá-la “como constituindo a parte transcendental de uma metafísica da 

natureza [i. é., metafísica geral da natureza]”.  

 A fisiologia racional pode ser imanente, se o uso da razão é físico, ou 

transcendente, se o uso da razão é hiperfísico. A fisiologia transcendente “ocupa-se 

daquela ligação dos objetos da experiência que ultrapassa toda a experiência” 

(KANT, CRP, A 845-846, B 873-874). De acordo com a espécie de ligação, que 

pode ser interna ou externa, a fisiologia transcendente se divide em cosmologia e 

teologia, ambas ultrapassam a experiência possível. A cosmologia consiste numa 

“fisiologia da natureza universal”. A teologia consiste no “conhecimento da ligação 

de toda a natureza com um ser superior à natureza” (KANT, CRP, A 846, B 874). A 

fisiologia imanente trata da “natureza, na medida em que o seu conhecimento pode 

ser aplicado na experiência (in concreto)” (KANT, CRP, A 845, B 873). Esta 

considera a natureza (no sentido material) enquanto totalidade dos objetos dos 

sentidos externos (natureza corpórea) e do sentido interno (natureza pensante) e se 

divide em metafísica da natureza corpórea e metafísica da natureza pensante. Por 

conterem os princípios a priori do conhecimento de seus respectivos objetos, são 

consideradas física e psicologia racionais. A física racional trata da natureza 

corpórea, enquanto conjunto de todos os objetos dos sentidos externos; a psicologia 

racional trata da natureza pensante, enquanto objeto do sentido interno. 

A fisiologia racional exige o conhecimento acerca da natureza das coisas 

conforme princípios a priori. Para expressar a possibilidade do conhecimento a priori 

(metafísica) acerca de objetos dados a posteriori aos sentidos, Kant (cf. CRP, A 847, 

B 875) sustenta que só tomamos da experiência aquilo o que é necessário para que 

seja dado o objeto (do sentido externo ou interno). A experiência externa e física 

exige apenas “o conceito de matéria (extensão impenetrável e sem vida)”; ao passo 

que a experiência interna e psíquica exige somente o “conceito de um ser pensante 

(na representação empírica interna: eu penso)” (KANT, CRP, A 848, B 876). 

Segundo Otfried Höffe (2010, p. 362, tradução nossa), Kant localiza a 

psicologia racional no âmbito da fisiologia racional imanente “por conta tanto da 

distinção tradicional entre os dois domínios ontológicos do pensamento e da 

substância extensa, quanto da dualidade entre o sentido interior e exterior”. Kant 

(CRP, A 848, B 876) sustenta que a psicologia empírica deve ter seu lugar ao lado 
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da filosofia aplicada (empírica) e que, portanto, “deve ser completamente banida da 

metafísica”. 

 Portanto, o sistema da metafísica é dividido no capítulo da Arquitetônica da 

Razão Pura (cf. KANT, CRP, A 846-847, B 875-876) em quatro partes doutrinais 

principais: 1. Ontologia; 2. Fisiologia racional (2.a. física e 2.b. psicologia); 3. 

Cosmologia racional; 4. Teologia racional. Nota-se aqui a influência que Kant 

recebeu do sistema metafísico de sua época, em especial o de Christian Wolff, o 

qual estabelece uma divisão entre a ontologia (ou metafísica geral) e as metafísicas 

especiais (psicologia, cosmologia e teologia). Conforme esta divisão de Wolff, cada 

ramo da metafísica tem seu objeto próprio: a ontologia trata do ser-em-geral; a 

psicologia, do ser da alma; a cosmologia, do ser do mundo; e a teologia, do ser de 

Deus. No entanto, é preciso destacar que a CRP promove uma reinterpretação da 

metafísica: a ontologia é substituída por uma simples Analítica Transcendental (cf. 

KANT, CRP, A 247, B 303) dos puros conceitos e princípios, enquanto os ramos da 

metafísica especial (psicologia, cosmologia e teologia) são discutidos na Dialética 

Transcendental e devem ser tratados em uma nova metafísica, rechaçando o uso 

especulativo tradicional de seus objetos. 

Os princípios da Analítica Transcendental da CRP tratam da natureza material 

(corpórea) como a soma dos objetos dos sentidos externos e, portanto, supõem uma 

física racional (primeira parte da fisiologia racional). Isto significa que o 

conhecimento humano se restringe ao âmbito da experiência. No entanto, a razão 

humana tende a ultrapassar esses limites da experiência e cai inevitavelmente em 

erros. A especificação e o estudo crítico destes erros ou ilusões da razão constitui a 

Dialética Transcendental da CRP. A psicologia racional, ao buscar conhecer o 

fundamento transcendental do pensamento, o “Eu penso”, é levada a Paralogismos 

(raciocínios que conduzem a uma conclusão inválida) a respeito da 

substancialidade, da identidade, das relações da alma, etc. A cosmologia racional, 

ao buscar um conhecimento absoluto sobre o mundo, fornece Antinomias 

(argumentos contrapostos de afirmação - tese - e de negação - antítese) acerca da 

finitude do mundo, da composição deste por elementos simples, das causas livres e 

de uma causa última absolutamente necessária. A teologia racional, ao tratar da 

ideia de Deus como perfeição absoluta da qual todos os seres dependem, conduz 

aos chamados Ideais da Razão Pura (conceito problemático de Deus), os quais 
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apresentam as três provas da existência de Deus (ontológica, cosmológica e físico-

teológica) como insustentáveis. 

O conceito de metafísica é apresentado na CRP (A 841-842, B 869-870) em 

três sentidos distintos: 1) metafísica no sentido amplo considera todo o 

conhecimento filosófico proveniente da razão pura, tanto verdadeiro (Analítica) 

quanto aparente (Dialética); 2) metafísica no sentido intermediário considera o 

sistema da razão pura teórica e prática, portanto, divide-se em metafísica da 

natureza e metafísica da moral; 3) metafísica no sentido estrito considera apenas a 

razão teórica (especulativa) em oposição à razão prática.  

 

2.2 Ciência da natureza 

 

A concepção de “natureza” é definida por Kant (cf. PM, iii-iv) de acordo com 

os sentidos formal e material do termo. A natureza no sentido formal é concebida 

enquanto conformidade necessária dos fenômenos a leis universais e constitui um 

“princípio interno” inerente à existência de uma coisa. No entanto, a diversidade de 

coisas existentes e dos respectivos princípios internos que as determinam dá 

margem a uma infinidade de teorias da natureza. Por este motivo, além da natureza 

no sentido formal, Kant apresenta a natureza no sentido material enquanto 

totalidade dos objetos dados à experiência possível (fenômenos), ou seja, das 

coisas que podem ser dadas enquanto objetos dos sentidos. Os objetos dos 

sentidos são de duas espécies, a saber, externos e interno e, consequentemente, a 

natureza material se divide em corpórea, constituída pelo conjunto dos objetos dos 

sentidos externos, e pensante, formada pelo objeto do sentido interno (a alma). Disto 

resultam duas teorias da natureza material: a doutrina dos corpos (física racional) e 

a doutrina da alma (psicologia racional). 

No Prefácio de PM a ciência é definida, em um sentido amplo, como qualquer 

teoria que “deve formar um sistema, isto é, um todo do conhecimento ordenado 

segundo princípios” (KANT, PM, iv). A teoria da natureza se divide (cf. KANT, PM, iv-

v) em doutrina histórica da natureza, cujos princípios fundam um encadeamento 

empírico, e ciência da natureza, cujos princípios fundam um enlace racional dos 

conhecimentos num todo. A doutrina histórica contém apenas um sistema ordenado 

de fatos e constitui uma descrição da natureza - que classifica os fatos conforme 
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analogias - e uma história da natureza - que expõe os fatos em tempos e lugares 

diferentes. A ciência da natureza, por sua vez, pode ser distinguida (cf. KANT, PM, 

v) entre genuína - que trata seu objeto mediante princípios a priori - e não-genuína - 

que trata seu objeto conforme leis da experiência. No primeiro caso, o conhecimento 

produzido contém certezas apodíticas, ou seja, que comportam “consciência da sua 

necessidade”. No segundo, a observação dos fenômenos produz um mero saber 

que contém somente certezas empíricas e, portanto, apenas contingentes. Deste 

modo, a ciência é definida, em um sentido estrito, como a totalidade do 

conhecimento sistemático que constitui “uma concatenação de razões e de 

consequências” (KANT, PM, v) conforme princípios a priori. Portanto, não mereceria 

o nome de ciência a totalidade dos conhecimentos concatenados mediante 

princípios empíricos, na qual a explicação dos fatos dados ocorre mediante simples 

leis de experiência.  

Kant distingue o conhecimento sistemático (conforme princípios a priori) do 

mero saber (mediante princípios empíricos) e argumenta que somente o primeiro 

pode ser considerado ciência genuína, no sentido estrito do termo. Visto que estes 

princípios a priori devem ser fundados no aparato apriorístico da matemática e da 

filosofia transcendental, Kant afirma que a química e a psicologia, tal como eram 

compreendidas em sua época, não merecem ser chamadas ciência. 

A química, de acordo com Kant, possui princípios meramente empíricos de 

explicação dos fenômenos e, deste modo, produz apenas leis contingentes de 

experiência acerca das quais não é possível “fornecer razões a priori” (KANT, PM, v, 

x). Consequentemente, os princípios químicos não podem ser exibidos a priori na 

intuição e, portanto, não são passíveis da aplicação da matemática. Logo, a química 

não deveria ser considerada uma ciência genuína, mas apenas uma “arte 

sistemática” ou uma “teoria experimental” (KANT, PM, v, x).  

A situação da psicologia (doutrina da alma) é ainda mais complicada que a da 

química no que se refere a estabelecer-se enquanto ciência genuína. Isto ocorre 

porque o objeto do sentido interno (sujeito pensante) não é passível de aplicação 

matemática e, além disso, enfrenta dificuldades também com relação à pesquisa 

empírica. O sujeito pensante pode intervir no resultado das pesquisas e a própria 

observação pode alterar o estado do objeto observado. Neste sentido, visto que o 

sujeito pensante não é matematizável e que a pesquisa empírica não dá conta do 
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mesmo, a psicologia não se estabelece nem enquanto ciência genuína, nem ao 

menos se aproxima da química enquanto teoria experimental, mas deve ser 

considerada apenas uma “descrição natural da alma” (KANT, PM, xi).  

Para ser legitimamente considerada ciência da natureza, uma teoria da 

natureza deve dispor de leis naturais conhecidas a priori e não simplesmente 

derivadas da experiência (cf. KANT, PM, vi). Em outras palavras, a ciência genuína 

deve fornecer um conhecimento puro da natureza e não um mero conhecimento 

racional aplicado. Para isto, tal ciência exige uma parte pura que contém os 

princípios a priori da investigação da natureza nos quais a certeza apodítica buscada 

pela razão possa ser fundada (cf. KANT, PM, vi-vii). Kant afirma que é preciso 

apresentar separadamente esta parte pura da parte empírica para estabelecer a 

abrangência e os limites da razão, ou seja, para “determinar o que a razão consegue 

realizar por si e onde o seu poder começa a precisar dos princípios de experiência” 

(KANT, PM, vii). É importante ressaltar a diferença crucial entre o uso discursivo e o 

uso intuitivo da razão (cf. KANT, CRP, B 872 / PM, vii): o primeiro promove o 

conhecimento racional puro mediante simples conceitos e constitui a filosofia pura 

ou metafísica; o segundo funda o conhecimento racional puro a partir da construção 

de conceitos e se chama matemática. A seguir trataremos da união entre metafísica 

(conhecimento puro discursivo) e matemática (conhecimento puro intuitivo) como a 

parte pura da ciência genuína da natureza. 

A teoria da natureza pode ser considerada ciência genuína somente na 

medida em que seus objetos são passíveis de aplicação matemática. No entanto, a 

possibilidade da aplicação da matemática aos objetos da ciência da natureza 

pressupõe princípios da construção dos conceitos que possibilitam a matéria em 

geral (cf. KANT, PM, xii). Neste sentido, a tarefa da filosofia pura é fornecer uma 

completa dissecação do conceito de matéria em geral como base para a aplicação 

da matemática aos fenômenos físicos.  

A matemática possibilita, por um lado, formular leis para as determinações e 

relações da matéria e, por outro, estender o conhecimento para além de conceitos e 

princípios. Kant afirma na CRP (A 712, B 740) que “a matemática fornece o exemplo 

mais brilhante de uma razão pura que se estende com êxito por si mesma, sem o 

auxílio da experiência”. A matemática parte de alguns princípios e conceitos básicos 

para destes tirar conclusões (juízos sintéticos a priori) mediante a construção 
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(exibição a priori destes conceitos nas intuições puras de espaço e tempo). A 

matemática é um componente indispensável para a ciência da natureza devido a 

esta sua capacidade de “ampliar” o conhecimento mediante inferências derivadas de 

construções a priori. Por este motivo, Kant (cf. PM, viii-ix) sustenta que uma teoria da 

natureza só pode ser considerada ciência genuína da natureza na medida em que 

se submete a “aplicação”4 da matemática. A aplicabilidade da matemática permite a 

elaboração de leis que descrevam com exatidão as relações entre os objetos da 

natureza. No entanto, o papel de construção (exibição a priori nas formas puras da 

intuição) próprio da matemática pressupõe o papel de estruturação da experiência 

(mediante faculdades cognitivas) próprio da filosofia transcendental (ou metafísica 

geral da natureza). Em PM há uma ligação entre a prova da aplicabilidade da 

matemática na natureza e a prova da aplicabilidade das categorias do entendimento 

e das intuições puras da sensibilidade aos objetos dos sentidos externos. Em outras 

palavras, Kant (PM, xii) sustenta que “para que se torne possível a aplicação da 

matemática” é preciso “apresentar primeiro os princípios da construção [metafísica] 

dos conceitos que pertencem à possibilidade da matéria em geral”.  

A análise do conceito de matéria em geral consiste na metafísica particular da 

natureza corpórea, a qual, segundo Keneth Westphal (1995b, p. 386, tradução 

nossa), “não depende de experiências particulares, mas apenas do que é 

encontrado no conceito empírico isolado de matéria [...], de acordo com leis ligadas 

ao conceito de natureza em geral (isto é, os princípios da primeira Crítica)”. De 

acordo com Kant (PM, xv-xvi), a tábua das categorias apresentada na CRP garante 

a completude desta análise, na medida em que promove “o esquema para a 

integralidade de um sistema metafísico, quer da natureza em geral, quer da natureza 

corpórea em particular”. 

Tudo o que pode ser pensado a priori a respeito do conceito de matéria em 

geral deve se submeter às quatro funções do entendimento, a saber, quantidade, 

qualidade, relação e modalidade (cf. KANT, PM, xvii-xviii). A obra PM se divide em 

quatro capítulos, correspondentes a cada grupo de categorias, sob os títulos de 

Foronomia, Dinâmica, Mecânica e Fenomenologia. De acordo com Zeljko Loparic 

(cf. 2003, p. 5), os princípios metafísicos constituem o conceito de matéria mediante 

                                                 
4
 Esta “aplicação” da matemática na metafísica particular da natureza corpórea consiste no 

argumento de natureza matematizante a partir do qual é possível a construção dos objetos 
metafísicos sob o caráter necessário e apodítico. 
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a aplicação do aparato categorial da filosofia transcendental no campo da natureza 

corpórea. O conceito de matéria, em sua definição metafísica, abrange “todo o 

objeto dos sentidos externos” (KANT, PM, p. 2), ou seja, diz respeito a todos os 

fenômenos físicos pertencentes ao campo da natureza corpórea. 

Cada princípio metafísico acrescenta ao conceito de matéria uma nova 

determinação ao submetê-lo às quatro funções dos conceitos puros do 

entendimento (cf. KANT, PM, xx). A Foronomia consiste na doutrina da quantidade 

de movimento e apresenta o conceito de matéria como o móvel no espaço. A 

Dinâmica é a doutrina das forças motrizes originárias enquanto qualidade da 

matéria, a qual é concebida como móvel na medida em que enche um espaço. A 

Mecânica diz respeito à doutrina das leis que estabelecem a relação entre massa e 

movimento e desenvolve o conceito de matéria como móvel dotado de força motriz. 

A Fenomenologia constitui-se como doutrina da modalidade da representação do 

movimento da matéria, definida como móvel enquanto pode ser objeto da 

experiência. Neste sentido, Kant (cf. PM, xxiii) afirma que a metafísica particular da 

natureza corpórea é indispensável, uma vez que proporciona exemplos concretos 

para a realização dos conceitos e princípios puros da filosofia transcendental. 

 

2.3 Metafísica da natureza 

 

A ciência da natureza exige uma parte pura na qual a certeza apodítica é 

fundada (cf. KANT, PM, vii-viii). De acordo com E. Watkins (1998, p. 568), uma das 

exigências da ciência natural genuína é que ela tem de ser justificada por uma 

metafísica da natureza. Como vimos, a metafísica da natureza tem uma parte 

transcendental (metafísica geral da natureza) e outra particular (metafísica particular 

da natureza). A metafísica geral da natureza mostra como é possível a experiência 

em geral sem pressupor um conceito empírico; a metafísica particular da natureza, 

por sua vez, trata da natureza particular das coisas e, portanto, pressupõe um 

conceito empírico. Neste sentido, é possível admitir os Princípios do Entendimento 

Puro [Grundsätze des reinen Verstandes] da Analítica Transcendental da CRP 

enquanto “leis que tornam possível o conceito de uma natureza em geral” (KANT, 

PM, viii). E. Watkins (1998, p. 570, tradução nossa) afirma que “a primeira Crítica 

representa os elementos essenciais da parte transcendental da metafísica da 
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natureza e os Princípios Metafísicos [representam] a parte particular da metafísica 

da natureza”. 

A parte pura da ciência da natureza é fundada na metafísica e na matemática. 

A matemática trata apenas da possibilidade de seus objetos (ex. figuras 

geométricas) e da construção a priori dos mesmos nas intuições puras de espaço e 

tempo. A ciência considera também a existência de seu objeto, na medida em que 

este contém um “elemento físico” (KANT, CRP, B 751) e que, portanto, só pode ser 

determinado empiricamente. Segundo P. Plaass (cf. 1994, p. 263), os princípios da 

ciência da natureza não são garantidos apenas pela matemática, mas sim 

pressupõem uma metafísica da natureza e, portanto, a metafísica precede 

sistematicamente a matemática.  

Como afirmamos anteriormente, os princípios metafísicos da ciência da 

natureza originam-se da aplicação da metafísica geral da natureza resultante da 

CRP ao conceito de matéria. A CRP consiste numa propedêutica a esta metafísica 

geral da natureza e também à metafísica compreendida no sentido amplo enquanto 

sistema da filosofia teórica. Esta metafísica geral da natureza resultante da CRP 

difere da ontologia clássica: a ontologia é caracterizada por buscar “conhecimentos 

sintéticos a priori das coisas em si”, enquanto a CRP contém “apenas princípios da 

exposição dos fenômenos” (KANT, CRP, A 247, B 303). Neste sentido, embora 

contenha os princípios da metafísica geral da natureza, a CRP não deve ser 

designada pelo “orgulhoso nome de ontologia”, mas apenas “pela mais modesta 

denominação de simples analítica [transcendental] do entendimento puro” (KANT, 

CRP, A 247, B 303). 

A metafísica geral da natureza “investiga o que constitui o conceito de uma 

natureza em geral” (KANT, PM, ix, itálicos nossos), ou seja, trata “das leis que 

tornam possível o conceito de uma natureza em geral” (KANT, PM, viii, itálicos 

nossos). Kant (cf. PM, iii) define natureza (no sentido formal) como o princípio 

interno de tudo o que pertence à existência. Neste sentido, segundo P. Plaass 

(1994, p. 266, itálicos nossos, tradução nossa), “o que ‘constitui’ o conceito de 

natureza em geral é o que pertence à existência em geral”. Kant (cf. PM, vi) afirma 

que o conceito de leis implica o princípio da necessidade do que pertence à 

existência. Deste modo, o conceito de natureza em geral está essencialmente ligado 
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ao conceito de leis (cf. KANT, PM, xii). Visto que o conceito de essência5 se 

relaciona ao de possibilidade, estas leis possibilitam o conceito de natureza em 

geral. 

Kant (CRP, A 845, B 873) sustenta que a metafísica geral da natureza 

considera o sistema dos conceitos e princípios do entendimento e da razão “que se 

reportam a objetos [Gegenstände] em geral, sem admitir objetos [Objekte] que 

seriam dados”6. De acordo com P. Plaass (1994, p. 267), a metafísica geral 

considera o entendimento e a razão e não o objeto [Objekt] no sentido estrito de 

coisa natural. Neste sentido, P. Plaass (cf. 1994, p. 267) afirma que a metafísica 

geral da natureza não trata das coisas enquanto objetos [Objekte] determinados, 

mas sim das condições de possibilidade das coisas enquanto objetos [Gegenstände] 

em geral. Por um lado, a existência em geral não significa existência do objeto 

[Gegenstand] em geral7. Por outro, o objeto em geral é constituído (possibilitado) por 

aquilo o que pertence à existência em geral. A metafísica geral da natureza 

considera apenas o entendimento e a razão para, segundo P. Plaass (1994, p. 267, 

tradução nossa), para “investigar o que constitui o conceito de objeto em geral e, 

portanto, o que necessariamente pertence à existência em geral”.  

O entendimento depende de algo que seja dado enquanto objeto da 

experiência possível e, portanto, pressupõe as formas puras da intuição da 

sensibilidade (espaço e tempo) enquanto condições de possibilidade de que algo 

nos seja dado. No entanto, a metafísica geral da natureza não trata apenas deste 

tipo determinado de intuição sensível, mas sim deve considerar a “intuição em 

geral”. As intuições sensíveis são próprias dos seres humanos e só tem validade em 

relação aos objetos da experiência. De acordo com a Dedução Transcendental, “os 

conceitos puros do entendimento [categorias] estão livres desta restrição e 

estendem-se aos objetos da intuição em geral, quer seja ou não semelhante à 

nossa, desde que seja sensível e não intelectual” (KANT, CRP, B 148). Portanto, as 

categorias, mediante o simples entendimento, fornecem o conhecimento a priori dos 

                                                 
5
 Kant (cf. PM, iii, nota de rodapé) confronta a relação entre natureza e existência com a relação entre 

essência e possibilidade. 
6
 De acordo com P. Plaass (cf. 1994, p. 244, nota de rodapé), Kant usa o termo “Gegenstand” quando 

quer dar o sentido amplo de “objeto em geral” (KANT, CRP, A 845, B 873) e o termo “Objeckt” para se 
referir a objetos no sentido estrito de “coisas naturais determinadas” (KANT, PM, ix). 
7
 Na medida em que, segundo P. Plaass (1994, p. 267, tradução nossa), esse objeto [Gegenstand] 

em geral “não é um objeto no sentido estrito e, portanto, não pode existir”. 
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objetos da intuição em geral e, neste sentido, consistem em “meras formas de 

pensamento” (KANT, CRP, B 148). A metafísica é definida como “o puro 

conhecimento racional por simples conceitos” (KANT, PM, vii). 

O objetivo central da CRP não consiste no desenvolvimento da metafísica 

geral da natureza, mas sim na determinação dos limites do puro conhecimento 

humano. P. Plaass (1994, p. 268) compreende a metafísica geral da natureza 

enquanto metafísica de meros conceitos no sentido de conhecimento “independente 

da intuição". Deste modo, P. Plaass (cf. 1994, p. 269) não admite a metafísica geral 

da natureza enquanto conhecimento no sentido estrito, na medida em que não trata 

de objetos [Objekte] no sentido estrito de coisas naturais. 

A metafísica geral da natureza não depende da matemática: “uma pura 

filosofia da natureza em geral, isto é, aquela que unicamente investiga o que 

constitui o conceito de uma natureza em geral, pode ser possível mesmo sem a 

matemática” (KANT, PM, ix). Na metafísica geral da natureza, os conceitos de 

natureza em geral e de objeto em geral são inter-relacionados. O conceito de 

natureza em geral é constituído pelo sistema de conceitos (categorias). O conceito 

de objeto em geral é constituído pelo sistema de princípios. O conceito de leis 

implica a necessidade das determinações de tudo o que pertence à existência de 

uma coisa (cf. KANT, PM, vi). De acordo com P. Plaass (1994, p. 270), todas as leis 

são derivadas do “princípio da necessidade da unidade objetiva da apercepção”. 

A metafísica particular da natureza considera a natureza no sentido material 

enquanto conjunto dos objetos [Objekte] dados e é, portanto, fisiologia racional 

imanente (cf. KANT, CRP, A 845, B 873). A ciência da natureza deve ser 

considerada a partir desta metafísica particular e não a partir de uma metafísica 

geral da natureza (cf. PLAASS, 1994, p. 268). 

Enquanto a metafísica geral da natureza investiga o conceito de uma 

natureza em geral, a metafísica particular da natureza trata da natureza particular de 

um determinado objeto da experiência. Deste modo, a metafísica particular “toma 

como fundamento o conceito empírico de uma matéria, ou de um ser pensante, e 

busca o âmbito do conhecimento que a razão é capaz a priori acerca destes objetos” 

(KANT, PM, viii).  

A CRP apresenta essa metafísica particular da natureza sob o título de 

fisiologia racional imanente, a qual “considera a natureza como o conjunto de todos 
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os objetos dos sentidos, por consequência, tal como nos são dados, mas apenas 

segundo condições a priori” (KANT, CRP, A 846, B 875). O conjunto dos objetos 

dados aos sentidos externos constitui a natureza corpórea, cujos princípios de seu 

conhecimento a priori estão contidos na metafísica da natureza corpórea, também 

chamada física racional (cf. KANT, CRP, A 846, B 875). De acordo com K. Westphal 

(1995, p. 50, tradução nossa), a CRP restringe a “metafísica particular ao tratamento 

de condições estritamente a priori” e deste modo impede que ela seja baseada 

“sobre um conceito empírico dado, que é precisamente o que Kant faz em PM”. 

O contraste entre a metafísica geral da natureza resultante da CRP e a 

metafísica particular da natureza corpórea elaborada em PM reside na admissão ou 

na rejeição do objeto dado. A metafísica geral investiga os conceitos de objetos em 

geral, sem admitir objetos dados. A metafísica particular “aplica” os conceitos de 

objetos em geral aos dois tipos de objetos dados aos sentidos (externos e internos). 

No entanto, segundo K. Westphal (1995, p. 51, tradução nossa), tanto em PM 

quanto na terceira Crítica, “Kant define a metafísica particular em termos da análise 

a priori de um conceito empírico e não em termos de objetos que podem ser dados”. 

 A CRP contém a análise a priori de vários “conceitos empíricos”, por exemplo, 

de matéria, de movimento, de mudança, etc. De acordo com K. Westphal (1995, p. 

51, tradução nossa), estes conceitos são empíricos “não no sentido de que eles 

devem ser aprendidos sobre a base de generalizações da experiência [...], mas no 

sentido de que seus conteúdos conceituais se referem intrinsecamente a uma 

pluralidade de (dois ou mais) fenômenos distintos em nossas formas puras da 

intuição, espaço ou tempo (ou ambos)”. 

De acordo com P. Plaass (cf. 1994, p. 264-266), se admitirmos os princípios 

da metafísica geral da natureza resultantes da CRP como pressupostos pela obra 

PM, deparamo-nos com dois problemas: (1) a CRP não constitui uma metafísica 

geral da natureza, mas fornece os princípios transcendentais desta; (2) os princípios 

metafísicos de PM devem resultar da “aplicação” dos princípios transcendentais da 

metafísica geral da natureza contidos na CRP. 

Kant (cf. CRP, A 833, B 861) admite que um sistema organizado possa 

crescer internamente, mas não externamente. No entanto, o filósofo nega que o 

sistema metafísico possa ser expandido por algo externo e mesmo por algo interno 

ao afirmar que não há mais nada que possa ser feito, descoberto ou acrescentado 
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em PM (cf. KANT, PM, xx). Por outro lado, é possível notarmos a importância de PM 

enquanto efetivação do aparato apriorístico da CRP: “a metafísica particular da 

natureza corpórea [desenvolvida em PM] presta à metafísica geral [resultante da 

CRP] um serviço excelente e indispensável, ao proporcionar exemplos (casos in 

concreto) para realizar os [...] conceitos e teoremas [...] da filosofia transcendental” 

(KANT, PM, xxiii, primeiros itálicos nossos). Neste sentido, de acordo com P. Plaass 

(cf. 1994, p. 266), só podemos compreender a relação entre a metafísica geral e a 

metafísica particular da natureza se considerarmos uma conexão entre os princípios 

transcendentais da CRP e os correspondentes princípios metafísicos de PM.  

A metafísica geral da natureza resultante da CRP, como vimos anteriormente, 

considera apenas o sistema dos conceitos e princípios do entendimento e da razão 

que se referem a objetos em geral, independentemente dos objetos dados. O 

conhecimento transcendental não trata de objetos, mas sim de nosso modo de 

conhecer a priori objetos em geral. Enquanto a CRP estabelece as condições de 

possibilidade da metafísica da natureza, a obra PM, de acordo com K. Westphal (cf. 

1995, p. 46, tradução nossa), “aplica os princípios transcendentais da ‘metafísica 

geral’ desenvolvida na primeira Crítica a uma série de objetos dados, à natureza 

enquanto um reino de coisas extensas”.   

A metafísica particular da natureza corpórea elaborada em PM visa 

determinar a priori um conceito empírico dado, bem como estabelecer as fontes e a 

abrangência do conhecimento acerca deste conceito (cf. WESTPHAL, 1995, p. 50). 

Kant (PM, viii) afirma em PM que a metafísica particular da natureza “ocupa-se de 

uma natureza particular desta ou daquela espécie de coisas” e que no âmbito dela 

“se aplicam aos dois gêneros dos nossos sentidos aqueles princípios 

transcendentais” da metafísica geral resultante da CRP. Esta “aplicação” concerne 

ao “conceito empírico” de um grupo de objetos, o qual está sujeito à determinação a 

priori, isto é, à explicação metafísica.  

K. Westphal (cf. 1995, p. 51-52) destaca três tipos de metafísica: (1) busca do 

conhecimento a priori das coisas nelas mesmas; (2) aplicação da “metafísica geral” 

aos objetos dados; (3) explicação a priori de conceitos empíricos. O primeiro tipo 

consiste na metafísica racionalista dogmática (pré-crítica) e é negada pela CRP. O 

segundo tipo consiste na “metafísica particular” elaborada em PM com base na 

CRP. O terceiro tipo é comum tanto à CRP quanto aos PM na medida em que tais 
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obras buscam determinar a priori os conceitos empíricos de matéria, movimento, 

mudança, etc. A metafísica particular de PM promove a aplicação da metafísica 

geral resultante da CRP à natureza particular (corpórea) enquanto soma dos objetos 

da experiência. Portanto, K. Westphal (1995, p. 52, tradução nossa) afirma que a 

concepção da metafísica particular de PM como suplemento à CRP “não é, à 

primeira vista, questionável”, na medida em que esta “contém metafísica, no sentido 

de análise a priori de conceitos empíricos”. 

 

2.4 Método de construção metafísica 

 

Embora CRP e a obra PM compartilhem de uma meta teórica comum - 

estabelecer as determinações necessárias de seus respectivos objetos -, há uma 

diferença com relação ao método. A CRP utiliza um “método transcendental” e a 

obra PM se vale do método de “construção metafísica”. Por meio de seu método 

transcendental, a CRP estabelece as condições de possibilidade e de validade da 

experiência e dos objetos da experiência. Por meio de seu método de construção 

metafísica, a obra PM parte das categorias e dos princípios da CRP para a 

construção (exibição a priori) do conceito de matéria com a ajuda das categorias e 

das intuições puras de espaço e tempo. 

Segundo Kant, a doutrina dos corpos só pode se tornar ciência da natureza 

mediante a “aplicação” da matemática. Tal aplicação depende do estabelecimento 

dos “princípios da construção dos conceitos que pertencem à possibilidade da 

matéria em geral” (KANT, PM, xii). Disto resultam os princípios metafísicos 

compreendidos como determinações necessárias da matéria enquanto objeto dos 

sentidos externos. A tarefa de PM consiste em promover, mediante o método de 

construção metafísica, “uma completa ‘dissecação’ [Zergliederung] do conceito de 

matéria em geral” como base da ciência da natureza (KANT, PM, xii). Para este 

propósito, não se pode restringir a experiências particulares, mas somente ao que é 

encontrado no conceito empírico isolado de matéria, em relação às formas puras da 

intuição, segundo os princípios transcendentais da CRP. Esta “dissecação” não se 

restringe a uma análise lógica do que já está incluído no conceito de matéria, mas 

sim consiste em um método sintético que amplia tal conceito. A realização desta 

“dissecação” é possível por meio da construção metafísica, a qual promove a 
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exibição a priori (na intuição pura) das determinações da matéria conforme as 

categorias e os princípios da CRP. 

O método de construção metafísica está intrinsecamente relacionado à 

matemática. Por um lado, este método depende do aspecto “construtivo” da 

matemática enquanto exibição a priori de conceitos na intuição pura. Por outro lado, 

este método garante a aplicabilidade da matemática ao objeto da metafísica 

particular da natureza corpórea, a saber, o conceito de matéria. A “aplicação” da 

metafísica geral (resultante da CRP) ao conceito empírico de matéria exige 

matemática. Neste sentido, a matemática é uma exigência necessária no âmbito da 

metafísica particular da natureza corpórea, embora seja dispensável no campo da 

metafísica geral. De acordo com Kant (PM, ix): “uma pura filosofia da natureza em 

geral [metafísica geral da natureza] [...] pode ser possível mesmo sem a matemática, 

mas uma pura teoria da natureza acerca de coisas naturais determinadas 

[metafísica particular da natureza] [...] só é possível por meio da matemática”. 

Portanto, Kant (PM, viii) argumenta que “em toda teoria particular da natureza se 

pode apenas encontrar tanta ciência genuína quanta a matemática com que aí se 

depare”.  

Podemos destacar algumas semelhanças existentes entre o método de 

construção metafísica da obra PM e o método transcendental da CRP no que diz 

respeito à questão da “aplicação”. O método de construção metafísica empregado 

em PM possibilita a metafísica particular da natureza na medida em que fornece a 

“aplicação” da metafísica geral da natureza resultante da CRP ao conceito particular 

de matéria. Isto ocorre de modo semelhante ao método transcendental empregado 

na CRP, o qual possibilita a constituição do conceito de “objeto em geral” mediante a 

“aplicação” das categorias a todos os objetos da experiência possível. 

Embora contenham semelhanças, o “método transcendental” da CRP e o 

método de “construção metafísica” de PM também apresentam diferenças 

metodológicas. O alargamento do conhecimento em PM, obtido mediante o método 

de construção metafísica, ocorre por meio de passos nos quais o sucessor 

pressupõe seu antecessor. A definição “dinâmica” do conceito de matéria como 

“móvel enquanto enche um espaço” (KANT, PM, p. 31) pressupõe a definição 

“foronômica” que apresenta o conceito de matéria enquanto “móvel no espaço” 

(KANT, PM, p. 1). De modo semelhante, a definição “mecânica” do conceito de 
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matéria como “o elemento móvel enquanto tem, como tal, força motriz” (KANT, PM, 

p. 106) pressupõe o argumento da Dinâmica segundo o qual “a matéria enche o seu 

espaço mediante uma força motriz” (KANT, PM, p. 33). Na obra PM, os princípios 

metafísicos são inter-relacionados de modo que, cada capítulo é construído 

conforme os argumentos e provas do anterior. De modo diferente, na CRP, os 

princípios transcendentais não são inter-relacionados, mas sim são baseados 

apenas na classe de categorias a eles correspondente e, portanto, não são 

interdependentes. 

 De acordo com P. Plaass (cf. 1994, p. 272), o ponto de partida para a 

compreensão de PM consiste na distinção entre a “construção matemática” e a 

chamada “construção metafísica” (KANT, PM, xiv). A “construção matemática” de um 

conceito consiste na produção de uma intuição pura de acordo com um conceito. A 

“construção metafísica” de um conceito, por sua vez, consiste na produção de 

conceitos para a representação de um objeto particular de acordo com as leis 

universais do pensamento. 

Para evitar a confusão entre construção matemática e construção metafísica, 

Kant (PM, xiv) considera necessário,  

 
a propósito da parte pura da ciência natural (physica generalis), em que as 
construções metafísicas e matemáticas costumam entrelaçar-se, apresentar 
num sistema [separado] as primeiras [construções metafísicas] e, com elas, 
ao mesmo tempo os princípios da construção destes conceitos 
[metafísicos], por conseguinte, os princípios da própria possibilidade de uma 
teoria matemática da natureza. 
 

De acordo com A. Miller e M. Miller (cf. 1994, p. 68), o aspecto “construtivo” 

do método de “construção metafísica” estabelece as determinações (e leis) 

universais e necessárias da matéria em geral. Neste sentido, é preciso estabelecer 

as semelhanças e as diferenças entre “construção matemática” e “construção 

metafísica”. O componente comum às duas espécies de construção consiste na 

“exibição a priori” dos conceitos nas formas puras da intuição (cf. KANT, PM, vii, ix / 

CRP, A 713, B 741). Por um lado, a construção matemática (ex., na Geometria) 

parte da exibição a priori na intuição pura de seus conceitos iniciais para demonstrar 

a validade de seus conceitos construídos e de suas leis. Por outro lado, a 

construção metafísica (empregada em PM) permite estabelecer determinações (e 

leis) universais e necessárias da matéria em geral. 
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Tanto na construção matemática quanto na construção metafísica, as regras 

universais ordenam os elementos temporais e espaciais das intuições puras - nas 

quais são construídas - e através desta construção são “adicionadas” ao conceito 

original.  A validade universal (o a priori) do conhecimento deriva não do aspecto 

“metafísico” (que fornece apenas “meros conceitos”), mas sim do aspecto 

“construtivo” (que fornece a exibição de relações espaciotemporais) do método de 

construção metafísica. O aspecto “construtivo” do método de construção metafísica 

consiste, em última instância, no emprego da matemática. Na medida em que 

possibilita a “construção” (exibição a priori dos conceitos na intuição pura), a 

matemática tem um papel importante no sistema de PM. De acordo com Kant (PM, 

ix), a aplicação da matemática possibilita a passagem da metafísica geral da 

natureza para a metafísica particular da natureza: “uma pura teoria da natureza 

acerca de coisas naturais determinadas [...] só é possível por meio da matemática”. 

O aspecto “construtivo” (matemático) do método de construção metafísica possibilita 

a metafísica particular da natureza através da aplicação da metafísica geral da 

natureza ao conceito de matéria. 

 De acordo com A. Miller e M. Miller (1994, p. 73, tradução nossa), a principal 

diferença entre as construções matemática e metafísica diz respeito ao “tipo de 

conceitos construído (exibido na intuição pura) em cada caso”. Em matemática, 

inicia-se com conceitos “pensados arbitrariamente” que, embora sistematicamente 

ordenados, não são dados a priori em um sistema particular (cf. KANT, CRP, A 729 / 

B 757). Por outro lado, na construção metafísica, os princípios transcendentais da 

CRP pré-determinam a construção (exibição a priori na intuição) dos conceitos de 

PM. Através do método de construção metafísica, a “dissecação” (KANT, PM, xii) do 

conceito de matéria promove a “aplicação” da metafísica geral da natureza a este 

conceito. 

Outra diferença entre as construções matemática e metafísica reside na 

questão da existência. Os conceitos que embasam a construção metafísica 

representam algo dotado de existência e que seja construído sob as quatro classes 

de categorias. Por outro lado, os conceitos matemáticos, segundo A. Miller e M. 

Miller (1994, p. 74, tradução nossa), “demonstram a priori somente a ‘possibilidade’ 

dos conceitos e de suas relações, as quais caem somente sob a primeira e a 

segunda classe de categorias (quantidade e qualidade)”. 
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3 O PRINCÍPIO TRANSCENDENTAL DAS ANTECIPAÇÕES DA PERCEPÇÃO 

 

Neste capítulo apresentaremos as Antecipações da Percepção como 

Princípio Transcendental pressuposto pela Teoria Dinâmica que será desenvolvida 

no último capítulo deste trabalho. Para isto, iniciaremos com uma breve explanação 

de cada Princípio Metafísico (Foronomia, Dinâmica, Mecânica e Fenomenologia) 

explicitando a relação com o respectivo Princípio Transcendental (Axiomas, 

Antecipações, Analogias e Postulados). Depois disso, enfatizaremos a análise das 

Antecipações enquanto determinações a priori das qualidades sensíveis dos objetos. 

Será necessário discutirmos as diferentes formulações deste princípio em cada 

edição da CRP, enfatizando o que nelas há em comum, a saber, a grandeza 

intensiva enquanto o grau de influência que os objetos da experiência exercem 

sobre os órgãos dos sentidos. A partir desta perspectiva, constataremos que toda 

experiência pressupõe um grau maior ou menor de realidade. Isto ficará claro ao 

sustentarmos que, no Princípio Transcendental das Antecipações, o real nos 

fenômenos é identificado pelo grau de qualidade dos objetos.  

 

3.1 Os princípios transcendentais e os princípios metafísicos 

 

Na CRP, as categorias são consideradas condições necessárias de toda 

experiência possível e conduzem às determinações e leis necessárias de todos os 

“objetos possíveis”. Estas determinações e leis da CRP são chamadas princípios 

transcendentais e constituem o conceito de “objeto em geral”. Na obra PM, por sua 

vez, das categorias da CRP (e de seus respectivos princípios) são derivadas as 

necessárias determinações (e leis) que possibilitam “os objetos dos sentidos 

externos”. Estas determinações (e leis) de PM são chamadas princípios metafísicos 

e constituem o conceito de “matéria em geral”. Em suma, os princípios 

transcendentais (transzendentale Prinzipien) constituem o conceito de “objeto em 

geral” e os princípios metafísicos (metaphysische Anfangsgründe) constituem o 

conceito de “matéria em geral”8. 

                                                 
8
 Assim como Kant faz em PM (cf. viii), usamos o termo “princípios transcendentais” (transzendentale 

Prinzipien) para nos referirmos aos Princípios do Entendimento Puro apresentados na CRP (cf. A 
161, B 200), a saber, Axiomas da Intuição, Antecipações da Percepção, Analogias da Experiência e 
Postulados do Pensamento Empírico em Geral. Já o termo “princípios metafísicos” foi por nós 
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De acordo com Kant (PM, vii), “a ciência da natureza propriamente assim 

chamada pressupõe uma metafísica da natureza”. A metafísica desempenha um 

importante papel na fundação da ciência genuína da natureza em PM, na medida 

em que a construção metafísica precede e possibilita a aplicação da matemática. 

Kant (PM, xii) argumenta que,  

 
para que se torne possível a aplicação da matemática à doutrina dos 
corpos, a qual só por ela se pode tornar ciência da natureza, importa 
apresentar primeiro os princípios da construção dos conceitos que 
pertencem à possibilidade da matéria em geral [i. e, a construção 
metafísica]. 
 

Esta determinação da matéria em geral ocorre através dos princípios 

metafísicos da metafísica particular da natureza resultantes da aplicação dos 

princípios transcendentais da CRP ao conceito de matéria. Kant (cf. PM, xxiii) afirma 

que a metafísica particular da natureza corpórea desenvolvida nos PM aplica os 

conceitos e teoremas da metafísica geral da natureza resultante da CRP. Esta 

“aplicação” se mostra no argumento de Kant (cf. PM, xvi-xx) segundo o qual tudo o 

que se pode pensar a priori a respeito do conceito de matéria em geral deve se 

submeter às quatro classes de categorias. Cada capítulo de PM se relaciona com 

sua correspondente classe de categorias e acrescenta ao conceito de matéria uma 

nova determinação (cf. KANT, PM, xx) e, neste sentido, as categorias 

desempenham um papel indispensável no método de construção metafísica. Como 

afirma Kant (PM, xv-xvi):  

 
O esquema para a integralidade de um sistema metafísico, quer da 
natureza em geral, quer da natureza corpórea em particular, é a tábua das 
categorias. Pois não existem mais puros conceitos do entendimento que 
possam concernir à natureza das coisas. 
 

A construção metafísica consiste na exibição do conceito de matéria na 

intuição pura e dos princípios transcendentais a ele adicionados. Há uma relação 

entre os princípios metafísicos (desenvolvidos em PM) que constituem o conceito de 

“matéria em geral” e os princípios transcendentais (elaborados na CRP) constituintes 

do conceito de “objeto em geral”. A. Miller e M. Miller (cf. 1994, p. 76-78) destacam 

dois principais paralelos estabelecidos por Kant entre PM e CRP: (1) O conteúdo 

                                                                                                                                                         
escolhido como melhor tradução para a expressão “metaphysische Anfangsgründe”, a qual na 
tradução portuguesa aparece como “primeiros princípios metafísicos” e nas traduções de língua 
inglesa aparece geralmente como “metaphysical foundations”. 
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das determinações da matéria enquanto condições necessárias que a identificam 

como objeto dos sentidos externos; (2) a construção das determinações da matéria 

nos quatro capítulos da obra PM conforme os princípios transcendentais da CRP.  

Para expressar (1), é preciso citar como exemplo as principais determinações 

presentes em cada princípio metafísico da obra PM. Na Foronomia, p. ex., Kant 

apresenta o movimento como a determinação mais fundamental do conceito de 

matéria na medida em que este possibilita que os sentidos externos sejam afetados. 

Na Dinâmica, o conceito de força é apresentado como condição necessária para que 

as propriedades da matéria possam ser objeto da experiência. Na Mecânica, por sua 

vez, o conceito de massa é apresentado como condição necessária para que a 

substância da matéria possa ser objeto da experiência.  

Como exemplo de (2), podemos destacar a “construção” dos princípios 

metafísicos de PM a partir da base a priori estabelecida pelos princípios 

transcendentais da CRP. Deste modo, a Foronomia se relaciona com os Axiomas da 

Intuição, a Dinâmica com as Antecipações da Percepção, a Mecânica com as 

Analogias da Experiência e a Fenomenologia, por sua vez, com os Postulados do 

Pensamento Empírico em Geral. Isto significa que a constituição do conceito de 

“matéria em geral” em PM (conforme o método de construção metafísica) ocorre de 

modo semelhante à constituição do conceito de “objeto em geral” na CRP (conforme 

o método transcendental), a saber, de acordo com a tábua das categorias. 

O princípio metafísico da Foronomia é apresentado como a pura teoria do 

movimento da matéria. Esta doutrina se apoia no princípio transcendental dos 

Axiomas da Intuição (correspondentes às categorias de quantidade) segundo o qual 

“todas as intuições são grandezas extensivas” (KANT, CRP, B 202). Grandezas 

extensivas são aquelas nas quais a representação das partes precede e possibilita a 

representação do todo. O movimento é o conceito central aqui na medida em que 

todas as propriedades pertencentes ao conceito de matéria derivam dele. Deste 

modo, o conceito foronômico de matéria é apresentado simplesmente como o 

“móvel no espaço” (KANT, PM, p. 1), ou seja, como simples ponto vazio 

internamente e dotado apenas de movimento. Uma vez que a foronomia se 

relaciona à categoria de quantidade, este conceito de movimento deve ser 

considerado apenas conforme sua grandeza (velocidade e direção). Kant (cf. PM, p. 

3) afirma que todo movimento é puramente relativo na medida em que é objeto da 
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experiência. A experiência do movimento ocorre no espaço, o qual deve ser também 

móvel e suscetível de sensação. Portanto, a Foronomia considera o espaço 

enquanto relativo (empírico) e nega a possibilidade de um espaço absoluto (puro) 

como algo em si e real. O espaço absoluto é admitido apenas como mera ideia 

regulativa utilizada para a representação do movimento do espaço relativo, ou seja, 

como guia para a prática científica. A teoria da composição dos movimentos é 

desenvolvida na Foronomia em três momentos, conforme as categorias de 

quantidade: “o da unidade da linha e da direção, o da pluralidade das direções numa 

só e mesma linha e, por fim, o da totalidade das direções e igualmente das linhas 

segundo as quais o movimento pode ocorrer” (KANT, PM, p. 42). 

O princípio metafísico da Dinâmica estabelece a teoria das forças motrizes 

originárias da matéria. O conceito dinâmico de matéria é apresentado como “móvel 

enquanto enche um espaço” (KANT, PM, p. 31), ou seja, enquanto resiste ao 

movimento de penetração de outro móvel no interior do espaço enchido. Kant (PM, 

p. 33) afirma que “a matéria enche seu espaço mediante uma força motriz e não em 

virtude de sua simples existência”. A base a priori da Dinâmica é assegurada pelo 

princípio transcendental das Antecipações da Percepção (correspondentes às 

categorias de qualidade), segundo as quais “em todos os fenômenos, o real, que é 

objeto de sensação, tem uma grandeza intensiva, isto é, um grau” (KANT, CRP, B 

207). A grandeza intensiva consiste no grau de influência dos objetos sobre os 

sentidos e nela a multiplicidade só pode ser representada por aproximação à 

negação. De acordo com o princípio universal da Dinâmica, todo o real dos objetos 

dos sentidos externos deve ser considerado como força motriz (cf. KANT, PM, p. 

81). Neste sentido, as forças motrizes garantem a realidade do conceito de matéria 

mediante os graus de enchimento do espaço. Há duas espécies de forças motrizes, 

a saber, de atração e de repulsão. A primeira causa a aproximação e a segunda o 

afastamento das matérias entre si (cf. KANT, PM, p. 34-35). A constituição do 

conceito de matéria depende do conflito entre ambas as forças, uma vez que a ação 

isolada de uma delas promoveria apenas uma infinita aglomeração ou separação 

dos pontos materiais e não a determinação da constituição interna. Deste modo, a 

Teoria Dinâmica das forças originárias constitui o conceito de matéria em três 

momentos, conforme as categorias de qualidade (cf. KANT, PM, p. 80-81): a força 

repulsiva fornece realidade ao conceito de matéria ao promover sua constituição 
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interna (impenetrabilidade) como propriedade essencial; a força atrativa corresponde 

à negação na medida em que sua ação isolada promove a completa penetração no 

espaço; por fim, a limitação mútua entre as forças originárias determina o grau de 

enchimento do espaço e, consequentemente, a qualidade (realidade, negação e 

limitação) da matéria. 

O princípio metafísico da Mecânica diz respeito à doutrina das leis da massa 

e do movimento. O conceito mecânico de matéria é apresentado como o “elemento 

móvel enquanto tem, como tal, força motriz” (KANT, PM, p. 106). Enquanto na 

Dinâmica as forças motrizes são forças internas de constituição do conceito de 

matéria, na Mecânica as forças motrizes são forças que promovem relações causais 

externas de transmissão de movimento entre os corpos materiais. Kant elabora as 

três leis da mecânica como fundamento a priori das leis da física a partir da 

aplicação dos puros conceitos (categorias de relação) e princípios (Analogias da 

Experiência) da filosofia transcendental à concepção de matéria. A primeira lei (da 

conservação da massa) afirma que a quantidade da matéria (massa) permanece a 

mesma em todas as modificações da natureza corpórea (cf. KANT, PM, p. 116). Esta 

lei tem como fundamento a primeira Analogia da Experiência (princípio da 

permanência da substância), segundo a qual a substância permanece em toda 

mudança da natureza (cf. KANT, CRP, B 224). A segunda lei (da inércia) afirma que 

toda mudança da matéria tem uma causa externa (cf. KANT, PM, p. 119). A prova 

desta consiste na segunda Analogia da Experiência (princípio da sucessão temporal) 

que afirma que todas as mudanças acontecem conforme o princípio da ligação de 

causa e efeito (cf. KANT, CRP, B 231). Kant difere de Newton ao interpretar a lei da 

inércia não como um “esforço positivo por manter o seu estado”, mas sim enquanto 

“simples ausência de vida” da matéria e afirma que a possibilidade da genuína 

ciência da natureza se apoia nesta lei (cf. KANT, PM, p. 121). A terceira lei (da ação 

recíproca) expressa a igualdade de ação e reação na comunicação do movimento 

(cf. KANT, PM, p. 121). Sua base consiste na terceira Analogia da Experiência 

(princípio da simultaneidade) que diz que todas as substâncias, enquanto 

simultâneas, estão em ação recíproca universal (cf. KANT, CRP, B 256). O 

argumento que funda esta terceira lei da Mecânica é o seguinte: (1) se todas as 

modificações das relações entre matérias são modificações de movimento; (2) se 

todas as modificações de movimento são recíprocas; e (3) se toda modificação das 
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relações entre matérias tem uma causa externa; portanto, (4) a ação deve ser igual 

a reação na comunicação do movimento. 

O princípio metafísico da Fenomenologia se institui como doutrina da 

modalidade da representação dos movimentos da matéria, definida como “móvel na 

medida em que, enquanto tal, pode ser objeto da experiência” (KANT, PM, p. 138). A 

base a priori desta doutrina reside no Princípio Transcendental dos Postulados do 

Pensamento Empírico em Geral (correspondentes às categorias de modalidade) 

explicitados na CRP enquanto determinação da relação dos fenômenos com as 

faculdades cognitivas. A doutrina fenomenológica apresenta três teoremas que 

determinam a modalidade de movimento de acordo com os resultados das três 

doutrinas anteriores. O primeiro teorema determina a modalidade do movimento no 

âmbito da Foronomia e mostra o movimento retilíneo da matéria em relação a um 

espaço empírico como predicado meramente possível (cf. KANT, PM, p. 139-140). O 

segundo teorema sustenta o movimento circular da matéria como predicado efetivo 

(cf. KANT, PM, p. 142). Na medida em que tal movimento exige a ação de forças 

motrizes, fica estabelecida a efetividade da Dinâmica. O terceiro teorema admite 

como necessário um movimento igual e oposto de uma matéria com relação à outra 

(cf. KANT, PM, p. 144). Isto resulta do conceito de relação entre coisas que podem 

ser movidas no espaço e, portanto, assegura a modalidade de movimento na 

Mecânica como necessária.  

 

3.2 Antecipação, percepção e sensação 

 

 A antecipação é o conhecimento a priori do que pertence ao conhecimento 

empírico, ou seja, é a determinação a priori do que é dado a posteriori (cf. KANT, 

CRP, B 208). “Antecipar” é determinar a priori as qualidades que pertencem ao 

conhecimento empírico e não aquelas que pertencem a todo conhecimento em 

geral. As antecipações não são voltadas para as coisas, mas sim para o que 

pertence ao conhecimento. Deste modo, a “antecipação” consiste no conhecimento 

a priori que é completamente independente da experiência sensível. No entanto, as 

“Antecipações da Percepção” buscam atribuir algo a priori à percepção, a qual é por 

excelência a posteriori. Embora seja preciso recorrer à experiência para afirmar algo 

sobre a qualidade da sensação (quente, frio, branco, etc.), é possível determinar a 
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priori (“antecipar”) que toda qualidade sensível tem uma grandeza intensiva, ou seja, 

um grau de influência sobre os sentidos. 

 A percepção corresponde ao objeto das antecipações e pode ser distinguida 

entre percepção sensível e percepção em geral. A primeira é definida como 

representação “acompanhada de sensação” (KANT, CRP, B 147) e a segunda 

enquanto sensação “acompanhada de consciência” (KANT, CRP, A 225, B 272). A 

percepção é a consciência empírica na qual a sensação é percebida. A sensação 

enquanto impressão imediata é efeito de um objeto sob a faculdade de 

representação, portanto, é apenas a matéria (conteúdo) da percepção (cf. KANT, 

CRP, B 209). Deste modo, a sensação se distingue da percepção, a qual pressupõe 

a consciência da relação ao objeto. 

A percepção sensível enquanto representação acompanhada de sensação 

apresenta dois aspectos: (1) a sensação enquanto impressão imediata - parte 

subjetiva da sensação (modificação interna); (2) a consciência da presença de algo 

que causa modificação - parte objetiva da sensação (a relação ao objeto da 

consciência). Neste sentido, a percepção consiste na relação entre a sensação e o 

conteúdo material que é sentido. Kant faz a distinção entre sensação e percepção a 

partir da presença de um elemento objetivo, a saber, a “realidade” [Realität] ou o 

“real” [Reale]. A percepção é a consciência da presença de um objeto e tem uma 

parte subjetiva (sensação) e uma parte objetiva (realidade, aquilo o que é sentido). 

Portanto, as antecipações determinam a priori a percepção compreendida enquanto 

sensação munida de realidade. É preciso ainda distinguir a sensação (aspecto 

subjetivo) daquilo o que é sentido (componente objetivo). A sensação é a matéria (o 

conteúdo) da percepção, é aquilo o que nunca pode ser conhecido a priori, ou seja, 

o que não pode ser antecipado (cf. KANT, CRP, B 208-209). A antecipação é algo 

suposto como “suscetível de conhecer a priori em toda a sensação” (cf. KANT, CRP, 

B 209). De acordo com Marco Giovanelli (cf. 2011, p. 4), as antecipações da 

percepção afirmam algo a priori que caracteriza a percepção enquanto tal e não 

acerca de uma percepção particular. 

 A percepção, enquanto intuição empírica, tem dois elementos: a forma 

(espaço e tempo) e a matéria/conteúdo (sensação). A percepção contém sensação 

e, portanto, é algo empírico (dado a posteriori) que depende de impressões 

sensíveis. Neste sentido, Kant (cf. CRP, B 209) considera “estranho” estabelecer 
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algo a priori sobre algo que é a posteriori. De acordo com M. Giovanelli (2011, p. 2, 

tradução nossa), “‘antecipar’ não é apenas determinar a priori algo sobre um objeto 

do pensamento puro (que é geralmente admitido como possível), mas também 

determinar a priori aquilo o que pode ser ‘dado’ e, portanto, parece excluir por 

definição qualquer determinação a priori”. Disto resulta seguinte o problema: como o 

entendimento pode antecipar (determinar a priori) o que concerne à percepção 

(dada a posteriori)? 

Parece impossível apresentar a priori aquilo que depende de percepções 

(representações empíricas com consciência). A única coisa que pode ser dada a 

priori a respeito de qualidades sensíveis é que elas têm grandeza intensiva ou 

graus. Neste sentido, embora todas as sensações sejam dadas a posteriori, é 

possível conhecer a priori a possibilidade de elas terem um grau (cf. KANT, CRP, B 

217). Para tentar resolver o aparente paradoxo de um princípio a priori antecipando 

algo que é dado a posteriori, no caso, a percepção, Kant (cf. CRP, A 175-176, B 

217-218) faz uma distinção entre a qualidade de uma sensação e seu grau de 

intensidade. Não podemos conhecer a priori as qualidades sensíveis, que dependem 

da experiência, mas sim somente a “forma” de qualquer sensação, segundo Jill 

Burocker (2006, p. 150, tradução nossa), “que ela deve ter um grau de intensidade 

para encher espaço-tempo”. Sensações consistem no efeito de um objeto sobre os 

órgãos dos sentidos. O real da sensação deve ser definido como a representação 

consciente das qualidades sensíveis (cor, som, cheiro, etc.). Deste modo, há uma 

correspondência entre as sensações e as qualidades sensíveis na medida em que 

as primeiras são apreendidas por meio das últimas. A sensação tem duas 

dimensões: a qualidade e o grau de intensidade, as quais estão relacionadas com 

matéria e forma. 

Robert Wolff (cf. 1963, p. 234) afirma que o conhecimento dos fenômenos nos 

é dado por meio da intuição do objeto, e não pela sensação que estes objetos 

causam na interação com os órgãos dos sentidos. Embora a definição de fenômeno 

como o objeto indeterminado de uma intuição empírica seja clara, Burocker (cf. 

2006, p. 151) considera o real no fenômeno uma noção imprecisa: pode se referir 

tanto às qualidades representadas quanto às propriedades dos objetos. O real no 

fenômeno, na edição A da CRP, é aquilo que corresponde à sensação no objeto, 

enquanto na edição B é aquilo que é objeto da sensação. 
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3.3 Formulações do Princípio Transcendental das Antecipações da Percepção 

 

A seção das Antecipações é uma das mais complicadas da CRP por três 

razões (cf. BUROCKER, 2006, p. 149): 1) a noção de grandeza intensiva não é 

suficientemente explicitada; 2) a mudança do argumento nas duas edições não 

deixa claro se as Antecipações concernem às sensações, ou aos fenômenos, ou aos 

dois; 3) em ambas as edições da CRP, os argumentos parecem se apoiar em 

pressupostos não demonstrados de que as sensações são causadas por corpos fora 

de nós e de que estes são causados por forças intensivas. Esta última questão só 

ficará clara na Teoria Dinâmica da matéria que será desenvolvida em nosso terceiro 

capítulo. 

A questão central das antecipações da percepção é a seguinte: “averiguar 

como pode o entendimento fazer afirmações sintéticas a priori sobre os fenômenos e 

como as pode até antecipar no que é própria e simplesmente empírico, ou seja, no 

que se refere à sensação” (KANT, CRP, B 217). A respeito das sensações (que são 

dadas unicamente a posteriori), só podemos conhecer a priori a propriedade de 

possuir um grau de realidade, ou seja, a antecipação (cf. KANT, CRP, B 218). Só 

conhecemos a priori no real dos fenômenos a sua grandeza intensiva, a propriedade 

de ter um grau. 

 O princípio das antecipações da percepção é formulado de forma diferente 

em cada edição da CRP. Na primeira edição da CRP (A 166), este princípio afirma o 

seguinte: “em todos os fenômenos, a sensação e o real que lhe corresponde no 

objeto (realitas phaaenomenon) têm uma grandeza intensiva, isto é, um grau”.  Na 

segunda edição da CRP (B 207), Kant o formula da seguinte maneira: “em todos os 

fenômenos o real, que é objeto da sensação, tem uma grandeza intensiva, isto é, um 

grau”. O Princípio Transcendental das Antecipações estabelece que a grandeza 

intensiva está presente, na edição A, nas sensações e nas propriedades reais dos 

objetos, enquanto na edição B, somente nos objetos da sensação. 

Para compreendermos a formulação do princípio transcendental das 

Antecipações na edição A da CRP, seguiremos o comentário de J. Burocker (cf. 

2006, p. 151-153). O argumento na edição A pressupõe que (1) a apreensão por 

meio da sensação não leva tempo, ou seja, é instantânea. Na apreensão, aquilo que 

afeta os sentidos é apresentado pelo entendimento enquanto uma qualidade 
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sensível. Visto que não leva tempo, (2) a apreensão na sensação não consiste em 

uma síntese sucessiva que se realiza das partes para o todo. Portanto, (3) a 

apreensão instantânea na sensação não exige a representação de grandezas 

extensivas. O argumento continua com (4) a introdução dos conceitos de realidade e 

negação: a realidade é o que no objeto corresponde à sensação e a negação é o 

que corresponde à ausência de sensação. O próximo passo sustenta que (5) toda 

sensação pode diminuir gradualmente até desaparecer. Sobre esta afirmação, J. 

Burocker (cf. 2006, p. 152) explica que somente alguns aspectos das qualidades 

sensíveis podem diminuir gradualmente, tais como, o brilho da luz ou a sonoridade 

do som, etc. Por consequência, (6) tanto nas sensações quanto no real há sempre 

uma grandeza que pode diminuir continuamente até o nada. Disto podemos concluir 

que (7) o real no fenômeno tem sempre uma grandeza que não é extensiva. Nesta 

grandeza (8) a multiplicidade só pode ser representa pela aproximação a zero, 

portanto, através de um grau de intensidade. Logo, (9) toda realidade no fenômeno 

tem uma grandeza intensiva, isto é, um grau. Em suma, conforme o argumento das 

Antecipações na edição A da CRP, a representação do enchimento de espaço (e 

tempo) pressupõe que: (a) tanto as sensações quanto as propriedades reais dos 

objetos têm grandeza intensiva; (b) as sensações correspondem às propriedades 

reais dos objetos; e (c) esta correspondência possibilita a representação empírica 

dos objetos reais pelas sensações.  

Na primeira edição da CRP, Kant sustenta que cada sensação pode aumentar 

ou diminuir e gradualmente desaparecer. Mas há uma sequência de possíveis 

sensações intermediárias entre uma dada sensação e a completa ausência de 

sensação. Isto significa que a sensação e o real a ela correspondente têm grandeza 

intensiva, isto é, um grau. No entanto, a primeira formulação parece supor uma 

descrição psicológica do comportamento de sensações no princípio das 

antecipações da percepção. Porém, esta interpretação é equivocada porque parece 

sustentar que o grau de realidade deriva da sensação, enquanto na verdade é o 

grau da sensação que deriva do grau de realidade. 

Já na edição B da CRP, Kant (cf. CRP, B 207-208) acrescenta uma prova 

(demonstração) do princípio transcendental das Antecipações antes do argumento 

do mesmo. Esta prova também será explanada a partir do comentário de Burocker 

(cf. 2006, p. 153-155), o qual aponta as diferenças em relação à edição A, 
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principalmente acerca da síntese do entendimento na relação entre as sensações e 

os objetos. O argumento inicia com (1) a definição de percepção (sensível) enquanto 

consciência empírica na qual há sensação. Além disso, (2) os fenômenos são 

objetos da percepção e contém a matéria para um objeto em geral, através do qual 

(3) alguma coisa é representada como existindo no espaço e no tempo. Deste modo, 

(4) esta matéria é o real da sensação (mera representação subjetiva) e (5) se 

relaciona a um objeto em geral pela síntese do entendimento (mediante conceitos 

puros). A continuação do argumento acrescenta (6) a passagem da consciência 

empírica à consciência pura: o grau de realidade da consciência empírica diminui 

cada vez mais até permanecer apenas a consciência pura. Conclui-se, portanto, (7) 

a possibilidade de representar a grandeza da sensação de zero a qualquer grandeza 

arbitrária pela síntese do entendimento. No entanto, (8) a sensação não é uma 

representação objetiva, logo, (9) ela não tem grandeza extensiva. Mas (10) a 

sensação tem alguma grandeza, visto que a consciência empírica pode aumentar de 

zero a uma dada medida. Deste modo, devem ter grandeza intensiva (grau de 

influência sobre os sentidos) tanto (11) a sensação quanto (12) as propriedades 

reais dos objetos representadas pela sensação. Em suma, a prova das 

Antecipações na edição B da CRP define a percepção sensível como consciência 

acompanhada de sensação. O real da sensação consiste na matéria para qualquer 

objeto em geral e está contido nos objetos da percepção, a saber, nos fenômenos. A 

diminuição do grau de realidade da consciência empírica promove a passagem 

desta para a consciência pura. Portanto, a grandeza intensiva está presente na 

sensação e principalmente no real enquanto objeto desta. 

O Princípio das Antecipações da Percepção atribui grandeza intensiva (ou 

grau) à sensação e ao real, na edição A da CRP, e ao real enquanto objeto da 

sensação, na edição B. A mudança neste Princípio das Antecipações sustenta que 

não é a própria sensação que tem grandeza intensiva (edição A), mas sim o objeto 

da sensação (edição B). Este Princípio possibilita determinar, de modo a priori, 

alguma coisa puramente empírica. De acordo com Norman Kemp Smith (cf. 1918, p. 

350), a sensação não pode ser conhecida a priori na medida em que é a matéria da 

experiência, o que significa que suas qualidades (visíveis, audíveis, tocáveis, etc) 

dependem de fatores contingentes.  
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Kant (CRP, B 221) afirma que é possível “determinar a priori, isto é, construir 

o grau das sensações”, mas não a própria sensação. As Antecipações apresentam o 

problema da relação entre percepções e fenômenos, que pode ser interpretado a 

partir de duas posições: o subjetivismo e a teoria da dupla afecção (cf. WOLFF, 

1963, p. 236-237). A posição do subjetivismo afirma que os objetos fenomênicos são 

meras representações na mente, de modo que o conteúdo das sensações é 

considerado subjetivo e sem valor cognitivo. De acordo com esta posição 

subjetivista, podemos conhecer a priori as conexões de percepções que possibilitam 

a construção dos objetos. A teoria da dupla afecção faz uma distinção entre 

percepções e fenômenos, na qual a percepção é a representação do fenômeno, ou 

seja, é o efeito empírico da interação entre este e os órgãos dos sentidos. Conforme 

esta posição da dupla afecção, nós podemos conhecer a priori os fenômenos dos 

quais as percepções são representações empíricas. A partir desta teoria da dupla 

afecção, a matéria é tratada como correspondente a (e construída por) graus de 

intensidade da sensação (cf. WOLFF, 1963, p. 237). Para Herbert James Paton (cf. 

1935, v. 2, p. 141), Kant sustenta que o real da sensação é a matéria, através da 

qual representamos alguma coisa enquanto existente no espaço e no tempo. 

 Kant (CRP, B 208) compreende por “antecipação” o conhecimento a priori do 

que pertence ao conhecimento empírico. Antecipar é determinar a priori as 

características necessárias pertencentes a um objeto de uma experiência particular. 

Neste sentido, todos os Princípios Transcendentais (ou princípios do entendimento 

puro) antecipam a experiência na medida em que determinam a priori o que é dado 

a posteriori. O Princípio Transcendental das Antecipações trata de uma 

característica pertencente a cada objeto físico determinado. De acordo com H. J. 

Paton (1935, v. 2, p. 135, tradução nossa), as Antecipações tratam do aspecto 

formal da “matéria dos fenômenos, [como] uma característica essencial que 

pertence à matéria enquanto tal (e à sensação enquanto tal)”.  

 A apreensão ocorre por meio de uma sensação e, portanto, ocupa apenas um 

único momento. Deste modo, aquilo o que é apreendido não pode possuir grandeza 

extensiva. A realidade é o que no fenômeno corresponde à sensação, ou seja, 

realitas phaenomenon. A negação é a ausência de realidade. De acordo com N. K. 

Smith (cf. 1918, p. 350), toda sensação pode variar, pois há uma série contínua de 
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sensações intermediárias entre a realidade (no fenômeno) e a negação. Isto significa 

que o real no fenômeno tem grandeza intensiva (ou grau). 

 

3.4 Grandeza intensiva 

 

 O Princípio das Antecipações da Percepção afirma que a sensação e o real a 

ela correspondente tem uma grandeza intensiva (cf. KANT, CRP, A 167). Esta noção 

de grandeza intensiva presente nas Antecipações pode ser compreendida em 

contraste com a noção de grandeza extensiva própria dos Axiomas da Intuição. 

Enquanto a grandeza extensiva trata da duração ou do tamanho de algo, a grandeza 

intensiva trata se algo é mais ou menos intenso. Georges Dicker (cf. 2004, p. 68) cita 

como exemplo o som, o qual além de ter certa duração, também tem uma 

sonoridade maior ou menor que pode ser medida em decibéis. A intensidade da 

sonoridade é uma grandeza intensiva. Deste modo, afirma G. Dicker (cf. 2004, p. 

68), tanto os Axiomas quanto as Antecipações expressam a aplicabilidade da 

matemática aos objetos da experiência, devido à possibilidade das grandezas 

extensivas e das intensivas serem medidas e dos resultados serem expressos em 

linguagem matemática. 

No entanto, diferentemente das grandezas extensivas, as grandezas 

intensivas não são compostas de partes. A apreensão da grandeza intensiva é 

instantânea (não leva tempo) e não exige uma síntese sucessiva das partes até a 

representação do todo. Jill Burocker (cf. 2006, p. 160) faz uma distinção entre a 

mera apreensão instantânea da sensação e a representação do grau de intensidade 

da sensação. Por um lado, na apreensão, a sensação é tomada instantaneamente 

como um todo; por outro lado, a medição do grau de intensidade exige uma divisão 

do todo em partes. O princípio das Antecipações não é atribuído aos fenômenos, 

mas sim à sensação e ao real a ela correspondente. De acordo com G. Dicker (cf. 

2004, p. 68), este princípio sustenta que a grandeza intensiva (grau de influência 

sobre os sentidos) deve ser atribuída (a) às sensações obtidas mediante a 

percepção sensível e (b) às qualidades dos objetos “reais” correspondentes a estas 

sensações.  

A grandeza intensiva consiste no grau de influência exercida sobre os 

sentidos pelos objetos da percepção (que contêm sensação). Deste modo, toda a 
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sensação e toda a realidade no fenômeno tem grandeza intensiva (grau). As 

qualidades sensíveis são dadas somente a posteriori, mas pode ser afirmado a priori 

que tais qualidades têm grandeza intensiva. Enquanto a qualidade tem grandeza 

intensiva (grau), a quantidade tem grandeza extensiva (número). A grandeza 

extensiva é definida como “aquela cuja representação das partes torna possível a 

representação do todo (e, portanto, necessariamente a precede)” (KANT, CRP, B 

203). Por outro lado, a grandeza intensiva é apresentada como “aquela que só pode 

ser apreendida como unidade e em que a pluralidade só pode representar-se por 

aproximação da negação = 0” (KANT, CRP, B 210). Isto significa que cada grau 

contém uma pluralidade na medida em que contém todos os graus menores até 

zero. A grandeza intensiva consiste no grau de qualidade (p. ex., cor, cheiro, sabor, 

som, temperatura, peso, resistência, etc.) e, esta, por sua vez, no real dos 

fenômenos (realitas phaenomenon).  

O conceito de grandeza intensiva pode ser compreendido em contraste com o 

de grandeza extensiva, visto que cada qual tem um tipo específico de procedimento 

empírico de medida e de estruturas matemáticas de representação (cf. BUROCKER, 

2006, p. 156-157). A característica central das grandezas extensivas é que seu 

procedimento de medida é aditivo, ou seja, as propriedades extensivas são medidas 

através de uma soma. Por exemplo, se tenho 2 kg de areia e acrescento 1 kg de 

areia, o produto (peso) resultante é 3 kg de areia (cuja fórmula aritmética pode ser “x 

+ y = z”). Por outro lado, o procedimento de medida das grandezas intensivas não é 

aditivo. Por exemplo, se tenho 1 litro de água a 20ºC e adiciono 1 litro de água a 

40ºC, o produto (temperatura) resultante não é 2 litros de água a 60ºC. Enquanto a 

grandeza extensiva é uma ‘grandeza aditiva’ que promove a justaposição entre as 

partes, a grandeza intensiva é uma ‘grandeza de nível’ que promove o equilíbrio 

entre as partes. 

A grandeza intensiva de um corpo é determinada não pelas partes que ele 

contém, mas sim pelos efeitos que ele produz. De acordo com M. Giovanelli (2011, 

p. 11, tradução nossa): “o grau de temperatura não determina ‘quanto calor’ está 

contido nos corpos, mas apenas a diferença no ‘nível’ de sua distribuição em relação 

à sua capacidade de calor. Sem essa diferença de nível, a própria distinção entre 

quente e frio e, assim, o conceito de ‘grau’, é sem significado”. 
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 Para H. J. Paton (cf. 1935, v. 2, p. 145), Kant defende que o Princípio das 

Antecipações tem certeza intuitiva. Mas isto implica a construção, ou seja, a exibição 

a priori na intuição de um objeto correspondente a um conceito. No entanto, embora 

o princípio (ou esquema) de tal construção possa ser conhecido, as qualidades não 

podem ser construídas a priori. Segundo H. J. Paton (1935, v. 2, p. 146, tradução 

nossa), com isso “Kant quer dizer apenas que nós podemos construir o grau na 

abstração, dando-o um lugar na escala de graus e então tornando-o numerável - não 

que podemos imaginar cada possível grau de uma dada qualidade”.  

 A sensação tem de ter grandeza intensiva, ou seja, um grau maior ou menor 

de intensidade. O mesmo pode ser dito acerca das qualidades dos objetos (dados 

na sensação). No entanto, isto não quer dizer que a causa da sensação também 

deva ter um grau. De acordo com H. J. Paton, (1935, v. 2, p. 151, tradução nossa), 

Kant parece supor o estímulo físico como causa das sensações humanas, mas só 

se pode conhecer a priori que “todo evento tem uma causa”. Em outras palavras, a 

causa de nossas sensações é o estímulo físico e este só pode ser descoberto por 

meio da experiência. Neste sentido, Kant não precisa rejeitar qualquer consideração 

empírica acerca da natureza dos estímulos físicos causadores de nossas 

sensações. 

Embora as sensações tenham como causa o estímulo físico decorrente das 

propriedades reais dos objetos, tais propriedades não são sempre percebidas de 

forma “direta”, mas também podem ser sentidas de forma “indireta”. Acerca disso, 

Kant (cf. CRP, A 226, B 273) apresenta o exemplo do magnetismo, o qual só pode 

ser percebido indiretamente por nossos órgãos sensoriais através da atração entre 

os corpos. De modo semelhante, as forças de repulsão postuladas pela Teoria 

Dinâmica, que analisaremos no próximo capítulo, permitem que a impenetrabilidade 

dos corpos seja percebida indiretamente por meio da solidez. As teorias científicas 

investigam as propriedades reais dos objetos com base em evidências que podem 

ser percebidas de forma direta ou indireta. 

J. Burocker (cf. 2006, p. 159) adverte que as Antecipações mostram que 

todas as qualidades sensíveis tem grandeza intensiva, mas não quais aspectos de 

cada qualidade podem ser medidos conforme sua intensidade. Por exemplo, a 

análise de uma determinada cor deve considerar a matiz (vermelho, azul, verde, 

etc.), a saturação (vivacidade de dada cor) e o brilho (luminosidade de dada cor). 
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Além disso, o grau de intensidade de cada um destes aspectos pode variar: por 

exemplo, a matiz vermelha pode estar numa escala entre as matizes lilás e laranja, 

com brilho e saturação diferentes, a partir da qual é possível identificar graus 

maiores ou menores de vermelhidão. No entanto, na análise do som e do odor, por 

exemplo, outros aspectos devem ser considerados para a medição de seus graus de 

intensidade. Para J. Burocker (cf. 2006, p. 161), as Antecipações pressupõem uma 

relação intencional ou representativa entre as sensações e as propriedades reais 

dos objetos segundo a qual as sensações possibilitam a representação das 

propriedades reais dos objetos.  

 Ao tratar do grau de influência dos objetos sobre os sentidos, Kant se apoia 

em um “argumento causal sobre a percepção” (cf. DICKER, 2004, p. 69, tradução 

nossa), segundo o qual: a intensidade da sensação obtida na percepção tem como 

causa a grandeza intensiva da qualidade do objeto percebido. De acordo com esta 

teoria causal da percepção, a sensação obtida pela percepção de certo objeto é 

causada pelo próprio objeto percebido. G. Dicker (2004, p. 69, tradução nossa) 

sustenta que “o objeto percebido tem de ser a causa da sensação, impressão 

sensível, ou experiência perceptual tida enquanto percebendo aquele objeto”. 

Desta teoria causal da percepção resulta um argumento sobre o objeto da 

percepção, segundo o qual: não apenas a sensação, mas também o real que a ela 

corresponde no objeto (ou seja, a qualidade do objeto que causa a sensação) tem 

grandeza intensiva. Para G. Dicker (2004, p. 71, tradução nossa), isto significa que 

“a grandeza intensiva de uma sensação corresponde e é causada pela grandeza 

intensiva da (qualidade da) matéria que causa aquela sensação”. No entanto, a 

correlação entre a intensidade de uma sensação e a intensidade de uma qualidade 

sensível da matéria não passa de uma hipótese empírica. A única coisa que o 

princípio das Antecipações pode afirmar a priori é que tanto as sensações quanto as 

qualidades sensíveis têm de ter algum grau de intensidade. 

Por um lado, o princípio das Antecipações estabelece como verdade a priori 

que toda sensação (e certas qualidades sensíveis) tem de ter um grau ou grandeza 

intensiva. Por outro lado, a correlação entre a grandeza intensiva da qualidade de 

um objeto e a grandeza intensiva de uma sensação só pode ser suposta 

empiricamente. Portanto, pode-se estabelecer a priori que as sensações e certas 
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qualidades dos objetos têm grandezas intensivas, mas a relação causal ou a 

correspondência entre tais grandezas é apenas uma hipótese empírica. 

 

3.5 Realidade, continuidade e força 

 

Para compreendermos a importância da categoria de realidade no âmbito das 

Antecipações é preciso apresentar a conexão, no que diz respeito ao título da 

qualidade, entre os juízos (afirmativos, negativos e infinitos) e as categorias 

(realidade, negação e limitação). O princípio das Antecipações estabelece a validade 

objetiva (significado empírico) das categorias de qualidade (realidade, negação e 

limitação), as quais são interdependentes no âmbito da noção de grandeza 

intensiva. 

Os juízos afirmativos expressam que “S é P”, ou seja, afirmam a realidade 

deste S com esta propriedade P. Logo, a categoria correspondente aos juízos 

afirmativos é a realidade. Deste modo, a aplicação do juízo afirmativo ao objeto 

corresponde à representação de alguma propriedade na sensação, ou seja, à 

realidade. Isto significa que a partir de uma sensação muito intensa (e seu correlato 

no objeto) é possível pensar um alto grau de realidade. 

Os juízos negativos explanam que “S não é P”, ou seja, negam a realidade 

deste S com esta propriedade P. Portanto, a categoria correspondente aos juízos 

negativos é a negação. Neste sentido, a aplicação do juízo negativo ao objeto 

corresponde à ausência de alguma propriedade, ou seja, à negação. Pode-se dizer 

que a partir da ausência de qualquer sensação é possível pensar a falta de 

realidade, isto é, a negação.   

Os juízos infinitos proferem “S é não-P”, ou seja, este S limita esta 

propriedade P ao ser dela excluído. Consequentemente, a categoria correspondente 

aos juízos infinitos é a limitação. Desta forma, a aplicação do juízo infinito ao objeto 

corresponde à determinação de determinado grau de intensidade mediante a mútua 

limitação entre realidade e negação. Portanto, a partir de uma sensação pouco 

intensa (e seu correlato no objeto) é possível pensar a limitação do grau de 

realidade. 

Nas Antecipações da Percepção, a “realidade” deve ser compreendida não 

enquanto existência, mas sim enquanto uma categoria da qualidade e, portanto, 
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opõe-se à negação. A realidade é o que corresponde à sensação (ao conteúdo da 

percepção) no objeto e a negação é o que corresponde à ausência de sensação (cf. 

KANT, CRP, B 168). O real, que corresponde ao objeto de sensação, não possui 

grandeza extensiva, mas sim intensiva, ou seja, um grau. 

 A única qualidade que pode ser suposta a priori é a antecipação de que toda 

a sensação possui um grau de realidade. Toda a realidade na percepção tem um 

determinado grau de intensidade e, deste modo, não é possível uma experiência 

que demonstre uma ausência de realidade; ou seja, não há prova empírica de um 

espaço ou tempo vazio. De acordo com Kant (CRP, A 172-173, B 214):  

 
embora toda a intuição de um determinado espaço ou tempo seja 
inteiramente real, isto é, nenhuma sua parte seja vazia, tem no entanto de 
haver uma infinita diversidade de graus, que preencham o espaço e o 
tempo, porque toda a realidade tem o seu grau que, sem mudar a grandeza 
extensiva do fenômeno, pode diminuir até ao nada (ao vazio) por uma 
infinidade de graus, podendo a grandeza intensiva ser maior ou menor nos 
diversos fenômenos, embora a grandeza extensiva da intuição permaneça a 
mesma. 
 

As Antecipações sustentam (cf. KANT, CRP, B 214) que não é possível 

nenhuma percepção e, consequentemente, nenhuma experiência que poderia 

provar uma ausência completa de todo o real no fenômeno. Toda realidade tem 

graus infinitamente diferentes que enchem o espaço (e o tempo) e que podem ser 

cada vez maiores ou menores, mas nunca iguais à zero. 

 A meta das Antecipações da Percepção é atribuir um sentido transcendental à 

distinção entre grandezas extensiva e intensiva. As grandezas extensiva e intensiva 

distinguem, respectivamente, aquilo o que é meramente formal no fenômeno 

(intuições puras de espaço e tempo) daquilo o que é material para um objeto em 

geral (o real da sensação). Os fenômenos têm como base intuição (forma) e 

sensação (matéria).  

 Graham Bird (cf. 2006, p. 429) considera a correspondência entre a sensação 

e o real a principal diferença entre as duas edições da CRP no que diz respeito ao 

Princípio das Antecipações. A prova deste princípio reside na distinção entre 

percepção empírica e percepção pura (intuição formal). A percepção empírica 

fornece o real da sensação, ou seja, a matéria (conteúdo a posteriori) para algum 

objeto em geral. A percepção pura, por sua vez, fornece as formas (a priori) da 

intuição pura: espaço e tempo.  



45 

 

É possível uma síntese entre a sensação (material) e a intuição pura (formal), 

na qual a primeira diminui gradualmente até ficar somente a última. A síntese 

significa a realização de uma pluralidade na unidade. Pela síntese transcendental da 

imaginação, o mundo fenomênico é construído no espaço e no tempo. Cada objeto 

deve ter tanto grandeza extensiva quanto intensiva, na medida em que a experiência 

sempre envolve uma síntese transcendental. Deste modo, o conhecimento consiste 

em um juízo sintético a priori que estabelece as condições necessárias sem as quais 

a experiência humana não seria possível. De acordo com G. Bird (2006a, p. 430, 

tradução nossa), “não podemos antecipar o conteúdo material das sensações (B 

208-209) ou as bases a posteriori da ciência natural (B 213), mas podemos 

conhecer a priori que tal material a posteriori tem de ter uma estrutura de graus”. 

A sensação consiste no elemento empírico da percepção sensível. Neste 

sentido, somente a grandeza intensiva (grau) da sensação pode ser antecipada. A 

única qualidade das grandezas em geral que podemos conhecer a priori é a 

continuidade. Para definir a grandeza intensiva, Kant (CRP, B 210) apresenta o 

princípio de continuidade, segundo o qual: “entre a realidade no fenômeno e a 

negação há uma cadeia contínua de muitas sensações intermediárias possíveis”. 

Deste modo, a continuidade é uma das características centrais da grandeza 

intensiva, pois entre um dado grau e zero há uma gradação contínua. Neste sentido, 

todos os fenômenos são grandezas contínuas.  

O problema geral da continuidade é tratado por Kant a partir da aplicação da 

continuidade à intensidade das sensações e às suas causas. A aplicação do 

princípio da continuidade à grandeza intensiva sustenta que os fenômenos têm de 

ser contínuos devido ao fato de que são apreendidos no espaço e no tempo. Isto 

significa que os fenômenos tem extensão no espaço e duração no tempo. De acordo 

com N. K. Smith (1918, p. 353, tradução nossa), “isto implica que as sensações e as 

condições físicas das sensações [...] sejam capazes de existir em cada grau 

possível entre zero e qualquer intensidade dada”. 

 N. K. Smith (cf. 1918, p. 354) apresenta duas conclusões acerca deste 

princípio da continuidade das grandezas intensivas: 1) a ausência de realidade não 

pode ser um objeto da experiência, pois toda realidade tem variados graus de 

existência e cada sentido tem um dado grau de receptividade; e 2) pode haver uma 

infinidade de graus intensivos ocupando uma única grandeza extensiva. Esta 
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segunda conclusão pertence à teoria dinamicista proposta por Kant como oposição à 

teoria mecanicista. Esta última sustenta o dogma metafísico de que não há 

diferenças internas no real no espaço, mas sim uma uniformidade da existência 

deste real no espaço vazio (cf. SMITH, 1918, p. 354). Isto implica admitir todas as 

diferenças qualitativas nas sensações enquanto diferenças quantitativas em suas 

causas materiais, ou seja, enquanto meras diferenças de número e distribuição das 

partes que constituem os corpos materiais. Contra esta abordagem mecanicista, 

Kant apresenta sua abordagem dinamicista (que analisaremos a fundo no último 

capítulo), segundo a qual a matéria enche espaço por meio da intensidade e não 

meramente o ocupa por meio da massa (cf. SMITH, 1918, p. 355). Neste sentido, 

uma força expansiva (repulsiva) enche espaço sem deixar nenhuma parte dele 

vazio. O grau desta força pode diminuir indefinidamente e mesmo assim continua a 

encher o espaço tanto quanto antes.  

Embora Kant admita que esta abordagem possa não ser a verdadeira 

explicação das diferenças físicas, ela se apresenta como uma visão alternativa para 

a compreensão das preconcepções metafísicas. Como afirma N. K. Smith (cf. 1918, 

p. 355), a ciência física poderia ser desenvolvida a partir desta abordagem 

dinamicista, uma vez que a matéria tem tanto grandeza intensiva quanto extensiva, 

e pode variar tanto em qualidade quanto em quantidade. 

O Princípio Transcendental das Antecipações da Percepção (cf. KANT, CRP, 

B 207) afirma que o real em todos os fenômenos tem uma grandeza intensiva. De 

acordo com o Princípio Metafísico da Dinâmica (cf. KANT, PM, p. 81), todo o real 

dos objetos dos sentidos externos deve ser considerado como força motriz. Neste 

sentido, paralelamente ao Princípio Transcendental das Antecipações (que identifica 

o grau de qualidade com o real dos fenômenos), o Princípio Metafísico da Dinâmica 

identifica o grau de enchimento de espaço (impenetrabilidade) com o real no espaço 

(cf. PATON, 1935, v. 2, p. 135, nota de rodapé 3). Na Dinâmica (tema do capítulo 

final) Kant identifica o real dos objetos dos sentidos externos (matéria) com uma 

combinação de forças motrizes de atração e repulsão.  

A correspondência entre o grau de qualidade dos objetos e o grau de nossas 

sensações é assegurada pelas Antecipações. Deste modo, H. J. Paton (cf. 1935, v. 

2, p. 138) compreende a teoria dinâmica da matéria como uma aplicação particular 

do princípio universal das Antecipações da Percepção. O argumento de Kant, de 
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acordo com H. J. Paton (1935, v. 2, p. 139, tradução nossa), sustenta que “um 

objeto é mais que o espaço que ele ocupa e o tempo através do qual ele dura. [Um 

objeto] é o real enquanto enchendo um determinado espaço e tempo, e o que enche 

espaço e tempo deve ter grandeza intensiva ou grau”. 

H. J. Paton (cf. 1935, v. 2, p. 149) afirma que a realidade consiste na 

qualidade dada que enche tempo e espaço, na medida em que a negação consiste 

no tempo e espaço vazios que são enchidos. A determinação de um objeto exige a 

combinação entre realidade e negação, em diferentes graus, sob a categoria da 

limitação. Esta questão é tema central da teoria dinâmica kantiana da matéria, 

segundo a qual a oposição real entre forças motrizes pode ser traduzida em termos 

de tempo e espaço. Como veremos adiante, a matéria é identificada por Kant como 

aquilo o que enche espaço através de uma combinação entre forças motrizes de 

repulsão e de atração. Esta oposição entre forças explica como ocorre o enchimento 

de espaço em diferentes graus. Para H. J. Paton (cf. 1935, v. 2, p. 149, tradução 

nossa), “isto é uma ilustração empírica [...] do princípio de Kant de que um objeto 

real deve ser pensado sob a categoria de limitação, que envolve uma combinação 

de realidade e negação”.  

De acordo com M. Giovanelli (2011, p. 37, tradução nossa), “a relação entre 

realidade e negação, entre ser e não-ser, não é pensada em termos do modelo da 

não-contradição entre A e não-A, mas sim sobre o modelo do equilíbrio entre 

forças”. Kant (PM, p. 81) apresenta “a qualidade da matéria sob os títulos de 

realidade, negação e limitação” da seguinte maneira: o enchimento de espaço 

resultante da força repulsiva como o real no espaço; a força atrativa como o negativo 

em relação a esse real; a limitação da força repulsiva pela força atrativa e 

consequentemente a determinação do grau de enchimento de espaço. Assim como 

na CRP, em PM “realidade e negação não contradizem uma a outra, mas sim 

limitam uma a outra, determinando diferenças no grau [...] [de] enchimento de 

espaço” (GIOVANELLI, 2011, p. 37, tradução nossa). 

A força é o princípio concernente à matéria de todo fenômeno e a base das 

relações espaciais. As diferentes qualidades sensíveis (cores, sons, calor, etc.) 

derivam do efeito provocado sobre nossos órgãos sensoriais pelas forças motrizes 

(causas da mudança do movimento). O movimento é a condição através da qual 

algo pode se tornar um objeto dos sentidos externos, pois é causa do estímulo dos 
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órgãos sensoriais e sem ele não haveria percepção de qualquer objeto dos sentidos 

e, portanto, não haveria experiência. De acordo com M. Giovanelli (2011, p. 32, 

tradução nossa), “as forças motrizes da matéria contém o conteúdo material [das 

Materiale] da sensação, que... apresenta o real da representação sensível, por meio 

do qual o objeto se torna percebível”. Todas as percepções derivam da influência 

das forças motrizes sobre os sentidos. 

 Por meio do Princípio Transcendental das Antecipações da Percepção é 

possível conhecer a priori que toda sensação corresponde à intensidade com que o 

real (aquilo que é sentido) modifica os sentidos (os órgãos sensoriais). Deste modo, 

a construção de um objeto físico (um corpo) é possível através da influência que o 

real exerce sobre os sentidos. Esta questão será abordada a seguir na teoria 

dinâmica kantiana da matéria. 
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4 O PRINCÍPIO METAFÍSICO DA DINÂMICA 

 

Neste capítulo investigaremos a constituição do conceito de matéria conforme 

a Teoria Dinâmica das forças motrizes repulsivas e atrativas desenvolvida na obra 

Princípios Metafísicos. Veremos que o conceito dinâmico de matéria é apresentado 

como móvel enquanto enche um espaço. Esta propriedade de enchimento de 

espaço consiste na resistência da matéria à penetração de outros móveis no interior 

de seu espaço. Trataremos deste conceito como resultado das forças motrizes de 

repulsão, as quais serão apresentadas como causa do afastamento entre matérias. 

Em oposição às forças repulsivas, as forças motrizes de atração serão definidas 

como causa da aproximação entre matérias. Perceberemos que as forças atrativas 

agem à distância entre matérias independentemente do contato. A partir disso, 

mostraremos que o equilíbrio entre as forças repulsivas e as forças atrativas constitui 

as condições necessárias da constituição do conceito de matéria, sem as quais 

haveria apenas uma infinita dispersão ou compressão dos pontos, mas não 

enchimento de espaço. Ao final deste capítulo, notaremos que no Princípio 

Metafísico da Dinâmica o real no espaço é identificado pelo grau de enchimento de 

espaço (impenetrabilidade). 

 

4.1 O conceito dinâmico de matéria 

 

 O conceito dinâmico de matéria é definido como o “móvel enquanto enche um 

espaço” (KANT, PM, p. 31). Esta definição pressupõe a noção foronômica do 

conceito de matéria enquanto “móvel no espaço” (KANT, PM, p. 1), mas acrescenta 

a tal conceito a propriedade de enchimento de espaço. Esta propriedade de 

enchimento de espaço consiste na resistência da matéria à penetração (mediante o 

movimento) de outra no interior de certo espaço (cf. KANT, PM, p. 31). Neste âmbito, 

esta propriedade de resistência deve considerar a redução do espaço da extensão 

da matéria (resistência dinâmica) e não a mudança de lugar da matéria mediante 

movimento (resistência mecânica) (cf. KANT, PM, p. 32). 

Kant sustenta que “encher” um espaço é diferente de “ocupá-lo”. Por um lado, 

a matéria “ocupa um espaço” na medida em que está “imediatamente presente em 

todos os pontos” do mesmo, “para assim designar a extensão de uma coisa no 
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espaço” (KANT, PM, p. 32). No entanto, acerca da propriedade de “ocupar um 

espaço”, não se pode determinar: (1) se é possível derivar algum efeito; (2) se 

promove a propriedade de resistência à penetração de outros móveis; (3) se 

consiste apenas em um espaço sem matéria; (4) se há algo no espaço que force a 

penetração de outro móvel no mesmo. Por outro lado, a matéria “enche um espaço” 

na medida em que resiste à penetração de outro móvel. Neste sentido, “encher um 

espaço é uma determinação mais precisa do conceito de ocupar um espaço” (KANT, 

PM, p. 32). 

 A diminuição ou eliminação de um movimento tem como causa a propriedade 

de resistência. O movimento de um móvel só pode ser diminuído ou eliminado 

(tornado repouso) mediante outro movimento do mesmo na direção contrária (cf. 

KANT, PM, p. 33). Deste modo, a propriedade de resistência da matéria (enquanto 

espaço enchido) à penetração de outras é causa do movimento destas outras 

matérias na direção oposta. Kant sustenta que “a causa de um movimento chama-se 

força motriz” e, neste sentido, “a matéria enche seu espaço mediante uma força 

motriz, e não em virtude da sua simples existência” (KANT, PM, p. 33). De acordo 

com Paul Guyer (2006, p. 161, tradução nossa), enquanto para os atomistas do 

século dezessete a matéria enche seu espaço “em virtude de ser composta de 

partes sólidas indivisíveis”, para Kant, a propriedade de enchimento de espaço é 

produto de uma força, na medida em que esta promove a resistência à penetração 

(mediante o movimento) de outro móvel no interior do espaço enchido. 

 Kant (PM, p. 33) afirma que a propriedade de enchimento de espaço foi 

denominada “solidez” e concebida como necessariamente pressuposta “em cada 

coisa que existe (substância), pelo menos no mundo sensível exterior”. Esta 

concepção busca apoio no princípio de contradição para afirmar que a propriedade 

de solidez deriva da existência de algo real no espaço e, consequentemente, para 

negar a coexistência de duas matérias neste mesmo espaço. Este princípio consiste 

na “relação entre A e não-A, opostos contraditórios que não podem coexistir (um 

‘rejeita’ o outro, excluindo a presença do outro na mesma posição)” (GIOVANELLI, 

2011, p. 36, tradução nossa). No entanto, Kant observa que o princípio de 

contradição não proporciona à matéria a propriedade de resistência à penetração de 

outra no interior de seu espaço. Para isto, é necessário admitir uma força inerente à 

matéria: o fato de que algo possa penetrar no espaço cheio se mostra contraditório 
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quando se atribui a este espaço cheio uma força que repele o móvel exterior (cf. 

KANT, PM, p. 34).  

 Como vimos anteriormente, o conceito de movimento é a determinação 

fundamental do conceito metafísico de matéria (enquanto objeto dos sentidos 

externos) na medida em que somente por meio dele os sentidos podem ser 

afetados. O movimento pode ser de dois tipos, a saber, de aproximação ou de 

afastamento. Por conseguinte, as forças motrizes (enquanto causa do movimento) 

podem ser de dois tipos: de atração e de repulsão. A força motriz de atração causa a 

aproximação ou resiste ao afastamento entre matérias. Em contraposição, a força 

motriz de repulsão causa o afastamento ou resiste à aproximação entre matérias. 

Todas as forças motrizes da natureza material (corpórea) devem se reduzir a estes 

dois tipos: atração e repulsão. 

 

4.2 A força de repulsão e a impenetrabilidade 

 

 Como admitimos acima, a propriedade de enchimento de espaço, própria do 

conceito dinâmico de matéria, consiste na resistência desta à penetração (mediante 

o movimento) de outros móveis no interior de seu espaço. Mas o que garante esta 

propriedade de enchimento de espaço? Kant (PM, p. 36) sustenta enfaticamente que 

“a matéria enche os seus espaços graças às forças repulsivas de todas as suas 

partes”. 

A propriedade de enchimento de espaço deriva unicamente da força de 

repulsão. Esta força está presente em todas as partes da matéria (segundo seu 

conceito dinâmico), pois, do contrário, uma parte de seu espaço seria somente 

incluída, mas não enchida. Kant (PM, p. 36) argumenta que “a força de um corpo 

extenso, em virtude da repulsão de todas as suas partes, é uma força de expansão 

(expansiva)”. Esta força de expansão é consequência da força repulsiva e é 

determinada segundo graus superiores ou inferiores. Por um lado, pode-se sempre 

conceber um grau maior que o da força motriz dada, pois, do contrário, seria 

possível percorrer um espaço infinito num tempo finito. Por outro lado, pode-se 

sempre admitir um grau menor que o da força motriz dada, senão esta seria nula e 

não produziria uma velocidade finita. Portanto, “a força de expansão [...] possui o 

seu grau, que nunca é o maior ou o menor, mas para lá do qual se pode encontrar 
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ao infinito [graus] superiores e inferiores” (KANT, PM, p. 37). De acordo com as 

Antecipações da Percepção (cf. KANT, CRP, B 214), a realidade tem grandeza 

intensiva, ou seja, graus que podem ser infinitamente maiores ou menores, mas 

nunca iguais à zero, pois isto implicaria uma ausência de realidade e, portanto, a 

experiência não seria possível. 

Cada parte da matéria é dotada de força expansiva e, portanto, tende a se 

estender cada vez mais, na medida em que seu grau pode ser sempre maior. Deste 

modo, é possível haver uma oposição entre forças expansivas de duas matérias 

distintas e, consequentemente, uma mútua restrição do espaço. A força expansiva 

de dada matéria, na medida em que restringe (comprime) gradativamente o espaço 

de outra, deve ser considerada força compressiva. Mediante a força expansiva, “a 

matéria se esforça por estender-se em todas as direções para além de um espaço 

dado” (KANT, PM, p. 39). No entanto, o grau de força expansiva de uma dada 

matéria que se encontra no interior de um dado espaço tende a ser maior 

dependendo de quão estreito é o espaço. Neste caso, o grau desta força expansiva 

é inversamente proporcional ao espaço no qual ela está contida: quanto menor o 

espaço, maior o grau da força expansiva. Por outro lado, quanto maior o grau da 

força expansiva, maior o grau da força compressiva que restringe o espaço da 

primeira. Todavia, por maior que seja o grau que uma força compressiva exerce 

sobre uma determinada matéria, esta última jamais será penetrada por outra 

mediante compressão. Nas palavras de Kant (PM, p. 39): “a matéria pode comprimir-

se até ao infinito, mas nunca pode ser penetrada por uma outra matéria, por maior 

que seja a força de compressão desta última”.  

Esta propriedade de resistência da matéria Kant (cf. PM, p. 40) chama de 

impenetrabilidade, a qual pode ser considerada relativa (dinâmica) ou absoluta 

(matemática). A impenetrabilidade relativa (dinâmica) considera uma 

proporcionalidade entre a propriedade de resistência e a força de compressão, isto 

é, quanto maior o grau de compressão sofrido pela matéria, maior seu grau de 

resistência. A impenetrabilidade absoluta (matemática) parte do pressuposto de que 

a matéria “resiste a toda penetração com uma necessidade absoluta” (KANT, PM, p. 

41) e, portanto, nem ao menos pode ser comprimida. Vejamos os argumentos 

principais que Kant utiliza para negar esta última e admitir a primeira. 
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A impenetrabilidade absoluta (matemática) é admitida como propriedade 

intrínseca da matéria e, portanto, não pressupõe forças motrizes. De acordo com 

esta concepção, a matéria só seria suscetível de compressão se fosse possível 

admitir espaços vazios. No entanto, a propriedade de enchimento de espaço é um 

pressuposto básico na medida em que o conceito dinâmico de matéria é definido 

como o móvel enquanto enche um espaço. Por este motivo, Kant (cf. PM, p. 41) 

afirma que esta impenetrabilidade absoluta não passa de uma “qualitas occulta” da 

matéria. 

Por outro lado, Kant admite a impenetrabilidade relativa (dinâmica) na medida 

em que esta tem como base o conceito de força motriz de expansão que garante a 

propriedade de enchimento de espaço, isto é, de resistência. Como vimos, o grau de 

força expansiva de uma dada matéria pode ser superado pelo grau de força 

compressiva de outra matéria e, portanto, o espaço da expansão da primeira pode 

ser reduzido pela força de compressão da segunda. No entanto, embora a força 

compressiva reduza o espaço de uma dada matéria, a completa penetração 

mediante compressão só seria possível se fosse adotada uma força compressiva 

infinita, o que não é o caso. 

Somente a partir do conceito de força repulsiva (expansiva) é possível 

conceber a propriedade de enchimento de espaço e, neste sentido, só a 

impenetrabilidade relativa da matéria é admissível. No entanto, Kant admite que as 

forças motrizes não podem ser construídas numa intuição a priori e, por 

conseguinte, sua possibilidade real não pode ser demonstrada a priori (Cf. BARRA, 

2000, p. 232). Deste modo, as forças motrizes são conceitos que não podem derivar 

de nenhum outro e, portanto, são “fundamentais”. Embora não possa ser 

demonstrada a priori, a força de repulsão desempenha um papel extremamente 

importante, pois proporciona “um conceito de uma causa e das suas leis, segundo 

as quais o efeito, a saber, a resistência no espaço pleno, se pode avaliar segundo os 

seus graus” (KANT, PM, p. 42). 

Sabemos que cada parte da matéria é dotada de força motriz e, portanto, é 

também matéria móvel. Além disso, Kant (cf. PM, p. 43) sustenta que a matéria 

(enquanto móvel no espaço) é substância no espaço e, portanto, cada uma das 

partes móveis da matéria é também substância. Este conceito de substância é 

definido na Dinâmica como “o último sujeito da existência” (KANT, PM, p. 42) de 
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uma coisa, ou seja, como aquilo que não é predicado da existência de uma coisa. 

Logo, o conceito de matéria consiste no sujeito de tudo o que, no espaço, pertence à 

existência das coisas. Cada parte da matéria é móvel por si mesma e, portanto, 

deve ser considerada sujeito e não apenas predicado de outras matérias. Deste 

modo, todas as partes da matéria “são algo de existente no espaço fora de toda a 

ligação com as outras partes vizinhas” (KANT, PM, p. 43). A partir desta 

argumentação, é possível provar que tanto a matéria quanto suas partes são 

dotadas de mobilidade própria e, portanto, ambas devem ser consideradas 

substâncias: “a mobilidade própria da matéria ou de qualquer uma das suas partes é 

ao mesmo tempo uma prova de que este móvel, e cada uma de suas partes móveis, 

é substância” (KANT, PM, p. 43). Kant (cf. PM, p. 42) chama de substância material 

aquela que se move por si mesma (tem mobilidade própria) no espaço e se separa 

de tudo o que no espaço é a ela exterior.  

A propriedade de enchimento de espaço, como vimos, é resultado de forças 

repulsivas. O espaço não é enchido por uma simples força motriz, mas sim é dividido 

em partes menores e cada uma destas é enchida por diferentes forças repulsivas. 

Cada parte do espaço cheio de matéria contém forças repulsivas e, por conseguinte, 

causa o afastamento e resiste à aproximação das outras partes, ou seja, repele as 

outras partes e é por elas repelida. Isto significa que cada ponto de um espaço cheio 

exerce e sofre uma repulsão de todos os lados e no mesmo grau (cf. KANT, PM, p. 

45). Por conseguinte, cada ponto é móvel por si mesmo na medida em que reage a 

repulsão dos outros pontos a ele exteriores. Portanto, cada parte de um espaço 

cheio de matéria é dotado de mobilidade própria e, portanto, é substância material 

separável das outras partes. Mesmo que não sejam movidas nem separadas, as 

partes de um espaço cheio de matéria podem se distinguir infinitamente. Isto 

significa que “o espaço que a matéria enche é matematicamente divisível até ao 

infinito” (KANT, PM, p. 43). 

 

4.3 O problema da divisibilidade infinita 

 

Afirmamos que cada parte de um espaço cheio de matéria tem mobilidade 

própria e, portanto, é substância material. Kant parece admitir uma 

proporcionalidade entre a divisibilidade matemática do espaço cheio de matéria e a 
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divisibilidade física da substância material que enche tal espaço: “tanto quanto se 

estende a divisibilidade matemática do espaço que uma matéria enche assim se 

estende igualmente a divisão física possível da substância que o enche” (KANT, PM, 

p. 44). Isto significa que se admitirmos a infinita divisibilidade matemática, devemos 

admitir também a infinita divisibilidade física. No entanto, a respeito da matéria, 

pode-se afirmar apenas que esta é matematicamente, mas não fisicamente, divisível 

até ao infinito (cf. KANT, PM, p. 47). Neste sentido, a matéria é infinitamente 

divisível, mas somente no sentido matemático. Além disso, sabemos que cada parte 

da matéria, por ser dotada de diferentes forças repulsivas, tem mobilidade própria e, 

portanto, é substância material.  

Um monadista (metafísico) poderia afirmar que a matéria é composta por 

pontos físicos que não possuem partes móveis, os quais enchem um espaço 

mediante uma simples força repulsiva. Este espaço poderia se dividir, mas não a 

substância que age no mesmo. Isto significa que a esfera de atividade desta 

substância é divisível, embora o sujeito móvel que age no mesmo não seja. Neste 

sentido, a matéria seria composta de partes fisicamente indivisíveis e o espaço seria 

apenas dinamicamente “ocupado”. No entanto, como vimos, o espaço é divisível em 

partes menores as quais são enchidas não por meio de uma simples força motriz, 

mas sim mediante diferentes forças repulsivas. Deste modo, contra o monadista, 

Kant sustenta que cada parte do espaço cheio de matéria é dotada de mobilidade 

própria e, portanto, exerce e sofre igualmente repulsão de outras partes. 

Os matemáticos poderiam representar as forças repulsivas das partes da 

matéria como aumentando ou diminuindo proporcionalmente à distância entre tais 

partes. Deste modo, todo espaço infinitamente pequeno entre as partes da matéria 

poderia ser representado como enchido pela força de repulsão em um grau maior ou 

menor (cf. KANT, PM, p. 78). Logo, todo contato entre as partes da matéria poderia 

ser representado como uma distância infinitamente pequena. Esta forma de 

representar o contato é importante em todos os casos nos quais um espaço maior 

ou menor deve ser representado como completamente cheio por uma mesma 

quantidade de matéria. Mas se a matéria é algo infinitamente divisível, não se deve 

admitir um afastamento real de suas partes. As partes da matéria constituem um 

contínuo “em toda a extensão do espaço do todo” (KANT, PM, p. 47) e, portanto, 

não é possível assumir nenhuma distância efetiva entre elas. De acordo com Kant 
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(cf. PM, p. 47), a possibilidade dessa extensão só pode ser tornada intuitiva pela 

ideia de um afastamento infinitamente pequeno. Para os matemáticos que procedem 

desta maneira, não há uma diferença considerável entre o contato e o espaço 

infinitamente pequeno entre duas partes de matéria. O conceito desse espaço 

infinitamente pequeno consiste numa “ideia” mediante a qual a extensão de uma 

matéria enquanto grandeza contínua pode ser tornada intuitiva. De acordo com 

Loparic (2005, p. 308), a relação da linguagem matemática às forças repulsivas não 

deve ser compreendida como se referindo “ao objeto do conceito de matéria (a 

própria matéria), mas apenas como meio de construir esse conceito ‘idealmente’”. 

Neste sentido, Kant (cf. PM, p. 46) afirma que a linguagem da matemática é mal 

interpretada quando se atribui ao objeto do conceito o que pertence ao processo de 

construção do conceito. 

Acerca da questão da divisibilidade infinita do espaço, a matemática deve 

restringir-se à suas proposições evidentes e desconsiderar as objeções e as 

artimanhas de uma metafísica errônea baseada em puros conceitos. No entanto, na 

aplicação das proposições válidas para o espaço à substância que enche o espaço, 

os matemáticos devem atender ao exame puramente conceitual da metafísica. 

Como vimos, embora a matéria seja matematicamente divisível até ao infinito, disto 

não segue que a matéria seja fisicamente divisível até ao infinito. Esta questão da 

infinita divisibilidade da matéria sofre fortes objeções da metafísica e, portanto, o 

matemático deveria deixá-la a cargo do filósofo. Tais objeções são sustentadas pelo 

metafísico dogmático mediante um argumento que se aplica tanto a porções de 

matéria quanto a regiões do espaço, o qual Kant (cf. PM, p. 48-49) apresenta da 

seguinte maneira: (a) um todo deve conter em si todas as partes nas quais pode se 

dividir; logo, (b) se a matéria é infinitamente divisível, então ela consiste numa 

quantidade infinita de partes; mas (c) uma porção de matéria não pode ser composta 

por um infinito número de partes; porque (d) o conceito de “infinitude” implica algo 

que nunca pode ser totalmente completo; portanto, é contraditório afirmar que (e) um 

todo completo é composto por uma quantidade infinita de partes. Vale ressaltar que 

esta argumentação do metafísico dogmático pressupõe a matéria como coisa em si. 

 De acordo com Kant (cf. PM, p. 48-49), o filósofo se encontra em um dilema 

cuja solução depende da escolha certa entre duas posições: (1) contra o matemático 

(geômetra) negando a infinita divisibilidade do espaço; ou (2) contra o metafísico 
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dogmático negando que a matéria seja uma coisa em si e que o espaço seja 

propriedade de uma coisa em si. A posição (1) contra o matemático não pode ser 

sustentada na medida em que a infinita divisibilidade do espaço consiste em um 

resultado matemático que não se submete a um “sofismar sutil”. Além disso, 

sustentar a posição do metafísico dogmático afirmando que a matéria é uma coisa 

em si e que o espaço é propriedade de uma coisa em si é o mesmo que assumir a 

posição (1) contra o matemático acerca da divisibilidade infinita do espaço, o que, 

como vimos, é um empreendimento vão. Portanto, Kant (cf. PM, p. 49) assume a 

posição (2) contra o metafísico dogmático afirmando que a matéria é um simples 

fenômeno dos sentidos externos e que o espaço é a forma essencial das intuições 

sensíveis externas. Isto significa que matéria e espaço não são coisas em si 

mesmas, mas sim apenas “modos subjetivos de representação de objetos que nos 

são desconhecidos” (KANT, PM, p. 49). Ao assumir esta posição, Kant (cf. PM, p. 

49) admite que a matéria seja infinitamente divisível, embora não consista num 

número infinito de partes. Embora a razão possa conceber a matéria enquanto um 

número infinito de partes, isto não pode ser construído e tornado intuitivo. A algo que 

só é real por ser dado na representação só podemos dar o que se encontra na 

representação. A algo que é um fenômeno infinitamente divisível, podemos dar 

tantas partes quantas conseguirmos dividir. Isto ocorre por que as partes de um 

fenômeno “só existem no pensamento, a saber, na própria divisão” (KANT, PM, p. 

50). No entanto, embora a divisão se estenda até ao infinito, ela nunca é dada como 

infinita. Deste modo, não podemos inferir que o divisível contenha uma infinidade de 

partes que são coisas em si mesmas independentemente de nossa representação 

delas. Somente a divisão da representação da coisa, e não a da própria coisa, pode 

prosseguir infinitamente, embora nunca possa ser inteiramente dada. 

O teorema da geometria acerca da infinita divisibilidade do espaço, 

fortemente criticado pela metafísica, foi sustentado, nas palavras de Kant (PM, p. 

50), a partir do argumento de que “o espaço pertence unicamente ao fenômeno das 

cosas externas”. No entanto, este argumento foi mal interpretado como se 

concebesse que o espaço é uma coisa em si ou é uma relação das coisas em si. 

Mas o matemático resiste aos ataques da metafísica e considera o espaço apenas 

tal como ele nos aparece e não enquanto espaço em si mesmo. Deste modo, para 

uma interpretação mais adequada do argumento supracitado, o espaço deve ser 
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concebido não como uma propriedade de algo fora de nossos sentidos, mas sim 

somente como a forma subjetiva de nossa sensibilidade. Através desta forma, os 

objetos dos sentidos externos aparecem a nós sob o fenômeno da matéria.  

De acordo com a má interpretação, o espaço é pensado como uma 

propriedade que as coisas têm independentemente de nossa faculdade de 

representação. O matemático pensa o espaço enquanto fenômeno, o que é 

considerado uma representação não muito clara do conceito de espaço e, por esse 

motivo, o teorema matemático da divisibilidade da matéria foi bastante criticado. O 

metafísico acredita dar a este conceito a devida clareza ao supor o espaço como 

composto por pontos e a matéria por partes simples (ou seja, que não são dotadas 

de outras partes). Este erro do metafísico provém de uma má-interpretação da 

monadologia como tentativa de explicar os fenômenos da natureza, enquanto na 

verdade Leibiniz desenvolve um conceito platônico de mundo, o qual embora seja a 

base dos fenômenos não é objeto dos sentidos, mas sim coisa em si, ou seja, 

apenas objeto do entendimento. Qualquer composto de coisas em si deve consistir 

de coisas simples. No entanto, o composto no fenômeno não consiste de coisas 

simples, pois nada pode ser dado no fenômeno que não seja como composto 

(extenso). Deste modo, as partes simples no fenômeno só existem como resultado 

da divisão de uma coisa composta. Leibniz não concebe o espaço como uma ordem 

de seres simples justapostos, mas sim afirma que esta ordem corresponde ao 

espaço enquanto dependente de uma esfera meramente inteligível e, portanto, 

meramente pensada. Deste modo, em consonância com a Crítica da Razão Pura, 

Kant conclui que “o espaço, juntamente com a matéria, de que ele é a forma, não 

contém o mundo das coisas em si, mas apenas o fenômeno desse mesmo mundo, e 

que ele constitui unicamente a forma da nossa intuição sensível externa” (KANT, 

PM, p. 52). 

 

4.4 Força de atração e ação imediata à distância 

 

Como vimos, a propriedade essencial de impenetrabilidade da matéria 

(enquanto real no espaço) resulta da força motriz de expansão (derivada da força 

repulsiva) que causa o afastamento entre as partes da matéria. Esta força de 

expansão não pode ser limitada nem por si mesma nem pelo espaço em si. Não 



59 

 

pode ser limitada por si mesma porque age sobre a matéria expandido o espaço que 

a matéria enche. Não pode ser limitada pelo espaço em si porque, embora o grau de 

força expansiva seja inversamente proporcional ao volume de uma parte de matéria 

que se expande, há sempre graus infinitamente maiores ou menores de força motriz 

e, portanto, o espaço jamais poderia anulá-las. Kant (PM, p. 53-54) sustenta que se 

existissem somente forças motrizes repulsivas agindo na matéria sem a reação de 

forças motrizes contrárias, então (1) a matéria “não se conteria em sua expansão, 

isto é, dispersar-se-ia até ao infinito” e, portanto, (2) “todos os espaços estariam 

vazios, em rigor, não haveria matéria alguma”. Deste modo, em oposição à força 

repulsiva, deve ser admitida outra força motriz enquanto causa da aproximação ou 

da resistência ao afastamento entre as partes da matéria, a saber, a força de 

atração. Portanto, a possibilidade da matéria exige uma força de atração como sua 

segunda força essencial (cf. KANT, PM, p. 52). Esta força de atração pertence 

originariamente à possibilidade de toda a matéria em geral e não a um gênero 

particular de matéria. 

Sabemos que a matéria é definida na Dinâmica como o móvel enquanto 

enche um espaço e que esta propriedade de enchimento de espaço é resultado da 

força motriz de repulsão. Isto significa que o conceito dinâmico de matéria contém o 

conceito de força de repulsão. Por outro lado, a força de atração não está contida no 

conceito de matéria, embora seja exigida pela possibilidade da matéria assim como 

a força de repulsão. Por este motivo, Kant (PM, p. 55) formula a seguinte questão: 

“por que é que a última [força de repulsão] é dada imediatamente com o conceito de 

matéria e a primeira [força de atração] não é pensada no conceito, mas lhe é 

acrescentada apenas mediante raciocínios?”. Como resposta a questão, poderíamos 

afirmar que a resistência à penetração resultante da força de repulsão afeta nossos 

sentidos mais imediatamente que a força de atração. Mesmo que pudéssemos 

perceber igualmente as duas forças, nosso entendimento escolheria o enchimento 

de espaço como propriedade fundamental que distingue entre espaço e matéria. Por 

maior que fosse a sensação da força de atração, esta última jamais nos revelaria 

qualquer parte de matéria com determinado volume e forma. A força de atração só 

poderia nos revelar o esforço de nosso órgão por se aproximar do centro de um 

corpo atrativo fora de nós. 
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Segundo Kant, somente a propriedade de enchimento de espaço fornece a 

base para a primeira aplicação de nossos conceitos de grandezas à matéria. Esta 

propriedade nos fornece a grandeza e a forma de um objeto extenso através do 

nosso sentido do tato e, consequentemente, estabelece “o conceito de um objeto 

determinado no espaço, o qual constitui o fundamento de tudo o mais que desta 

coisa se pode dizer” (KANT, PM, p. 56). A substância é o que enche o espaço e sua 

existência só pode ser revelada a nós mediante o sentido do tato (pelo qual 

percepcionamos a impenetrabilidade) e, portanto, através do contato. Este contato 

consiste na relação imediata entre matérias que inicia com o impacto e continua com 

a pressão, as duas únicas influências que podem ser imediatamente 

percepcionadas. 

Como sabemos, a força motriz de atração é a causa da aproximação ou da 

resistência ao afastamento entre as partes da matéria. Visto que esta força está 

presente em todas as partes da matéria, ela causa a diminuição da distância entre 

tais partes e consequentemente da região do espaço que elas ocupam 

conjuntamente. Kant (cf. PM, p. 57) sustenta que a ação de uma força motriz só 

pode ser impedida por uma outra força motriz oposta. Logo, se existissem somente 

forças atrativas, sem a ação de forças motrizes opostas, todas as partes da matéria 

(1) “se aproximariam sem impedimento uma das outras e reduziriam o espaço que 

ela ocupa” e, portanto, (2) não haveria nenhuma distância entre as partes da matéria 

“e o espaço estaria vazio, por conseguinte, sem matéria alguma” (KANT, PM, p. 58). 

Neste sentido, o conceito dinâmico de matéria exige a ação de uma força motriz 

oposta à força de atração, a saber, a força de repulsão. De acordo com o Teorema 6 

de PM (cf. p. 57), a matéria não é possível pela mera força de atração, sem 

repulsão. Portanto, não pode haver separação entre a força atrativa e a força 

repulsiva no conceito dinâmico de matéria, pois ambas pertencem “igualmente à 

essência da matéria” (KANT, PM, p. 58) e constituem juntas a condição interna de 

possibilidade desta. Em suma, pela mera força de repulsão (expansão) a matéria 

seria tão dispersa e rarefeita que desapareceria. Por outro lado, pela mera força de 

atração (contração) a matéria seria tão densamente contida (comprimida) em um 

único ponto que tudo desapareceria, com exceção deste ponto. 

Kant trata destas forças motrizes separadamente apenas para destacar a 

contribuição que cada uma fornece à representação da matéria e para demonstrar a 
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priori que ambas estão reunidas no conceito geral de matéria. Sabemos que tanto a 

força de atração quanto a de repulsão são igualmente exigidas no conceito dinâmico 

de matéria: “quer não se tome como fundamento nenhuma delas, quer se adote 

simplesmente uma só, o espaço permanece sempre vazio e não se depara nele com 

matéria alguma” (KANT, PM, p. 59). 

Após estabelecer a importância da força de repulsão e da força de atração, 

faz-se necessário esclarecer o modo de ação de cada uma, respectivamente, o 

contato e a ação à distância. Kant (cf. PM, p. 60) distingue o contato no sentido 

matemático do contato no sentido físico. O contato matemático é o limite comum 

entre duas regiões do espaço. O contato físico, por sua vez, consiste na mútua ação 

entre forças repulsivas no limite comum entre duas matérias. O contato matemático 

fundamenta o contato físico, mas não o constitui por si só. Para que o contado físico 

resulte do contato matemático é preciso que seja adicionada pelo pensamento uma 

relação dinâmica de forças repulsivas, ou seja, de impenetrabilidade. No entanto, 

uma matéria pode agir sobre outra sem contato entre elas e mesmo sem a mediação 

de uma matéria intermediária. Essa ação recíproca entre matérias independente do 

contato (e de mediações) é chamada ação (imediata) à distância. 

De acordo com Loparic (2005, p. 304), “forças fundamentais não são 

propostas como objetos a serem conhecidos, mas como meios de construção de 

sistemas de leis empíricas e como ingredientes de quadros gerais a priori da 

pesquisa empírica”. A força atrativa não é experienciada de modo tão imediato 

quanto a força repulsiva e por isso parece ser derivada desta última. No entanto, 

Kant (PM, p. 61) afirma que as forças de atração e de repulsão “chamam-se 

fundamentais justamente porque não podem derivar de [...] outras, isto é, não se 

podem compreender”. 

A possibilidade da matéria (enquanto espaço cheio) e também do contato 

físico entre matérias depende da força de atração. Deste modo, a ação da força 

atrativa precede o (e é independente do) contato físico, portanto, é “independente da 

repleção do espaço entre o motor e o móvel” (KANT, PM, p. 60). Isto significa que tal 

ação deve ocorrer sem que o espaço intermediário seja enchido e, portanto, através 

do espaço vazio. De acordo com o Teorema 7 de PM (KANT, PM, p. 60), “a atração 

essencial de toda a matéria é uma ação imediata desta matéria sobre outras através 

do espaço vazio”. 
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Esta concepção da ação imediata à distância (através do espaço vazio) está 

exposta à seguinte objeção: “a matéria não pode agir imediatamente onde ela não 

está” (KANT, PM, p. 61). No entanto, tal objeção parece contraditória, na medida em 

que uma coisa só pode agir sobre outra coisa que esteja num outro lugar fora dela. 

Kant cita como exemplo a atração que a Terra exerce sobre a Lua, a qual ocorre 

sem mediações a uma enorme distância. Visto que a atração à distância da Lua pela 

Terra não sofre influência da matéria existente entre tais corpos, o espaço entre eles 

pode ser considerado inteiramente vazio. Portanto, pode-se dizer que a Terra exerce 

sobre a Lua uma ação imediata à distância (através do espaço vazio), ou seja, “age 

imediatamente num lugar onde não está” (KANT, PM, p. 62). 

Negar a ação imediata à distância entre matérias é o mesmo que negar a 

ação entre matérias sem mediação de forças de impenetrabilidade. Em outras 

palavras, significaria admitir as forças repulsivas como as únicas condições 

necessárias pelas quais a matéria pode agir. Admitir isso implicaria negar a 

possibilidade das forças de atração ou considera-las dependentes da (medi)ação 

das forças repulsivas. No entanto, Kant (cf. PM, p. 62) sustenta que tais afirmações 

são infundadas e resultam da confusão entre o contato matemático (entre regiões do 

espaço) e o contato físico (através de forças repulsivas). A atração imediatamente 

sem contato entre partes de matéria consiste numa aproximação de acordo com 

uma lei constante independente da mediação de forças repulsivas. A repulsão 

imediatamente sem contato entre partes de matéria consiste num afastamento de 

acordo com uma lei constante independente da mediação de forças atrativas. 

Portanto, Kant (cf. PM, p. 63) afirma que não há entre estas duas espécies 

diferentes de forças motrizes uma relação de dependência e que a possibilidade de 

uma não resulta da mediação da outra. Cada força motriz exerce sua ação enquanto 

causa do movimento, seja de afastamento, seja de aproximação entre matérias, sem 

que para isso haja uma dependência entre elas. Apenas enquanto condições 

necessárias da constituição do conceito dinâmico de matéria é que ambas as forças 

(repulsivas e atrativas) são inseparáveis, pois, como vimos, a ação de apenas uma 

delas promove a infinita dispersão ou aglomeração dos pontos materiais, mas não 

enchimento de espaço, portanto, matéria. 

O contato é definido como uma ação recíproca da impenetrabilidade que 

impede todo movimento, portanto, nenhum movimento pode derivar da atração entre 
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dois corpos que estão em contato. Deste modo, deve haver uma atração imediata 

sem contato (à distância), pois sem ela as forças (atrativas) que causam a 

aproximação (e resistem ao afastamento) não teriam nenhuma causa inerente à 

natureza da matéria. Kant (cf. PM, p. 64) chama de atração verdadeira aquela que 

ocorre sem a mediação das forças repulsivas e de atração aparente9 a que depende 

das forças repulsivas. Embora a atração imediata da matéria não tenha sido 

postulada no sistema de Newton, Kant (cf. PM, p. 64-65) afirma que a proposição 

newtoniana da proporcionalidade entre a atração universal e a quantidade da 

matéria nos corpos pressupõe como seu fundamento a força motriz de atração como 

propriedade essencial da matéria. 

De acordo com a lei da igualdade da reciprocidade da ação, a aproximação 

recíproca entre dois corpos tem de ocorrer na proporção inversa da quantidade de 

matéria nos corpos. No entanto, esta lei (da ação recíproca) não é um princípio da 

dinâmica (uma lei da proporção das forças atrativas), mas sim somente um princípio 

da mecânica (uma lei dos movimentos causados pelas forças atrativas) e é válida 

não apenas para as forças atrativas, mas sim para todas as espécies de forças 

motrizes. Para ilustrar a aproximação recíproca, Kant (cf. PM, p. 65) apresenta o 

exemplo dos dois ímãs: há um ímã x e outro ímã y exatamente iguais; o ímã y está 

dentro de uma caixa de madeira com o dobro de seu peso; a caixa de madeira 

aumenta a quantidade de matéria do ímã y, mas não interfere em sua força atrativa 

e não exerce atração magnética; o ímã y (dentro da caixa) comunica mais 

movimento relativo ao ímã x do que se estivesse fora da caixa; isto significa que o 

ímã x tende a aproximar-se do íman y (dentro da caixa) e não o contrário. 

Kant (cf. PM, p. 66) afirma que Newton não excluiu da lei de atração nem 

mesmo o éter, embora tenha compreendido a atração verdadeira como uma atração 

meramente aparente ao explicar a aproximação mútua entre os corpos em termos 

de impacto. Mas qual é a causa da atração universal da matéria? Na Ótica, Newton 

investiga a causa da gravidade e afirma que esta não pertence às propriedades 

essenciais dos corpos. Para Newton, a força de atração que dois planetas exercem 

em distâncias iguais sobre seus satélites é proporcional à quantidade de matéria dos 

                                                 
9
 Kant afirma que mesmo “as atrações aparentes devem [...] ter uma atração verdadeira como 

fundamento, porque a matéria [...] nem sequer seria matéria sem forças atrativas” (KANT, PM, p. 64). 
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dois planetas em questão. No entanto, isto só pode ser admitido se considerarmos a 

força de atração uma propriedade geral da matéria enquanto matéria. 

A propriedade da matéria de enchimento de espaço, como sabemos, resulta 

das forças de repulsão. As partes da matéria em contato limitam o campo de ação 

uma da outra e as forças repulsivas só podem mover as partes mais afastadas por 

meio das partes intermediárias. Deste modo, mediante as forças repulsivas, as 

partes da matéria só podem agir entre si na superfície comum do contato. Portanto, 

as forças repulsivas são forças de superfície (cf. KANT, PM, p. 67). 

Por outro lado, como estabelecemos anteriormente, a ação imediatamente à 

distância entre matérias resulta das forças de atração. Por meio destas forças 

atrativas as partes da matéria agem entre si através do espaço vazio e esta ação 

não se limita por nenhuma matéria intermediária. Isto significa que, mediante as 

forças atrativas, as partes da matéria agem entre si para além da superfície do 

contato. Neste sentido, as forças atrativas são forças penetrantes (cf. KANT, PM, p. 

67). 

Sabemos que a força atrativa originária pertence à essência da matéria e, 

portanto, cada parte da matéria age imediatamente à distância. Na Demonstração 

do Teorema 8 de PM, Kant (PM, p. 68) nos incita a supor que se a esfera de 

atividade da força atrativa fosse limitada a uma certa distância, esta limitação 

poderia depender ou “[a] da matéria que reside no interior desta esfera, ou apenas 

[b] da grandeza do espaço em que esta influência se expande”. No entanto, estas 

duas possibilidades são igualmente negadas. O primeiro caso [a] não é possível, 

porque a atração é uma força penetrante que age independentemente de todas as 

partes intermediárias de matéria. O segundo caso [b] também não é possível, 

porque embora o grau de força de atração seja inversamente proporcional à 

distância entre as partes da matéria que se atraem, este grau será pensado 

enquanto cada vez menor, mas nunca será nulo, independentemente da extensão 

da força atrativa. Neste sentido, não há nada que possa limitar a esfera de atividade 

da força atrativa originária. Portanto, de acordo com o Teorema 8 de PM (cf. KANT, 

PM, p. 68), a força atrativa originária se estende de uma parte a outra da matéria 

imediatamente até ao infinito no espaço cósmico.  
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4.5 “Construção” do conceito de matéria mediante as duas forças 

 

A força atrativa originária (enquanto força penetrante) é exercida por cada 

parte da matéria (em proporção da sua quantidade) sobre todas as outras partes 

através de qualquer distância possível. A partir da combinação entre as forças 

opostas de atração e de repulsão, é possível derivar das forças atrativas a limitação 

da força repulsiva e, consequentemente, a possibilidade do enchimento de uma 

região do espaço a um grau determinado. Deste modo, o conceito dinâmico de 

matéria é metafisicamente “construído” como o móvel enquanto enche seu espaço 

num grau determinado. Esta construção exige uma “lei da relação tanto da atração 

originária como da repulsão originária segundo as diversas distâncias da matéria e 

de suas partes entre si” (KANT, PM, p. 70). Kant sustenta que esta lei (da 

construção do enchimento de espaço pela matéria) se funda somente “na diferença 

da direção das duas forças [...] e na grandeza do espaço” (KANT, PM, p. 70) e, 

portanto, embora fundamentada numa teoria metafísica (dinâmica), constitui um 

problema puramente matemático. Segundo Loparic (2005, p. 305-306), “a fim de 

permitir um tratamento matemático do problema, a definição a priori da matéria tem 

que ser, portanto, construtiva”. Kant (cf. PM, p. 70) afirma que a metafísica da 

natureza não é responsável pela insuficiência de nossa razão na execução da 

construção, mas sim apenas pela correção dos elementos desta que recebem nosso 

conhecimento racional. 

Cada parte da matéria só pode ser uma coisa material determinada mediante 

o enchimento de espaço com um grau determinado de força repulsiva. A 

possibilidade da matéria (enquanto espaço cheio num grau determinado) depende 

do conflito entre as forças originárias de atração e de repulsão, pois, como sabemos, 

mediante a ação de apenas uma delas só haveria uma infinita compressão ou 

dispersão dos pontos e o espaço permaneceria vazio: “só uma atração originária em 

conflito com uma repulsão primordial é que pode tornar possível um grau 

determinado de repleção do espaço, por conseguinte, a matéria” (KANT, PM, p. 70). 

A atração envolvida neste enchimento de espaço pode surgir ou internamente, a 

partir da atração mútua entre as partes de matéria comprimida, ou externamente, 

através da atração exercida por toda a matéria do mundo sobre a matéria 

comprimida.  
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Kant (cf. PM, p. 71) nomeia a ação de aproximação e a ação de afastamento 

das partes da matéria entre si exercidas por cada uma das forças originárias. A ação 

da atração universal exercida imediatamente por toda matéria sobre todas as outras 

sem limites de distância é nomeada gravitação. A ação da força repulsiva geral 

exercida por todas as partes da matéria é nomeada elasticidade originária. O peso 

(esforço por se mover na direção da gravitação maior) envolve uma relação externa 

enquanto a elasticidade envolve uma relação interna. Estas são as duas únicas 

características universais da matéria compreensíveis a priori porque constituem a 

base sob a qual se funda a possibilidade da matéria.  

O conceito de matéria é constituído na Dinâmica a partir das categorias de 

qualidade (realidade, negação e limitação). A força repulsiva corresponde à 

realidade da matéria ao estabelecer sua propriedade essencial de impenetrabilidade. 

Em oposição, a força atrativa, ao agir de forma contrária à força repulsiva, 

corresponde à negação desta. Por fim, o conflito entre as forças originárias 

corresponde à limitação de uma força pela outra, visto que a constituição da matéria 

é resultado da necessária ação de oposição entre as forças originárias. Portanto, a 

ação isolada de uma destas forças pode promover ao infinito o afastamento ou a 

aproximação dos pontos em movimento no espaço, mas não determinar um corpo 

material internamente constituído. 

De acordo com o Princípio Geral da Dinâmica, “todo o real10 dos objetos dos 

sentidos externos [...] se deve considerar como força motriz” (KANT, PM, p. 81). A 

partir deste princípio, a força repulsiva substitui o conceito vazio de solidez ou 

impenetrabilidade absoluta e o exclui da ciência da natureza. Por outro lado, a 

atração verdadeira e imediata é explicada como força fundamental “necessária para 

a possibilidade do conceito de matéria” (KANT, PM, p. 82). Deste modo, o espaço 

poderia ser pensado como uniformemente cheio, mas em graus variados, sem a 

suposição de espaços vazios entre as partes da matéria. 

Kant (cf. PM, p. 82) supõe uma relação infinitamente diferente entre: (1) a 

força originária repulsiva - enquanto base para a primeira propriedade da matéria, a 

saber, de enchimento de espaço - e (2) a força originária atrativa - exercida por cada 

matéria sobre si mesma ou exercida em conjunto por toda a matéria do Universo. 

                                                 
10

 Kant usa o termo “real” [Real] para se referir a coisas e não a qualidades/estados de coisas. Lugar, 
extensão e figura não constituem algo “real”, pois não são propriamente coisas, mas apenas 
qualidades espaciais de coisas (simples determinações do espaço). 
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Enquanto a força atrativa “se baseia na quantidade de matéria num espaço dado”, a 

força repulsiva se baseia “no grau [variável] com que ela enche o espaço” (KANT, 

PM, p. 82). A principal diferença entre estas duas forças é a seguinte: através da (2) 

atração verdadeira há ação imediata entre todas as partes da matéria, enquanto 

através da (1) força expansiva só há ação entre as partes da matéria na superfície 

do contato - e tanto faz se por trás dessa superfície há muita ou pouca matéria. 

Consequentemente, a ciência da natureza se livra das tentativas fantasiosas de 

construir um mundo a partir de espaços cheios e vazios. Todos os espaços podem 

ser pensados como cheios em diferentes graus, portanto, o espaço vazio é privado 

de seu status de necessário e passa a ser considerado uma mera hipótese.  

 

4.6 Abordagens matemático-mecânica e metafísico-dinâmica 

 

Kant (cf. PM, p. 104) afirma que a filosofia da natureza tem como tema central 

as forças motrizes da matéria. Como foi amplamente discutido, a propriedade 

fundamental da matéria consiste no enchimento de espaço mediante forças 

motrizes, ou seja, na resistência da matéria à entrada de outras em seu espaço 

cheio. Tal propriedade de resistência em virtude da qual a matéria exclui outras de 

seu espaço é chamada de impenetrabilidade (ou solidez). Na “Observação Geral 

sobre a Dinâmica”, Kant apresenta duas abordagens distintas que buscam explicar 

esta propriedade de impenetrabilidade (ou solidez) da matéria, a saber, (1) 

“matemático-mecânica” (mecanicista) e (2) “metafísico-dinâmica” (dinamicista). 

Kant (cf. PM, p. 83) sustenta que uma metafísica metodicamente aplicada tem 

vantagem sobre uma metafísica que não foi submetida ao teste da crítica. Para uma 

melhor compreensão, chamaremos a primeira de “metafísica crítica” (ou abordagem 

metafísico-dinâmica) e a segunda de “metafísica pré-crítica” (ou abordagem 

matemático-mecânica). A metafísica crítica é representada pelo metafísico que trata 

dos graus de intensidade do enchimento de espaço mediante forças originárias. A 

metafísica pré-crítica é representada pelo metafísico atomista que trata da solidez, 

da impenetrabilidade absoluta e do espaço vazio. A vantagem da metafísica crítica 

sobre a pré-crítica consiste na ampliação do campo do investigador da natureza 

resultante da perda de validade das condições pelas quais as forças motrizes 

originárias foram filosoficamente suprimidas. Mas o investigador da natureza não 
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pode compreender nada além das condições de possibilidade do conceito de 

matéria em geral, nem pode explicar a priori as determinações particulares e as 

diferenças específicas da matéria. O conceito de matéria é reduzido a nada mais 

que forças motrizes porque a única atividade (mudança) no espaço que pode ser 

pensada é o movimento. No entanto, estas forças só podem ser admitidas se 

pertencerem a um conceito fundamental que não deriva de outro, tal como o 

conceito de enchimento de espaço. Estas forças originárias constituintes deste tipo 

de conceito fundamental são as forças de repulsão e de atração. Sobre a inter-

relação e as consequências destas forças, é possível formar juízos a priori sem que 

se caia em contradição. Todavia, não se pode assumir uma destas forças como real. 

Isto ocorre porque a construção de uma hipótese exige que a possibilidade do que é 

assumido (na hipótese) seja totalmente certa, o que não é o caso das forças, cuja 

possibilidade não pode ser compreendida e, portanto, não pode ser totalmente certa. 

Neste sentido, Kant (cf. PM, p. 84) apresenta uma vantagem da abordagem 

matemático-mecânica (metafísica pré-crítica) sobre a abordagem metafísico-

dinâmica (metafísica crítica): fornecer uma grande multiplicidade específica de 

matérias através de um simples elemento completamente homogêneo (matéria 

sólida). Para isto, a abordagem mecanicista (metafísica pré-crítica) considera formas 

variadas da matéria e espaços vazios entre as partes da matéria. A consideração 

das formas e dos espaços vazios intermediários não enfraquece o sistema porque 

ambos podem ser demonstrados com evidência matemática. Mas esta “vantagem” 

da física meramente matemática (abordagem mecanicista) contém algumas 

considerações problemáticas, tais como: tomar como base o conceito vazio de 

impenetrabilidade absoluta, negar as forças próprias à matéria e assumir forças 

exteriores, considerar configurações primordiais da substância e admitir espaços 

vazios (cf. KANT, PM, p. 85). De modo diferente, na abordagem dinamicista 

(metafísica crítica) a própria substância é transformada em forças fundamentais e, 

portanto, faltam meios para construir este conceito de matéria e para representar 

como possível na intuição o que nós pensamos universalmente. Isto ocorre porque 

não podemos determinar a priori quais são as leis que regem estas forças nem 

explicar as diferenças específicas da matéria a partir de diferentes forças originárias. 

A abordagem mecanicista sustenta que a matéria é dotada de 

impenetrabilidade “absoluta”, ou seja, de uma resistência ilimitada à compressão. De 
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acordo com essa perspectiva, a compressão de um corpo consiste na redução da 

quantidade de espaço vazio nele contido. Deste modo, a compressão é possível 

enquanto há espaço vazio e mesmo as variações da densidade dos corpos são 

explicadas de acordo com a quantidade de espaço cheio ou vazio neles contidos. 

Segundo esta abordagem mecanicista, a matéria resiste “infinitamente” à 

compressão (diminuição de volume). No entanto, aqui o grau de força de resistência 

à compressão exercida pelo corpo não é determinado pela impenetrabilidade. A 

concepção mecanicista sustenta que a força de um corpo está relacionada à 

transmissão de movimento em outros corpos e não na propriedade de enchimento 

de espaço. Um corpo em movimento exerce força sobre outro através do contato na 

medida em que transmite seu movimento. Um corpo em repouso, por sua vez, 

exerce força sobre um corpo em movimento através do contato na medida em que 

causa mudança no movimento deste.  

 A abordagem dinamicista sustenta que o enchimento de espaço está 

associado à ação de uma força (repulsiva). De acordo com as Antecipações da 

Percepção, “em todos os fenômenos o real, que é objeto de sensação, tem 

grandeza intensiva, isto é, um grau” (KANT, CRP, B 207). A Dinâmica apresenta a 

propriedade de enchimento de espaço enquanto o “real” da matéria. O princípio 

geral da Dinâmica sustenta que “todo o real dos objetos dos sentidos externos [...] 

se deve considerar como força motriz” (KANT, PM, p. 81). Neste sentido, de acordo 

com Daniel Warren (2001, p. 99, tradução nossa) “a força [repulsiva] exercida pelo 

corpo corresponde ao grau de enchimento de espaço (ao grau de 

impenetrabilidade)”. A abordagem dinamicista nega a impenetrabilidade absoluta 

apresentada na abordagem mecanicista enquanto resistência infinita à compressão. 

Isto ocorre porque embora a propriedade de impenetrabilidade absoluta seja 

considerada a partir da categoria de realidade, tal propriedade não pode ser dada na 

sensibilidade. Deste modo, a concepção dinamicista sustenta que a força de 

resistência da matéria é proporcional à força compressiva nela aplicada e, portanto, 

a matéria é dotada de impenetrabilidade relativa (ou dinâmica). Esta pode ser dada 

na sensibilidade e depende da relação entre forças contrárias: quanto maior a força 

compressiva aplicada, maior a força de resistência à penetração exercida pela 

matéria. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através da Teoria Dinâmica da Matéria buscamos compreender a filosofia 

kantiana da natureza enquanto sistema dos conceitos e princípios a priori 

necessários para a fundação de uma ciência natural genuína. Para este propósito, 

enfatizamos a relação entre as obras Crítica da Razão Pura e Princípios Metafísicos 

da Ciência da Natureza, principalmente no que diz respeito à correspondência entre 

o princípio transcendental das Antecipações da Percepção e o princípio metafísico 

da Dinâmica. 

No capítulo de abertura (1 Introdução) estudamos o “princípio supremo de 

todos os juízos sintéticos” apresentado na CRP, segundo o qual as condições de 

possibilidade da experiência (espaço, tempo e categorias) constituem 

simultaneamente as condições de possibilidade dos objetos da experiência 

(princípios do entendimento puro, também chamados princípios transcendentais). 

Percebemos que, na CRP, estas condições necessárias constituem os juízos 

sintéticos a priori que se aplicam a objetos em geral e, em PM, elas se tornam as 

determinações (e leis) necessárias do conceito de matéria. Deste modo, enquanto a 

CRP busca estabelecer as bases a priori para a experiência, PM vai além e busca 

garantir a certeza apodítica para a ciência da natureza através da metafísica 

particular da natureza corpórea. 

 No capítulo posterior (2 A Filosofia da Natureza) investigamos as bases a 

priori (metafísica e matemática) para a fundação da ciência genuína da natureza. 

Apresentamos o projeto arquitetônico (seção 2.1) da filosofia kantiana enquanto um 

sistema internamente articulado que proporciona uma unidade dos conhecimentos 

num todo. Neste sentido, compreendemos a reinterpretação kantiana da metafísica 

enquanto sistema da totalidade do conhecimento filosófico proveniente da razão 

pura. Consequentemente, a ontologia clássica (metafísica geral) que tratava das 

coisas em si é substituída por uma simples analítica transcendental dos puros 

conceitos e princípios da exposição dos fenômenos. 

 Em seguida, definimos a natureza (no sentido material) enquanto totalidade 

dos fenômenos dos sentidos externos (natureza material corpórea) e internos 

(natureza material pensante). A ciência da natureza (seção 2.2) foi apresentada em 

um sentido amplo como um sistema ordenado de acordo com princípios. Estes 
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princípios podem ser puros ou empíricos e, portanto, podem fundar uma ciência 

natural genuína ou uma ciência natural não genuína. Deste modo, vimos que para 

que a ciência da natureza possa ser considerada genuína suas leis devem ser 

conhecidas aprioristicamente e não meramente derivadas da experiência. Para isto, 

a ciência da natureza deve cumprir duas exigências: deve ser fundada nos princípios 

a priori de uma metafísica da natureza (seção 2.3) e na matematização (construção) 

de seus objetos (seção 2.4). Em consequência, vimos que a química, por não 

cumprir a primeira exigência, não passa de uma arte sistemática e a psicologia, por 

não cumprir a segunda exigência, não passa de uma descrição natural da alma. 

Deste modo, concluímos que somente a ciência da natureza (física) pode ser 

considerada genuína. 

 Compreendemos a metafísica da natureza (seção 2.3) enquanto 

conhecimento a priori das determinações necessárias da natureza e a dividimos em 

duas partes: uma transcendental e outra particular. A primeira (resultante da Crítica 

da Razão Pura) investiga o sistema dos puros conceitos e princípios do 

entendimento e da razão que se referem a objetos em geral (Gegenstände) e, 

portanto, deve ser considerada metafísica geral da natureza. A segunda 

(desenvolvida em Princípios Metafísicos) pesquisa a natureza particular de 

determinados objetos (Objekte) da experiência e, portanto, deve ser considerada 

metafísica particular da natureza corpórea, na medida em que trata do conceito de 

matéria. 

 Investigamos a matematização dos objetos da natureza através do método de 

construção metafísica (seção 2.4), o qual estabelece a exibição a priori do conceito 

de matéria de acordo com as intuições puras (espaço e tempo) e as categorias. Em 

seguida, analisamos como a construção metafísica estabelece as determinações (e 

leis) universais e necessárias da matéria em geral. Deste modo, vimos que o método 

de construção metafísica possibilita a metafísica particular da natureza corpórea 

através da aplicação da metafísica geral da natureza ao conceito de matéria.  

 O capítulo seguinte (3 O princípio transcendental das Antecipações da 

Percepção) investigou a determinação a priori da realidade dos objetos como base 

para a Teoria Dinâmica da Matéria. Iniciamos pela apresentação dos princípios a 

priori (seção 3.1) enquanto determinações (e leis) necessárias e universais da 

natureza. Vimos que a metafísica geral da natureza (resultante da Crítica da Razão 
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Pura) estabelece as determinações necessárias de toda a experiência possível que 

constituem o conceito de objeto em geral. Estas determinações são os chamados 

princípios transcendentais (transzendentale Prinzipien), a saber, Axiomas, 

Antecipações, Analogias e Postulados. A aplicação destes princípios 

transcendentais possibilita a metafísica particular da natureza corpórea 

(desenvolvida em Princípios Metafísicos) ao promover as determinações 

necessárias dos objetos dos sentidos externos que constituem o conceito de matéria 

em geral. Estas determinações são os chamados princípios metafísicos 

(metaphysische Anfangsgründe), a saber, Foronomia, Dinâmica, Mecânica e 

Fenomenologia. 

 Um dos temas centrais de nossa dissertação consiste no princípio 

transcendental das Antecipações da Percepção, cujos conceitos chave de 

antecipação, percepção e sensação (seção 3.2) foram primeiramente definidos. 

Entendemos por “antecipação” a determinação a priori do grau de realidade (dado a 

posteriori) dos fenômenos. Vimos que o objeto das Antecipações é a percepção 

sensível compreendida enquanto representação seguida de sensação. Em seguida, 

analisamos a sensação enquanto efeito de um objeto sob a faculdade de 

representação. Deste modo, percebemos que a única coisa que pode ser 

determinada a priori (antecipada) a respeito da percepção sensível é que ela tem 

grandeza intensiva. 

Percebemos que o princípio transcendental das Antecipações da Percepção é 

formulado de maneiras diferentes em cada edição da CRP (seção 3.3): na edição A 

atribui grandeza intensiva à sensação e ao real a ela correspondente, enquanto na 

edição B atribui apenas ao real enquanto objeto da sensação. A sensação é a 

matéria (o conteúdo) da percepção sensível. A realidade, por sua vez, foi definida 

como aquilo o que corresponde à sensação no objeto e, consequentemente, a 

negação como ausência de sensação. No entanto, percebemos que entre uma 

determinada sensação e a completa ausência da mesma pode haver diversas 

sensações intermediárias. Concluímos que esta variação no grau de intensidade da 

sensação e do real a ela correspondente é a chamada grandeza intensiva. 

Entendemos por grandeza intensiva (seção 3.4) o grau de influência que os 

objetos da percepção sensível exercem sobre os órgãos dos sentidos. Percebemos 

que, embora as qualidades sensíveis sejam dadas apenas de forma a posteriori, é 
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possível afirmar a priori que elas afetam os sentidos com um grau superior ou 

inferior de intensidade, ou seja, que elas têm grandeza intensiva.  

Para estabelecer a passagem do princípio transcendental das Antecipações 

para o princípio metafísico da Dinâmica, definimos os conceitos de realidade, 

continuidade e força (seção 3.5). Constatamos que a realidade (primeira categoria 

do título da qualidade) tem um grau de intensidade que varia (aumenta ou diminui) 

conforme o grau de intensidade da sensação. Vimos que o grau de intensidade das 

sensações pode variar para mais ou para menos, mas nunca pode ser nulo (= 0). 

Disto resulta o princípio da continuidade, segundo o qual, entre determinado grau de 

sensação (realidade) e sua completa ausência (negação) pode sempre haver um 

grau menor de intensidade, ou seja, uma gradação contínua de variadas sensações. 

Concluímos esta seção afirmando que as diferentes qualidades sensíveis (cores, 

sons, calor, etc.) derivam do efeito provocado sobre nossos órgãos sensoriais pelas 

forças motrizes, compreendidas como princípio concernente à matéria de todo 

fenômeno e como base das relações espaciais.  

 Em nosso último capítulo (4 O princípio metafísico da Dinâmica) estudamos a 

Teoria Dinâmica da Matéria a partir da investigação das forças originárias repulsivas 

e atrativas. Iniciamos pela definição do conceito dinâmico de matéria (seção 4.1) 

enquanto móvel na medida em que enche um espaço. Compreendemos o 

enchimento de espaço como uma propriedade de resistência da matéria à 

penetração de outra no interior de seu espaço enchido. Esta propriedade de 

enchimento de espaço é resultado das chamadas forças motrizes, as quais podem 

ser repulsivas ou atrativas. 

Definimos a força de repulsão (seção 4.2) como causa do movimento de 

afastamento (ou de resistência à aproximação) entre partes de matéria. Vimos que 

esta força repulsiva, ao agir em todas as partes da matéria (em graus de intensidade 

maiores ou menores), promovendo entre elas o afastamento, deve ser chamada 

força de expansão. Esta força expansiva, ao agir entre duas partes de matéria, de 

modo a comprimir o espaço uma da outra, deve ser chamada força de compressão. 

No entanto, percebemos que independentemente do grau de força compressiva 

exercido entre suas partes, a matéria nunca poderá ser penetrada mediante 

compressão. Isto ocorre devido à propriedade essencial de impenetrabilidade 

resultante da resistência da matéria à penetração de outra em seu espaço cheio. 
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Isto significa que quanto maior a compressão sofrida pela matéria, maior a força 

repulsiva por ela exercida. 

Ao concebermos que a matéria é constituída por forças repulsivas presentes 

em todas as suas partes (que se repelem mutuamente entre si), percebemos o 

problema da divisibilidade infinita (seção 4.3). Visto que cada parte do espaço 

contém matéria móvel, a matéria deve ser tão infinitamente divisível quanto o 

espaço que ela enche. Neste sentido, concluímos que a matéria é em potência 

infinitamente divisível, mesmo sem consistir verdadeiramente em um infinito número 

de partes. 

Em contraposição à força repulsiva, definimos a força de atração (seção 4.4) 

como causa do movimento de aproximação (ou de resistência ao afastamento) entre 

partes de matéria. Esta força atrativa age em todas as partes da matéria, diminuindo 

a distância entre estas e, consequentemente, a região do espaço por elas ocupada. 

Em seguida, percebemos que através da força atrativa as partes da matéria podem 

agir entre si sem contato entre elas e sem a mediação de outras matérias. 

Chamamos essa ação recíproca entre matérias independente do contato (e de 

mediações) de ação imediata à distância. Concluímos esta seção afirmando que a 

força atrativa se estende sem mediações entre as partes da matéria infinitamente no 

espaço cósmico. 

Dando prosseguimento à pesquisa, percebemos que a construção do 

conceito dinâmico de matéria (seção 4.5) pressupõe a ação das forças originárias 

opostas de repulsão e de atração. Vimos que pela mera força de repulsão a matéria 

seria tão dispersa e rarefeita que desapareceria. Por outro lado, pela mera força de 

atração a matéria seria tão densamente comprimida em um único ponto que tudo 

desapareceria, com exceção deste ponto. Concluímos, de acordo com o princípio 

metafísico da Dinâmica, que a realidade dos fenômenos é resultado da ação destas 

duas forças motrizes originárias.   

 Para fecharmos o último capítulo, investigamos a impenetrabilidade, principal 

propriedade do conceito dinâmico de matéria, a partir de duas abordagens distintas: 

a matemático-mecânica e a metafísico-dinâmica (seção 4.6). Vimos que a 

abordagem mecanicista considera tanto a impenetrabilidade absoluta (a matéria 

resiste infinitamente à compressão) quanto os espaços vazios (a partir dos quais 

ocorrem as variações das densidades dos corpos) enquanto propriedades da 
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matéria. Contra esta abordagem mecanicista, propusemos, de acordo com Kant, a 

abordagem dinamicista, a qual atribui à matéria apenas uma impenetrabilidade 

relativa (a resistência da matéria é proporcional à compressão nela aplicada) e nega 

os espaços vazios (pois a realidade da matéria corresponde ao enchimento de 

espaço). 

Em nossa dissertação percebemos a correspondência entre o princípio 

transcendental das Antecipações e o princípio metafísico da Dinâmica ao 

relacionarmos o grau de realidade da matéria com o grau de enchimento de espaço. 

De acordo com o princípio transcendental das Antecipações da Percepção, o real 

em todos os fenômenos tem uma grandeza intensiva. Em paralelo a este argumento, 

o princípio metafísico da Dinâmica sustenta que o real dos fenômenos deve ser 

considerado força motriz. Neste sentido, as forças motrizes repulsivas e atrativas 

constituem o tema central da filosofia kantiana da natureza na medida em que 

estabelecem as bases para a constituição do principal conceito da ciência natural, a 

saber, o de matéria. 
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