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O ESPAÇO EM KANT 

E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA DEFINIÇÃO 
DO CONCEITO DE REGIÃO

Juliana Emy Carvalho Tanaka*

Introdução

O pensamento geográfico vem sendo moldado desde a Anti-
guidade ao longo do tempo, sofrendo ora mutações e avanços sem 
precedentes, ora resgatando conceitos do passando e por vezes su-
perando seus próprios saberes renovando-os de forma abrangente e 
ligando-os a outros sabres e outras ciências. 

A condição humana desperta no homem desde os primórdios de 
sua existência uma teia complexa entre o ser e o espaço vivido por 
ele. Assim, a humanidade possui uma íntima ligação de desejo e ne-
cessidade de conhecer o seu espaço, bem como explorar outros, pos-
sibilitando o ajuste de conhecimentos vividos e adquiridos ao longo 
do tempo e refletindo, assim, as características não só temporais, 
mas também de uma dada sociedade e suas visões sobre o espaço. 

Nessa relação complexa entre o tempo, o espaço e o homem, a 
geografia se molda e reflete a evolução da própria historia da hu-
manidade, regendo não somente o pensamento, mas também as 
relações humanas, suas técnicas, suas construções no espaço e os 
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próprios desafios, possibilidades e limites impostos pelo avanço 
da ciência. 

Assim, muitos geógrafos e pensadores do espaço geográfico sur-
giram para pensar o espaço. Durante a construção do Pensamento 
Geográfico, muitos pensadores e escolas foram vanguardistas em 
adequar novas tecnologias e novos saberes na disciplina geográfica, 
ou se organizaram para retomar problemáticas não resolvidas por 
escolas que os antecederam.

Este texto tem como objetivo discutir as contribuições e influên-
cias de Immanuel Kant (1724-1804) na geografia e, mais especi-
ficamente, na construção do conceito de região. Para tanto, serão 
abordadas as visões de Kant a respeito do espaço, bem como um 
breve comentário sobre sua relação com a geografia, quando em 
Königsberg ministrava a disciplina de Geografia Física. Posterior-
mente, serão tratadas as contribuições de Kant para a formação da 
definição do conceito de região e as principais ideias de Hettner e 
Hartshorne, que seguindo os passos de Kant formularam conceitos 
interessantes acerca do espaço e da região.   

Kant e a geografia

Para muitos geógrafos, Immanuel Kant foi o primeiro acadêmico 
profissional de geografia a ser também um grande filósofo; já para 
os filósofos, Kant foi o primeiro filósofo a exercer uma carreira 
acadêmica, como tantos que vieram depois dele. Entretanto, neste 
texto trataremos das contribuições e visões de Kant na geografia, sem 
desconsiderar o que Schaefer (1977) chamou de excepcionalismo na 
Geografia ao se referir à introdução da disciplina numa universidade. 

Kant ministrou, de 1756 a 1796, cursos de geografia física na Uni-
versidade de Königsberg, na qual, em 1802, publicaram-se notas de 
suas aulas que se referiam basicamente a uma intersecção entre a geo-
grafia e a história (Schaefer, 1977; Campos, 2001; Lencione, 1999).

Kant insere a geografia na estrutura da filosofia e da ciência, di-
vidindo o conhecimento em três abordagens, segundo os objetos de 
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estudo: reunir os fatos em grupos; estudá-los no tempo; e examiná-los 
no tempo (Broek apud Cidade, 2001). Na visão de Kant, a geografia 
seria um conhecimento empírico, porém sistematizaria e classificaria 
os fatos (Ferreira & Simões apud Cidade, 2001). 

Ainda de acordo com Cidade (2001), Kant uniu em síntese filo-
sófica o que se tornaria o centro da filosofia moderna, elementos do 
racionalismo1 e do empirismo,2 fundando o criticismo. 

Segundo Lencione (1999), é em Kant que se encontra a raiz da 
ideia de que o fundamento da geografia é o espaço. O conhecimen-
to pode ser classificado de acordo com similaridades, ou ainda de 
acordo com as suas divergências e distinções. A primeira classifica-
ção seria a lógica e a segunda, a física, daí a geografia ser atribuída 
por Kant como geografia física, divergindo do que conhecemos 
hoje por geografia física, ou seja, a que faz referência aos processos 
naturais.

O espaço em Kant

As considerações sobre as atribuições do espaço em geografia 
são comumente ligadas a Kant, pois é nele que se inicia a concepção 
de espaço como fundamento da disciplina, hoje tão amplamente 
discutido e sedimentado na ciência geográfica. 

De acordo com Lencione (1999), algumas considerações devem 
ser realizadas a respeito da concepção de espaço na visão kantiana: 
(i) a associação permanente na obra de Kant sobre a indissociabili-
dade entre as condições naturais e a história humana, criando uma 
unidade do saber, uma vez que acreditava que não se pode conhecer 

 1 Racionalismo, para Magee (1999), assume a posição de que as preposições 
autoevidentes deduzidas pela razão são a única base de todo conhecimento. 
Descartes é considerado o primeiro racionalista e seu método influenciou 
filósofos, sobretudo Espinosa, Leibniz e Kant.

 2 De acordo com Magee (1999), o empirismo sustenta que todo conhecimento 
deve ser derivado, ao fim e ao cabo, dos sentidos; todo conhecimento que real-
mente exista deve ser derivado da experiência.
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o homem se se ignorar o meio; (ii) o espaço como condição de toda 
a experiência dos objetos, e os objetos, assim como os homens, per-
tencem à natureza, mas são também astronômicos e geométricos, ou 
seja, nada pode ser representado sem o espaço.

A primeira consideração proposta por Lencione (1999) e cita-
da aqui pode ser exemplificada por Reynaud (1975), quando diz 
que, “Para ele [Kant], a história é o relato dos fatos que se sucedem 
uma após outro (nacheinander) no tempo, enquanto a geografia é a 
apresentação dos fenômenos que se encontram um do lado do outro 
(nebeneinander) no espaço”. 

Quanto a distinção que Kant faz de geografia e história, escreveu:

A história e a geografia poderiam ser denominadas, por assim 

dizer, como uma descrição, com a diferença de que a primeira é 

uma descrição segundo o tempo e a segunda uma descrição segun-

do o espaço. Deste modo, a história e a geografia aumentam nosso 

conhecimento com respeito ao tempo e ao espaço [...]. A história, 

por conseguinte, difere da geografia somente com respeito ao tem-

po e ao espaço. (apud Campos, 2001, p.18)   

Para Kant, a indissociabilidade entre o homem e o meio advém 
de uma linha de pensamento inaugurada por Locke [1632-1704], 
sob a qual tudo que aprendemos advém por meio dos nossos sen-
tidos corporais. Assim, para Kant, de um lado está tudo que existe 
independentemente de nós e de nossa capacidade de experiência, e 
de outro está o que temos meios de experimentar. Portanto, o meio 
no qual se dão nossas experiências é característico de como nós seres 
humanos o percebemos e o entendemos.  (Magee, 1999). 

Daí Lencione (1999) mencionar a unicidade do saber, uma vez 
que meio e  homem se fundem. Nessa perspectiva, os objetos ma-
teriais existem numa dada estrutura espaço-temporal, de modo que 
os seres humanos não conseguem conceber nenhum objeto real que 
não exista no espaço, bem como espaço e tempo são formas de nossa 
sensibilidade, sem as quais não conseguiríamos perceber ou aprender 
o mundo (Magee, 1999). Nas palavras de Kant (2005): 
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O conceito de espaço não é abstraído de sensações externas. 
Pois não de pode conceber algo como posto exterior a mim a não 
ser representando-o como em lugar diverso daquele em que eu 
próprio estou, nem as coisas como exteriores umas às outras a não 
ser colocando-as em lugares diversos do espaço.

O espaço como condição de toda a experiência dos objetos, pre-
sente na obra kantiana, refere-se à ideia de que não existe objeto que 
não se insira no espaço, sobre essa questão, Kant (2005) diz que:

Assim, o espaço é um princípio formal do mundo sensível ab-
solutamente primeiro, não só porque pelo conceito dele os objetos 
do universo podem ser fenômenos, mas, sobretudo, pela razão de 
que por essência é único, abrangendo de absolutamente tudo o que 
é sensível eternamente; constitui, por isso, o princípio da universa-
lidade, isto é, de um todo que não pode ser parte de outro.

Assim, Kant contrapõe as concepções de espaço vigentes até en-
tão, especialmente as ideias de seu contemporâneo, Ritter, no qual 
o espaço determinaria os fenômenos, partindo Kant a defender a 
ideia de que o espaço é condição para um dado fenômeno. Portanto, 
utilizando-se da reflexão proposta por Lencione (1999), “o espaço 
geográfico, a relação entre o geral e o particular, temas tão caros à 
geografia, já aparecem sistematizados no pensamento de Kant”. 

Em Escritos pré-críticos, Kant (2005) ensaia sobre o espaço, pos-
suindo como arcabouço teórico-filosófico cinco pilares centrais acer-
ca do que considera espaço: (i) “O conceito de espaço não é abstraído 
de sensações externas”; (ii) “O conceito de espaço é representação 
singular que compreende tudo em si”; (iii) “O conceito de espaço é, 
assim, intuição pura, visto que é conceito singular”; (iv) “O espaço 
não é algo de objetivo e real, nem substancia, nem acidente, nem 
relação, mas é subjetivo e ideal”; (v) “Ainda que o conceito de espaço, 
como o conceito de algum ente ou de propriedade objetivos e reais, 
seja imaginário, no entanto, relativamente a tudo que é sensível, não 
só é muito verdadeiro, mas também é o fundamento de toda verdade 
na sensibilidade externa”. 
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Por meio desses cinco pilares sobre o pensamento kantiano a 
respeito do espaço pode-se atribuir uma constante vinculação do 
sujeito com o espaço, na qual compreender o primeiro só se dá se 
compreendendo-se o segundo, pois é o sujeito que carrega em si a 
percepção do espaço. 

Quanto ao conceito de espaço ser uma representação singular, 
Kant (2005) ressalta a importância de uma visão integral, ou seja, a 
ideia do todo em contraposição à supervalorização das partes, sob a 
qual escreve que “O que chamamos diversos espaços não são senão 
partes de um mesmo espaço imenso, as quais se correlacionam por 
certa posição, e não podemos conceber um pé cúbico senão como 
delimitado por todos os lados por um espaço circundante”.

A singularidade do conceito de espaço em Kant é, pois, funda-
mentada nas sensações externas, ou seja, o que Kant chama de intui-
ção pura. É nesse ponto que Kant se volta para o empirismo e destaca 
o papel da geometria na qual revela evidências nas demonstrações 
de um dado objeto no espaço, porém fazendo parte e contendo em 
si intuições puras. Em suas palavras:

Por isso, a geometria serve-se de princípios que não são apenas 

indubitáveis e discursivos, mas que caem sob o olhar da mente, 

e a evidência nas demonstrações (que é a clareza de um conheci-

mento certo, na medida em que se assemelha ao conhecimento dos 

sentidos) é nela não somente a maior, mas também a única que se 

dá nas ciências puras, e é o modelo e o meio de toda evidência nas 

outras ciências, porque, visto que a geometria contempla relações 

do espaço, cujo conceito contém em si a própria forma de intuição 

sensível, nada do que é percebido pelo sentido externo pode ser cla-

ro e perspícuo senão por intermédio dessa mesma intuição, de cuja 

contemplação aquela ciência se ocupa. (Kant, 2005)   

Na concepção de que o espaço não é algo real e objetivo, Kant 
(2005) afirma ser o espaço “subjetivo e ideal e como que um esque-
ma proveniente da natureza da mente segundo uma lei estável para 
coordenar entre si absolutamente tudo que é sentido externamente”; 
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complementando, assim, o princípio de universalidade, uma vez 
que o espaço abrange tudo que é sensível e que as partes não devem 
receber maior relevância do que o todo. 

A contribuição de Kant para a definição 
do conceito de região

A contribuição de Kant para o conceito de região adveio especial 
e primordialmente nas suas afirmações a respeito da organização 
do conhecimento humano. Segundo Botelho (1987), para Kant as 
ciências que são baseadas na observação se classificam em quatro 
grandes categorias: (i) as Ciências substantivas, que são aquelas que 
agrupam coisas ou conhecimento que são semelhantes por possuírem 
uma origem em comum, como as ciências naturais e as sociais; (ii) 
Ciências sistemáticas ou Tópicas, que são aquelas que estudam fatos 
ou coisas partindo de um ponto de vista, podendo ser diferente, 
como a botânica e a zoologia; (iii) Ciências cronológicas, sendo aquelas 
que agrupam coisas e acontecimentos por ordem de ocorrência, ou 
sucessão no tempo, como a historia, a paleontologia; (iv) Ciências 
corológicas, como aquelas que agrupam coisas ou acontecimentos 
que ocorrem na mesma parte da superfície terrestre, ou seja, que 
estudam a sucessão de fatos na superfície da Terra, como a geografia.

A partir do princípio corológico, Kant atribui à geografia uma 
nova essência metodológica de agrupamento de “coisas e aconte-
cimentos”, o que podemos chamar de espaço regional, procurando 
esse método manter certa unidade à ciência geográfica, dando-lhe 
um método próprio e divergente do pensamento positivista.  De 
acordo com o princípio corológico da geografia, na visão kantiana, 
é que alguns geógrafos que seguiram suas ideias irão caracterizar 
na geografia dois tipos fundamentais de ciência: a idiográfica e a 
nomotética, que seriam:

As idiográficas, ciências do homem, são descritivas, tratam de 

fatos não repetitivos, não reprodutíveis e, portanto, sem aspectos 
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regulares que possam fundamentar leis ou normas gerais. Estes fa-

tos só podem ser compreendidos a partir do contexto particular que 

os gerou, não podem ser explicados, mas somente compreendidos à 

luz de suas particularidades.

A ciência nomotética, ao contrário, procura nos fatos aquilo que é 

regular, geral e comum, estabelece assim modelos abstratos que po-

dem antecipar resultados à partir do conhecimento das variáveis fun-

damentais que definem um fato ou fenômeno. (Gomes, 1995, p.58)

Sobre o método regional que o princípio corológico apresentou à 
geografia, Schaefer (1977) expõe que uma região contém uma com-
binação única de aspectos e fenômenos. Cabe ao geógrafo, do ponto 
de vista do método regional, descrever a região de forma minuciosa 
e em seguida colher informações sobre a distribuição espacial dos 
indivíduos de acordo com classes. Porém, essa primeira etapa se 
constitui como mera descrição, cabendo ao cientista social descobrir 
as relações entre as classes e os indivíduos, dando à área de estudo 
um caráter único que a transformaria em região.  

Já Gomes (1995) tece a seguinte reflexão sobre o método regional 
baseado no princípio corológico da geografia, “o método regional, 
ou seja, o ponto de vista da Geografia, de procurar na distribuição 
espacial dos fenômenos a caracterização de unidades regionais, é a 
particularidade que identifica e diferencia a Geografia das demais 
ciências”.

Para Campos (2001), a geografia, na visão de Kant, seria uma 
ciência empírica e ideográfica, concebida de modo sintético (que 
trabalhava com dados de outras ciências), além de descritiva (pois 
enumerava e classificava fenômenos), tendo como objetivo estabele-
cer uma visão de conjunto da superfície terrestre. Sobre a organização 
das experiências em um todo sistemático, de acordo com Tatham 
(apud Campos, 2001), Kant expõe: 

Assim como, antes de construir uma casa se deve ter a con-

cepção do conjunto de onde se formarão as várias partes, torna-

se necessário que, antes de iniciar o estudo do mundo, tenha-se a 
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concepção do todo, um sistema arquitetônico de onde os diversos 

detalhes serão formados. A geografia física fornece tal sistema para 

o estudo da natureza. O conhecimento do mundo requer mais do 

que apenas vê-lo. Aquele que deseja captar o que for útil de suas 

viagens, deve previamente elaborar um plano de viagem, e não 

apenas observar o mundo segundo a percepção sensorial objetiva.

Assim, muitos geógrafos retomaram as ideias de Kant e o princí-
pio corológico para a apresentação da geografia e sua diferenciação 
das demais ciências, sempre retomando e reformulando a questão da 
região, baseada no método regional. Destacam-se os trabalhos de A. 
Hettner, R. Hartshorne, Dithley, D. Harvey, entre outros. 

No final do século XIX, na Alemanha, Hettner foi um dos maio-
res defensores de uma geografia que utilizasse como escopo o método 
regional como síntese de seu trabalho. Retomando alguns pontos das 
ideias de Kant, acreditava que os métodos das ciências humanas não 
poderiam se comparar àqueles propostos pelo positivismo clássico 
(aplicados à física e à matemática) (Gomes, 1995). Segundo Mendoza 
(apud Gomes, 1995), para Hettner a geografia era idiográfica, visto 
que seu objeto é o espaço terrestre e esse, por sua vez, é diferencia-
do, não regular e único em cada paisagem. A geografia de Hettner 
seria então “a ciência da superfície terrestre segundo suas diferenças 
regionais”.

Ainda sobre o caráter idiográfico da geografia de Hettner, Cam-
pos (2001) expõe que, após a releitura de Kant, Hettner retoma as 
concepções de ciência idiográfica para a chamada geografia regional, 
ou seja, para os estudos das regiões que podem ser únicas e que inte-
gram num mesmo espaço diversos elementos. Para ele, a geografia 
possuía uma característica corológica, firmando em Die Geographie 
de 1927, que “tem como objetivo conhecer o caráter dos países 
ou regiões, mediante a compreensão da coexistência dos diversos 
reinos da natureza nas suas diferentes formas” (Ferreira & Simões 
apud Campos, 2001). Hettner introduziu a geografia no estudo da 
diferenciação de áreas que será retomada posteriormente pelo norte-
americano Richard Hartshorne.
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Para Hettner, a geografia espacial ou regional “deveria considerar 
as unidades espaciais, as régios ou os lugares, um de cada vez, sen-
do ela o estudo das diferentes áreas ou lugares e de suas relações”.  
Afirmando que “a visão geográfica detém ora em um único lugar, 
ora considera a superfície da terra, para comparar os lugares entre si; 
mas esta sempre voltada para as diferenças dos espaços terrestres” 
(Amorim Filho apud Campos, 2001).

Outro geógrafo a pensar a região a partir de uma visão kantiana é 
o norte-americano Richard Hartshorne. Seguindo o princípio de di-
ferenciação de áreas de Hettner, induz ao conhecimento regional, que 
constituirá uma das preocupações centrais da geografia, segundo sua 
visão. Tal ideia foi alcançada por meio da divulgação de Hartshorne 
em The Nature of Geography (Gomes, 1995).

Para Gomes (1995), “o elemento fundamental retido por Hart-
shorne é a classificação das ciências propostas por Kant”. Hartshorne 
procurou na sua obra diferenciar dois tipos de geografia, chamadas 
de geral ou sistemática (que seriam as ciências teóricas ao lado das 
naturais); e as ciências empíricas e regionais (aquelas análogas à his-
tória). A geografia geral teria uma metodologia analítica, objetiva 
e normativa; e a geografia regional comportaria o empirismo e a 
descrição, tendo por objetivo final a busca por um espírito de síntese. 

Para Hartshorne (apud Gomes, 1995), “a região não é uma reali-
dade evidente, dada a qual caberia apenas ao geógrafo descrever. A 
região é um produto fundamental, uma forma de ver o espaço que 
coloca em evidencia os fundamentos da organização diferenciada 
do espaço”. Hartshorne foi amplamente criticado por Schaefer, que 
segundo Gomes (1995) tentava descobrir as origens do excepciona-
lismo na geografia. Segundo esse autor, o que Kant trouxe a geografia 
é negativo, pois ele a exclui da lista das ciências que devem buscar 
explicações objetivas. 

Muitos autores, entretanto, mesmo não seguindo a visão kan-
tiana, admitem a primazia de Kant sobre a introdução de muitas 
discussões, como “os geógrafos que verdadeiramente examinaram 
a questão da filiação kantiana da geografia são pouco numerosos, 
mas certo consenso existe no que diz respeito à primazia de Kant, 
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considerada como quase evidente” (Gomes, 1995, p.138); ou um 
contemporâneo de Schaefer que diz ser “uma grande felicidade 
ter nas fileiras da geografia americana moderna o erudito Richard 
Hartshorne, que ponderou o significado de tradição dos estudos de 
área com uma sutileza com a quais poucas pessoas poderiam com-
petir” (Pattison, 1977).

A pluralidade de conceitos e de visões acerca da região se mostra 
benéfica, uma vez que o espaço geográfico não se constitui como 
estático e acabado, estando sempre numa permanente dinâmica. 
Mesmo no período atual da ciência geográfica, a região continua 
como uma das pautas mais importantes nas discussões geográficas, 
sendo inegável a contribuição de Kant para a constituição do arca-
bouço teórico para a definição do conceito de região. As ideias de 
Kant, especialmente no que tange a categoria da geografia como uma 
ciência corológica, evoluiu muito ao longo do tempo, sendo utilizada 
por muitos geógrafos. Algumas de suas ideias permanecem até hoje; 
outras, entretanto, foram transformadas ou superadas.

O debate acerca da região é um assunto atual, portanto a visão 
kantiana contribui pela sua gênese e por sua introdução da definição 
do conceito de região em nossa ciência. Cabendo, assim, aos geógra-
fos contemporâneos a reflexão sobre a região no mundo globalizado, 
no qual os limites são cada vez mais complexos de ser visualizados. 

Considerações finais

Pudemos mostrar algumas contribuições de Kant para a ciência 
geográfica, uma vez que é a ele atribuída a introdução da discussão 
do espaço e da região em geografia.  Portanto, um dos objetos de 
investigação tão amplamente estudados hoje em geografia remonta 
à vanguarda de Immanuel Kant, já no século XVIII. Para Kant, o 
espaço é condição para as experiências dos objetos e uma represen-
tação necessária a toda experiência externa, por meio da intuição 
(do contato imediato com o objeto) e da representação (advinda da 
singularidade do objeto). Nada pode ser representado sem o espaço. 
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Assim, Kant supera as ideias de Humboldt, Ritter e Ratzel, para o 
quais o espaço, simplificadamente, consistia em se estudar e analisar 
respectivamente a forma, as funções e a estrutura. 

Além dessa afirmação, Kant introduziu a importância da história 
para entendermos determinadas situações e fenômenos, bem como 
a importância do espaço na geografia. Assim, conhecer o homem 
só é possível se conhecermos o seu meio. Kant também dividiu as 
ciências, caracterizando a geografia como uma ciência corológica; 
esse aspecto foi fundamental em trabalhos posteriores, para que 
geógrafos aparecessem e retomassem essa ideia, a fim de construir 
os primeiros conceitos acerca de região. 

O princípio de diferenciação entre áreas foi o mais difundido, no 
qual destacamos as ideias de Hettner, e posteriormente Hartshor-
ne. Sob esse ponto de vista, a região é um produto da organização 
diferenciada no espaço, retomando as ideias classificatórias de Kant 
em agrupar os fenômenos, mas agora com a introdução do ponto de 
vista da região.

Hoje, a questão da região é mais complexa, pois é difícil delimitar 
áreas, uma vez que nos encontramos em um mundo globalizado e 
no qual as fronteiras são cada vez mais simbólicas do que reais. Da 
questão da região, introduzida por Kant, derivaram muitos outros 
questionamentos e desdobramentos. Criaram-se os conceitos de 
regionalismos, de regionalizações, dos territórios, entre outros, que 
contribuem para o debate da ciência e da construção da geografia.
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