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Advertência do Tradutor

Kant, além do seu intenso trabalho em torno da teoria 
geral do conhecimento e da doutrina ética, surge como o 
maior filósofo da ciência natural no século xviii.

Apesar de evidente, tal constatação só nos últimos anos 
levou a uma atenção crescente pela sua filosofia da ciência. 
E, no interior da sua produção global, a obra aqui tradu-
zida, Primeiros Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza 
(Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft), está longe 
de ocupar um lugar menor, não obstante ter sido (até há 
pouco) relativamente silenciada no interesse geral da filo-
sofia kantiana.

O presente escrito, redigido no Verão de 1785, só foi para 
o prelo em 1786, quando Kant já tinha 62 anos de idade e 
ainda se encontrava a braços com a segunda edição da Crítica 
da Razão Pura, que saiu em 1787. O seu projeto, no entanto, 
datava de há mais de vinte anos. Fora anunciado na famosa 
carta a J. H. Lambert (31-12-1765), no contexto da elabora-
ção de um possível sistema de metafísica que incluiria os 
«primeiros princípios metafísicos da filosofia natural» e da 
«filosofia prática», mas que jamais veio a realizar-se – embora 
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entrementes Kant fosse desenvolvendo temas fundamentais 
seus como, por exemplo, o de que os conceitos não podem 
ter significado se os objetos não forem dados como seus 
conteúdos diretos (KRV a 139/B 178).

Qual o assunto nuclear dos Primeiros Princípios da Ciência 
da Natureza? E, Cassirer oferece um resumo muito adequado 
que, em parte, pode servir de resposta à questão. A obra

[...] fornece uma definição do conceito de matéria, abordada 
no espírito transcendental, pois a realidade da matéria aparece 
aqui não enquanto algo de posto como último, mas como deri-
vado, já que a existência da matéria se vê apenas como outra 
expressão para a realidade e legalidade das forças. Uma relação 
dinâmica definida, um equilíbrio entre atração e repulsa, eis 
em que se funda a nossa pura conceção experiencial da matéria 
[...] A chamada essência metafísica da matéria, a «absolutamente 
intrínseca», que nela se toma ainda talvez como garantida, é 
uma noção vazia; é «um simples algo, que de nenhum modo 
poderíamos entender, mesmo se alguém fosse capaz de nos 
dizer o que ela é» [...] O que dela podemos apreender empiri-
camente é uma proporção matematicamente determinável no 
próprio efeito, portanto, algo apenas relativamente intrínseco 
que, por seu turno, consiste em relações externas. Na Crítica 
da Razão Pura, em especial no capítulo sobre as analogias da 
experiência, já se mostrou como estas relações são governa-
das e se subordinam e ajustam a leis conceptuais universais.  
Os Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza constituem a exe-
cução concreta das ideias básicas aí elaboradas. Desenvolvem as 
três Leges motus a partir das quais Newton trabalhara: a lei da  
inércia, a lei da proporcionalidade de causa e efeito e a lei  
da igualdade de ação e reação, como expressões específicas 
dos princípios sintéticos universais da relação(*).

(*) E. Cassirer, Kants Leben und Lehre, Berlim, Bruno Cassirer, 1918. 
Ed. utilizada: Kant’s Life and Thought, Tr. J. Haden, New Haven/Londres, 
Yale University Press 1981, p. 222.
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São quatro os pontos importantes relevados por Cassirer:

a) O carácter central do dinamismo (o problema das 
forças) na filosofia natural de Kant;

b) A exigência de que só os aspetos empíricos da força 
(os seus efeitos) se podem abordar adequadamente 
numa filosofia da natureza segundo o «espírito 
transcendental»;

c) O nexo entre as teorias físicas de Kant e de Newton;
d) O vínculo fundamental entre a Crítica da Razão Pura 

e os Primeiros Princípios da Ciência da Natureza(*).

Kant pretendeu, efetivamente, que este último escrito 
fosse um complemento da CRP. Conforme afirma Robert 
E. Butts, no tratamento da ciência natural, Kant aplica e 
fornece exemplos concretos de todos os recursos categoriais 
da CRP. Não nos diz ele que a tábua das categorias (quan-
tidade, qualidade, relação e modalidade) proporciona o 
«plano completo de uma integral ciência a priori, dividindo 
a ciência segundo princípios determinados» (B 109-110)? 
Não proporciona o conjunto das categorias uma «metafísica 
a priori da experiência», pois constitui um sistema completo 
dos conceitos do entendimento»?(**)

Por outro lado, a ciência natural tem como objeto a maté-
ria; e o programa de Kant leva-o a estruturar este conceito 
de acordo com os quatro grupos de categorias, enquanto 
exemplificadas pelo movimento. Daí a subdivisão da teoria dos 
objetos físicos em: foronomia (cinemática), isto é, a geometria 
pura do movimento enquanto apenas pontos composicionais 
(categoria da quantidade); dinâmica que estuda o movimento 

(*) Cf. Robert E. Butts (Ed.), Kant’s Philosophy of Physical Science, Meta-
physische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 1786-1986, Dordrecht,  
D. Reidel Publ. Co. 1986, p. 12.

(**) Ibid., pp. 13-14.
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como qualidade da matéria e explica as mudanças qualitati-
vas mediante a força motriz originária (âmbito da categoria 
da qualidade); mecânica que investiga as relações externas 
entre objetos físicos que se movem dinamicamente (catego-
ria da relação) e fenomenologia que se ocupa do movimento 
ou repouso da matéria nas suas manifestações perante os 
sentidos externos (categoria da modalidade). Ao buscar 
argumentos a favor da construção metafísica e matemática 
dos vários momentos do movimento, Kant tenta estabelecer 
a «real possibilidade» do conceito de matéria e ilustrar os 
fundamentos filosóficos da ciência newtoniana, bem como 
a visão da natureza pelo que lhe está subjacente.

*
*  *

A tradução portuguesa que se arrima o mais possível 
ao pensamento e ao estilo de Kant fez-se a partir da Werke, 
edição de Wilhelm Weischedel, publicada na Insel Verlag e 
na Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956 e 1975, respeti-
vamente, cujo texto não oferece desvios relativamente ao da 
edição da Academia contido no vol. IV, 467-565.

As barras disseminadas no meio do texto assinalam as 
páginas da edição original. No fim do volume, propõe-se uma 
breve bibliografia sobre a filosofia da ciência em Kant, cujo 
estudo poderá ajudar o leitor a uma melhor compreensão 
das intenções e dos resultados do presente opúsculo de Kant.

Artur Morão



/ Prefácio

Quando a palavra natureza se toma simplesmente no 
sentido formal, se bem que ela signifique o primeiro prin-
cípio interno de tudo o que é inerente à existência de uma 
coisa(*), pode haver tantas ciências da natureza quantas as 
coisas especificamente diversas que existem, cada uma das 
quais deve conter o seu peculiar princípio interno das deter-
minações próprias do seu ser. Toma-se, porém, a natureza 
também em sentido material, não como uma maneira de ser, 
mas como o complexo de todas as coisas enquanto podem 
ser objetos dos nossos sentidos e, por conseguinte, também 
objetos da experiência; entende-se, pois, por essa palavra 
a totalidade de todos os fenómenos, ou seja, o mundo dos 
sentidos, com exclusão de todos os objetos não sensíveis.  

(*) A essência é o primeiro princípio interno de tudo o que pertence 
à possibilidade de uma coisa. Pelo que às figuras geométricas (porque 
no seu conceito nada se pensa que exprima um ser) se pode atribuir 
apenas uma essência, mas não uma natureza.

/ 3
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A natureza, tomada nesta / aceção da palavra, e segundo a 
diferença fundamental dos nossos sentidos, tem duas partes 
principais: uma contém os objetos dos sentidos exteriores, a 
outra encerra o objeto do sentido interno; por consequência, 
é possível uma dupla teoria da natureza – a doutrina dos corpos 
e a doutrina da alma: a primeira considera a natureza extensa, 
e a segunda, a natureza pensante.

Qualquer doutrina, quando deve formar um sistema, isto 
é, um todo do conhecimento ordenado segundo princípios, 
chama-se ciência e, visto que esses princípios podem ser  
os fundamentos de um encadeamento empírico ou de um 
enlace racional dos conhecimentos num todo, a ciência 
da natureza, quer como doutrina dos corpos, quer como 
doutrina da alma, teria de se dividir em ciência histórica 
ou em ciência racional da natureza, a não ser que a palavra 
natureza (porque designa uma derivação do diverso inerente 
à existência das coisas desde o seu princípio interno) torne 
unicamente necessário um conhecimento, mediante a razão, 
da sua concatenação, contanto que esse conhecimento 
mereça o nome de ciência da natureza. Por conseguinte, será 
melhor dividir a teoria da natureza em doutrina histórica da 
natureza, que nada contém a não ser factos sistematicamente 
ordenados (e que, por seu turno, consistiria numa descrição 
da natureza, enquanto sistema classificador dos mesmos 
segundo as analogias, e numa história da natureza, enquanto 
exposição / sistemática desses factos em diferentes tempos 
e lugares), e em ciência da natureza. Por sua vez, a ciência 
da natureza chamar-se-ia genuína ou imprópria ciência da 
natureza; a primeira trata o seu objeto totalmente segundo 
princípios a priori, a segunda, de acordo com as leis de  
experiência.

Ciência genuína só pode chamar-se aquela cuja certeza 
é apodítica; o conhecimento, que unicamente pode conter 

/ 4, 5
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certeza empírica, só impropriamente se pode chamar saber. 
A totalidade do conhecimento que é sistemático pode já, 
por isso, chamar-se ciência e até mesmo ciência racional, se 
a conexão do conhecimento neste sistema constituir uma 
concatenação de razões e de consequências. Mas se, por fim, 
estas razões ou princípios são nela apenas empíricos, como, 
por exemplo, na química, e se as leis, em virtude das quais se 
explicam, mediante a razão, os factos dados, são simplesmente 
leis de experiência, não comportam então nenhuma consci-
ência da sua necessidade (não são apodicticamente certas) e, 
por isso, a totalidade não merece, em sentido estrito, o nome 
de ciência; pelo que a química se devia chamar antes arte 
sistemática, e não ciência.

/ Uma teoria racional da natureza só merece, pois, o nome 
de ciência natural se as leis da natureza, que lhe subjazem, 
forem conhecidas a priori e não forem simples leis de expe-
riência. Um conhecimento da natureza da primeira espécie 
chama-se puro; o da segunda espécie, porém, denomina-se 
conhecimento racional aplicado. Visto que a palavra natureza 
comporta já o conceito de leis e este implica, por sua vez, o 
conceito da necessidade de todas as determinações de uma 
coisa, inerentes à sua existência, facilmente se vê porque é 
que a ciência da natureza deve derivar a legitimidade desta 
designação unicamente desde a sua parte pura, a saber, a que 
contém os princípios a priori de todas as restantes explicações 
da natureza e só em virtude desta parte pura é ciência genu-
ína; e porque é que, igualmente, toda a teoria da natureza 
deve, segundo as exigências da razão, desembocar finalmente 
na ciência natural e aí terminar; essa necessidade das leis 
é inseparável do conceito de natureza e pretende por isso 
ser absolutamente reconhecida; eis porque a mais completa 
explicação de certos fenómenos segundo princípios químicos 
deixa sempre ficar uma insatisfação: não é possível acerca 
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delas, enquanto leis contingentes, fornecer razões a priori, 
pois só a experiência as ensina.

Toda a ciência natural genuína precisa, pois, de uma parte 
pura, na qual se deve fundar a certeza / apodítica, que a 
razão nela busca; e visto que esta, segundo os seus princí-
pios e em comparação com os que apenas são empíricos, é 
inteiramente diversa, é da maior utilidade, mais ainda, em 
virtude da natureza da coisa, é um dever imprescindível, 
relativamente ao método, expor essa parte em separado e 
sem qualquer mescla com a outra, tanto quanto possível na 
sua plena totalidade, para que assim se possa determinar 
exatamente o que a razão consegue realizar por si e onde o 
seu poder começa a precisar dos princípios de experiência. 
O puro conhecimento racional por simples conceitos chama-se 
filosofia pura ou metafísica; em contrapartida, o que funda o 
seu conhecimento unicamente na construção dos conceitos, 
mediante a apresentação do objeto numa intuição a priori, 
chama-se matemática.

A ciência da natureza propriamente assim chamada pres-
supõe uma metafísica da natureza; com efeito, leis, isto 
é, princípios da necessidade do que é inerente à existência 
de uma coisa, referem-se a um conceito que não se pode 
construir, porque a existência não pode representar-se em 
nenhuma intuição a priori. Por conseguinte, a genuína ciência 
natural pressupõe uma metafísica da natureza. Esta deve, 
pois, conter sempre puros princípios, que não são empíricos  
(é por isso que leva o / nome de metafísica); pode, porém, 
ou tratar, mesmo sem relação a qualquer objeto determinado 
da experiência (por conseguinte, de modo indefinido em 
relação à natureza desta ou daquela coisa do mundo sensível) 
das leis que tornam possível o conceito de uma natureza em 
geral – é a parte transcendental da metafísica da natureza; ou 
então ocupa-se de uma natureza particular desta ou daquela 
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espécie de coisas, de que se forneceu um conceito empírico 
mas, no entanto, de maneira que, afora o que reside neste 
conceito, nenhum outro princípio empírico se empregue 
para o conhecimento das mesmas (por exemplo, ela 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): uma tal ciên-
cia deve, pois, chamar-se sempre metafísica da natureza, a 
saber, da natureza corporal ou da natureza pensante; mas, 
então, não é uma ciência natural metafísica universal, mas 
particular (física e psicologia), em cujo seio se aplicam aos 
dois géneros de objetos dos nossos sentidos aqueles princípios 
transcendentais.

Afirmo, porém, que em toda a teoria particular da natu-
reza se pode apenas encontrar tanta ciência genuína quanta 
a matemática com que aí se depare. Com efeito, segundo 
o que precede, uma ciência genuína / nomeadamente da 
natureza, exige uma parte pura que subjaz à parte empí-
rica, e que se baseia no conhecimento a priori das coisas da 
natureza. Ora, conhecer algo a priori significa conhecê-lo 
segundo a sua simples possibilidade. Mas a possibilidade de 
coisas naturais determinadas não pode conhecer-se a partir 
dos seus simples conceitos; a partir destes pode, certamente, 
conhecer-se a possibilidade do pensamento (isto é, que ele 
não se contradiz a si mesmo), mas não do objeto enquanto 
coisa natural, a qual pode ser dada (como existente) fora 
do pensamento. Pelo que conhecer a possibilidade de coi-
sas naturais determinadas, por conseguinte, conhecer estas  
a priori, 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 filosofia da natureza em 
geral, isto é, aquela que unicamente investiga o que constitui 

/ 9
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o conceito de uma natureza em geral, pode ser possível 
mesmo sem a matemática, mas uma pura teoria da natureza 
acerca de coisas naturais determinadas (doutrina dos corpos 
e doutrina da alma) só é possível por meio da matemática; 
e visto que em toda a teoria da natureza se encontra apenas 
tanta ciência genuína quanto o conhecimento a priori com 
que aí se depare, assim, a teoria da natureza conterá unica-
mente tanta ciência genuína quanta a matemática que nela 
aplicar se pode.

/ Por conseguinte, enquanto não se encontrar algum 
conceito que se possa construir para as ações químicas das 
matérias entre si, isto é, enquanto não se fornecer uma lei da 
aproximação ou do afastamento das partes segundo a qual, 
por exemplo, em proporção das suas densidades e coisas 
semelhantes, os seus movimentos, juntamente com as suas 
consequências, se possam tornar intuitivas e representar  
a priori no espaço (exigência que dificilmente alguma vez se 
realizará), a química só poderá tornar-se uma arte sistemá-
tica, ou uma teoria experimental, mas jamais uma ciência 
genuína, porque os seus princípios são puramente empíricos 
e não permitem nenhuma exibição a priori na intuição; por 
consequência, não tornam minimamente inteligíveis os prin-
cípios dos fenómenos químicos segundo a sua possibilidade, 
porque são incapazes da aplicação da matemática.

Mais afastada ainda do que a própria química da posição 
de uma ciência natural propriamente dita deve permanecer 
a doutrina empírica da alma, primeiro, porque a matemá-
tica não é aplicável aos fenómenos do sentido interno e às 
suas leis, pois se deveria então ter em conta apenas a lei da 
continuidade na corrente das suas modificações internas – o 
que seria, porém, um alargamento do conhecimento, que se 
comportaria em relação ao que a matemática proporciona 
à doutrina dos corpos pouco mais ou menos como a teoria 

/ 10
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das propriedades / da linha reta relativamente a toda a 
geometria. Com efeito, a pura intuição interior em que se 
devem construir os fenómenos da alma é o tempo, que tem 
apenas uma dimensão. Mas nem sequer da química se pode 
aproximar, enquanto arte sistemática de análise ou teoria 
experimental, porque nela o diverso da observação interna 
só é mutuamente separável mediante uma simples divisão 
do pensamento, mas não pode conservar-se separado e 
combinar-se de novo à vontade; menos ainda, porém, se 
deixa um outro sujeito pensante submeter a experiências 
adequadas ao nosso propósito; e até a observação em si altera 
e desfigura já o estado do objeto observado. Portanto, nunca 
pode ser outra coisa exceto uma teoria natural histórica do 
sentido interno, e, como tal, tão sistemática quanto possível, 
isto é, uma descrição natural da alma, mas não uma ciência 
da alma, nem sequer uma doutrina experimental psicoló-
gica; eis também a razão por que é que a esta obra, que 
contém efetivamente os princípios da doutrina dos corpos, 
demos, segundo o uso ordinário, o título geral de ciência 
da natureza, porque tal designação convém-lhe em sentido 
próprio e, por conseguinte, nenhuma ambiguidade assim se  
origina.

/ Mas, 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; deverá, pois, pôr-se como fundamento 
uma análise completa do conceito de uma matéria em geral 
– o que é tarefa da filosofia pura, a qual, para este propósito, 
não se serve de quaisquer experiências particulares, mas uni-
camente do que ela encontra no conceito separado (se bem 
que empírico em si), em relação às intuições puras no espaço 
e no tempo (segundo leis que estão essencialmente ligadas 
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ao conceito de natureza em geral); é, por consequência, uma 
verdadeira metafísica da natureza corpórea.

Todos os filósofos da natureza que, nos seus trabalhos, 
quiseram proceder matematicamente sempre se serviram e 
tiveram de servir (se bem que inconscientemente) de prin-
cípios metafísicos, embora, sob outros aspetos, protestassem 
solenemente contra toda a pretensão da metafísica a respeito 
da sua ciência. Sem dúvida, entenderam esta última como 
uma quimera (que consiste) em imaginar arbitrariamente 
possibilidades e em jogar com conceitos que, porventura, não 
se podem exibir na intuição e nenhuma outra autenticação 
têm da sua realidade objetiva exceto unicamente / a de não 
se contradizerem. Toda a verdadeira metafísica é tirada da 
própria essência da faculdade de pensar e de nenhum modo 
é inventada, lá porque não se vai buscar à experiência, mas 
contém as puras ações do pensar, por conseguinte, os conceitos 
e os princípios a priori que, antes de tudo, trazem o diverso 
das representações empíricas à união segundo uma lei, e assim 
ele pode tornar-se conhecimento empírico, ou seja, experiência. 
Pelo que esses físicos matemáticos não puderam prescindir 
dos princípios metafísicos e, entre estes, também daqueles 
que tomam o conceito do seu objeto próprio, a matéria, 
suscetível da aplicação a priori à experiência externa, como 
o conceito de movimento, de preenchimento do espaço, da 
inércia, etc. Mas não consideraram com razão adequada à 
certeza apodítica, que queriam dar às suas leis naturais, o 
admitir princípios simplesmente empíricos; por isso, prefe-
riram postulá-los sem investigar as suas fontes a priori.

Mas é da maior importância, para vantagem das ciências, 
separar entre si princípios heterogéneos e introduzir cada um 
num sistema particular a fim de constituírem uma ciência da 
sua própria índole, para assim se preservarem da incerteza 
que provém da confusão, visto que / não se pode discriminar 
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bem a qual dos dois (géneros) haveria que atribuir, em parte, 
os limites, em parte também, os erros que poderiam ocorrer 
no seu uso. Eis porque considerei necessário, a propósito da 
parte pura da ciência natural (physica generalis), em que as 
construções metafísicas e matemáticas costumam entrelaçar-
-se, apresentar num sistema as primeiras e, com elas, ao 
mesmo tempo os princípios da construção destes conceitos, 
por conseguinte, os princípios da própria possibilidade de 
uma teoria matemática da natureza. Esta separação, para 
além da utilidade já assinalada que proporciona, tem ainda 
um atrativo particular, suscitado pela unidade do conhe-
cimento, não se permitindo que as fronteiras das ciências 
se entrecruzem, mas ocupem devidamente os seus campos  
separados.

Pode ainda fazer-se o elogio deste procedimento por uma 
segunda razão: a saber, em tudo o que se chama metafísica 
pode esperar-se a absoluta integralidade das ciências; uma 
coisa assim não é de prometer em mais nenhuma espécie de 
conhecimentos; por conseguinte, tal como na metafísica da 
natureza em geral, também aqui se pode aguardar confiada-
mente a integralidade da metafísica da natureza corpórea; 
o motivo é que, na metafísica, o objeto se considera apenas 
segundo as leis gerais do pensar, mas noutras ciências / deve 
representar-se segundo os dados da intuição (tanto pura 
como empírica); aquela, com efeito, porque o objeto deve nela 
comparar-se sempre com todas as leis necessárias do pensar, 
tem de fornecer um determinado número de conhecimentos 
que se pode esgotar; as outras ciências, porque apresentam 
uma diversidade infinita de intuições (puras ou empíricas), 
por conseguinte, objetos do pensar, jamais atingem a inte-
gralidade absoluta, mas podem estender-se até ao infinito, 
como a pura matemática e a teoria empírica da natureza. 
Julgo também ter esgotado completamente, em toda a sua 
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extensão, esta doutrina metafísica dos corpos, sem que, no 
entanto, tenha levado a cabo uma grande obra.

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 

(*) Encontro na Allgem. Litt. Zeit. (Gazeta literária universal), n.° 295, 
na recensão das Institutiones Logicae et Metaph. do Sr. Prof. Ulrich, dúvidas 
contrárias não à tábua dos puros conceitos do entendimento, mas às 
conclusões daí tiradas sobre a determinação da fronteira de toda a facul-
dade pura da razão, por conseguinte, de toda a metafísica; nessas dúvidas, 
o penetrante crítico declara-se de acordo com o seu não menos profundo 
autor; e são / dúvidas que, por terem de incidir justamente no fundamento 
principal do meu sistema estabelecido na Crítica, seriam a causa de que 
tal sistema, em vista do seu objetivo capital, esteja ainda longe de suscitar 
a convicção apodítica que se exige para a extorsão de uma aceitação ili-
mitada; este fundamento principal seria, em parte além, em parte nos 
Prolegómenos, a dedução exposta dos puros conceitos do entendimento. 
Mas esta seria sobretudo obscura na parte da Crítica, que deveria preci-
samente ser a mais clara, e giraria mesmo em círculo, etc. A minha resposta 
a estas objeções visa apenas o ponto básico, a saber que, sem uma dedução 
das categorias totalmente clara e satisfatória, o sistema da Crítica da razão 
pura oscila no seu fundamento. Afirmo, pelo contrário, que, para quem 
subscreve (como faz o crítico) as minhas proposições acerca da sensoria-
lidade de toda a nossa intuição e da suficiência da tábua das categorias, 
isto é, determinações da nossa consciência tiradas das funções lógicas 
nos juízos em geral, o sistema da Crítica deve suscitar a certeza apodítica 
porque este se constrói sobre a proposição – todo o uso especulativo da nossa 
razão nunca se estende além dos objetos da experiência possível. Com efeito, se 
se pode provar que as categorias, de que a razão se deve servir em todo o 
seu conhecimento, não podem ter nenhum outro uso exceto apenas em 
relação aos objetos da experiência (porque só nesta tornam possível a 
forma de pensar), então, a resposta à questão de saber como é que elas a 
tornam possível, é certamente assaz importante para levar a cabo, se pos-
sível, esta dedução, mas de nenhum modo é necessária, e é simplesmente 
meritória /, em relação ao objetivo fundamental do sistema, a saber, a 

Nota / 16, 17



21PREFÁCIO

determinação da fronteira da razão pura. Com este propósito, pois, a 
dedução é já levada bastante longe quando mostra que essas categorias 
são simples formas dos juízos enquanto se aplicam a intuições (que, em 
nós, são sempre apenas sensíveis), e recebem assim primeiro objetos e se 
tornam conhecimentos; isto chega já para fundar todo o sistema da 
própria crítica com inteira segurança. Assim, o sistema da gravitação 
universal de Newton mantém-se firme, embora traga consigo a dificuldade 
de não se poder explicar como é possível a atração à distância; dificulda-
des, porém, não são dúvidas. Demonstro, pois, a partir do que foi concedido, 
que esse fundamento capital se mantém firme, mesmo sem uma dedução 
completa das categorias:

1) Concede-se que a tábua das categorias contém integralmente todos 
os puros conceitos do entendimento e também todas as ações 
formais do entendimento nos juízos, dos quais são derivadas e em 
nada também se distinguem, a não ser que mediante o conceito 
de entendimento um objeto é pensado como determinado em rela-
ção a uma ou outra função dos juízos (por exemplo, no juízo 
categórico – a pedra é dura –, pedra usa-se como sujeito e dura como 
predicado, mas de tal maneira que o entendimento fica livre para 
inverter a função lógica destes conceitos e dizer: algo duro é uma 
pedra; pelo contrário, se para mim represento como determinado 
no objeto que a pedra em todas as determinações possíveis de um 
objeto, não do simples conceito, deve ser pensada unicamente 
como sujeito, e a dureza apenas como predicado /, estas funções 
lógicas tornam-se então puros conceitos do entendimento acerca dos 
objetos, a saber, substância e acidente).

2) Concede-se que o entendimento produz, em virtude da sua natureza, 
princípios sintéticos a priori, por meio dos quais submete às cate-
gorias todos os objetos que lhe possam ser dados; por conseguinte, 
deve haver também intuições a priori, que contêm as condições 
exigidas para a aplicação desses puros conceitos do entendimento, 
porque sem intuição não existe objeto algum, em relação ao qual  
se poderia determinar a função lógica como categoria, por  
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consequência, não ocorre também nenhum conhecimento de qual-
quer objeto; e, por isso mesmo também, sem intuição pura não 
há nenhum princípio que determine a priori o conhecimento para 
este fim. 

3) Concede-se: que estas intuições puras nunca podem ser outra coisa 
exceto simples formas dos fenómenos dos sentidos externos ou do 
sentido interno (espaço e tempo), por conseguinte, só experiências 
possíveis dos objetos.

Segue-se, pois, que todo o uso da razão pura nunca pode incidir senão 
em objetos da experiência e, porque nos princípios a priori a condição 
nada de empírico pode ser, eles só podem ser princípios da possibilidade 
da experiência em geral. Só este é o verdadeiro e suficiente fundamento 
da determinação da fronteira da razão pura, mas não constitui a solução 
do problema de como é que a experiência é possível mediante essas cate-
gorias e unicamente por meio delas. A última tarefa, se bem que mesmo 
sem ela o edifício permaneça sólido, tem grande importância e, como 
agora reconheço, é muito fácil, uma vez que quase se pode levar a cabo 
mediante uma única conclusão a partir da definição exatamente / deter-
minada de um juízo em geral (de uma ação pela qual as representações 
dadas se tomam, em primeiro lugar, conhecimentos de um objeto).  
A obscuridade que, nesta parte da dedução, se prende as minhas ante-
riores discussões e que eu não desminto, deve atribuir-se ao destino 
habitual do entendimento na inquirição, para o qual o caminho mais 
curto não é comummente o primeiro que ele avista. Por isso, aproveitarei 
a primeira ocasião para colmatar esta lacuna (que apenas concerne ao 
modo de exposição e não à base da explicação que aí foi já corretamente 
aduzida), sem que o penetrante crítico se imagine na necessidade, para 
ele certamente incómoda, de, por causa da estranha consonância dos 
fenómenos com as leis do entendimento, embora estes e aqueles tenham 
fontes de todo diversas, ir procurar refúgio numa harmonia pré-estabe-
lecida; seria um meio de salvação muito pior do que o mal contra o qual 
devia procurar remédio, e que, na realidade, de nada pode servir. A esta 
harmonia não pode, pois, reduzir-se aquela necessidade objetiva que  
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puros / conceitos do entendimento que possam concernir 
à natureza das coisas. Entre as suas quatro classes, as da / 
grandeza, da qualidade, da relação e, por fim, da modalidade, 
devem poder incluir-se também todas as determinações do 
conceito universal / de uma matéria em geral, por conse-
quência, tudo o que dela se pode pensar a priori, tudo o que 
se pode representar na construção / matemática ou que, na 
experiência, dela pode ser dado como objeto determinado. 
/ Nada mais há aqui a fazer, a descobrir ou a acrescentar, 
mas, quando muito, melhorar onde houver falta de claridade 
ou de solidez.

O conceito de matéria devia, pois, submeter-se a todas as 
quatro funções mencionadas dos conceitos do entendimento 
(em quatro capítulos), e a cada um acrescentava-se uma nova 
determinação. A determinação fundamental de algo que 
deve ser um objeto dos sentidos externos haveria que ser o 
movimento, pois só por ele podem ser afetados os sentidos.  
É também a ele que o entendimento reconduz todos os outros 
predicados da matéria, que à sua natureza pertencem; e 

caracteriza os puros conceitos do entendimento (e os princípios da sua 
aplicação aos fenómenos), por exemplo, no conceito da causa em conexão 
com o efeito, mas tudo permanece uma religação apenas subjetivamente 
necessária e no plano objetivo, só contingente, tal como Rume quer, quando 
lhe dá o nome de simples ilusão por hábito. Também nenhum sistema 
no mundo pode deduzir esta necessidade de outro lado a não ser dos 
princípios fundamentais a priori da possibilidade do próprio pensar, por 
cujo intermédio apenas se torna possível o conhecimento dos objetos, de 
que nos é dado o fenómeno, isto é, / a experiência. E supondo que o 
modo como por eles se torna, em primeiro lugar, possível a experiência 
jamais pode ser suficientemente explicado, permanece, no entanto, 
incontestavelmente certo que ela só é possível mediante esses conceitos 
e, inversamente, esses conceitos não são suscetíveis de nenhuma signifi-
cação e de nenhum uso, exceto numa relação aos objetos da experiência.
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assim a ciência natural é, sem exceção, uma teoria ou pura 
ou aplicada do movimento. Os primeiros princípios metafísicos 
da ciência da natureza devem, pois, agrupar-se em quatro 
capítulos, de que o primeiro considera o movimento como um 
puro quantum, segundo a sua composição, omitindo toda a 
qualidade do móvel, e pode chamar-se foronomia; o segundo 
estuda-o como / pertencente à qualidade da matéria, sob o 
nome de uma força originalmente motriz, e chama-se por isso 
Dinâmica; o terceiro considera a matéria dotada desta qualidade 
em relação recíproca devido ao seu próprio movimento, e leva, 
portanto, o nome de Mecânica, o quarto, porém, determina 
o seu movimento ou repouso simplesmente em relação com 
o modo de representação, ou modalidade, por conseguinte, 
como fenómeno do sentido externo, e chama-se Fenomenologia.

Decerto, além da necessidade interna de separar os pri-
meiros princípios metafísicos da doutrina dos corpos não só 
da física, que utiliza princípios empíricos, mas até das suas 
premissas racionais, que nela concernem ao uso da matemá-
tica, existe ainda uma razão extrínseca, sem dúvida apenas 
contingente, mas apesar de tudo importante, para separar a 
sua elaboração pormenorizada do sistema geral da metafísica 
e os expor sistematicamente como um todo particular. Com 
efeito, se é permitido traçar as fronteiras de uma ciência não 
só segundo a natureza do seu objeto e o seu modo específico 
de conhecimento, mas também de acordo com o fim que com 
esta ciência se intenta em ordem a um outro uso, e se descobre 
que a metafísica até aqui não ocupou e não mais ocupará 
/ tantas cabeças para assim entender os conhecimentos da 
natureza (o que acontece de um modo muito mais fácil e 
seguro pela observação, experimento e aplicação da mate-
mática aos fenómenos exteriores), mas apenas para chegar 
ao conhecimento do que reside inteiramente além de todas 
as fronteiras da experiência, isto é, de Deus, da liberdade e 
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imortalidade, avança-se então no fomento deste propósito, se 
ela for libertada de um rebento, procedente, é certo, da sua 
raiz, mas que apenas impede o seu crescimento regular, e se 
esse (rebento) se plantar à parte, sem no entanto se desco-
nhecer a sua procedência daquela e sem se deixar de lado o 
seu pleno crescimento a partir do sistema da metafísica geral. 
Isto não prejudica a integralidade da última e facilita o curso 
uniforme desta ciência em direção ao seu fim, se, em todos 
os casos em que se precisa da doutrina geral dos corpos, se 
pode apenas recorrer ao seu sistema separado, sem com este 
encher o sistema mais extenso da metafísica. Na realidade, é 
muito notável (mas, aqui, não é possível expor em pormenor) 
que a metafísica geral, em todos os casos em que necessita 
de exemplos (intuições) para proporcionar significação aos 
seus puros conceitos do entendimento, tenha sempre de os 
ir buscar à doutrina geral dos corpos, por conseguinte, à 
forma e aos princípios de intuição exterior; e quando / estes 
não se encontram ultimados, anda às apalpadelas, instável e 
vacilante, no meio de meros conceitos vazios de sentido. Daí 
as bem conhecidas controvérsias, pelo menos, a obscuridade 
nas questões sobre a possibilidade de um conflito das reali-
dades, a grandeza intensiva, etc., em que o entendimento só 
pode ser instruído mediante exemplos tirados da natureza 
corpórea; eis as condições sob as quais esses conceitos podem 
ter realidade objetiva, isto é, significação e verdade. E deste 
modo uma metafísica particular da natureza corpórea presta 
à metafísica geral um serviço excelente e indispensável, ao 
proporcionar exemplos (casos in concreto) para realizar os 
seus conceitos e teoremas (no fundo, os da filosofia transcen-
dental), ou seja, para atribuir sentido e significação a uma 
simples forma de pensamento.

Neste tratado, imitei o método matemático, se bem que 
de nenhum modo o tenha seguido com todo o rigor (para 
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tal ter-se-ia exigido mais tempo do que aquele que eu tinha 
de empregar), não para lhe conseguir o melhor acolhimento 
mediante a ostentação de profundidade, mas porque penso 
que um tal sistema é dela bem capaz e poderá, com o tempo, 
alcançar essa perfeição de uma mão mais hábil, se, estimulados 
por tal projeto, os naturalistas matemáticos não consideras-
sem irrelevante, na sua física geral, tratar como um sector 
fundamental particular a parte metafísica / que, aliás, eles 
não podem dispensar, e associá-la à teoria, matemática do 
movimento.

Newton, no prefácio dos seus Princípios Matemáticos da 
Ciência da Natureza (após ter observado que a geometria, 
dos procedimentos mecânicos que postula, precisa apenas 
de dois, a saber, traçar uma linha reta e um círculo), diz: 
«A geometria orgulha-se de com tão pouco, que vai buscar a outro 
lugar, ser capaz de tanto conseguir.»(*) Em contrapartida, da 
metafísica poder-se-ia dizer: «Ela está consternada por, com tanto 
que a matemática lhe oferece, poder apenas conseguir tão pouco.» 
No entanto, este pouco é algo de que até a matemática, na 
sua aplicação à ciência natural, inevitavelmente precisa; e 
visto que ela deve aqui necessariamente pedir empréstimos 
à metafísica, também não tem que envergonhar-se por apa-
recer na sua companhia.

(*) Gloriatur geometria, quod tam paucis principiis aliunde petitis tam multa 
praestet. Newton, Princ. Phil Nat. Math, Praefat.
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