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1. Introdução 
 
 Por aproximadamente quarenta anos, Immanuel Kant – conspícuo filósofo 
alemão e, irrefragavelmente, um dos mais preeminentes pensadores do Ocidente, tendo 
sido autor de um corpus filosófico que representa o fastígio intelectual e, por igual, uma 
determinadora transformação do iluminismo europeu (HÖFFE, 2005) – ofertou, quer em 
preleções privadas quer em palestras públicas, Cursos aplicados a uma heterogeneidade 
de especialidades acadêmicas/científicas: lógica, metafísica, ética, antropologia, física 
teórica, matemáticas, direito, enciclopédia das ciências filosóficas, pedagogia, 
mecânica, mineralogia, teologia, etc. (COHEN-HALIMI, 1999).  

E, dentre estes variados campos do saber, Kant ministrou, a começar de 1756, o 
ensino de geografia física, com o qual – norteado por preocupações 
cosmológicas/cosmogônicas, ou melhor, governado por uma disposição em acionar 
uma dimensão ético-espiritual à investigação da natureza, isto é, em associar a “[...] 
contemplación de la naturaleza [...] a una teoría sobre el destino moral del hombre, la 
cual desemboca, a su vez, en determinados postulados y normas de carácter metafísico” 
(CASSIRER, 1997, p. 72); e, também, decerto, motivado pela ocorrência do Terremoto 
de Lisboa, que “[...] fez com que a questão da teodicéia, da justificação de Deus ante o 
sofrimento humano no mundo, se tornasse muito discutida em toda Europa” (HÖFFE, 
2005, p. 9) – ele ambicionava preparar a juventude estudiosa para uma razão prática; 
daí, pois, o imperativo de expor, a ela, uma história do estado atual da Terra em um 
apanhado deleitoso e simplificado (CASSIRER, 1997). 
 Na época de Kant – seja dito de passagem – nenhum docente tinha anuência 
para dirigir um dado Curso (sobre o tópico de ensino que fosse) em seu próprio nome; 
todos, sem exceção, eram necessariamente obrigados a acompanhar a um manual 
oficialmente reconhecido. Contudo, não havia, naquela ocasião, um prontuário que 
Kant pudesse fazer uso em suas aulas de geografia física, e por esse motivo ele 
deliberou por redigir um apanhado a este intento; e, por intercessão de um decreto de 
von Zedlitz de 16/10/1778, foi-lhe consentida a licença para despendê-lo em suas 
preleções geográficas (COHEN-HALIMI, 1999).  

Estes manuscritos de Kant conservaram-se, por décadas, sem qualquer 
tratamento sistemático. Kant não acedia publicar, ele mesmo, este acervo de notas, pois 
que, rematar uma obra a partir dos originais aproveitados em seu Curso, parecia, a ele, 
no ultimar de sua vida, uma execução inexeqüível (COHEN-HALIMI, 1999).  

Foi quando, por perto de 1800, Friedrich Theodor Rink (1770-1811) e Gottlob 
Benjamin Jäsche (1762-1842) – incumbidos, por Kant, de organizar os papéis que se 
achavam em sua casa – encontraram, ocasional e inversamente às expectativas do 
próprio filósofo, com quase três cadernos de geografia física, escritos em diferentes 
momentos (RINK, 1999). Kant, em conseqüência deste repentino ensejo, outorgou a 



Friedrich Theodor Rink a tarefa de levar a efeito a publicação destes excertos no 
formato de livro, cometimento este que sucedeu em 18021.  

Nesse artigo, nosso desígnio é descrever, com relativa minudência, alguns 
momentos dessa historiografia do “Curso de Geografia Física” de Kant; empresa esta 
que nos conduz, fatalmente, a estabelecer o lugar preenchido por este Curso na 
superfície da vida e da laboriosa atividade professoral de Kant2; e a averiguar, de forma 
solícita, como se cumpriu o seu específico processo de transmudação de uma estreme 
coleção de anotações à configuração de um livro. 
 
2. Immanuel Kant: seu ingresso na Universidade de Königsberg, sua entrega à 
atividade como preceptor e seu regresso à Universidade 
 

Kant, após cursar a escola do hospital de Vorstadt (de 1730 a 1732) e o 
Friedrichs-Gymnasium (entre 1732 e 1740; do qual se retirou como o segundo melhor 
aluno da classe), ingressou, no outono de 1740, na Albertina, a Universidade de 
Königsberg, onde, com “[...] a ajuda de parentes e de aulas particulares, mas, segundo o 
testemunho de seu colega Heilsberg, também através do jogo de bilhar [...]” (HÖFFE, 
2005, p. 6), freqüentou, de 1740 a 1746, as lições de matemática e ciências da natureza, 
de teologia (só eventualmente, por afã de saber, já que ele jamais foi formalmente um 
educando desta disciplina), de filosofia e de letras clássicas latinas (CASSIRER, 1997).  

No entanto, na Universidade - onde se matriculou em 24 de setembro de 1740, 
quando a situação material de sua vida não podia ser mais penosa e na circunstância em 
que o pensamento alemão delatava-se estremado entre a corrente tradicional leibniz-
wollfiana “[...] se empenhando em reconciliar a Sabedoria e a Piedade, e [...] a irrupção 
de um newtonianismo apresentado sob seu aspecto operatório e positivista pelo meio 
francês gravitando em torno do Grande Frederico e de Maupertuis” (SEIDENGART, 
1984, p. 25, tradução nossa) - Kant foi arrebatado, principalmente, pela filosofia e pela 
mathesis, “[...] engarzadas desde el primer momento en la más íntima relación e 
interdependencia” (CASSIRER, 1997, p. 37).  

                                                 
1 Na verdade, cabe sublinhar que, no ultimar de sua vida, no tempo em que lograva de abundosa auréola 
em toda Europa savante, Kant avistou-se diante da inevitabilidade de deliberar-se em relação à parte de 
sua obra da qual o porvir continuava sendo, até aquela ocasião, não resoluto e cuja diligência editorial se 
fazia inteiramente indispensável: suas correspondências; seus comentários manuscritos nos compêndios 
que empregava como professor; as transcrições de seus cursos redigidas por estudantes, etc. 
(FIGUEIREDO, 2005). Precisamente nesta circunstância é que seu “Curso de Geografia Física” foi 
publicado, em 1802; aproximadamente dois anos antes do interromper eternal de seu pulsar, acontecido 
em 12 de fevereiro de 1804. Este trabalho científico-literário, congenitamente descerrado e complexo, é, 
indiscutivelmente, possuinte de uma índole sui generis, visto que, afora ser um extrato inacabado e, por 
conseqüência, sem acabamento possível (pois que, antecedentemente a livro, ele é uma súmula de 
comentos que Kant aplicava em sua instrução de geografia física), seu conteúdo dimana de uma 
incidência de discursos (narrações de missionários, de navegadores, de exploradores, etc.) que são 
incessantemente re-elaborados por leituras continuadas e por informações validadas ou derrogadas à 
medida de experiências renovadas (COHEN-HALIMI, 1999). 
2 Aliás, dentre os egrégios filósofos da modernidade, Kant “[...] é (talvez depois de Chr. Wolff) o primeiro 
que ganha o seu sustento através do exercício profissional da docência na sua disciplina” (HÖFFE, 2005, 
p. 2). Com o Magister de Königsberg, seja dito de passagem, a filosofia acadêmica granjeia um caráter 
particular e inovador; tradição esta que se conserva assente em Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) e Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854); e 
que se descontinua, em seguida, com Arthur Schopenhauer (1778-1860), Auguste Comte (1798-1857), 
John Stuart Mill (1806-1873), Soren Kierkegaard (1813-1855), Karl Marx (1818-1883), Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), entre outros (HÖFFE, 2005). 
 



Quis o destino que, em 1746 – coincidentemente no ano em que iniciara a 
impressão de suas “Idéias sobre a verdadeira apreciação das forças vivas” e 
prontamente após o fenecimento de seu pai, inumado em 24 de março de 1746 
(CASSIRER, 1997) – o púbere Kant se avistasse contrafeito a abdicar da Universidade, 
antes inclusive de ter obtido todos os seus títulos acadêmicos. E, para ganhar a vida, ele 
se prontificou, como era habitual para os letrados sem recursos deste período, a 
desempenhar o posto de preceptor (instrutor investido da educação de crianças no lar) 
de famílias abastadas tanto de Königsberg como de suas cercanias.  

De entrada, Kant exerceu esta incumbência na casa do predicante reformado 
Anderch, em Judschen (até 1750); seguidamente na residência do latifundiário Major 
von Hülsen, em Gross-Arnsdorf, a pequena distância de Saalfeld (até mais ou menos 
1754) e, por derradeiro, na morada do conde Johann Gebhardt von Keyserling, em 
Rautenburg, proximamente a Tilsit (HÖFFE, 2005; CASSIRER, 1997). 

Kant cumpriu “[...] por la presión de las circunstancias materiales [...]” 
(CASSIRER, 1997, p. 47) os deveres de preceptor por cerca de nove anos, ou seja, de 
1746 a 1755 (HÖFFE, 2005; PASCAL, 1996). Sua sujeição a esta profissão - sem 
embargo ela representar “[...] una escuela de severo sacrificio espiritual para todos los 
espíritus un poco profundos” (CASSIRER, 1997, p. 47) - esteve bem longe de turbar, no 
incipiente (mas nem por isso inepto) mentor, “[...] la continuidad de su desarrollo 
espiritual” (1997, p. 47) e, analogamente, de nulificar “[...] el sentimiento de su libertad 
interior, pues ante sus ojos se alzaba, inconmovible, la meta en gracia a la cual 
sacrificaba aquellos años, los mejores de su juventude” (1997, p. 49).  

Além do mais, nessa fase, Kant “[...] não apenas se familiariza com um estilo 
elegante de vida social, mas amplia também o seu conhecimento filosófico e das 
ciências naturais” (HÖFFE, 2005, p. 6). Por este motivo, perpetram claudicação os que 
supõem ter Kant, no decorrer deste estágio de sua existência, posto de parte seus 
estudos. O ambiente bucólico que ele, comumente, descobria nos locais onde efetuava 
seu encargo de preceptor só fez espicaçar sua entrega tão freqüente às leituras 
(BOROWSKI, 1993).  

Amostra disto é que sua “História Geral da Natureza e Teoria do Céu” - que, 
audaciosamente, sob a convicção de sua hipótese cosmogônica nebular, abalança-se 
inferir mecanicamente a edificação dos mundos e a evolução ilimitada do orbe célico 
num panorama histórico majestoso (SEIDENGART, 1984) - “[...] debió de ser escrita 
en gran parte, o por lo menos preparada, todavía en los años en que su autor trabajaba 
como preceptor” (CASSIRER, 1997, p. 49 e 50). 

É precisamente no ano de 1755, quase concomitantemente à oportunidade em 
que era publicada anonimamente sua História Geral da Natureza e Teoria do Céu e 
próximo de uma década após a composição de sua Idéias sobre a verdadeira 
apreciação das forças vivas (1746), que Kant - posteriormente a nove anos de volumosa 
e aplicada rendição à ocupação de preceptor e no momento em que se julgava de 
propriedade de um “[...] juicio maduro sobre la totalidad de los problemas científicos 
[...]” (CASSIRER, 1997, p. 50) - resolve-se, convencidamente, por regressar à 
Universidade de Königsberg. Encetava-se, conseguintemente, sua laboriosa, 
diversificada e sistemática atividade de docente-livre. 

 
3. Immanuel Kant: de sua ocupação de docente-livre ao cargo de professor titular 
da Universidade de Königsberg  

 
Em 12 de junho de 1755, Kant alcança por merecimento, na Universidade de 

Königsberg, a qualificação de mestre em filosofia, por mediação do apresto esmerado 



de uma tese a respeito do fogo, nomeada: Meditationum quarundam de igne succincta 
delineatio (HÖFFE, 2005). No dia 27 de setembro desse mesmo ano, Kant conquista a 
livre-docência, com sua “Nova elucidação dos primeiros princípios do conhecimento 
metafísico” e põe-se, a começar de então, a ser “[...] ‘magister legens’, correspondente 
ao atual ‘Privatdozent’, que não recebe um salário do Estado e vive dos ganhos da livre-
docência e das aulas particulares para estudantes” (HÖFFE, 2005, p. 8 e 9).  

Sem tardamento, no outono de 1755, o mestre Kant exprime verbalmente “[...] 
su primera lección de cátedra, que tuvo por escenario la casa del profesor Kypre, donde 
por aquel entonces se hallaba alojado” (CASSIRER, 1997, p. 53) 3. Principiava-se, de 
tal maneira, sua ocupação de docente-livre, “[...] um trabalho penoso [...], de 
aproximadamente 16 horas semanais, que por razões econômicas se elevam às vezes a 
20 ou mais horas” (HÖFFE, 2005, p. 10) 4. 

Na oportunidade em que inaugura seu ofício de docente-livre, Kant, não 
obstante sua desmesurada erudição, não desfrutava, até aquele momento, de um 
apreciável prestígio literário. Os trabalhos científicos que dele se tinha conhecimento na 
época eram basicamente: sua obra primeira, datada de 1646, relacionada à filosofia da 
natureza (Idéias sobre a verdadeira apreciação das forças vivas); e alguns ensaios 
lacônicos publicados, no escoar do ano de 1754, em um periódico chamado: Noticiero 
semanal de indagaciones y anuncios de Königsberg (CASSIRER, 1997). 

 Dentre esses abreviados ensaios publicados no ano de 1754, dois deles 
granjeiam proeminência, sendo ambos destinados a problemas da geografia física: o 
primeiro deles intitulado “Investigación del problema de si la tierra ha experimentado, 
desde los primeros tiempos de sus orígenes, algunos cambios en su rotación alrededor 
de su eje, a causa de la sucesión del día y de la noche” - que é, na realidade, uma 
réplica à questão colocada pela Academia de Ciências de Berlim no concurso de 1752, 
sendo esta: “O movimento da Terra teve em todo tempo a mesma velocidade ou não? 
Por que meios se certificar disso: No caso onde houvesse alguma desigualdade, qual é a 
causa dela?” (SEIDENGART, 1984, p. 21, tradução nossa); e, o segundo, denominado 
“El problema de si la tiera envejece, físicamente considerado” (CASSIRER, 1997).  

Esses dois escritos publicados em 1754 - que se alocam como o “ponto de 
partida” de suas averiguações no domínio das ciências naturais - assinalam que o 
itinerário intelectual de Kant origina-se, fundamentalmente, de uma “orientação físico-
geográfica”, pois o primeiro objeto que captura seu espírito “[...] es la tierra misma, en 

                                                 
3  No que se refere a essa primeira aula de Kant, Cassirer (1997) - apoiando-se no testemunho de 
Borowski, que assistiu a ela como ouvinte - pronuncia a seguinte observação: “La espaciosa aula, el 
vestíbulo y la escalera ‘se llenaron de una muchedumbre casi increíble de estudiantes’. Kant, que no 
esperaba un auditorio tan nutrido, sintióse al verse ante él extraordinariamente cohibido. Perdió casi el 
tino, habló en voz todavía más baja que de costumbre y a cada paso se equivocaba y tenía que corregirse 
en sus expresiones. Pero estos defectos de exposición no menoscabaron en lo más pequeño la profunda 
impresión causada por la conferencia entre el numeroso auditorio, sino que, lejos de ello, incitaron a éste 
a expresar ‘todavía con mayor brío’ su admiración por el tímido pensador que tenía delante. Todo el 
mundo estaba convencido de la ‘inmensa erudición’ de aquel maestro y seguía su torpe disertación con 
simpatía y lleno de esperanza” (p. 53). O mesmo Cassirer (1997) salienta que, já em sua segunda aula, 
“[...] el panorama cambió radicalmente; esta vez la conferencia del nuevo profesor fué tan concienzuda 
como la primera y además elocuente y agradable, como habrían de serlo ya todas las sucesivas” (p. 53). 
4 A vida de Kant, nos anos iniciais de sua carreira docente, foi assaz escarpada. Ele ainda “[...] tenía que 
seguir luchando a brazo partido contra la inseguridad de su sustento y, no pocas veces, contra los 
cuidados materiales del más inmediato porvenir, del día siguiente. Había conseguido ahorrar veinte 
ducados de oro para estar a salvo de una penúria completa en caso de enfermedad y, para no tocar aquel 
‘tesoro’, vióse obligado [...] ‘a irse deshaciendo poco a poco de la biblioteca ya importante y muy 
escogida que había conseguido reunir, ya que por espacio de algunos años no consiguió subvenir com lo 
que ganaba a sus necesidades más elementales’” (CASSIRRER, 1997, p. 55). 



cuanto a la variedad y al origen de sus formaciones y en cuanto a la posición que ocupa 
dentro del cosmos” (CASSIRER, 1997, p. 58).  

Posteriormente, esses seus estudos geográficos “[...] se complementan con 
algunas investigaciones especiales sobre la teoría de los vientos y sobre las causas de 
los terremotos y los fenómenos volcánicos” (CASSIRER, 1997, p. 58). Todos esses 
assuntos, diga-se a propósito, entranham-se numa problemática que se colocava como 
basilar naquele tempo: o problema universal da cosmogonia (que ele examina, 
minuciosamente, em sua História Geral da Natureza e Teoria do Céu). 

Nesse sentido, Kant, no acontecer dos primeiros dez anos de sua carreira de 
docente-livre, conduziu sua aplicação, de maneira especial, a determinar, no interior do 
próprio pensamento, a extensão do universo. Como assevera Cassirer (1997, p. 60): 

 
Ningún otro período de la vida de Kant se halla tan dominado y 
caracterizado como éste por el puro “afán de acopiar materia”. Vemos 
a nuestro filósofo desplegar una labor gigantesca encaminada, 
fundamentalmente, a reunir y clasificar el material de observación que 
había de servir de base para la nueva concepción total del mundo. 
No tiene más remedio que suplir las lagunas de sus proprias 
impresiones y experiencias recurriendo a medios secundarios de todas 
clases: obras de geografía y de ciencias naturales, relatos de viajes e 
informes de investigaciones. Nada, ni aun lo más nimio dentro de este 
campo, escapa a su atención despierta y viva. 
 

Assim sendo, nessa etapa primeira do percurso intelectual de Kant - na ocasião 
em que ele apetecia, fundamentalmente, reconstruir metafisicamente uma cosmogonia - 
a geografia física preenche um proeminente papel, especialmente por comunicar-lhe a 
respeito da plasticidade da superfície da Terra. Esse material geográfico, assiduamente 
recolhido de relatos de viagens e de tratados de ciências naturais, depois de sujeitado a 
uma volumosa quantidade de fantasia sensorial exata (que contrabalanceava a carência 
da percepção direta dos sentidos), congraçava-se no argucioso (e imaginativo) espírito 
de Kant e consentia, a ele, constituir uma imagem harmônica e límpida do mundo; uma 
imagem do cosmos visível (CASSIRER, 1997).  

Essa sua elevação ao cosmos - cuja procura resulta das inquietações, provocadas 
em Kant (assim como em Goethe, Voltaire, Rosseau, etc.), pela ocorrência do fatídico 
Terremoto de Lisboa, de 1755 - só se fazia presumível em razão de sua dilatada 
capacidade de representação, que “[...] se encarga de ensanchar los escasos materiales 
que le brindan los datos directamente recogidos hasta formar una imagen del universo 
en que se aúnan la plenitud y la armonía sistemática” (CASSIRER, 1997, p. 61). 

Nesse momento específico de sua trajetória intelectual, havia, em Kant, até então, 
uma preponderância da força da síntese sobre a força analítica e crítica (CASSIRER, 
1997). E o exemplo maior dessa sua propensão em arquitetar uma estrutura 
astronômico-cósmica como “[...] resultado [...] de una determinada fuerza fundamental 
del proprio pensamiento [...]” (CASSIRER, 1997, p. 61) é sua História Geral da 
Natureza e Teoria do Céu, publicada, como já realçamos, em março de 1755. 

Nesse afã de armar uma cosmogonia e, ao mesmo tempo, uma cosmologia, Kant 
evidencia uma encorpada preocupação com o destino moral do homem. E é exatamente 
esse o ensejo que o transportou a ministrar o ensino de geografia física, pois, para “[...] 
poder llenar cumplidamente el lugar que ocupa dentro de la creación (CASSIRER, 1997, 
p. 66), o homem necessita conhecê-lo, ou seja, “[..] necesita compreenderse a sí mesmo 
como miembro de la naturaleza, pero colocado, al mismo tiempo, porencima de ella 
cuanto a su meta final” (1997, p. 66).  



A geografia física (como da mesma forma, posteriormente, a antropologia), 
conseqüentemente, crava-se profundamente na própria significação do ensino 
acadêmico de Kant, que se orientava por uma corpulenta valorização do conhecimento 
prático do homem. Essa inclinação de Kant - assaz notória nos primeiros dez anos de 
sua carreira acadêmica - em apreciar sem qualquer antagonismo a vinculação entre a 
experiência e o pensamento (este último, diga-se de passagem, era, por ele, nessa etapa, 
entendido como a experiência mesma aperfeiçoada e dilatada pela força da dedução 
analógica), entre a ciência e a vida, declara sua largueada avizinhação com o: 
 

[...] ideal de la “sabiduría del mundo” imperante en el siglo XVIII, del 
ideal de la “filosofía popular”. Lo expresa y lo expone de un modo 
más ingenioso, más vivo, más dinámico que los demás representantes 
de esta dirección del pensamiento, pero sin imprimirle todavía, al 
parecer, en el plano de los principios, ningún giro nuevo. Aún parece 
esperar la solución de los problemas filosóficos fundamentales de la 
classificación y depuración de los conceptos del “sentido común” 
(CASSIRER, 1997, p. 69). 

 
Nessa tessitura, a descrição da superfície da Terra seria, destarte, no ajuizar de 

Kant, uma componente ressaltante para a sua ascensão ao cosmos e, igualmente, para o 
desvendamento dos fundamentos teleológicos do próprio mundo criado. Ela seria, assim 
sendo, uma forma de conhecimento prático do mundo e ofereceria, por meio dos 
quadros terrestres (naturais) relatados, o raro, o curioso e o belo, espelhando, por assim 
dizer, a harmonia, a imensidão e a sublimidade do cosmos (CASSIRER, 1997).  

Retrogradando à historiografia da atividade professoral de Kant, impende-nos 
noticiar que esse inexcedível filósofo alemão preencheu a função de docente-livre por 
quatorze anos, sendo seus cursos financiados pelos próprios alunos (PASCAL, 1996).  

Ou seja, de 1755 a 1770, Kant foi um “Trabalhador independente, com todas as 
coerções que isso implica!” (BOTUL, 2001, p. 20). Toda sua renda, consequentemente, 
descendia dos honorários que os seus alunos lhe remuneravam. “Sem clientes, não havia 
dinheiro!” (BOTUL, 2001, p. 20). Alguns estudantes não pagavam. Outros, por serem 
recomendados por amigos, eram acolhidos, por ele, gratuitamente. Desse modo, 

 
Como um camponês preso às suas plantações o ano inteiro, Kant não 
podia tirar férias. Modesto filho de artesão, vindo de uma família 
numerosa, essa vida de intelectual era já tanto sucesso! E queriam que 
ele fosse entreter-se com frivolidades em Paris e Veneza! Queriam 
que se casasse! Que multiplicasse as aulas para alimentar filhos 
pulando e berrando pelos corredores, enquanto no auditório, com sua 
voz delicada, apenas audível, o professor Kant tentava conservar seus 
clientes russos e prussianos! (BOTUL, 2001, p.21). 

 
Assim sendo, entre 1755 e 1770, por mais que sua atividade professoral gozasse 

“[...] de gran reconocimiento por parte de inspectores y profesores de la Universidad 
[...]” (BOROWSKI, 1993, p. 24), Kant não alcançara o posto de mestre catedrático. Ele 
até tentou elevar-se a essa condição.  

Primeiro, em abril de 1756, quando solicitou a cátedra de professor 
extraordinário de lógica e metafísica; contudo, essa vaga “[...] sem titular desde a morte 
de Knutzen, cinco anos antes, continua desocupada por causa da eclosão da Guerra dos 
Sete Anos” (HÖFFE, 2005, p. 10).  

Depois, em 1758, quando não conseguiu a cátedra de lógica e metafísica (que 
havia vagado com a morte do professor Kypke), que foi preenchida por F.J. Buck, “[...] 



quien había sido recomendado [...] por el senado de la universidad, apoyándose para 
ello en esta razón de peso: que aventajaba a Kant en edad, pues tenía doce años más que 
él” (CASSIRER, 1997, p. 144).  

No verão de 1764, no entanto, “Después de retornar la ciudad de Königsberg 
bajo la administración alemana y cuando, terminada y ala guerra de los Siete Años [...] 
(CASSIRER, 1997, p. 144), Kant rejeitara a cátedra de arte poética, que lhe foi 
oferecida pelo governo da Prússia Oriental, em cinco de agosto, em decorrência do 
falecimento do professor Bock e que, entre outras obrigações, preceituava o “[...] deber 
de componer toda clase de poemas en alemán y en latín para las diversas festividades 
académicas” (CASSIRER, 1997, p. 71). 

Deste modo, não obstante seus já destacados trabalhos científicos e pedagógicos 
- fazendo notar que suas obras publicadas entre 1762 e 1764 firmaram seu renome nos 
meios literários e filosóficos de toda Alemanha (seu escrito: O único argumento 
possível para uma demonstração da existência de Deus granjeou um apontamento 
bibliográfico nas Cartas Literárias de Mendelssohn, o que abriu, a Kant, pela primeira 
vez, as portas da popularidade) e, também, para além de suas fronteiras (em razão do 
juízo laudatório emitido pela Academia de Ciências de Berlim quanto à sua: 
Investigação sobre a evidência dos princípios da teologia natural e da moral, e da 
divulgação desse texto juntamente com a memória de Mendelssohn nas publicações da 
Academia) - Kant teve que ficar à espera até 1770, ou seja, até a idade de 46 anos, para 
finalmente conseguir - por intercessão da defesa pública, que aconteceu em 21 de agosto 
de 1770, de sua “Dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível e do 
mundo inteligível” - a ambicionada cátedra de lógica e metafísica e, por conseguinte, o 
cargo acadêmico de professor titular ou ordinário da Universidade de Königsberg.  

Após essa memória apresentada com o desígnio de receber posse da honraria de 
professor titular de lógica e metafísica da Universidade de Königsberg, podia se 
conjeturar que o percurso filosófico de Kant “[...] había llegado ya a su apogeo y que ya 
no había gran cosa que esperar de él, como no fuera el remate y la coronación de las 
ideas allí expresadas” (CASSIRER, 1997, p. 142), ou então, que “[...] la única labor que 
tuviera por delante fuese la de consolidar y desarrollar en todas direcciones el 
patrimonio espiritual ya conquistado por él” (1997, p. 142).  

E mesmo Kant, diga-se de passagem, “[...] abrigaba la creencia de que todo su 
trabajo en lo futuro se encaminaría exclusivamente a esa meta, a desarrollar y 
fundamentar las ideas ya expuestas con anterioridad en lo fundamental” (CASSIRER, 
1997, p. 142). 

Entretanto, não foi isso o que passou a ser realidade. É justamente nesse instante 
de sua vida que Kant vai determinar aquela que é, muito provavelmente, a mais notável 
viragem operada em seu pensamento. Nesse sentido,  
 

Lo que para otros, incluso para cualquier gran talento filosófico, 
habría sido el término de los afanes de una vida fué para el genio 
filosófico de Kant solamente el primer paso en una senda que nadie 
hasta entonces había pisado. El propio Kant habría de señalar más 
tarde el año 1770 como el punto de partida de sus realizaciones 
originales como pensador y como escritor; y, en realidad, todo lo 
anterior a esta fecha, a pesar de ser muy ricxo en contenido, pierde 
todo su relieve y su significación cuando se lo mide por los raseros 
que ofrece la nueva trayectoria del filósofo desde la disertación 
inaugural hasta la crítica de la razón (CASSIRER, 1997, p. 142 e 143). 

 



Nesse contexto, apetecendo, inicialmente, fazer revisar sua Dissertação de 1770 
e, ao mesmo tempo, ampliá-la em algumas páginas, Kant se rende a um processo de 
reflexão que persistiria por cerca de onze anos.  

E o resultado desse volumoso labor vai abrolhar em maio de 1781, com a 
publicação de sua majestosa Crítica da Razão Pura, a primeira das obras capitais de 
Kant (HÖFFE, 2005).  

Eis, então, que o operoso professor universitário, “[...] o investigador e escritor 
filosófico apreciado por muitos, porém considerado por outros [...] como mero diletante, 
mostra-se agora, aos 57 anos, um gênio filosófico” (HÖFFE, 2005, p. 20 e 21) 5.  

 
4. Immanuel Kant: a variedade dos Cursos por ele ministrados e o 
transmundamento da “Geografia Física” de Curso (de um reunido de notas) em 
Livro 

 
Ulteriormente à adquisição da cadeira professoral efetiva da Universidade de 

Königsberg, feito sucedido em agosto de 1770 - ocupação, seja dito por alto, que 
proporcionou a ele, pela primeira oportunidade, a ociosidade necessária para pôr-se a 
serviço, de modo ininterrupto, à desenvolução de sua obra filosófica - outros vinte e 
seis anos se transcorreriam até que Kant abandonasse terminantemente o Magistério.  

Para sermos um pouco mais meticulosos, noticiamos que Kant preservara suas 
lições públicas até julho de 1796, data em que ele pronunciou sua última aula, aos 73 
anos de idade. Aos seus cursos privados - que ele prosseguiu continuamente oferecendo 
mesmo depois de ter se convertido em docente titular - Kant renunciou em 1793, 
porque seu vigor já se demonstrava não suficiente para prestá-los com probidade. Aos 
que procuravam por seus cursos, a partir desta época, ele prontamente recomendava os 
professores Pörschke, Gensichen e o licenciado Jäsche (BOROWSKI, 1993). 

Em relação, notadamente, aos cursos ofertados por Kant, impende cientificar 
que eles ocasionaram, desde seu começo, dilatado interesse e volumosa curiosidade. Sua 
audiência era constituída, fundamentalmente, por uma miscelânea de prussianos e 
estrangeiros (principalmente bálticos, russos e polacos). Com respeito à sua conduta 
pessoal enquanto docente, Kant invariavelmente demonstrava um calor humano e uma 
cordialidade que não presumiríamos encontrar nele (HÖFFE, 2005, p. 11) 6. 

Dois pronunciamentos exprimem, de maneira oportuna, alguns delineamentos 
marcantes relacionados ao professor Kant. O primeiro deles nos é prestado por Ludwig 
Ernst Borowski, que foi um de seus primitivos biógrafos e que freqüentara, 
pessoalmente, às preleções do Magister de Königsberg. Assevera ele o seguinte: 

                                                 
5 É digno aludir, também, que Kant, posteriormente à sua sagração com a Crítica da Razão Pura (1781), 
recebe fartas honrarias: em 1786, ele é empossado membro da Academia de Ciências de Berlim; em 
1794, da de São Petesburgo; e, em 1798, da de Siena (HÖFFE, 2005). Além disso, em 1780, Kant tornou-
se membro do Senado Acadêmico; e, no verão de 1786, ele foi, pela primeira vez, reitor da Universidade 
de Königsberg, cargo que voltou a ocupar em 1788 (BOROWSKI, 1993). 
6 Muitos delineamentos da personalidade de Kant ficam ofuscados ante a imagem vitrificada que os 
relatos biográficos, que não sabem contar mais do que anedotas sobre ele (que era pontual, grande 
madrugador, que jamais se casou), nos comunicam. Como diz Botul (2001), “Kant não viveu como um 
eremita, à margem de sua cidade e de seu tempo. Evitemos imaginá-lo inimigo da vida mundana, recluso 
numa torre de marfim. [...]. [...] este homem viveu antes de tornar-se célebre, ou seja, antes da idade de 
sessenta anos!” (p. 19). Segundo Höffe (2005), Kant, antes da década de 1780, ocupava tão-somente a 
primeira metade de sua jornada ao ensino e à investigação científica. A outra metade ele destinava à vida 
social, passando “[...] o tempo em extensos almoços, jogando bilhar e cartas e freqüentando o teatro e os 
mais renomados salões da cidade” (p. 12). Desse modo, para além da retidão metódica de seus hábitos 
rotineiros (a partir dos quais nos acostumamos a abreviar sua existência a um acúmulo fastidioso de dias 
iguais, de rotinas repisadas e insípidas), existem, na vida de Kant, intensos caracteres esquecidos. 



 
Fue profesor de nuestra Universidad. Dotado con todos los 
conocimientos sobre la materia que debía enseñar, se presentaba en las 
aulas con la más sencilla modestia y recordaba siempre que él no iba a 
enseñar filosofía, sino a filosofar, etc. Mostraba sustanciabilidad en su 
discurso y además añadía a esta sustancialidad encanto y una 
presentación interesante. Nunca jamás utilizó el miserable recurso de 
la sátira o de los ataques quisquillosos contra otros compañeros 
profesores. Nunca [...] siguió un camino vil para obtener el éxito 
(BOROWSKI, 1993, p. 55-56). 
 

O segundo testemunho, por seu turno, nos é apresentado por Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), que esteve entre os alunos de Kant (inclusive seguindo 
integralmente seu curso de geografia física) e que, enuncie-se a propósito, atraiu, de 
forma instantânea, o observar com tento de seu mestre (HÖFFE, 2005). Herder, 
expressando-se com franca gratidão, eleva em dignidade - em confrontação com os 
“métodos secos, abstratos e fragmentários” recebidos, por ele, em sua infância e em sua 
primeira juventude (CASSIRER, 1997) - aquele “ensino vivo” e aquela “filosofia 
humana pura” que ele acolhera do professor e filósofo Kant. Declama ele: 
 

He tenido la dicha de conocer a un filósofo, que fué mi maestro. Este 
hombre tenía en sus años más florecientes toda la ágil alegría de un 
muchacho, la cual, según creo, sigue acompañándole hasta en los años 
de la ancianidad. Su frente, hecha para pensar, era la sede de un gozo 
e una alegría indestructibles, los discursos más pletóricos de 
pensamientos fluían de sus labios, la broma, el humorismo y el 
ingenio estaban en todo momento a su disposición, y sus lecciones, 
además de enseñar, cautivaban y entretenían. Con el mismo espíritu 
con que examinaba las doctrinas de Leibniz, Wolff, Baumgarten y 
Hume y las leyes naturales de Kepler, Newton y los físicos, analizaba 
los escritos de Rousseau publicados por aquel entonces, su Emilio su 
Eloísa, al igual que cualquier descubrimiento natural deque pudiera 
tener noticia, para retornar siempre, una y outra vez, al libre 
conocimiento de la naturaleza y al valor moral del hombre. La historia 
del hombre, de los pueblos y de la naturaleza, la ciencia natural, la 
matemática y la experiencia: tales eran las fuentes con que este 
filósofo animaba sus lecciones y su trato: nada digno de ser conocido 
era indiferente para él; ninguna cabala, ninguna secta, ninguna ventaja 
personal, ninguna veleidad de fama ejerció jamás sobre él algún 
encanto comparable al del deseo de extender e iluminar la verdad. 
Animaba a sus discípulos y los coacionaba gratamente a pensar por 
cuenta propia; el despotismo repugnaba a su modo de ser. Este 
hombre, cuyo nombre menciono con el mayor respeto y con la más 
grande gratitude, es Immanuel Kant; su imagen se alza 
agradablemente ante mí” (HERDER apud CASSIRER, 1997, p. 105 e 
106). 

 
Estadeados estes dois aparatosos depoimentos que, pelo menos deste modo 

acreditamos, falam e têm validez por si mesmos, compete-nos, a começar desse instante, 
fazer voltar a aplicação diligente de nosso pensamento ao julgamento da natureza dos 
cursos ministrados por Kant.  

Como tratamos de fazer comunicar no item precedente, no realizar de sua 
atividade professoral, que se principiara em 1755 e perdurara por perto de quarenta anos, 



a abastança e a multiplicidade das especialidades acadêmicas lecionadas por Kant, além 
da feição intensivamente laboriosa de seu ofício, são aspectos que espertam e avivam a 
vigilância daqueles que se empregam à sua apreciação.  

Para se ter uma célere noção, já no primeiro semestre de 1756, Kant havia 
ensinado três cátedras: a de lógica, a de metafísica e a de matemáticas, o que lhe 
outorgava uma ocupação de 12 horas semanais. No segundo semestre deste mesmo ano, 
para mais dos três cursos citados, ele dá começo às suas lições de geografia física e, 
além disso, às suas preleções de fundamentos da ciência geral da natureza, passando a 
ter, a partir de então, em seu encargo, 16 horas semanais (CASSIRER, 1997).  

No inverno de 1756-1757, Kant acrescenta ao seu apinhado de matérias 
lecionadas um curso sobre ética; fato este que faz seu plano de trabalho assinalar vinte 
horas semanais. Não muitos anos depois, no semestre de verão de 1761, Kant já 
ministrava o ensino dos seguintes cursos: lógica, metafísica, mecânica, física teórica, 
geografia física, aritmética, geometria e trigonometria; aplicando-se a preencher, 
aproximadamente, de trinta e quatro a trinta e seis horas semanais (CASSIRER, 1997)7. 

Além da avultada e sortida listagem de matérias (cursos) arroladas nos dois 
parágrafos antecedentes, é azado se fazer referimento que Kant da mesma forma 
ministrou o ensino de Antropologia e Pedagogia (a principiar do semestre de inverno de 
1772-1773), Filosofia da Religião (teologia natural), Moral, Direito e Enciclopédia 
Filosófica (a começar de 1767-1768) (HÖFFE, 2005). 

Para sermos ainda mais categóricos e precisos no que se reporta ao feixe de 
matérias ensinadas por Kant, fazemos observar que, no realizar de sua atividade 
acadêmica (encetada em 1755 e findada em 1796), esse filósofo instruiu, 
aproximadamente, 267 ciclos de cursos, sendo que, destes, 54 foram dedicados à lógica 
e à metafísica (20,2%); 49 à geografia física (18,4%); 46 à ética (17,2%); 28 à 
antropologia (10,5%); 24 à física teórica (8,9%); 20 às matemáticas (7,5%); 16 ao 
direito (6%); 12 à enciclopédia das ciências filosóficas (4,5%); 11 à pedagogia (4,1%); 
04 à mecânica (1,6%); 02 à mineralogia (0,7%) e 01 à teologia (0,4%) (ver Gráfico 1). 
 
Gráfico 1 - Immanuel Kant: ciclos de cursos oferecidos, ao longo do transcurso de 
cumprimento de sua atividade professoral, por especialidade acadêmica (em %) 

                                                 
7 “[...] claro está que se trata, simplemente, de un programa de trabajo, y cabe siempre la duda de que 
llegara a ejecutarse en toda su extensión” (CASSIRER, 1997, p. 56). No entanto, parece indubitável que 
Kant realmente levava a efeito essa grande quantidade de horas com seus cursos, tanto que ele, em 
algumas de suas cartas, chega a queixar-se dessa sua verdadeira “escravidão intelectual”. Numa carta 
escrita a Linder em outubro de 1759, Kant diz: “Yo, por mi parte [...] me estoy sentado día tras día 
delante del yunque de mi cátedra, manejando sin interrupición el pesado martillo de unos cursos trás 
otros. A veces siento la noble tentación de salirme un poco de esta órbita agobiadora, pero la penuria se 
hace presente en seguida con su voz turbulenta, me asalta y, verídica siempre en sus amenazas, vuelve a 
atarme sin demora al rudo trabajo [...]” (apud CASSIRER, 1997, p. 56). 
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Analisando com desvelo e minudência as informações representadas no Gráfico 

1, atentamos que Kant ministrou, no formato de cursos, o ensino de múltiplas matérias, 
condição esta que nos consente a razão de considerá-lo como um autêntico polígrafo, 
isto é, como um lídimo gênio universal.  

Essa propensão e essa aptidão em acumular, concomitantemente, erudição em 
dessemelhantes especialidades científicas (e acadêmicas) justifica-se pelo pulsar, em 
Kant, dos ecos do enciclopedismo típico do século XVIII, que naquele tempo ainda não 
se sucumbira ante a insularização do saber científico que começava a avocar seus 
primeiros contornos neste mesmo século. 
 E, dentre as multíplices e díspares especialidades instruídas por Kant em seus 
cursos, tomamos observação que a geografia física foi, no suceder de sua alargada 
atividade professoral, a segunda disciplina mais ensinada, precisamente posteriormente 
à lógica e à metafísica.  

Ademais, Kant foi quem fez introduzir-se, na Universidade, essa disciplina 
acadêmica (façanha que tanto o ensoberbecia), “[...] antes mesmo que a primeira 
cadeira de Geografia fosse criada por Karl Ritter, em Berlim, em 1820” (COHEN-
HALIMI, 1999, p. 11, tradução nossa).  

Além disso, por mais que essa especialidade fosse ensinada, nesse período, por 
outros pensadores (geógrafos)8, nenhum filósofo havia se interessado pela geografia 
como Kant “[...] a ponto de ensinar e de redigir um manual a este fim” (COHEN-
HALIMI, 1999, p. 11, tradução nossa).  

Na época de Kant, diga-se a respeito, era irrevogavelmente interditado, a 
qualquer docente, doutrinar um curso sem se conformar a um manual oficialmente 
reconhecido. Como assevera Cassirer (1997, p. 31 e 32): 

 

                                                 
8 Como, por exemplo, Anton Friedrich Büsching (1724-1793), discípulo, em Halle, de Baumgarten, e 
autor - sob incisiva influência de Achenwall (que, desde 1752, reclamava dos geógrafos que eles fossem 
averiguar no lugar a fidelidade de suas informações e conhecimentos) - da Nouvelle Géographie 
(principiada, em 1754, e findada em 1803 por Sprengel, Wahl, Hartmann e Ebeling). Sua Magazin für 
Historie und Geographie der neueren Zeit (1767-1788, 23 vol.) foi um dos documentos de informações 
dos mais empregados em sua época (COHEN-HALIMI, 1999).  



En pleno año de 1778, bajo el reinado de Frederico el Grande, se dictó 
para los profesores de la universidad de Königsberg un decreto 
ministerial por el que se prohibía expresamente la libre organización 
de la enseñanza académica y se ordenaba que los docentes se 
ajustasen estrechamente a un determinado libro de texto; el peor de los 
compendios, decíase, era mejor, indudablemente, que el no tener 
ninguno. Los profesores podían, si su sabiduría se lo permitía, corregir 
y mejorar el texto del autor que tomaran como base, pero quedaba 
estrictamente prohibido el explicar las lecciones sobre apuntes 
propios. Además, el orden de los estudios hallábase meticulosamente 
prescrito para cada carrera y se hacía especial hincapié en que los 
profesores sometiesen a sus alumnos a exámenes regulares [...].  
 

Tanto isso é verdade, que, encontrando-se legitimamente habilitado ao 
oferecimento de cursos livres, a partir de 1755, Kant dá início, acompanhando 
escrupulosamente a estes manuais oficialmente reconhecidos9, às suas lições de Lógica 
(segundo a Vernunftlehre, de autoria de G.F. Meier, o sucessor de Wolff em Halle), de 
Ética e Metafísica (muito frequentemente conforme A.G. Baumgarten, um discípulo 
autônomo de Wolff), de Direito Natural (de acordo com o Ius naturale do jurista 
Achenwall, de Göttingen), de Física (em consonância com Eberhard) e de Matemática 
(seguindo a Wolff) (HÖFFE, 2005; BOROWSKI, 1993)10.  

No entanto, no caso específico da geografia física, como não havia, de fato, 
qualquer manual que pudesse servir-lhe como referência, Kant decidiu por redigir um 
compêndio próprio a esta finalidade.  

Diga-se a propósito, esse desvio da regra geral ocasionou um decreto de von 
Zedlitz, datado de 16/10/1778, que concedia autorização a Kant para ensinar geografia 
física segundo suas próprias notas (COHEN-HALIMI, 1999). Como afirma Cassirer 
(1997), esse “[...] decreto ministerial [...] exceptúa expresamente al señor profesor Kant 
y a su curso de Geografía Física, habida cuenta de que aún no existía un buen libro de 
texto sobre esta materia [...]” (p.32). 

Esse combinado de apontamentos escritos que Kant empregava como manual 
em suas aulas de geografia física foi publicado só tardiamente, em 1802, sendo que seu 
empreendimento editorial ficou sob a responsabilidade de Friedrich Theodor Rink (um 
antigo educando de Kant, seguramente não fortuitamente selecionado, por este último, 
para este desígnio), que, no Prólogo ao aludido Livro, profere o seguinte comentário: 

 
O autor da presente obra, meu muito honorável mestre e amigo, é 
demais excelentemente conhecido do público estrangeiro para que eu 
empreenda ou que eu ouse me impor a tarefa de apresentar como o 
homem que, melhor que tantos outros, era destinado a entregar uma 
obra deste gênero. Ele o não fez mais cedo infelizmente e é preciso a 

                                                 
9 “Como é uso da sua época, Kant não expõe sua própria filosofia. Não é só no período pré-crítico que 
Kant ensina com base em manuais (Kompendien)” (HÖFFE, 2005, p. 11). 
10  É oportuno assegurar que, mesmo tendo que estar intimamente (e forçosamente) achegado a 
determinados manuais para cumprir a administração de suas lições, as aulas de Kant: “[...] não são meras 
paráfrases de um pensamento pré-fabricado, trata-se, pelo contrário, de um ‘discurso livre, sazonado de 
graça e humor. Freqüentemente citações e alusões a escritos que tinha acabado de ler; às vezes anedotas, 
ainda que sempre pertinentes’ (Borowski, em: Gross, 86). Mais que qualquer outro de seus colegas, Kant 
sabe ensinar não a filosofia, mas o filosofar: um pensar crítico e livre de preconceitos. Kant possui uma 
imaginação muito viva e ao mesmo tempo exata; numa ocasião ele surpreende a um inglês com sua 
descrição extraordinariamente precisa da ponte de Westminster. O filósofo tem um grande afã de saber e 
por isso está familiarizado com um número bastante grande de ares de pesquisa de sua época; não é 
somente um teórico sagaz, mas gosta também de estudar no ‘livro do mundo’” (HÖFFE, 2005, p. 11). 



mim pois ser o editor dos cadernos que ele tem outrora redigidos 
(RINK, 1999, p. 61, tradução nossa). 

 
O caráter serôdio de sua publicação nos permite abranger a motivação que dirige 

Cohen-Halimi (1999) a tirar por conclusão que “[...] de fato, o Curso de Geografia 
Física acompanha por assim dizer clandestinamente todo o percurso filosófico de Kant 
[...]” (p. 10, tradução nossa)11.  

Entretanto, não obstante esta tardada e, do mesmo modo, o fato de tal obra 
muito provavelmente trazer em seu conteúdo apontamentos acrescidos por alunos-
ouvintes aos manuscritos de Kant, algumas pesquisas filológicas mais recentes (como a 
de E. Adickes) “[...] permitem ter o Curso de Geografia como uma obra kantiana 
autêntica [...]” (COHEN-HALIMI, 1999, p. 9, tradução nossa). 
 Essa autenticidade da “geografia física” de Kant legitima-se, ainda mais, em 
razão da própria índole dessa obra, cujo conteúdo deriva, quase que integralmente, de 
cadernos que continham anotações do próprio filósofo e que ele utilizava como manual 
em seu curso. Como afiança Rink (1999): 

 
Kant tinha dito publicamente ter perdido os cadernos que tratavam da 
geografia física. Ele o tinha repetido em minha presença e na presença 
de alguns de meus amigos. Há dois anos quase, ele carregou o Senhor 
Jäsche e eu mesmo de revisar e organizar seus papéis, do qual o 
volume tinha consideravelmente aumentado. Ora se descobriu, então 
deste trabalho e contra toda expectativa de Kant, quase três cadernos 
de geografia física, redigidos em diferentes épocas – e é destes 
cadernos que é oriunda a presente edição (p. 63, tradução nossa).  

 
 Além do mais, para fazer mais reforçada a originalidade (e, nomeadamente, a 
veridicidade) da obra cuja edição coube à sua incumbência, Th. Rink assevera com 
segurança que ele aplicou-se com cuidado ativo em “[...] retirar completamente, na 
medida do possível [...]” (1999, p. 62, tradução nossa), qualquer contribuição sua a este 
agregado de registros escritos de Kant e que, excetuando algumas informações 
biográficas absolutamente necessárias, sua edição “[...] retoma assim exclusivamente os 
propósitos entendidos da boca do autor” (1999, p. 62, tradução nossa). 

Rink, diga-se a propósito, aditou aos manuscritos de Kant tão-somente “[...] o 
que, em razão de pesquisas mais recentes, tinha atingido uma nova forma [...]” (1999, p. 
61-62, tradução nossa). Não há improbabilidade, portanto, que sua edição resguarda, 
inteiramente, os próprios dizeres de Kant, já que os ocasionais acrescentamentos feitos 
por ele não adulteraram, indubitavelmente, quaisquer propriedades dos registros escritos 
por nosso filósofo, mas só fizeram trazer ou fornecer informações mais atualizadas por 
intervenção de correções apresentadas por, naquele tempo, pesquisas mais recentes. 

E, mais do que valer-se de meios para corroborar a autenticidade do “Curso de 
Geografia Física”, acreditamos, devotamente, que Kant era, sem nenhuma dúvida “[...] 

                                                 
11 É importante considerar, amparando-se em Borowski (1993), que, em 1757, Kant redigiu o seu o 
“Esbozo y aviso de un curso de Geografía Física junto a una consideración aneja: Es en nuestra región 
húmedo el viento del oeste porque pasa por un gran mar?”. Este é, diga-se de passagem, um bosquejo das 
lições peculiares que Kant instruía com um êxito jamais decrescente, que estimulava o interesse de 
universitários e da mesma forma de outros entusiastas pelas ciências, notadamente os militares 
(BOROWSKI, 1993). Ainda segundo Borowski (1993), e como já alteamos antes, Kant escreveu, em 
1756, “Notas para la explicación de la teoria de los vientos” e, em 1768, redigiu “Del primer fundamento 
de la diferencia de las regiones en el espacio”. Assim, previamente à publicação da “Geografia Física”, 
alguns ensaios geográficos (pertencentes ao conteúdo do Curso) já tinham vindo a público. 



o homem que, melhor que tantos outros, destinado a entregar uma obra deste gênero” 
(RINK, 1999, p. 61, tradução nossa).  

Pois, o tratamento concedido, por ele, à geografia física só poderia dimanar de 
um pensador que portasse, a um só tempo, um grande conhecimento da narrativa de 
viagem, da descrição da natureza, da física, da química, da matemática e, 
fundamentalmente, de alguém apropriado a versar toda essa complexidade por 
intercessão de um olhar filosófico informado. 
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